
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/00572-04/MDa V Liptovskom Mikuláši: 31.05.2017

Navrhovateľ: Milan Kováč, bytom Závažná Poruba 392, 032 02, v zastúpení Ing. Miroslav 
Neumann, bytom Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ohlásenie zmeny účelu užívania časti stavby bytového domu so súpisným č. 4329 - nebytový 
priestor označený ako NP č. 6 „z kancelárskych priestorov na priestory 
obchodu a služieb (veterinárna ambulancia)“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Milan Kováč, bytom Závažná Poruba 392, 032 02 v zastúpení Ing. Miroslav 
Neumann, bytom Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 11.12.2017 na 
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom 
Mikuláši návrh na zmenu účelu užívania časti stavby bytového domu so súpisným č. 4329 - 
nebytového priestoru označeného ako NP č. 6 „z kancelárskych priestorov na priestory 
obchodu a služieb (veterinárna ambulancia)“ na pozemku pare. č. KN-C 767 v k. ú. 
Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene účelu užívania stavby.

Užívanie stavby bytového domu, v ktorej sa nachádza nebytový priestor, ktorého účel 
užívania sa mení bolo povolené rozhodnutím, ktoré vydalo mesto Liptovský Mikuláš pod
č. ÚRaSP 2006/01364-Vi, dňa 23.03.2006.

Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
a § 5 ods.l písmeno a) zák. č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie po preskúmaní návrhu žiadateľa a na základe ústneho pojednávania 
spojeného s miestnym zisťovaním, v súlade s ustanovením § 85 ods.l stavebného zákona

povoľuje

zmenu účelu užívania časti stavby bytového domu so súpisným č. 4329 - nebytového 
priestoru označeného ako NP č. 6 „z kancelárskych priestorov na priestory obchodu 
a služieb (veterinárna ambulancia)“ na pozemku pare. č. KN-C 767 v k. ú. Liptovský

Mikuláš.

Druh a účel stavby, na ktorej sa povoľuje zmena účelu užívania : bytový dom - v časti 
nebytového priestoru s označením NP č.6 - priestor obchodu a služieb.
Popis časti stavby, ktorej užívanie sa mení:
Jedná sa o nebytový priestor označený ako „NP č. 6“ situovaný na L nadzemnom podlaží, 
v sekcii C, bytového domu súpis. č. 4329, ktorý sa nachádza na pozemku pare. č. 767/2 v k. ú. 
Liptovský Mikuláš, ul. Bellova, Liptovský Mikuláš.
Tento priestor bol doteraz využívaný ako kancelársky priestor so sociálnym zázemím 
(kuchyňa, kúpeľňa, chodba, sklad, predsieň s umývadlom a wc).
Pôvodný kancelársky priestor v nebytovom priestore NP č.6 o ploche 29,32 m2 je rozdelený 
ľahkou nenosnou deliacou priečkou hr. 100 mm na dva vnútorne prepojené priestory č. 01 - 
18,38 m2 a č, 02 - 10,63 m2, ktoré budú určené pre nový účel obchodu a služieb.
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Pripojenie nebytových priestorov NP č.6 na inžinierske siete sa nemení. Napojenie je 
z existujúcich rozvodov bytového domu.
Parkovanie pre osobné automobily je zabezpečené na platenom parkovisku pred OD 
SCHOPIPING JASNÁ, ktoré je vzdialené od predmetného priestoru obchodu a služieb 120m.

Objektová skladba predmetu zmeny účelu užívania:
Časť stavby bytového domu so súpisným č. 4329 - nebytový priestor označený 
ako NP č. 6, na pozemku pare. č. KN-C 767 v k. ú. Liptovský Mikuláš.
01 - priestor obchodu a služieb, 02 - priestor obchodu a služieb, 03 - kuchyňa, 04 - kúpelňa, 
05 - chodba, 06 - sklad, 07 - predsieň s umývadlom, 08 - wc
Technické údaje predmetu zmeny účelu užívania:
Celková úžitková plocha NP č. 6 je 51,06 m2.
Dokumentáciu k zmene užívania stavby vypracoval:
Ing. Beťko Ján - architektonicko-stavebné riešenie, 10/2017; Ing. Nadežda Brziaková - 
požiarnobezpečnostné riešenie časti stavby, 03/2018; Ing. Martin Uličným - prepočet 
parkovacích miest, apríl 2017;
Pre užívanie časti stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky, ktorými je nutné 
zabezpečiť ochranu verejných záujmov, a práv chránených záujmov účastníkov konania 
najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravie ľudí, požiarnej ochrany, 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
1. časť stavby užívať na účel, určený v tomto rozhodnutí. Prípadné zmeny časti stavby a 

zmeny spôsobu užívania je možné uskutočniť len po oznámení stavebnému úradu, ktorý o 
nich rozhodne;

2. vlastník stavby je v zmysle § 86 ods. 1 stavebného zákona povinný užívať stavbu v súlade 
s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom na účel určený v kolaudačnom 
rozhodnutí a udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo 
požiarnych, bezpečnostných a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu 
alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť;

3. zaisťovať odborné prehliadky elektrických zariadení v predpísaných termínoch podľa 
príslušných STN a vyhlášok. Údržbu na elektrických zariadeniach môžu vykonávať 
výhradne pracovníci s príslušnou odbornou spôsobilosťou;

4. dokumentáciu skutočného vyhotovenia časti stavby uchovávať po celý čas jej trvania, pri 
zmene vlastníctva ju odovzdať novému vlastníkovi časti stavby;

5. časť stavby musí byť užívaná tak aby nebol ohrozený život a zdravie osôb a životné 
prostredie;

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov:
Regionálny úrad verejného zdravotnícka v Liptovskom Mikuláši, zo dňa 29.01.2018;
Vo svojom záväznom stanovisku uviedli - pracovisko a zázemie pre zamestnancov riešte 
v zmysle NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko.
Na časti stavby neboli realizované stavebné úpravy.
Pri miestnom zisťovaní v konaní o zmene účelu užívania časti stavby neboli na zistené
nedostatky.
Počas miestneho zisťovania neboli zistené odchýlky od projektovej dokumentácie 
predloženej v konaní pre zmenu účelu užívania časti stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.
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Odôvodnenie
Navrhovateľ Milan Kováč, bytom Závažná Poruba 392, 032 02 v zastúpení Ing. Miroslav 
Neumann, bytom Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 11.12.2017 na 
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom 
Mikuláši návrh na zmenu účelu užívania časti stavby bytového domu so súpisným č. 4329 - 
nebytového priestoru označeného ako NP č. 6 „z kancelárskych priestorov na priestory 
obchodu a služieb (veterinárna ambulancia)“ na pozemku pare. č. KN-C 767 v k. ú. Liptovský 
Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene účelu užívania stavby.
Stavebný úrad po posúdení návrhu oznámil začiatok konania o zmene účelu užívania časti 
stavby dňa 07.02.2018 formou verejnej vyhlášky. Na miestnom zisťovaní bolo zistené, že 
časť stavby, ktorej sa týka zmena účelu nemá spracované požiamo-bezpečnostné riešenie 
stavby a pre priestory obchodu a služieb, nie sú stanovené na tvare miesta ani v dokumentácii 
parkovacie miesta. Po konaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.03.2018 navrhovateľ doručil na 
stavebný úrad posúdenie parkovacích miest a projektovú dokumentáciu požiarneho riešenia 
stavby. Na stavebný úrad bolo dňa 17.04.2018 doručené nesúhlasné stanovisko Okresného 
riaditeľstva hasičského záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, zo dňa 13.03.2018.
Z dôvodu že navrhovateľ nepredložil kladné stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského 
záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši k zmene účelu časti stavby a rovnako nepredložil 
spôsob a miesto parkovania osobných automobilov súvisiacich s priestormi obchodu a 
služieb, stavebný úrad výzvou č. MsU/ÚRaSP 2018/00572-05/MDa zo dňa 20.04.2018 vyzval 
stavebníka na doplnenie návrhu a zároveň podľa § 29 ods.l zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní do doby ich doplnenia konanie o zmene účelu stavby prerušil.
Dňa 25.05.2018 navrhovateľ doplnil súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského 
záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, zo dňa 23.05.2018.
Vzhľadom na to, že časť stavby, ktorej účel užívania sa mení, sa bude využívať ako 
prevádzka, bolo nutné, aby prevádzkovateľ zabezpečil dostatočný počet parkovacích stojísk 
podľa druhu navrhovanej prevádzky v zmysle územného plánu sídelného útvaru (UPN SÚ) 
Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva pod č. 115/2010 
dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením (VZN) pod 
č. 7/VZN/2010 dňa 16.12.2010 v znení zmien a doplnkov a STN 73 6110 Z2, zmena Z2 
(02/2015). Stavebník dňa 25.05.2018 predložil spôsob a miesto parkovania pre priestory 
obchodu a služieb, čím je podmienka územného plánu splnená.
Ku konaniu o zmene účelu užívania stavby boli predložené nasledovné doklady: odborná 
prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia - elektroinštalácia;

Ku konaniu o zmene účelu užívania časti stavby bola predložená dokumentácia k zmene účelu 
užívania časti stavby.

V konaní bolo preukázané doloženými osvedčeniami o vykonaní príslušných skúšok, že časť 
stavby, ktorej účel užívania sa mení, vyhovuje základným požiadavkám na stavby v zmysle 
§ 43d zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov.

Zmena funkčného využitia v časti prízemia stavby so súpisným č. 4329 na pozemku 
pare. č. KN-C 767/2 k. ú. Liptovský Mikuláš, v sekcii C označenej ako nebytový priestor 
NP č. 6 z kancelárskych priestorov na obchod a služby nie je v rozpore s platným územným 
plánom mesta Liptovsky Mikuláš, za predpokladu, že prevádzka nebude negatívne vplývať na 
kvalitu prostredia mestského centra a potrebný počet parkovacích stojísk vyplývajúci z 
ustanovení STN 73 6110.
K časti stavby, ktorej účel sa mení sa vyjadrili:
Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru Liptovský Mikuláš svojim súhlasným 
stanoviskom k projektovej dokumentácii zo dňa 23.05.2018;
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš svojim súhlasným záväzným 
stanoviskom zo dňa 29.01.2018.

Na časti stavby, ktorej účel užívania sa mení neboli zistené závady a nedostatky podľa § 81b 
stavebného zákona, brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu stavby na určený účel.
V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Vlastníctvo preukázané :
výpisom z listu vlastníctva č. 6428 k. ú. Liptovský Mikuláš, zo dňa 11.12.2017.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov: 
pol. č. 62 písm. a) ods. 1 = 30,00 eur
Poučenie
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 
odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo 
dňa oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného 
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, 
Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. 
Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
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Doručuje sa
- Účastníkom konania (stavebník, vlastník stavby, ako nie je stavebníkom a vlastník 

pozemku, na ktorom je stavba postavená) fonnou verejnej vyhlášky v zmysle § 18 ods. 3 
zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa 
vykoná v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský 
Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje 
písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj 
iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej 
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

2 Ĺ 06 20180 7 06 2018Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

0 7 06 2018
Zverejnené na webovom sídle obce:
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Na vedomie
- Ing. Ján Beťko, Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš - projektant
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 

Liptovský Mikuláš,
- Okresné riaditeľstvo riaditeľstvo hasičského záchranného zboru, Podtatranského 25, 

031 01 Lipt. Mikuláš
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