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

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/3247-03/AMi V Liptovskom Mikuláši 18.06. 2018

Vec
vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hradišská 627/9, Liptovský 
Mikuláš - dodatočné povolenie a kolaudácia stavby

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE

Stavebník vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hradišská 
627/9, Liptovský Mikuláš, podal dňa 22.02.2018 žiadosť o dodatočné povolenie a 
kolaudáciu stavby „Stavebné úpravy bytových jednotiek“ umiestnených v bytovom dome 
na ul Hradišská súp.č. 627 na pozemku pare.č. KN C 776/92 v k.ú. Okoličné. Uvedeným 
dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby a kolaudačné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš, 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 prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 88a ods. 7 
v spojení s § 81 ods. 1 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

stavba „Stavebné úpravy bytových jednotiek“ umiestnených v bytovom dome na 
ul Hradišská súp.č. 627 na pozemku pare.č. KN C 776/92 v k.ú. Okoličné sa podľa § 88a 
ods. 9 stavebného zákona v znení neskorších predpisov

dodatočne povoľuje

Popis stavby :
Jedná sa o stavebné úpravy, ktoré sú realizované v existujúcom bytovom dome súp.č. 627/9 
a pozostávajú: z vytvorenia uzavretého priestoru zádveria v nižšie popísaných bytových 
jednotkách.

Dispozičné riešenie:
1. NP
Byt č. 1: zádverie 
Byt č. 3: zádverie
2. NP
Byt č. 4: zádverie 
Byt č. 6: zádverie
3. NP
Byt č. 7: zádverie 
Byt č. 9: zádverie
4. NP
Byt č. 10: zádverie

5,64 m2 
3,71 m2

5,64 m2 
3,71 m2

5,54 m2 
3,71 m2

5,53 m2
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5. NP
Byt č. 13: zádverie 
Byt č. 15: zádverie
6. NP
Byt č. 16: zádverie 
Byt č. 18: zádverie
7. NP
Byt č. 19: zádverie 
Byt č. 21: zádverie
8. NP
Byt č. 22: zádverie 
Byt č. 24: zádverie

5,57 m2 
3,71 m2

5,73 m2 
3,71 m2

5,46 m2 
3,71 m2

5,54 m2 
3,71 m2

Objektová skladba stavby :
SO 01 - Stavebné úpravy bytových jednotiek

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Ivan Borsík - architektúra
Ing. Nadežda Brziaková - riešenie požiarnej bezpečnosti stavby 
Ing. Daniel Zarevúcky - statické posúdenie stavby

Spôsob uskutočňovania : svojpomocou
Stavebný dozor: Ing. Ján Brtiš, Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš ev.č. 00764*10*.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vo

vyjadrení pod č. ORHZ-LM1-80-001/2018 zo dňa 09.02.2018 s riešením protipožiarnej 
bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

K stavbe sa vyjadrili:
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 
09.02.2018.

Dodatočné povolenie stavby je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné pre 
právnych nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
Neboli predložené

- Vzhľadom k úplnému ukončeniu predmetnej stavby stavebný úrad v súlade s § 88a 
ods. 9 stavebného zákona spojil konanie o dodatočnom povolení stavby (zrealizovaných 
zmien) a kolaudačné konanie, a v súlade s ustanovením § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje

užívanie stavby „Stavebné úpravy bytových jednotiek“ umiestnených v bytovom dome na
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ul Hradišská súp.č. 627 na pozemku pare.č. KN C 776/92 v k.ú. Okoličné.

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82, ods. 2 stavebného zákona určuje tieto 
podmienky :

Vlastník je povinný užívať stavbu v súlade s projektovou dokumentáciou overenou 
stavebným úradom na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí a udržiavať stavbu 
v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych, 
bezpečnostných a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo 
ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžilo jej užívanie.
Zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek v zmysle prevádzkového poriadku, 
vykonávanie prevádzkových revíznych správ a odborných prehliadok zariadení 
v predpísaných termínoch v zmysle STN EN, dodržanie zákonov a vyhlášok. 
Zaisťovať odborné prehliadky elektrického, klimatizačného a protipožiarneho 
zariadenia v predpísaných termínoch podľa príslušných STN a vyhlášok. 
Údržbu zariadení môžu vykonávať výhradne pracovníci s príslušnou odbornou 
spôsobilosťou.
Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas jej trvania, pri 
zmene vlastníctva odovzdať novému vlastníkovi stavby a pri odstránení stavby 
stavebnému úradu.

Ku kolaudácii boli vydané nasledujúce záväzné stanoviská a predpísané stanoviská:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši

v stanovisku pod č. ORHZ-LM1-287-002/2018 zo dňa 11.05.2018 s vydaním kolaudačného 
rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli zistené žiadne nedorobky.
Užívaním jednotlivých prevádzok nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné 
prostredie.

K stavbe sa vyjadrili:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 
11.05.2018.

Odôvodnenie
Stavebník vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hradišská 627/9, 

Liptovský Mikuláš, podal dňa 22.02.2018 žiadosť o dodatočné povolenie a kolaudáciu 
stavby „Stavebné úpravy bytových jednotiek“ umiestnených v bytovom dome na ul 
Hradišská súp.č. 627 na pozemku pare.č. KN C 776/92 v k.ú. Okoličné. Uvedeným dňom 
bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby a kolaudačné konanie.
Dňa 13.03.2018 stavebný úrad primerane podľa § 61 v spojení s § 88a stavebného zákona, 
oznámil začatie konania o dodatočnom povolení stavby a súčasne o začatí kolaudačného 
konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, dňa 17.04.2018 vykonal ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 
dodatočné povolenie stavieb z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 62, 63 
a 88a stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi 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 určené vo 
všeobecných požiadavkách na výstavbu v súlade s § 43d a43e stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov, zmien a doplnení a príslušné ustanovenia slovenských technických 
noriem. Dokumentácia a realizácia stavby nie je v rozpore so všeobecno - technickými 
požiadavkami na výstavbu a so záujmami mesta.

V súčasnosti je stavba zrealizovaná v plnom rozsahu. Stavebný úrad v konaní posúdil 
zrealizovanú stavbu z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti 
o životné prostredie a všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a na základe 
priloženej projektovej dokumentácie dospel k záveru, že stavba nie je v rozpore s týmito 
záujmami a nezistil dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby. Konanie 
stavebný úrad spojil s konaním o povolení jej užívnia z dôvodu, že „stavebné úpravy 
bytových jednotiek“, sú po stavebnotechnickej stránke ukončené a užívania schopné, preto 
bolo možné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. V konaní 
bolo preukázané doloženými atestami o použitých materiáloch a stavebných výrobkoch, že 
užívanie bude vyhovovať základným požiadavkám v zmysle § 43d zák. č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Navrhovateľ doložil: čestné prehlásenie o odpadoch, certifikáty použitých výrobkov.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom neboli zistené žiadne nedorobky. Užívaním 
zrealizovaných zádverí pri vyššie menovaných bytových jednotkách nebude ohrozený život 
a zdravie osôb ani životné prostredie.

Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 2403 vyhotoveným 
Okresným úradom, katastrálnym odborom v Liptovskom Mikuláši zo dňa 16.02.2018.

V zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov § 11 
ods. 4 vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže vykonávať úpravy bytu 
alebo nebytového priestoru v dome, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v 
neprimeranom rozsahu alebo by menil vzhľad domu bez súhlasu spoločenstva. Ak sa 
spoločenstvo nezriaďuje, je potrebný súhlas väčšiny všetkých vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v dome. Ustanovenia osobitných predpisov nie sú tým dotknuté. 
Stavebnému úradu bol doložený súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov všetkých 
bytov a zápisnica zo schôdze.
V zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov § 14 ods. 2 
za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v 
dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo nebytový priestor v dome. Ak je byt alebo 
nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môžu uplatniť svoje hlasovacie 
právo len ako celok.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka 
3 x 60 písm. „ g “ a Položka 62a písm. „g“: 300,00 € + 50,00 € 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
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rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvomdní odo dňa oznámenia 
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.

Ing. Ján Bloháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

^/pfovsVM
Doručuje sa
- vlastníkom bytov v bytovom dome ul. Hradišská súp. č. 627 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.

Na vedomie
- vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hradišská 627/9, Liptovský 

Mikuláš - s doručením Mgr. Jana Kováčová, Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatran

ského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Ing. Ivan Borsík, Ulica Kemi 627/1, 031 04 Liptovský Mikuláš - projektant
- Ing. Ján Brtiš, Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš — stavebný dozor

Vyvesené v mieste stavby dim: ne. .onin.
Vyvesené dňa:................ íl.?.6..2™

Oznámené iným spôsobom (akým) . .luíípyľl aÚIp. h: lír. k/f..

Zvesené dňa: .. 
Zvesené dňa: .. 

dňa: ..

• ‘ r cr ?ot...
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