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

Číslo: MsÚ/ÚR a SP 2018/9415-03/AMi V Liptovskom Mikuláši 20.02.2019
2019/1582-03/AMi

Vec:
v

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Žiarska 635/4, 031 04 
Liptovský Mikuláš - Podbreziny v zastúpení správcom INTEN-EURA, správa domov, 
s.r.o., M. Pišúta č. 1119/23, 031 01 Liptovský Mikuláš - Liptovský Mikuláš konateľom 
Ing. Danielom Devečkom, podal dňa 28.12.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
na stavbu „Stavebné úpravy Bytového domu - zateplenie bytového domu“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Žiarska 635/4, 
031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny v zastúpení správcom INTEN-EURA, správa 
domov, s.r.o., M. Pišúta č. 1119/23, 031 01 Liptovský Mikuláš - Liptovský Mikuláš 
konateľom Ing. Danielom Devečkom, podal dňa 28.12.2018 žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Stavebné úpravy Bytového domu - zateplenie bytového domu“ 
nachádzajúcej sa na ulici Žiarska súp. č. 635 na pozemku pare. č. KN-C 704/9 v k. ú. 
Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

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

Stavebné úpravy bytového domu nachádzajúceho sa na ulici Žiarska súp. č. 635 
na pozemku pare. č. KN-C 704/9 v k. ú. Okoličné podľa § 66 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. 
(stavebného zákona)

povoľujú.

Popis stavby:
- Jedná sa o stavebné úpravy realizované na jestvujúcom bytovom dome, ktoré budú 

pozostávať zo zateplenia obvodových stien hr. 140mm, zo zateplenia strešnej konštrukcie 
a stropu nad technickým podlažím. Steny výťahovej šachty nad strechou budú zateplené 
izolantom hr. 50 mm. Jestvujúce loggie budú kompletne rekoštruované a zateplené. 
Pôvodný okapový chodník okolo objektu bude odstránený a nahradený novým.

- Súčasťou obnovy bytového domu je výmena elektrických rozvodov (ide o výmenu ističov 
a vedení v spoločných priestoroch), výmena rozvodov teplej a studenej vody, 
cirkulačného potrubia teplej vody, kanalizácie, výmena uzáverov plynu, ktoré sú osadené 
pred plynomerom v bytovom jadre, výmena existujúcich plynových uzáverov 
v technickom podlaží, výmena existujúceho plynového potrubia vedené v existujúcej 
trase.

- Na ochranu budovy pred bleskom bude zrealizovaná obnova pôvodného bleskozvodu, 
s tým, že je potrebné ho viesť min. 100 mm od zatepľovacieho systému.

- Povoľujú sa aj ostatné stavebné úpravy v zmysle projektovej dokumentácie.
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- Stavebnou úpravou nedôjde k zmene vo využití objektu, ani k dispozičným zmenám 
bytov.

Projektovú dokumentáciu vypracovali:
- Ing. Miroslav Neumann - časť architektúra, teplotechnické posúdenie, zariadenie 

staveniska,
- Ing. Fedor Beťko - statický posudok stavby
- Ing. Nadežda Brziaková - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
- Ján Zvolenský - vnútorné silnoprúdové rozvody + bleskozvod
- Ing. Matej Gerboc - výmena zvislých rozvodov teplej a studenej vody, cirkulačného 

potrubia teplej vody, kanalizácie, výmena vodorovných rozvodov teplej vody a studenej 
vody

- Ing. Pavol Miša - plynoinštalácia
- RNDr. Peter Bačkôr, PhD. - odborný posudok na výskyt chránených živočíchov

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- 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, 
príslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.

- Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- Spôsob uskutočňovania: dodávateľsky, firmou na základe výsledku výberového konania. 

Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu v termíne do 15 dní od 
ukončenia výberového konania zhotoviteľa stavby.

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

- Farebné riešenie fasád a konštrukčných prvkov je potrebné odsúhlasiť pred 
realizáciou na útvare hlavného architekta mesta.

- Pred realizáciou zateplenia vykonať odtrhovú a ťahovú skúšku.
- Ku kolaudácii predložiť doklad o spôsobe naloženia s odpadmi aj s odpadmi 

s obsahom azbestu a ich odstraňovanie firmou, ktorá musí vlastniť oprávnenie na 
odstraňovanie azbestových materiálov.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hľadiska architektúry:
- Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabuľu 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.

- 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.

- Požiarna odolnosť menených prvkov nesmie znížiť pôvodnú hodnotu požiarnej odolnosti.
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- Stavebník je povinný pri realizácii zabezpečiť ochranu susedných bytov pred poškodením. 
V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu 
nahradiť podľa platných predpisov.

- Stavebné práce, pri ktorých môže dôjsť k prekročeniu povolenej hladiny hluku nesmú byť 
vykonávané v čase nočného kľudu.

- Počas stavebných prác udržiavať čistotu a poriadok spoločných častí bytového domu 
a spoločného zariadenia, hlavne spoločné chodby, schodište, výťah.

- Odpad zo stavebnej činnosti je potrebné zlikvidovať na vlastné náklady na riadnej skládke 
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobe je 
potrebné uschovať po dobu 5 rokov od ukončenia stavby.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš 
vyjadrením pod č. ORHZ-LM2-2018/000255 súhlasí bez pripomienok. Toto 
stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 
nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
projektu v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou 
dokumentáciou stavby požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP- 
2018/012361-002-MA súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou 
legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou 
dokumentáciou.
Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, 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 stavebných úpravách bytového domu vzniknú nebezpečné odpady s obsahom 
azbestu z pivničných priestorov 
upozorňujeme, že odstraňovať materiály s obsahom azbestu môže len spoločnosť 
alebo firma, ktorá má vydané oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov zo 
stavieb podľa § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydané 
Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave. (Aktuálny zoznam oprávnených 
firiem je umiestnený na stránke www.uvzsr.sk). Zároveň ak vykoná tieto práce pre 
fyzickú osobu - vlastníci bytov preberá na seba povinnosti pôvodcu, ktorý musí mať 
v prípade ak zhromažďuje viac ako 1 tonu nebezpečných odpadov za rok príslušným 
Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsekom štátnej 
správy odpadového hospodárstva udelený súhlas na zhromažďovanie nebezpečných 
odpadov a dodržiavať všetky povinnosti pri nakladaní s nebezpečným odpadov 
vyplývajúce zo zákona o odpadoch a naň nadväzujúcich právnych predpisov.

izolácia s obsahom azbestu. Preto vás

Okresný úrad Lipťvský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK 
a posudzovania vplyvov na ŽP vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2018/123600-
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002-Pa nasledovné stanovisko (nemá námietky):
Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán 
požadujeme dodržanie opatrení uvedených v odbornom posudku (zo dňa 18.12.2018) 
vypracovaného RNDr. Petrom Bačkorom PhD. (oprávnená osoba na vypracovávanie 
odborných posudkov - výskyt chránených živočíchov v budovách, manipulácia s 
chránenými živočíchmi vyskytujúcimi sa v budovách):
žiadame aby bol predmetný odborný posudok pevnou súčasťou projektovej 
dokumentácie
stavebník oznámi začiatok stavebných prác minimálne 7 dní vopred ŠOP SR -S- 
TANAP (Mgr. Erika Feriancová, e-mail: erika.feriancova@sopsr.sk tel.:0903 298 
251) a zhotoviteľa posudku
pred samotnou realizáciou rekonštrukčných resp. stavebných prác sa uskutoční ešte 
jedna obhliadka každej fasády priamo z lešenia alebo iného technického prostriedku, 
na všetkých fasádach postupne (oplechovania atiky, podhľadov strechy a iné vhodné 
miesta na spresnenie/zistenie výskytu miest a možných vstupov do vonkajšieho 
plášťa bytového domu chránených živočíchov) osobou s príslušnými odbornými 
skúsenosťami zameraná hlavne na výskyt vtákov a netopierov 
v prípade zistenia prítomnosti chránených druhov budú vykonané také opratrenia, 
ktoré zamedzia možnosti uväznenia vtákov a netopierov v ich úkrytoch stavebnou 
činnosťou a investor v súčinnosti s touto osobou s príslušnou výnimkou zo zákazov 
v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na vlastné náklady 
zabezpečí ak bude potrebné presťahovanie netopierov
výsledok kontroly sa zapíše priamo do stavebného denníka v deň vykonania kontroly 
spolu s navrhovanými opatreniami
rekonštrukcie a stavebné práce možno realizovať aj počas doby hniezdenia vtákov 
(apríl-júl), resp. výskytu netopierov (január-apríl a september-december) za 
nasledovných podmienok:
hniezda belorítky domovej budú odstránené v termíne do 30. marca resp. do 1. 
októbra príslušného kalendárneho roka, osobou ktorá disponuje 
výnimkou/rozhodnutím MŽP SR zo zákonov uvedených v § 35 zákona 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znp. alebo kontrolou hniezd v hniezdnej sezóne 
a následným odstránením po dobe vyletia mláďat
stavebné lešenie fasád na miestach, kde bude zistený výskyt chránených druhov 
živočíchov nezakryť ochrannou sieťou, kvôli vyletovaniu netopierov a vletovaniu 
hniezdiacich vtákov, tieto otvory môžu byť zatvorené až po dôkladnej kontrole resp. 
osadením takých technických opatrení, ktoré zabránia uväzneniu vo vnútri 
stavebných konštrukcií (napr. panelov, dilatácií, vetracie atikové otvory a pod.) 
osobou s príslušnými odbornými skúsenosťami
ako kompenzačné opatrenie požadujeme na objekt umiestniť 2 ks búdok pre vtáky, 
typ APUS 6, 1 ks pre netopiere, typ Mini B (umiestnenie v zmysle znaleckého 
posudku, resp. po konzultácii s odborne spôsobilou osobou)
Podľa § 35 ods. 1 a písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny platí zákaz živočícha 
rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období rozmnožovania, hniezdenia, výchovy 
mláďat, zimného spánku alebo migrácie a podľa ods. 2 písm. b) zákaz odstraňovať 
alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho 
prirodzenom areáli. Výnimku zo zákazov podľa § 35 ods. 1 a 2 zákona môže v 
odôvodnených prípadoch v súlade s § 40 ods. 2 a 3 udeliť Ministerstvo životného 
prostredia SR - orgán ochrany prírody.
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- TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., pod číslom 7165013142/30/18/BT/OS/DOK vydáva 
odborné stanovisko:

- Boli zistené nedostatky:
- Stavebné výkresy neobsahujú schémy elektrických rozvádzačov,
- Z technickej správy projektu elektrického zariadenia nie je dostatočne zrejmý spôsob 

zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 
pri budúcej prevádzke (predovšetkým riešenie vnútorného systému ochrany pred 
bleskom) podľa čl. 6.1 STN EN 62305-3,

- V dokumentácii nie je dostatočne riešené hlavné pospájanie (chýba schéma hlavného 
pospájania s vyznačením umiestnenia hlavnej uzemňovacej prípojnice, cudzích 
vodivých častí a miest ich pripojenia na hlavné pospojovanie, uloženie vodičov 
hlavného pospájania, uzemňovacích vodičov a ochranných vodičov a ochranných 
vodičov vrátane ich prierezov) podľa či. 413.1.2.1 STN 33 2000-4-41, čl. 542.4.1 ačl. 
547.1.1 STN 33 2000-5-54,

- V projektovej dokumentácii nie je navrhnuté vypínanie elektrickej energie počas 
požiaru podľa čl. 4.3. STN 92 0203,

- 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:
- Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po 

odstránení nedostatkov uvedených v bodoch 1 až 4.
- Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.
- Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., pod číslom 7165014426/30/19/GT/OS/R vydáva 
odborné stanovisko:
Pri inšpekcii vykonanej dňa 07.02.2019 neboli zistené nedostatky.
Na základe posúdenia technickej konštrukčnej dokumentácie a dokladov zariadenia v 
zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a 
§ 5 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame 
toto odborné stanovisko:
Dokumentácia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v 
súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN 
EN 1775:2008.
Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:
V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri 
návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť 
posudzovaného zariadenia;
Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené.
Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k 
posudzovanému zariadeniu. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÚV SÚD 
Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

K navrhovanej stavbe sa vyjadrili:
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš zo dňa 30.11.2018, 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy odpadového hospodárstva zo dňa 29.11.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a 
posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 03.12.2018, TÚV SÚD Slovakia, s.r.o.,
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pod č. 7165013142/30/18/BT/OS/DOK zo dňa 11.12.2018, TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., pod č. 
7165014426/30/19/GT/OS/R zo dňa 11.12.2018.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli predložené

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 pre účastníkov
konania.

Odôvodnenie:
Dňa 28.12.2018 stavebný úrad obdržal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na na 

stavbu „Stavebné úpravy Bytového domu - zateplenie bytového domu“ nachádzajúcej sa na 
ulici Žiarska súp. č. 635 na pozemku pare. č. KN-C 704/9 v k. ú. Okoličné. Uvedeným 
dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil dňa 11.01.2019 začatie stavebného konania a upustil od 
miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu pomery v danej lokalite 
dostatočne známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. 
V konaní stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk 
uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými 
orgánmi. V zákonom stanovenej lehote neboli k stavbe predložené účastníkmi konania 
námietky a pripomienky.

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.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný 
úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Realizácia stavebný úprav 
na bytovom dome nie je v rozpore so zámermi mesta a schválenou územnoplánovacou 
dokumentáciou. Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a 
zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov 
Položka 60 písm. „ c “ ods. 2: 100,00 € bol uhradený na mestskom úrade Liptovský Mikuláš.

Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 1080 vk.ú. Okoličné. Bolo 
doložené splnomocnenie od všetkých vlastníkov bytov v bytovom dome na ul. Žiarska súp. 
č. 635, v ktorom poverili spoločnosť INTEN-EURA správa domov, s.r.o.,, prípadne nimi 
splnomocnenú právnickú alebo fyzickú osobu na zastupovanie v stavebnom konaní.
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Poučenie:
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa 

možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia podaním 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.

W
Ing. Jánj Blcháč, PhD.

primátor mesta Liptovský Mikuláš

Doručuje sa
v

Vlastníkom bytov v bytovom dome ul. Žiarska súp. č. 635 sa toto oznámenie doručuje 
fonnou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podľa § 61 ods. 4 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 na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj na webovom sídle mesta, 
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
- vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský 

Mikuláš - Podbreziny v zastúpení správcom INTEN-EURA, správa domov, s.r.o., M. 
Pišúta č. 1119/23, 031 01 Liptovský Mikuláš - Liptovský Mikuláš konateľom Ing. 
Danielom Devečkom

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 
031 01 Liptovský Mikuláš

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaK, Vrbická 
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 
Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš

- Ing. Miroslav Neumann, ul. Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto - 
projektant

- Mesto Liptovský Mikuláš, ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto 
- s doručením na odbor výstavby

1 3 03 2019
2 6 02 2019'

2 6 02 2019 
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Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 
Oznámené na web. stránke
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