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

Číslo: MsU/URaSP 2017/08312
2018/02289-03/ZBr

V Liptovskom Mikuláši: 14.02.2018

Vec
Gabriel Slavkovský, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/13, 031 01 Liptovský Mikuláš 
v zastúpení Ing. Miroslavom Vyparinom, Palúčanská 566, 031 01 Liptovský Mikuláš -
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy bytu č. 59“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Gabriel Slavkovský, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/13, 031 01 
Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslavom Vyparinom, Palúčanská 566, 031 01 
Liptovský Mikuláš podal dňa 05.12.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Stavebné úpravy bytu č. 59“ bytového domu súp. č. 1686, ktorý sa nachádza na pozemku 
pare. č. KN-C 5269/76 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné 
konanie.

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 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe 
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokovalo žiadosť stavebníka a podľa 
§ 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto:

stavba „Stavebné úpravy bytu č. 59“ bytového domu súp. č. 1686, ktorý sa nachádza 
na pozemku pare. č. KN-C 5269/76 v k. ú. Liptovský Mikuláš sa podľa § 66 ods. 1 zák. č. 
50/1976 Zb. (stavebný zákon)

povoľuje.
Popis stavby:

Stavebné úpravy pozostávajú z výmeny pôvodných umakartových priečok bytového 
jadra za nové z pórobetónových tvárnic Ytong lír. 100 a 150 mm, súvisiacej zmeny dispozície 
a z posunu dvemého otvoru v nosnej železobetónovej stene.

Stavebnou úpravou nedôjde k zmene celkovej dispozície v byte ani k zmenám 
v ostatných priestoroch bytového domu.

Technické údaje stavby: 
Objektová skladba 
Stavebné a inžinierske objekty: 
SO 01 Stavebné úpravy bytu č. 59

Projektovú dokumentáciu vypracovali:
- Ing. Ján Beťko, statika
- Ing. arch. Martin Bátik, dispozičné riešenie
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Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Napojenie na komunikačnú sieť:
- stavba je napojená na komunikácie jestvujúcim vjazdom, nové napojenie nie je predmetom 

riešenia

Podmienky na polohové a výškové umiestnenie stavby:
- umiestnenie stavby jejestvujúce, nie je predmetom rozhodnutia

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
- napojenie stavby na inžinierske siete je jestvujúce, nové prípojky týchto sietí nie sú 

predmetom rozhodnutia

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu.

- Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona 
237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), príslušné 
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.

- Stavba bude ukončená do 31.12.2018.
- Spôsob uskutočňovania: dodávateľsky.
- Zhotoviteľ stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi 

stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla, 
spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie tejto činnosti.

- Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby.
- Na stavbe je potrebné viesť stavebný denník.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hľadiska architektúry:
- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.
- Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok na viditeľnom mieste pri vstupe 

na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude stavbu 
uskutočňovať, a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.

- Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania 
zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu. V prípade záberu 
verejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas mesto Liptovský Mikuláš, 
útvar cestnej dopravy, PK a VP.

- Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásiť tunajšiemu úradu ešte pred 
jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť s Okresným úradom Liptovský Mikuláš, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH.

- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priľahlých komunikáciách, je 
potrebné zabezpečiť ich ochranu pred znečistením.

- Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu 
okoloidúcich osôb.

- Odpad zo stavebnej činnosti je potrebné zlikvidovať na vlastné náklady na riadnej skládke 
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobe je
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potrebné uschovať po dobu 5 rokov od ukončenia stavby.
- Stavebník je povinný pri realizácii zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred 

poškodením. V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne 
vzniknutú škodu nahradiť podľa platných predpisov.

- Odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavby riešiť tak, aby nedochádzalo 
k zamokreniu susedných pozemkov a nehnuteľností.

- Križovanie sietí realizovať v zmysle STN 76 6005.
- Stavebné práce, pri ktorých môže dôjsť k prekročeniu povolenej hladiny hluku nesmú byť 

vykonávané v čase nočného kľudu.
- V zmysle § 420 ods. 1 zákona 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) Každý zodpovedá za 

škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva
- Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých 

recyklovateľných druhov odpadov /napr. 150101, 150102/, ktoré vzniknú pri realizácii 
stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie 
nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 371/2015 Z.z. 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, uložením na vyhovujúcej 
skládke /zberný dvor/.

- Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, alebo 
využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

K návrhu sa vyjadrili:
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva, zo dňa 29.11.2017

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Vyhnalová Ema, vlastník bytu č. 62
- V súvislosti s mojím predchádzajúcim súhlasom žiadam pri prestavbe bytu č. 59 ( posun 

dverí k oknu) zachovať funkčnosť (príjem) TV kábla, aby nebolo zrušené - narušené 
televízne vysielanie.
Pripomienke sa vyhovuje.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov DÉČKO
- Všetky práce na úpravách rozvodu spoločnej televíznej antény (STA) bude vykonávať 

odborná firma, ktorá má preukázateľnú prax v inštaláciách a prevádzke systémov STA.
- Pred začiatkom stavebných úprav zmerať v spolupráci s firmou MIPAS s.r.o., 

Belopotockého 623/6, 031 01 Lipt. Mikuláš úroveň výstupného signálu v celom spektre 
TV kanálov v účastníckej zásuvke v byte nad bytom p. Slavkovského (byt č. 62), v byte p. 
Slavkovského (byt č. 59) a v byte pod bytom p. Slavkovského (byt č. 58), z merania urobiť 
záznam o nameraných úrovniach, záznam odovzdať vedeniu S VB DÉČKO.

- V byte p. Slavkovského inštalovať späť pôvodnú účastnícku zásuvku, prípadne inú s 
rovnakým priechodzím a odbočovacím útlmom.

- Na prípadné predĺženie vedenia koaxálneho kábla použiť kábel s medeným jadrom a 
medeným, dvojvrstvovým opletením.

- V prípade, že bude nutné pôvodný koaxiálny kábel spájať, požadujeme trvalý prístup ku 
všetkým spojom (v mieste spojov osadiť novú, dostatočne veľkú elektroinštalačnú krabicu,
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spoje nesmú byt" pod omietkou, či inak stavebne zneprístupnené).
- Prípadné prerušenie distribúcie TV signálu vykonať len na nevyhnutne nutnú dobu.
- Po ukončení stavebných úprav zmerať v spolupráci s firmou Mipas úroveň signálu v 

účastníckej zásuvke v byte nad bytom p. Slavkovského (byt č. 62), v byte p. Slavkovského 
(byt č. 59) a v byte pod bytom p. Slavkovského (byt č.58), z merania urobiť záznam o 
nameraných úrovniach, záznam odovzdať vedeniu S VB DECKO. Merania musia potvrdiť, 
že práce boli vykonané tak, že na žiadnej z účastníckych zásuviek nedošlo k zmene úrovne 
výstupného signálu, či inému zníženiu kvality oproti stavu pred rekonštrukciou. V prípade 
problému je vlastník povinný odstrániť závadu.
Pripomienke sa vyhovuje.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 
v zmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch 
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenie stavby oznámiť stavebnému úradu a požiadať s príslušnými dokladmi 
o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakoľko konečnú stavbu možno v zmysle ustanovenia 
§ 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebné povolenie 
je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov 
konania.

Odôvodnenie:
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 

stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 62 a § 63 stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prejednal ju 
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby 
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva 
a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v 
§ 43d a 43e stavebného zákona v znení neskorších predpisov, vyhláškou 532/2002 Z. z. 
a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Dňa 05.12.2017 stavebný úrad obdržal od stavebníka Gabriela Slavkovského, Nábrežie 
Dr. Aurela Stodolu 1686/13, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslavom 
Vyparinom, Palúčanská 566, 031 01 Liptovský Mikuláš žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Stavebné úpravy bytu č. 59“ bytového domu súp. č. 1686, ktorý sa 
nachádza na pozemku pare. č. KN-C 5269/76 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Dňa 22.12.2017 
stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a upustil od ústneho pojednávania a 
miestneho zisťovania, nakoľko sú mu pomery v danej oblasti dostatočne známe a podaná 
žiadosť spolu s prílohami poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, 
a stanovil lehotu 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania na vznesenie 
pripomienok.

Dňa 27.12.2017 po nahliadnutí do spisu účastník stavebného konania Ema Vyhnalová 
vzniesla pripomienky ku stavbe s požiadavkou na zachovanie funkčnosti jestvujúcej spoločnej 
televíznej antény. Dňa 29.12.2017 správca bytového domu Spoločenstvo vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov DÉČKO, v. z. predsedom Ing. Miroslavom Jačalom podal v tej istej 
veci podrobnejšie pripomienky ku stavbe. Nakoľko v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru 
povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového 
priestoru v dome, prípadne jeho časti a pri inom nakladaní s bytom a nebytovým priestorom v 
dome nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a 
spoluužívacích práv, stavebný úrad obom pripomienkam v stavebnom konaní vyhovel.
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Nakoľko v priebehu konania boli doložené všetky potrebné dokladov a stanoviská 
dotknutých orgánov, stavebný úrad vydal v predmetnej veci stavebné povolenie.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby 
a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie.

Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 5504 v k. ú. Liptovský 
Mikuláš zo dňa 28.11.2017 vyhotovenými Okresným úradom Liptovský Mikuláš, 
katastrálnym odborom.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov 
Položka 60 písm. „c“ ods. 2 v hodnote 100,- EUR bol uhradený v hotovosti v pokladni 
mesta Liptovský Mikuláš.

Poučenie:
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa proti tomuto rozhodnutiu 

správneho orgánu možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa 
podáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš cestou 
Spoločného obecného úradu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova 
1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor 
výstavby a bytovej politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní 
všetkých opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona 
č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku.

cJÁ R úi/
Ing. Ján BlcLáč, PhD. 

primátor mesta

o

Doručuje sa
- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb, ako aj ostatným účastníkom 

konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu 
verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí 
byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta 
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť 
obcou zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom 
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
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Na vedomie
- Ing. Miroslav Vyparina, Palúčanská 566, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Ing. Ján Beťko, Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský Mikuláš

Zvesené dňa:Vyvesené v mieste stavby dňa:

0 6 03 m1 9 C2 20)8 Zvesené dňa:Vyvesené dňa:

1 9 02 2018
spôsobom (akým) a:Oznámené iným

ÍESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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