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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

číslo: MsÚ/ÚR a SP 2017/5885-08/AMi 
MsÚ/ÚR a SP 2018/1976-08/AMi

V Liptovskom Mikuláši dňa 02.07. 2018

Vec
Euro Renting SK s.r.o., Hurbanova č. 862, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení 

Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 465 236 56 
- žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením „Prístavba, nadstavba a stavebné 
úpravy objektu Zdravotné stredisko a lekáreň - Bytový dom Hurbanova“

ROZHODNUTIE

Stavebník Euro Renting SK s.r.o., Hurbanova č. 862, 031 01 Liptovský 
Mikuláš v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský 
Mikuláš IČO: 465 236 56, podal dňa 30.08.2017 žiadosť o povolenie zmeny stavby pred 
dokončením „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu Zdravotné stredisko 
a lekáreň - Bytový dom Hurbanova“ na pozemku pare. č. KN-C 372/8, 372/9, 373/11, 
373/9 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš. Stavebné povolenie bolo vydané mestom 
Liptovský Mikuláš pod č. ÚRaSP/ 2009-04255/03-Br zo dňa 01.09.2009. Uvedeným dňom 
bolo začaté konanie o zmene stavby pred dokončením.

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 písm. a/ zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 až 68 stavebného 
zákona a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :

Zmenu stavby pred dokončením „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu 
Zdravotné stredisko a lekáreň - Bytový dom Hurbanova“ na pozemku pare. č. KN-C 
372/8, 372/9, 373/11, 373/9 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš podľa § 68 ods. 1 
stavebného zákona v znení neskorších predpisov

povoľuje.

Zmena stavby sa týka :
- architektonického a statického riešenia celého objektu bytového domu,
- pôvodne bolo navrhnuté zdravotné stredisko, ktoré pozostávalo z 3. NP a l.PP - súčasný 
projekt rieši stavbu samostatného bytového domu, ktorý bude šesťpodlažný + 1 ustupujúce 
podlažie, s ustupujúcimi podlažiami od šesť + jedno až na 3 podlažia, pričom na takto 
vytvorených plochách vzniknú obytné terasy,
- objekt bytového domu je podpivničený s podzemným parkovaním 14 ks,

Dispozičné riešenie objektu:
l.PP - rampa, schodisko, chodba, výťah, parkovanie 14 ks, pivnice, chodba, schodisko, 
výťah
1NP - chodba, schodisko, výťah, chodba, schodisko, výťah

Byt 1.1 — chodba, sklad, kúpeľňa, WC, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 1.2 — chodba, kúpeľňa, WC, izba, obývacia izba s kuchyňou
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Byt 1.3 - chodba, WC, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 1.4 - chodba, kúpeľňa, WC, izba, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 1.5 - chodba, WC, kúpeľňa, izba, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 1.6 - chodba, WC, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 1.7 - chodba, WC, kúpeľňa, izba, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 1.8- chodba, WC, kúpeľňa, izba, obývacia izba s kuchyňou 

2NP - chodba, schodisko, výťah, chodba, schodisko, výťah
Byt 2.1 - chodba, sklad, kúpeľňa, WC, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 2.2 - chodba, kúpeľňa, WC, izba, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 2.3 - chodba, WC, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 2.4 - chodba, kúpeľňa, WC, izba, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 2.5 - chodba, WC, kúpeľňa, izba, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 2.6 - chodba, WC, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 2.7 - chodba, WC, kúpeľňa, izba, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 2.8 - chodba, WC, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou 

3NP - chodba, schodisko, výťah, chodba, schodisko, výťah, schodisko 
Byt 3.1 - chodba, sklad, kúpeľňa, WC, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 3.2 - chodba, kúpeľňa, WC, izba, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 3.3 - chodba, WC, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 3.4 - chodba, kúpeľňa, WC, izba, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 3.5 - chodba, WC, kúpeľňa, izba, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 3.6 - chodba, WC, kúpeľňa, izba, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 3.7 - chodba, WC, kúpeľňa, izba, obývacia izba s kuchyňou 

4NP - chodba, schodisko, výťah, chodba, schodisko, výťah,
Byt 4.1 - chodba, sklad, kúpeľňa, WC, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 4.2 - chodba, kúpeľňa, WC, izba, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 4.3 - chodba, WC, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 4.4 - chodba, kúpeľňa, WC, izba, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 4.5 - chodba, WC, kúpeľňa, izba, obývacia izba s kuchyňou, izba, sklad 
Byt 4.6 - chodba, WC, kúpeľňa, izba, obývacia izba s kuchyňou 

5NP - chodba, schodisko, výťah, chodba, schodisko, výťah,
Byt 5.1 - chodba, sklad, kúpeľňa, WC, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 5.2 - chodba, kúpeľňa, WC, izba, izba 
Byt 5.3 - chodba, WC, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 5.4 - chodba, kúpeľňa, WC, izba, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 5.5 - chodba, WC, kúpeľňa, izba, obývacia izba s kuchyňou, izba, sklad 

6NP - chodba, schodisko, výťah,
Byt 6.1 - chodba, sklad, kúpeľňa, WC, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 6.2 - chodba, kúpeľňa, WC, izba, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 6.3 - chodba, WC, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou 
Byt 6.4 - chodba, kúpeľňa, WC, izba, obývacia izba s kuchyňou 

7NP - chodba, schodisko, výťah,
Byt 7.1 - chodba, kúpeľňa+WC, izba, obývacia izba s kuchyňou, izba

v

Členenie bytov:
1 izbové 17 ks
2 izbové 19 ks
3 izbové 3 ks 
Celkom 39 ks bytov
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komunikácie vnútrobloku
- Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii odsúhlasiť na mestskom úrade 
v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.
- V lokalite umiestnenia stavby sa nachádza podzemná sieť verejného osvetlenia. Pred 
realizáciou inžinierskych sietí je potrebné podzemné vedenie verejného osvetlenia 
vytýčiť prostredníctvom správcu verejného osvetlenia, ktorým sú Verejnoprospešné 
služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
ŠSOH - pod č. OU-LM-OSZP-2017/003414-002-MA - súhlasí za dodržania 
nasledovných podmienok:
- s odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade 
splatnou legislatívou v odpadovom hospodárstve (Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov+vykonávacie vyhlášky).
- Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o 
odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné 
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka 
odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie 
odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné 
prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
- Pri kolaudácií stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
- S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladať aj v súlade s platným VZN mesta 
Liptovský Mikuláš.

v v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SVS, vo vyjadrení 
pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2017/3415-2/LÍ, z hľadiska vodohospodárskeho 
s realizáciou stavby súhlasíme.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vo
vyjadrení pod č. ORHZ-LM1-625-001/2017: S riešením protipožiarnej bezpečnosti 
stavby súhlasí s touto pripomienkou:

Zásobovanie vodou na hasenie požiarov pre potrebu vody Q=12 l.s-1 je potrebné 
zabezpečiť z nadzemného hydrantu DN 100. Podzemné hydranty je možno 
navrhnúť len pre potrebu vody Q=12 l.s-1 a len vtedy ak nie je možné osadiť 
nadzemný hydrant.

Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-LM-PLO- 
2018/004596-2/IVA s navrhovaným zámerom stavby na poľnohosporádskej pôde súhlasí 
s podmienkami:
Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 
stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 
samonáletu drevín.
Vykonať skrývku humózneho horizontu poľnohospodárskej pôdy do min. hĺbky 30 cm a 
zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemkov pare. č. C KN 
373/11.
Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteľností podľa § 3 ods.2 zákona požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho
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pozemku - záhrady na zastavané plochy a nádvoria, prípadne na ostatnú plochu s 
predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla 
na stavbu /ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia/ a tohoto stanoviska. Zmenu 
druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vo vyjadrení pod č. 4328/2017/MH s predloženým 
projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

- Na základe uvedenej potreby vody LVS, a.s. dodá a namontuje vodomer 420 s 
trvalým prietokom Q3 4 m3/h.
Hlavná revízna šachta na kanalizačnej prípojke musí byť osadená do 10,0 m od 
napojenia na verejnú kanalizáciu.
Pred napojením navrhovanej vodovodnej prípojky musí byť pôvodná vodovodná 
prípojka zrušená na základe požiadavky odberateľa na tlačive: „Odhláška - Zrušenie 
vodovodnej prípojky“. Zrušenie napojenia prípojky realizujú pracovníci LVS, a.s. 
Náklady spojené s odpojením prípojky budú fakturované odberateľovi.
Požadované množstvo vonkajšej požiarnej vody (12,0 l/s) z verejného vodovodu je 
možné zabezpečiť len z dvoch odberných miest a s použitím požiarnych čerpadiel.

- Na základe uvedenej potreby vody odporúčame prehodnotiť (zmenšiť) dimenziu 
vodovodnej prípojky.
Pri realizácii kanalizačnej prípojky žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovanej 
preložky verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od 
vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu.
Napojenie navrhovaných prípojok bude možné len po vybudovaní preložky 
verejného vodovodu.

- Pre zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky je potrebné predložiť našej 
spoločnosti žiadosť na predpísanom tlačive, stavebné povolenie, projektovú 
dokumentáciu a ďalšie náležitosti podľa pokynov našich pracovníkov.
V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok za 
účelom odpisu, kontroly resp. výmeny vodomeru.

SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0768/2017/Hy - V záujmovom území sa 
nachádzajú plynárenské zariadenia. SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa 
ustanovení zákona č. 251/2012 Z z o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) SÚHLASÍ 
s umiestnením vyššie uvedenej stavby z vydaním stavebného povolenia na vyššie 
uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, 
je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich 
plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné 
zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 
11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného 
na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribuda.sk), v záujme predchádzaniu 
poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania 
nepresiahne 1 hodinu, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom 
pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan 
Boroš, tel.č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných 
prác, stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas

http://www.spp-distribuda.sk
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realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, 
najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a 
odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 
kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m 
na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 
73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne 
ručne bez použitia strojových mechanizmov, ak pri výkopových prácach bolo 
odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred 
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého 
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, prístup k 
akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie 
SPP-D,
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať 
také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v 
prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy 
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie 
zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené 
SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých 
prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú 
obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 
ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, stavebník 
je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj 
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 
ustanovenia Technických pravidiel pre píyn (TPP) najmä TPP 700 02, stavebník 
je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbehu 
a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a 
§80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé 
porasty apod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY:
Požadujeme pred pokládkou asfaltového koberca (zámkovej dlažby) parkovacích miest
prizvať pracovníka technickej kontroly a diagnostiky Žilina ku kontrole tesnosti (p. Ing.
Peter Vrzgula 044/6265611,0905 492 974 ), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu
plyn. rozvodu.

TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., pod číslom 0676/30/18/BT/OS/DOK vydáva odborné 
stanovisko:
Pri inšpekcii vykonanej dňa 13.04.2018 neboli zistené nedostatky:
- Z predloženej projektovej dokumentácie nie je možné posúdiť zábradlia (na schodišti, 
na rampe a balkónové sklené zábradlie) podľa STN 74 3305
- V projektovej dokumentácii nie je schematické vyznačenie rozvodov (káblových trás),
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- Z projektovej dokumentácie nie je zrejmé ako je vetraná garáž podľa § 16 vyhl. MŽP 
SR č. 532/2002 Z. z. v nadväznosti na STN 73 6058,
-Predložená projektová dokumentácia nerieši odvodnenie garáže (parkovania) v zmysle 
či. 39 a či. 62 STN 73 6058,
- V projektovej dokumentácii nie sú dostačujúce podklady pre posúdenie prevádzkových 
priestorov technického zariadenia výťahu (rez výťahovou šachtou, parametre výťahu, 
osvetlenie priestorov a pod.),
- Projekt stavebnej časti nerieši spôsob ukotvenia fotovoltaických kolektorov na streche 
vrátane statického výpočtu,
- Nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výstavbe,
- Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto odborné 
stanovisko
Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

- Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:
Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A 
písm. g) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v 
znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení 
oprávnenou právnickou osobou napr. TÚV SÚD Slovakia s.r.o.
Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. g) do 
prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 
508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 
124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. 
TÚV SÚD Slovakia s.r.o.
Technické zariadenie výťah je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 
235/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 22/2017 Z. z. Pri uvedení na trh a 
do prevádzky je potrebné splniť požiadavky citovaného predpisu. TÚV SÚD 
Slovakia s.r.o., ako notifikovaná osoba NB-1353 môže vykonať posúdenie zhody 
výťahu podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády SR 
č. 22/2017 Z. z.

- Pri inštalácií výťahov je potrebné dodržať únikové priestory v hornej a dolnej 
časti výťahových šácht výťahov podľa STN EN 81-20 a STN EN 81-50.
Rozmery výťahovej kabíny pre imobilné osoby musia byť najmenej 1 100 x 1 400 
mm podľa príl. 1 ods. 1.7 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena určených pre verejnosť, 
ako aj začiatok a koniec rampy musia byť výrazne farebne a povrchovou úpravou 
rozoznateľné od okolia v zmysle čl. 36 STN 73 4130 a príl. 1 vyhl. MŽP SR č. 
532/2002 Z. z.
Pre prístup do šachiet musí byť dodržaná STN EN 14396 (pevné rebríky do 
vstupných šácht) alebo pri stúpadlových rebríkov STN 73 3282 (oceľové rebríky). 
Pri použití vyrovnávacieho prstenca nebude dodržaná vzdialenosť nástupného 
stúpadla do šachty.

- Balkón, loggia (terasa) o pôdorysnej ploche väčšej ako 5,0 m2 musia byť 
odvodnené do dažďového odpadného potrubia podľa § 29 ods.5 vyhl. MŽP SR č. 
532/2002 Z. z.
Vstupné dvere do stavby môžu byť zasklené až od výšky 400 mm alebo musia 
byť zasklené nerozbitným sklom podľa prílohy čl. 1.6.2. vyhl. MŽP SR č. 
532/2002 Z. z. (chýba popis).

- Na výkrese č. 15 „Rez A-A“ (stavebná časť - architektúra) je nesprávne
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zakreslená výplň zábradlia.
Podlahy z dlaždíc musia byť navrhnuté s nešmykľavou povrchovou úpravou v 
zmysle § 19 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena určených pre verejnosť, 
ako aj začiatok a koniec rampy musia byť výrazne farebne a povrchovou úpravou 
rozoznateľné od okolia v zmysle čl. 36 STN 73 4130 a príl. 1 vyhl. MŽP SR č. 
532/2002 Z. z.
Steny v garáži musia byť chránené na ohrozených miestach proti poškodeniu 
podľa čl.40 STN 736058.
Povrch rámp musí mať protišmykovú úpravu podľa čl. 47 STN 73 6058.
Z projektovej dokumentácie nie je možné posúdiť či je riešený bezpečný prístup 
na všetky úrovne strechy (chýba popis).
Z projektovej dokumentácie musí byť zrejmý výpočet parkovacích stojísk podľa 
§ 8 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, 
organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.
V projekte sú citované neplatné predpisy (vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb., 
STN 12 7010).

LMT, a.s., vo vyjadrení pod č. LMT 2018/036-PM nemáme námietky, v uvedenom 
sedempodlažnom bytovom dome nie je uvedené o aký zdroj vykurovania ide a nachádza 
sa blízko nášho tepelného zdroja, navrhujeme napojenie tohto objektu na náš centrálny 
zdroj tepla - plynovú kotolňu Jesenského 2140.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. pod č. 4300073497 zo dňa v stanovisku 
uvádza:
SSE-D s hore uvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

V predmetnej lokalite mesta Liptovský Mikuláš na parcelách KN 372/8,9, 
373/9,11 a v blízkosti sa energetické zariadenia v majetku SSE-D nachádzajú ~ 
podzemné káblové vedenia NN. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám 
prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou 
prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV 
podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN 
podzemné)
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v 
zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem 
STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej 
sústavy.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 
podzemné Vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s, Vám na 
základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk 
vytýči určený pracovník SSE-D.
Pripojenie odberných miest na elektrinu bude vyhotovené v zmysle platných 
noriem EN STN a platných zákonov. SSE-D zabezpečí v zmysle platnej 
legislatívy prípravu ako aj samotnú realizáciu elektroenergetického zariadenia 
potrebného na napojenie objektu na pripojenie. Pre napojenie odberných miest je

mailto:prevadzkovatel@sse-d.sk
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potrebné vybudovanie nového elektroenergetického rozvodného zariadenia (ďalej 
len ERZ). Nízkonapäťového zemného kábla (ďalej len NNK) a osadenie 
rozpojovacích skríň PRJS.
Odovzdávacie miesto - hranicu majetku, určujeme svorky NN vývodov v 
rozpojovacej skrini PRIS a bude riešené z novovybudovanej distribučnej sústavy 
v danej lokalite. Presné umiestnenie istiacej skrine PRIS bude zrejmé po 
vypracovaní projektovej dokumentácie zo strany SSE-D. Predmetom realizácie 
nebudú vývody z rozpojovacej skrine k elektromerovému rozvádzaču a samotný 
elektromerový rozvádzač.

- Vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia SSE-D je vedené pod
akciou SW: 11220 a bude zaradené do investičného plánu SSE-D po pripísaní 
všetkých pripoj ovacích poplatkov. Proces výstavby pozostáva z nasledovných 
krokov:

- Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojení so 
žiadateľom o pripojenie
Uhradenie pripoj ovacieho poplatku zo strany odberateľa (za úhradu 
pripojovacieho poplatku sa považuje pripísanie všetkých pripojovacích poplatkov 
na účet SSE-D)
Príprava technického riešenia a zaradenie stavby do investičného plánu SSE-D 
pre vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia (nové vedenie, 
trafostanica a pod.)
Príprava projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a stavebné povolenie, 
prípadne oznámenie o drobnej stavbe v závislosti od rozsahu technického riešenia

- Realizácia - samotné budovanie elektroenergetického zariadenia SSE-D 
Spustenie do prevádzky - preberacie konanie + kolaudačné rozhodnutie.

Aktuálne sa uvedená žiadosť nachádza v stave riešenia:
Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia:

Termín pripojenia na elektroenergetické zariadenie bude možný do 24 mesiacov 
od vydania právoplatného stavebného povolenia alebo vydania súhlasného 
stanoviska k ohláseniu drobnej stavby.
Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) 
umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku (napr. v 
oplotení), resp. pri vstupe do bytového domu. Vyhotovenie RE muší vyhovovať 
platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5, pre prípadné blokovanie 
elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej 
sadzby. Pred rozvádzačom merania RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 
800mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na 
sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. 
Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať, Vami vybratá 
odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 2.z. Podrobnosti o 
podmienkach merania nájdete v dokumente "Zásady merania PDS" na našej 
intemetovej stránke www.sse-d.sk.

- Projektovú dokumentáciu od NN prípojky žiadame predložiť na schválenie až po 
vybudovaní a skolaudovaní elektroenergetického zariadenia SSE-P potrebného na 
pripojenie odberného miesta. Bez odsúhlasenia PD NN prípojky zo strany SSE-D 
nebude možné pripojenie na odber elektriny. KPD predloženej pred ukončením 
investičnej akcie SW: 11220 sa vyjadrovať nebudeme a bude Vám vrátená späť 
Po vybudovaní elektroenergetického zariadenia SSE-D potrebného na pripojenie 
odberného miesta je potrebné vybudovať zo strany odberateľa elektrický prívod 
od bodu pripojenia po RE s jeho označením, vrátane vybudovania samotného RE

http://www.sse-d.sk
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podľa schválenej PD.
- SSE-D zabezpečí V zmysle legislatívy prípravu ako aj samotnú realizáciu 

elektrického zariadenia potrebného na napojenie navrhovaných odberných miest.
- Žiadame Vás o doloženie súhlasov vlastníkov nehnuteľností - pozemkov a 

súhlasy na zapísanie bezodplatného vecného bremena na dané parcely ,v ktorých 
bude vedená trasa NNK k navrhovaným rozpoj ovacím skriniam PRI S a kde budú 
osadené rozpojovacie skrine PRI S pre pripojenie stavby žiadateľa alebo 
doloženie platného územného rozhodnutia, ktoré nahrádza vyššie uvedené 
súhlasy. Nami navrhovaná trasa:

ERZ: Parcela:
NNK C-370/1 .C-373/11 .C-372/9 
Rozpojovacia skriňa PRIS C-372/9, C-373/11
Súhlasíme s pripojením priamo výhrevného elektrického vykurovacieho zariadenia pre 
Vaše vyššie uvedené odberné miesta. Sadzba C7 je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná 
pre odberné miesta s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním, prípadne vykurované 
tepelným čerpadlom. Okrem iného je technickou podmienkou pre priznanie sadzby C7 v 
zmysle cenníka:

- pripojenie elektrických priamych vykurovacích spotrebičov a pripojenie 
akumulačných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom 
ovládaným povelom hromadného diaľkového ovládania (HDO), prepínacími 
hodinami alebo inteligentným meracím systémom (IMS), a HDO musí byť istené 
plombovateľným 2A ističom, pričom v prípade, že je na odbernom mieste 
nainštalovaný IMS, nie je potrebná montáž HDO s plombovateľným ističom 2A,

Vo svojej žiadosti požadujete pripojenie 72 odberných miest. Je potrebné pre každé 
odberné miesto predložiť riadne vypísanú samostatnú žiadosť.
Ku priznaniu príslušnej sadzby pre el. vykurovanie musia byť splnené technické a 
obchodné podmienky v zmysle platného cenníka, v čase žiadosti pripojenia elektrického 
vykurovania.

K zmene stavby sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH zo 
dňa 15.03.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, zo 
dňa 13.03.2018, SPP-Distribúcia a.s., zo dňa 11.08.2017, Stredoslovenská energetika - 
Distribúcia, a.s. zo dňa 18.09.2017, TUV SUD Slovakia, s.r.o., zo dňa 13.04.2018, 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. zo dňa 07.08.2017, Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 18.08.2017, Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK zo dňa 23.03.2018, Orange Slovensko a.s., 
zo dňa 09.08.2017, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek 
ŠSOPaK zo dňa 23.03.2018, LMT, a.s., zo dňa 24.04.2018, Mesto Liptovský Mikuláš, 
odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie CD, PK aVP zo dňa 27.03.2018, 
Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor zo dňa 11.05.2018, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši zo dňa 
11.04.2018.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
Dňa 20.04.2018 bola na spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 
poriadku doručená žiadosť od účastníčky konania Anny Holigovej, Jesenského 222/17, 031 
01 Liptovský Mikuláš, v ktorej nesúhlasí so stavbou v plánovanom rozsahu. Pripomienky sa 
týkali zákonného postupu pri konaní a požiadavke o nové stavebné konanie. Uvedenej 
pripomienke sa nevyhovuje.
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Ďalej žiadate, aby ste boli ako účastníci prizvaní do konania. Uvedenej požiadavke sa
vyhovuje.
K časti v ktorej žiadate o posúdenie doby priameho osvetlenia obytných miestností v zmysle 
platných noriem ako aj doloženie kompletného svetlotechnického posudku a vypracovanie 
odborného posudku, či nedôjde k zníženiu komfortu bývania. Uvedenej pripomienke sa
vyhovuje.

Dňa 23.04.2018 bola na spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 
poriadku doručená žiadosť od účastníka konania Vladimíra Matéjka, Jesenského 222/15, 031 
01 Liptovský Mikuláš, v ktorej nesúhlasí so stavbou v plánovanom rozsahu.
Pripomienky sa týkali zákonného postupu pri konaní a požiadavke o nové stavebné konanie. 
Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje.
Ďalej žiadate, aby ste boli ako účastníci prizvaní do konania. Uvedenej požiadavke sa
vyhovuje.
K časti v ktorej žiadate o posúdenie doby priameho osvetlenia obytných miestností v zmysle 
platných noriem ako aj doloženie kompletného svetlotechnického posudku a vypracovanie 
odborného posudku, či nedôjde k zníženiu komfortu bývania. Uvedenej pripomienke sa
vyhovuje.

Dňa 30.04.2018 bola na spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 
poriadku doručená žiadosť od účastníka konania Rastislava Niča, Jesenského 222/17, 031 01 
Liptovský Mikuláš, v ktorej nesúhlasí so stavbou v plánovanom rozsahu. Pripomienky sa 
týkali zákonného postupu pri konaní a požiadavke o nové stavebné konanie. Uvedenej 
pripomienke sa nevyhovuje.
Ďalej žiadate, aby ste boli ako účastníci prizvaní do konania. Uvedenej požiadavke sa
vyhovuje.
K časti v ktorej žiadate o posúdenie doby priameho osvetlenia obytných miestností v zmysle 
platných noriem ako aj doloženie kompletného svetlotechnického posudku a vypracovanie 
odborného posudku, či nedôjde k zníženiu komfortu bývania. Uvedenej pripomienke sa
vyhovuje.

Povolenie zmeny stavby stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy 
nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.
Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len 
na základe kolaudačného rozhodnutia.
Povolenie zmeny stavby je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné pre právnych 
nástupcov konania.
Stavba „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu Zdravotné stredisko 
a lekáreň - Bytový dom Hurbanova“ môže byť kolaudovaná, až po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Prístavba, nadstavba 
a stavebné úpravy objektu Zdravotné stredisko a lekáreň - Bytový dom 
Hurbanova - SO 02 Parkovacie plochy“, povolenú stavebným povolením pod č. 
MsÚ/ÚR a SP 2018/3357-03/AMi zo dňa 10.05.2018.

Odôvodnenie
Stavebník Euro Renting SK s.r.o., Hurbanova č. 862, 031 01 Liptovský 

Mikuláš v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO: 465 236 56, podal dňa 01.08.2017 žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením 
„Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu Zdravotné stredisko a lekáreň - Bytový 
dom Hurbanova“ na pozemku pare. č. KN-C 372/8, 372/9, 373/11, 373/9 v katastrálnom
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území Liptovský Mikuláš. Stavebné povolenie bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš pod 
č. ÚRaSP/ 2009-04255/03-Br zo dňa 01.09.2009. Uvedeným dňom bolo začaté konanie 
o zmene stavby pred dokončením.
Dňa 23.08.2017 stavebný úrad vyzval stavebníka na zaplatenie správneho poplatku 
a upozornil ho, že v prípade nezaplatenia bude konanie v zmysle § 9 zákona o správnych 
poplatkoch zákona č. 145/1995 Z.z. v žnem neskorších predpisov zastavené.
Po jeho uhradení stavebný úrad dňa 12.09.2017 konanie prerušil do doby nadobudnutia 
právoplatnosti povolení na odstránenie stavieb „Rodinného domu súp.č. 1264/20“ ktorý sa 
nachádza na pozemku pare. č. KN-C 373/9 v k.ú Liptovský Mikuláš, „Krytej skládky paliva 
súp. č. 4457“, ktorá sa nachádza na pozemku pare. č. KN-C 370/14 v k.ú Liptovský 
Mikuláš, do doby nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia stavby: „SO 02 
Parkovacie plochy, SO 03 Dažďová kanalizácia, odvodnenie parkovacích plôch, SO 04 
Preložka verejného vodovodu“ umiestnených na pozemkoch pare. č. KN-C 370/13, 370/14, 
372/9, 373/11, 372/3, 372/4, 370/12, 371/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš a súčasne stavebníka 
vyzval na doplnenie žiadosti výzvou pod č. MsÚ/ÚRaSP 2017/5885-03/AMi zo dňa 
12.09.2017.

Pôvodný návrh prešiel zmenou aj v počte parkovacích stáni vplyvom zníženia počtu 
bytových jednotiek na 39 b.j. a úpravou podlažnosti bytového domu.
Po nadobudnutí právoplatností jednotlivých rozhodnutí a doplnení žiadosti v zmysle výzvy, 
stavebný úrad dňa 04.04.2018 oznámil verejnou vyhláškou začatie konania o zmene stavby 
pred dokončením a upustil od ústneho pojednávania.

Stavebný úrad predloženú žiadosť stavebníka o zmenu stavby pred dokončením 
preskúmal z hľadísk uvedených v §62 , 63 a 68 stavebného zákona, pričom bolo zistené, že 
predmetnou zmenou stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 
obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
V priebehu doby zverejnenia žiadosti a v zákonom stanovenej lehote boli podané námietky 
od účastníkov konania.

Doručené pripomienky a námietky od účastníkov:
Dňa 20.04.2018 bola na spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 
poriadku doručená žiadosť od účastníčky konania Anny Holigovej, Jesenského 222/17, 031 
01 Liptovský Mikuláš, v ktorej nesúhlasí so stavbou v plánovanom rozsahu.
Vašej požiadavke, aby ste boli ako účastníci prizvaní do konania sa vyhovelo. V zmysle 
odpovedi, ktorá Vám bola zaslaná je zrejmé, že ste účastníčka konania. Ako vlastník časti 
nehnuteľnosti priamo susediacej s plánovanou nehnuteľnosťou ste v zmysle stavebného 
zákona č. 50/1976 Zb. § 59 cit. účastníčka:
Účastníkmi stavebného konania sú:
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 
susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a 
stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, lg)
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Účastníkmi stavebného konania podľa odseku 1 písm. b) nie sú nájomcovia bytov a 
nebytových priestorov.

K časti v ktorej žiadate o posúdenie doby priameho osvetlenia obytných miestností v zmysle 
platných noriem ako aj doloženie kompletného svetlotechnického posudku a vypracovanie 
odborného posudku, či nedôjde k zníženiu komfortu bývania. Uvedenej pripomienke sa
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vyhovelo. Súčasťou projektovej dokumentácie k žiadosti o zmenu stavby pred dokončením 
zo dňa 01.08.2017 je Posudok preslnenia obytných miestností, ktorý vypracoval Ing. Daniel 
Zarevúcky pre dva kontrolné body.

Na predmetnú žiadosť bola poslaná odpoveď pod č. MsÚ/ÚRaSP 2018/1976-06/AMi zo dňa
15.05.2018.

Dňa 23.04.2018 bola na spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 
poriadku doručená žiadosť od účastníka konania Vladimíra Matéjka, Jesenského 222/15, 031 
01 Liptovský Mikuláš, v ktorej nesúhlasí so stavbou v plánovanom rozsahu.
Vašej požiadavke, aby ste boli ako účastníci prizvaní do konania sa vyhovelo. V zmysle 
odpovedi, ktorá Vám bola zaslaná je zrejmé, že ste účastníčka konania. Ako vlastník časti 
nehnuteľnosti priamo susediacej s plánovanou nehnuteľnosťou ste v zmysle stavebného 
zákona č. 50/1976 Zb. § 59 cit. účastníčka:
Účastníkmi stavebného konania sú:
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 
susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a 
stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, lg)
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Účastníkmi stavebného konania podľa odseku 1 písm. b) nie sú nájomcovia bytov a 
nebytových priestorov.

K časti v ktorej žiadate o posúdenie doby priameho osvetlenia obytných miestností v zmysle 
platných noriem ako aj doloženie kompletného svetlotechnického posudku a vypracovanie 
odborného posudku, či nedôjde k zníženiu komfortu bývania. Uvedenej pripomienke sa 
vyhovelo. Súčasťou projektovej dokumentácie k žiadosti o zmenu stavby pred dokončením 
zo dňa 01.08.2017 je Posudok preslnenia obytných miestností, ktorý vypracoval Ing. Daniel 
Zarevúcky pre dva kontrolné body.

Na predmetnú žiadosť bola poslaná odpoveď pod č. MsÚ/ÚRaSP 2018/1976-07/AMi zo dňa 
15.05.2018.

Dňa 30.04.2018 bola na spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 
poriadku doručená žiadosť od účastníka konania Rastislava Niča, Jesenského 222/17, 031 01 
Liptovský Mikuláš, v ktorej nesúhlasí so stavbou v plánovanom rozsahu.
Vašej požiadavke, aby ste boli ako účastníci prizvaní do konania sa vyhovelo. V zmysle 
odpovedi, ktorá Vám bola zaslaná je zrejmé, že ste účastníčka konania. Ako vlastník časti 
nehnuteľnosti priamo susediacej s plánovanou nehnuteľnosťou ste v zmysle stavebného 
zákona č. 50/1976 Zb. § 59 cit. účastníčka:
Účastníkmi stavebného konania sú:
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 
susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a 
stavbám môžu býť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, lg)
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
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Účastníkmi stavebného konania podľa odseku 1 písm. b) nie sú nájomcovia bytov a 
nebytových priestorov.

K časti v ktorej žiadate o posúdenie doby priameho osvetlenia obytných miestností v zmysle 
platných noriem ako aj doloženie kompletného svetlotechnického posudku a vypracovanie 
odborného posudku, či nedôjde k zníženiu komfortu bývania. Uvedenej pripomienke sa 
vyhovelo. Súčasťou projektovej dokumentácie k žiadosti o zmenu stavby pred dokončením 
zo dňa 01.08.2017 je Posudok preslnenia obytných miestností, ktorý vypracoval Ing. Daniel 
Zarevúcky pre dva kontrolné body.

Na predmetnú žiadosť bola poslaná odpoveď pod č. MsÚ/ÚRaSP 2018/1976-05/AMi zo dňa 
15.05.2018.
Dôvody zamietnutia námietok účastníkov konania:
Pripomienke účastníčky konania Anny Holigovej, Jesenského 222/17, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, ktorá sa týkala zákonného postupu pri konaní a požiadavke o nové stavebné 
konanie sa nevyhovelo. Stavebný úrad akceptuje podanú žiadosť z dôvodu, že pôvodné 
stavebné povolenie je právoplatné, a keďže sa začalo s realizáciou stavby, je platné aj 
stavebné povolenie, v ktorom bola stanovená lehota na dokončenie stavby, ktorej lehota 
výstavby bola predĺžená. Stavebný úrad nemôže vydať nové stavebné povolenie, ak platí 
pôvodné.

Pripomienke účastníka konania Vladimíra Matéjka, Jesenského 222/15, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, ktorá sa týkala zákonného postupu pri konaní a požiadavke o nové stavebné 
konanie sa nevyhovelo. Stavebný úrad akceptuje podanú žiadosť z dôvodu, že pôvodné 
stavebné povolenie je právoplatné, a keďže sa začalo s realizáciou stavby, je platné aj 
stavebné povolenie, v ktorom bola stanovená lehota na dokončenie stavby, ktorej lehota 
výstavby bola predĺžená. Stavebný úrad nemôže vydať nové stavebné povolenie, ak platí 
pôvodné.

Pripomienke účastníka konania Rastislava Niča, Jesenského 222/17, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, ktorá sa týkala zákonného postupu pri konaní a požiadavke o nové stavebné 
konanie sa nevyhovelo. Stavebný úrad akceptuje podanú žiadosť z dôvodu, že pôvodné 
stavebné povolenie je právoplatné, a keďže sa začalo s realizáciou stavby, je platné aj 
stavebné povolenie, v ktorom bola stanovená lehota na dokončenie stavby, ktorej lehota 
výstavby bola predĺžená. Stavebný úrad nemôže vydať nové stavebné povolenie, ak platí 
pôvodné.

Námietky a pripomienky boli totožné a týkali sa zákonného postupu stavebného úradu pri 
povoľovaní predmetnej stavby a účastníci žiadali o posúdenie doby priameho osvetlenia 
obytných miestností v zmysle platných noriem . Stavebný úrad sa danými požiadavkami 
a námietkami zaoberal a odpovedal cit.:

Stavebník Euro Renting SK s.r.o., Hurbanova č. 862, 031 01 Liptovský 
Mikuláš v zastúpení Inžinier ing Neumann, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO: 465 236 56, podal dňa 01.08.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania 
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie zmeny stavby pred 
dokončením na stavbu „ Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu Zdravotné stredisko 
a lekáreň - Bytový dom Hurbanova", ktorá bude umiestnená na pozemku pare. č. KN-C 
372/8, 372/9, 373/11, 373/9 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, vzhľadom k tomu, že 
žiadosť bola neúplná, konanie bolo prerušené. Po doplnení potrebných dokladov a úpravou
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podlažnosti plánovaného bytového domu čo bolo spôsobené redukciou parkovacích stání, 
bolo konanie začaté zverejnením oznámenia o začatí konania o zmene stavby pred 
dokončením podľa §68 zákona č. 50/1976Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
a upustenie od ústneho pojednávania, na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Liptovský 
Mikuláš.
Ako vlastník časti nehnuteľnosti priamo susediacej s plánovanou nehnuteľnosťou a teda 
účastník konania, v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. § 59 cit.:
Účastníkmi stavebného konania sú:
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 

susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a 
stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, lg)
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Účastníkmi stavebného konania podľa odseku 1 písm. b) nie sú nájomcovia bytov a 
nebytových priestorov.

V zákonom stanovenej lehote ste podali námietky - konkrétne „ nesúhlas s plánovanou 
výstavbou obytného domu “.
K časti v ktorej tvrdíte, že došlo k rôznym zmenám na pôvodnom schválenom projekte 
a nedošlo k zahájeniu stavby a k odstráneniu stavieb, stavebný úrad konštatuje:
Dňa 01.09.2009 bolo pod č. ÚRaSP/2009-04255/03-BR, vydané mestom Liptovský Mikuláš 
stavebné povolenie na stavbu „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu so zmenou 
účelu na zdravotné stredisko a lekáreň“ od stavebníka ErgoStat, s.r.o., Ul. Hlavná 159, 032 
02 Závažná Poruba, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2009. Dňa 07.08.2015 
požiadal navrhovateľ ErgoStat, s. r. o. o predĺženie lehoty výstavby, ktorej bolo vyhovené. 
Nový termín ukončenia stavby sa stanovil do 07.08.2017, pričom 01.08.2017 podal 
stavebník Euro Renting SK s.r.o., Hurbanova č. 862, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení 
Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 465 236 56 
(bola doložená Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka medzi zmluvnými stranami 
: postupca - ErgoStat, s.r.o., Ul. Hlavná 159, 032 02 Závažná Poruba apostupník - Euro 
Renting SK s.r.o., Hurbanova 862, 031 01 Liptovský Mikuláš) žiadosť o zmenu stavby pred 
dokončením. Stavebný úrad akceptuje podanú žiadosť z dôvodu, že pôvodné stavebné 
povolenie je právoplatné, a keďže sa začalo s realizáciou stavby, je platné aj stavebné 
povolenie, v ktorom bola stanovená lehota na dokončenie stavby, ktorej lehota výstavby bola 
predĺžená. Stavebný úrad nemôže vydať nové stavebné povolenie, ak platí pôvodné, preto 
stavebný úrad postupoval v zmysle § 68 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. cit.:

(1) Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu 
stavby ešte pred jej dokončením.
(2) V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo 
povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými 
orgánmi, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby 
povolí, pričom rozhodne aj o prípadných námietkach účastníkov a určí podľa potreby 
ďalšie záväzné podmienky, alebo žiadosť zamietne. Na konanie o zmene sa primerane 
vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní.
Z vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že na zmenu stavby sa vzťahuje 
postup ako pri riadnom stavebnom konaní.

Na základe žiadosti vlastníka stavby Euro Renting SK s.r.o., Hurbanova č. 862, 031 01
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Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., ul. Garbiarska č. 24, 031 01 
Liptovský Mikuláš na odstránenie stavby „Rodinný dom súp. č. 1264 ", ktorá sa nachádza na 
pozemku pare. č. KN-C 373/9 v kú Liptovský Mikuláš, bolo vydané rozhodnutie o povolenie 
odstránenia stavby vydaného mestom Liptovský Mikuláš pod č. MsU/URaSP 2017/6313- 
03/AMi zo dňa 10.10.2017. Dňa 13.03.2018 podal navrhovateľ žiadosť o predĺženie lehoty 
na odstránenie stavby, ktorej bolo vyhovené, a nový termín na odstránenie stavby sa stanovil 
do 31.03.2019.
Pôvodné stavebné povolenie sa týkalo stavby, ktorá mala byť umiestnená na pozemkoch 
par c. č. KN-C 372/8, 372/9, 373/11 v kú. Liptovský Mikuláš. Predmetná zmena sa týka tohto 
stavebného povolenia s tým, že je doplnená o nové parcely, ktoré budú zasiahnuté 
prístavbou a vznikom parkovacích stání. Kedze stavba v pôvodnom stavebnom povolení 
bude rozšírená o prístavbu, ktorá sa bude nachádzať aj na pozemku par c. č. KN-C 373/9 
v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebník požiadal o odstránenie stavby rodinného domu súp. č. 
1264, ktorá sa na tejto parcele nachádza.
K časti v ktorej žiadate o posúdenie doby priameho osvetlenia obytných miestností v zmysle 
platných noriem ako aj doloženie kompletného svetlotechnického posudku a vypracovanie 
odborného posudku, či nedôjde k zníženiu komfortu bývania, stavebný úrad konštatuje: 
Súčasťou projektovej dokumentácie k žiadosti o zmenu stavby pred dokončením zo dňa 
01.08.2017 je Posudok preslnenia obytných miestností, ktorý vypracoval Ing. Daniel 
Zarevúcky pre dva kontrolné body. Kontrolný bod A - trojizbový byt na prízemí BD s. č. 1494 
- čas insolácie je 5 hodín, vyhovuje s rezervou.
Kolntrólny bod B - dvojizbový byt na prízemí BD s. č. 222 - čas insolácie je 2 hodiny, čo je 
viac ako minimálna hodnota 1,5 h. Záver posudku je: navrhovaný bytový dom z hľadiska 
insolácie bytov v okolitej zástavbe v zmysle požiadaviek normy STN 73 4301 (2005) 
vyhovuje.
Ako účastník konania v zmysle § 59 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov ste mali možnosť 
nahliadnuť do dokladov a do projektovej dokumentácie, ktorá sa nachádza na stavebnom 
úrade a v zákonom stanovenej lehote, ktorá bola definovaná v oznámení o začatí konania 
pod č. : MsÚ/ÚR a SP 2017/5885-05/AMi, MsÚ/ÚR a SP 2018/1976-05/AMi 
zo dňa 04.04.2018 t.j. 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia ( v zmysle § 61 ods. 
4 a 3 zákona 50/1976 Z.z. - stavebný zákon) , ste uplatnili svoje námietky pričom na 
neskoršie podané námietky nebude prihliadnuté.

Tým, že sú predložené všetky zákonom predpísané kladné stanoviská a vyjadrenia 
dotknutých orgánov, stavebný úrad nemá možnosť preukázania zníženia komfortu bývania.

Vyššie citovaná odpoveď bola doručená účastníkom, ďalšie pripomienky a námietky už 
neboli podané.
Predložená projektová dokumentácia zmeny stavby spĺňa požiadavky stanovené v § 48 a v 
§53, stavebného zákona v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia slovenských 
technických noriem.

Navrhované zmeny sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a sú zakreslené 
v priloženej projektovej dokumentácii zmeny stavby pred dokončením vypracovanej Ing. 
arch. Pavlom Chrabačkom. Tieto zmeny sú v súlade s územným plánom mesta Liptovský 
Mikuláš schváleným Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 
a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský 
Mikuláš č. 7/VZN/2010 dňa 16.12.2010 súčinnosťou 1.1.2011. Predmetná stavba sa 
nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou bytových domov“. Maximálna
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výška zástavby je 6 nadzemných podlaží a index zastavanej plochy je maximálne 25%. 
Maximálnu výšku zástavby je možné prekročiť o jedno ustupujúce podlažie.

Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného mestom Liptovský Mikuláš pod 
č. ÚRaSP/ 2009-04255/03-Br zo dňa 01.09.2009 zostávajú v platnosti.

Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby 
pred dokončením.

Vlastníkom nehnuteľnosti:
Pozemku pare. č. KN-C 372/8, 372/9, 373/11, 373/9 v katastrálnom území Liptovský 
Mikuláš je stavebník Euro Renting SK s.r.o., Hurbanova č. 862, 031 01 Liptovský Mikuláš. 
Pozemku pare. č. KN-C 370/1, 6698/1, 367/3 v k.ú. Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský 
Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. Bola doložená zmluva o postúpení 
práv a povinností stavebníka - postupca ErgoStat, s.r.o. a postupník Euro Renting SK s.r.o., 
bol doložený súhlas k umiestneniu inžinierskych sietí na pare.č. KN-C 370/1 v k.ú. 
Liptovský Mikuláš - navrhované siete neovplyvnia budúce možné využitie pozemkov.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka 
60 písm. „ a “ ods. 2: 200,00 € bol uhradený na mestskom úrade Liptovský Mikuláš.

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, 
Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých 
opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho 
súdneho poriadku.

Ao* 6>kN-' V
Q) T- Ing. Ján Blcháč, PhD.

primátor mesta'Liptovský Mikuláš5 7*
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Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou 
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle § 59 zák. č. 50/1976 
Zb. sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ods. 1) § 69 č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle ods. 2) § 69 stavebného 
zákona tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský 
Mikuláš a súčasne musí byť mestom zverejnené na webovom sídle mesta, v miestnom 
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. Posledný 
deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.
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Na vedomie
Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. arch. Pavel Chrabačka, Artlandia s.r.o., Lazisko 17, 032 11 Liptovský Mikuláš -
projektant
Mestský úrad, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš - odbor ZP a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev, Liptovský Mikuláš, odbor 
výstavby
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 
Mikuláš
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 Lipt. 
Mikuláš
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Lipt. 
Mikuláš
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s. . Žilina, 010 47 Žilina 
Verejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš 
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina 
LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš 
SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Štúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš
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Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa:

2 8 07 2010UlUB Zvesené dňa:Vyvesené dňa:

Oznámené iným spôsobom (akým) dňa:...... -V J-01 •• 2018-
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*•. /oob ľSTAVBA:

Zmena stavby pred dokončením z 'Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy 
objektu so zmenou účelu na zdrav, stredisko a lekáreň’ na Bytový dom Hurbanova
ZOOP PROJEKTANT ING. ARCH. P CHRABAČKA OBEC.

LipUttulái
2xA4FORMAT

DÁTUM 02/2018ING ARCH. P CHRABAČKAHL PROJEKTANT
PSPINVESTOR:

Euro Renting SK, s.ro.
STUPEŇ

KRESLIL

DRUH projektu: ARCH. A STAVEBNÉ RIEŠENIE ČÍSLO VYKR.MIERKA 1:500
02367/2 PREDM. VÝKRESU: SITUÁCIA KÓTOVANÉ V MM


