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

Číslo: MsÚ/ÚR a SP 2018/7538-03/AMi V Liptovskom Mikuláši 18.01.2019
2019/1289-03/AMi

Vec:
Stavebník Verex Reality s.r.o., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš - Vrbica-Nábrežie 
IČO: 46523626 v zastúpení Inžiniering Neumann s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 
Liptovský Mikuláš - Staré Mesto IČO: 46523626, žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Stavebné úpravy a nadstavba obchodu so zmenou účelu na 
polyfunkčnú budovu“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Verex Reality s.r.o., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš - Vrbica- 
Nábrežie IČO: 46523626 v zastúpení Inžiniering Neumann s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 
Liptovský Mikuláš - Staré Mesto IČO: 46523626, podal dňa 17.09.2018 žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy a nadstavba obchodu so 
zmenou účelu na polyfunkčnú budovu“, nachádzajúcej sa na pozemku parc.č. KN-C 
2941/92, 2941/42, 2941/136 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom 
bolo začaté stavebné 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 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 existujúcej stavby Obchodu súp.č. 1998 na Polyfunkčnú 
budovu nachádzajúcej sa na pozemku pare. č. KN-C 2941/92, 2941/42, 2941/136 v k. ú. 
Liptovský Mikuláš sa podľa § 66 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona)

povoľujú

v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 30.08.2018 na dobu neurčitú - zmluva bola uzatvorená 
medzi nájomcom Verex Reality s.r.o. a prenajímateľom Mestom Liptovský Mikuláš. 
Predmet nájmu bol uzatvorený za účelom vybudovania parkovacích miest potrebných 
v rámci stavby.

Druh a účel stavby : Polyfunkčnú budova

Popis stavby:
Jedná sa o realizáciu stavebných úprav a nadstavbu existujúcej budovy obchodu. 

Stavebné úpravy na existujúcej budove budú pozostávať z realizácie obvodových stien 
z tvárnic YTONG, hr. 300 mm a zo zateplenia kontaktným ETICS systémom z minerálnej 
vlny, zo stavebných úprav na 2.NP, kde budú zrealizované obvodové steny 
z pórobetónových tvárnic plus zateplenie a ktorými budú vytvorené v pôvodných priestoroch 
byty a apartmány. Navrhnutá je nadstavba tretieho nadzemného podlažia nad existujúce 2.NP
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v ktorej sú budú umiestnené apartmány a byty (skleletový systém). Objekt bude prestrešený 
drevenou plochou strechou s priehradovými väzníkmi. Bude zrealizovaná spevnená plocha 
na zásobovanie - zásobovacia rampa z východnej strany, ktorá bude prestrešená plochou 
strechou, s plochou do 25 m2. Súčasťou je realizácia parkovacích plôch určených pre 
predmetný objekt celkom 46 ks.

Stavba bude napojená novými prípojkami vody a kanalizácie na existujúce verejné 
rozvody. Elektrické napojenie ostáva pôvodné. Vykurovanie bude existujúce z okrskovej 
výmenníkovej stanice tepla z ktorej je teplovodný rozvod vedený až do objektu. Teplá voda 
bude do objektu privedená navrhovanou prípojkou z existujúcej centrálnej výmenníkovej 
stanice, rozvod TUV bude vedený súbežne s rozvodom cirkulačnej vody a vykurovania až do 
objektu vedený v zemnom kolektore. Objekt bude vybavený výťahom a zabezpečeným 
núteným vetraním.

Dispozičné riešenie priestoru: SO 01 - Stavebné úpravy a nadstavba obchodu so zmenou 
účelu na polyfunkčnú budovu
l.PP: schodisko, 11 x sklad, chodba, 3 x strojovňa VZT, technický priestor
l.NP: riešená časť : zádverie obchod, predajňa potravín, zádverie byty, obchodný priestor,
schodisko, herňa, chodba, sklad, výťah, zásobovanie,
Neriešená časť: chodba, sklad, mraziarenský box, kancelária, zádverie, 2xchodba, WC + 
upratovačka, D.M.Z., šatňa zamestnanci, 2xsklad, strojovňa, 3xmraziarensky box, príprava 
mäsa, krytá rampa, 2xsklad, komunikácia, zádverie, kuchyňa, jedáleň, WC muži, imobilný 
WC, sedenie pre fajčiarov, bar + sedenie, kamerová miestnosť, sklad baru, komunikácia, 
upratovačka, WC, kancelária, chodba, WC muži, WC ženy, sklad, 2xWC, sklad

2.NP: spoločné priestory - schodisko L, 3xchodba, výťah, upratovačka, schodisko II.,
Apartmán č. 1- predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba + jedáleň, izba, balkón, pivnica 
Apartmán č.2 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba+jedáleň, izba, balkón, pivnica 
Apartmán č. 3 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba + jedáleň, izba, balkón, pivnica 
Apartmán č. 4 - predsieň, kúpeľňa, obývacia izba + kuchyňa, pivnica 
Apartmán č. 5 - predsieň, kúpeľňa, obývacia izba + kuchyňa, pivnica 
Apartmán č. 6 - predsieň, kúpeľňa, obývacia izba + kuchyňa, pivnica 
Byt č. 1 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba + jedáleň, izba, balkón, pivnica 
Byt č. 2 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba, 2xizba, balkón, pivnica 
Byt č. 3 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba, 2xizba, balkón, pivnica 
Byt č. 4 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba, 2xizba, balkón, pivnica 
Byt č. 5 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba, 2xizba, balkón, pivnica 
Byt č. 6 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba+jedáleň, izba, balkón, pivnica 
Byt č. 7 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba+jedáleň, izba, balkón, pivnica 
Byt č. 8 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa+jedáleň, obývacia izba, balkón, pivnica 

(4 x 3izbový byt, 3 x 2izbový byt, 1 x 1 izbový byt)

3.NP: spoločné priestory - schodisko I., 3xchodba, výťah, upratovačka, schodisko II., 
Byt č. 9 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba + jedáleň, izba, balkón, pivnica 
Byt č. 10 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba, 2xizba, balkón, pivnica 
Byt č. 11 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba, 2xizba, balkón, pivnica 
Byt č. 12 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba+jedáleň, izba, balkón, pivnica 
Byt č. 13 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba+jedáleň, izba, balkón, pivnica 
Byt č. 14 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba+jedáleň, izba, balkón, pivnica 
Byt č. 15 - predsieň, kúpeľňa, obývacia izba+kuchyňa, pivnica 
Byt č. 16 - predsieň, kúpeľňa, obývacia izba+kuchyňa, izba, pivnica
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Byt č. 17 - predsieň, kúpeľňa, obývacia izba+kuchyňa, pivnica 
Byt č. 18 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba, 2xizba, balkón, pivnica 
Byt č. 19 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba, 2xizba, balkón, pivnica 
Byt č. 20 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba+jedáleň, izba, balkón, pivnica 
Byt č. 21 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba+jedáleň, izba, balkón, pivnica 
Byt č. 22 - predsieň, kúpeľňa, kuchyňa+jedáleň, obývacia izba, balkón, pivnica 

(4 x 3izbový byt, 7 x 2izbový byt, 3 x 1 izbový byt)

Objektová skladba:
SO 01 Stavebné úpravy a nadstavba obchodu so zmenou účelu na polyfunkčnú budovu 
SO 02 Vodovodná prípojka 
SO 03 Kanalizačná prípojka
SO 04 Prípojka cirkulačnej vody, teplej úžitkovej vody, teplovodu - vykurovanie

Technické údaje stavby :
Zastavaná plocha: 
Podlažná plocha:

- l.PP
- l.NP
- 2.NP

3.NP nadstavba

1239,5 m2

389,6 m2 
1160,4 m2 
1160,4 m2 
1160,4 m2 
3870,8 m2Spolu:

Obostavaný priestor:
- l.PP
- l.NP
- 2.NP

3.NP nadstavba

1168,8 m3 
5047,7 m3 
4699,6 m3 
4061,4 m3 

14 977,5 m3Spolu:

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :
Pozemky pare.č KN-C 2941/92, 2941/136, 2941/42 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš 
sú vedené jako zastavané plochy a nádvoria.

Súhlas na použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre stavbu:
Nevyžaduje sa.

Projektovú dokumentáciu vypracovali:
- Ing. Jana Lukášiková - časť architektúra, projektové energetické hodnotenie, 

svetelnotechnický posudok
- Ing. Fedor Beťko - statický posudok stavby
- Pavol Husarčík - riešenie požiarnej bezpečnosti stavby
- TZB Projektlng, s.r.o., 

zdravotechnika, nútené vetranie, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, prípojka 
teplovodu

- Ing. Maroš Salva - nadzemný požiarny hydrant
- Ing. Vladimír Kičin - ochrana pred bleskom, umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové 

rozvody, vnútorné slaboprúdové rozvody

tepelnotechnické posúdenie stavby, vykurovanie,
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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.

- Ku dňu kolaudácie odstrániť všetky nedostatky uvedené v stanovisku TÚV SÚV
Slovakia, s.r.o., pod č. 1317/30/18/BT7OS/DQK zo dňa 18.07.2018. Ku kolaudácii
doložiť realizačný projekt statiky strešnej konštrukcie, vzhľadom k tomu, že
dodávateľom bude firma Kontrakting.
Pred začatím stavby predložiť realizačný projekt k rampe na zásobovanie
a realizačný projekt statiky k rampe a nrestrešeniu v zmysle § 66 ods. 4
stavebného zákona 50/1976 Zb..
V prípade odstraňovania nebezpečných odpadov je potrebné ku kolaudácii predložiť 
doklad o spôsobe naloženia takýchto odpadov prípadne ich odstraňovanie firmou, 
ktorá musí vlastniť oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov.
Detské ihrisko, ktoré je navrhované na pozemku parc.č. KN-C 2941/92 vk.ú.
Liptovsky Mikuláš, nie i e predmetom tohto stavebného konania. Pred jeho
realizáciou je nutné to ohlásiť stavebnému úradu, ktorý posúdi jeho ďalšie povolenie.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska :
Kanalizačná prípojka splašková - odpadové vody budú z nehnuteľnosti odvádzané 
kanalizačnou prípojkou PVC DN 160 a DN 200 so zaústením do verejnej 
kanalizačnej stoky. Trasa prípojky bude vedená cez pozemok parc.č. KN-C 2941/92 
vk.ú. Liptovský Mikuláš, (v zmysle § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný 
zákon) sa nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na 
ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na 
pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie 
pozemku na účel, ktorému je určený).

dažďové vody budú z nehnuteľnosti odvádzanéDažďová kanalizácia
kanalizačnou prípojkou PVC DN 200 so zaústením do jednotnej kanalizácie, 
(pozemok KN-C 2941/92 v k.ú. Liptovský Mikuláš).

Vodovodná prípojka — objekt bude napojený na existujúci hlavný rozvod vody, 
pomocou pripojovacej armatúry. Prípojka bude vedená do existujúcej vodomemej 
šachty v spevnených plochách a následne rozvod pokračuje do objektu v trase 
pôvodnej prípojky, (trasa prípojky KN-C 2941/92 v k.ú. Liptovský Mikuláš).

Prípojka silnoprúdu - je existujúca nebude sa meniť.
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Elektroinštalácia - na západnej strane objektu je rozvodná skriňa, v ktorej je 
rezervný vývod č. 1 z ktorého sa navrhuje viesť kábel cez stenu do novej skrine 
HASMA, osadenej na západnej stene, ďalej do vnútorných rozvodov.

Bleskozvod - objekt bude chránený pred bleskom systémom LPS III.

Prípojka teplovodu - zdroj tepla pre polyfunkčný objekt bude existujúca okrsková 
výmenníková stanica tepla z ktorej je teplovodný rozvod vedený až do objektu. 
Z teplovodným rozvodom je súbežne vedený aj rozvod teplej úžitkovej vody 
a cirkulácie. Vykurovanie bude zabezpečené prostredníctvom vykurovacích telies 
doskového typu a v kúpeľniach bude podlahové vykurovanie. Teplá voda bude do 
objektu privedená navrhovanou prípojkou z existujúcej centrálnej výmenníkovej 
stanice, rozvod TUV bude vedený súbežne s rozvodom cirkulačnej vody 
a vykurovania až do objektu vedený v zemnom kolektore, (trasa vedenia pozemok 
pare.č. KN-C 2941/92 v k.ú. Liptovský Mikuláš)

Napojenie na pozemné komunikácie - prístup vozidiel na zásobovanie zostane 
zachovaný t.j. v juhovýchodnej časti objektu. Parkovacie a odstavné miesta budú 
umiestnené na existujúcich a taktiež novonavrhovaných spevnených plochách. 
Celkový počet parkovacích miest je 46 ks (2,5x5,0) z toho 2 ks parkovacích stáni 
vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Na stavbu 
„SO 05 Parkovacie plochy“, bolo vydané stavebné povolenie pod č. MsU/UR a SP 
2018/7629-03/AMi zo dňa 10.01.2019, vodoprávne povolenie stavby „SO 06 
Navrhované vsakovacie zariadenie - odvodnenie spevnených plôch“ a povolenie 
na osobitné užívanie vôd, bolo vydané Okresným úradom Liptovský Mikuláš, úsek 
štátnej vodnej správy pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/010130-003/LÍ zo dňa 
05.11.2018.

Vykurovanie — systém vykurovania je teplovodný, dvojrúrkový s menovitým 
teplotným spádom s núteným obehom vykurovacieho média. Vo všetkých 
miestnostiach okrem hygienických miestností bude vykurovanie zabezpečené 
prostredníctvom vykurovacích telies doskového typu. V hygienických miestnostiach 
je navrhnuté dekoračné vykurovacie teleso (rebrové teleso).

Nadzemný požiarny hydrant - bude dimenzie DN 100 umiestnený pri existujúcom 
objekte a napojený bude z existujúceho verejného vodovodu DN 200 na pozemku 
pare.č. KN-C 2941/79 v k.ú. Liptovský Mikuláš, (v zmysle § 58 ods. 4 zákona č. 
50/1976 Zb. (stavebný zákon) sa nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku 
alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou 
nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu 
ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený).

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.
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- 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.
- 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:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy v stanovisku pod č. 
MsÚ/ŽPD-2018/08931-02/MGa konštatuje:

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, 
oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, ako príslušný 
orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií, v zmysle § 3 
ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách neskorších predpisov prehlasuje 
na základe vašej žiadosti podanej dňa 27.11.2018, že miestna komunikácia na Nábreží 4. 
apríla v časti na pozemkoch pare. č. KN-C 2941/92 v k. ú. Liptovsky Mikuláš je v majetku a 
v správe mesta Liptovský Mikuláš. Táto komunikácia s priľahlými parkovacími plochami a 
pridruženými zelenými plochami, je prístupná bez obmedzenia všetkým a slúži na všeobecné 
užívanie.

Na základe týchto skutočností hore uvádzanú komunikáciu a jej priľahlé súčasti, ktoré 
ležia na pozemku pare. č. KN-C 2941/92 v k. ú. Liptovský Mikuláš, považujeme za verejné 
priestranstvo, v zmysle definície tohto pojmu v ustanovení § 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov.

Mesto Liptovský Mikuláš, mestský úrad, oddelenie životného prostredia 
a poľnohospodárstva v rozhodnutí pod č. MsÚ/ŽP-2018/8382-04/RSm súhlasí s výrubom 
1 ks dreviny na parcele č. KN-C 2941/136 v k.ú. Liptovský Mikuláš.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš vyjadrením 
pod č. ORHZ-LM1-532-001/2018 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.
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek SVS, vo vyjadrení pod 
č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/7070-2/LÍ, z hľadiska vodohospodárskeho s realizáciou stavby 
súhlasíme. Zároveň Vás upozorňujeme, že o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového 
odtoku z UVI s ORL do podzemných vôd bude potrebné požiadať orgán štátnej vodnej 
správy v súlade s §-om 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH vo vyjadrení 
pod č. OU-LM-OSZP-2018/007068-002-MA súhlasí za dodržania podmienok:

S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou 
legislatívou v odpadovom hospodárstve - zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a naň 
nadväzujúce vyhlášky.

- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
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. V prípade 
vzniku nebezpečných odpadov tieto zhromažďovať v súlade s § 8 vyhlášky MŽP SR 
č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platným VZN mesta 
Liptovský Mikuláš. Prevádzkovateľ objektu služieb si musí plniť povinností, ktoré 
mu ako pôvodcovi odpadu vyplývajú zo zákona o odpadoch (vedenie evidencie 
o odpadoch, podávanie ohlásení, zhromažďovanie odpadov z prevádzky v súlade so 
zákonom,).

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK
a posudzovania vplyvov na životné prostredie v potvrdení pod č. OU-LM-OSZP-
2018/06593-002-MA v zmysle § 18 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
konštatuje, že stavba nespĺňa kritéria podľa príloha č. 8 a preto nepodlieha posudzovaniu 
podľa tohto zákona.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK
a posudzovania vplyvov na životné prostredie vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-
2018/03987-002-Ku nemá pripomienky a požaduje dodržať pripomienky:

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o 
ochrane prírody a krajiny § 47 a 48 zákona 543/2002 Z.z.

- pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov 
na okolité prírodné prostredie

- pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným 
spôsobom s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového 
systému
v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia 
do pôdy, vody a horninového prostredia
pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov 
rastlín do okolia

- v prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykoná
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investor na vlastné náklady ich odstránenie
po ukončení zemných prác uviesť terén do upraveného stavu.

TUY SÚD Slovakia, s.r.o., pod číslom 1317/30/18/BT/OS/DOK vydáva odborné 
stanovisko:
Pri inšpekcii vykonanej v dňoch 04.07. a 18.07.2018 boli zistené nasledovné nedostatky:

Z predloženej projektovej dokumentácie nie je možné posúdiť zábradlia (chýba popis 
a kóty vo výkresovej časti) podľa STN 74 3305

- Nie i e navrhnuté zábradlie v mieste, pod ktorým je voľný vonkajší priestor hlbší ako
500 mm a kde parapet i e menší ako 850 mm.
Z predloženej projektovej dokumentácie nie je možné posúdiť rebríky (chýba popis a 
kóty vo výkresovej časti) podľa STN 74 3305,
Pri nadstavbe výťahovej šachty nie sú v projektovej dokumentácii dostačujúce 
podklady pre posúdenie prevádzkových priestorov technického zariadenia výťahu 
(rez výťahovou šachtou, parametre výťahu, osvetlenie priestorov a pod.),

- Navrhovaná rampa nemá sklon (1:12) podľa príl. 1 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z„
Z predloženej projektovej dokumentácie nie je možné posúdiť podlahy z keramickej
dlažby v predajni a v spoločných priestoroch bytového domu, či sú navrhnuté s
nešmykľavou povrchovou úpravou v zmysle § 19 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 532/2002
Z. z..
Súčasťou projektu stavby nie je dostatočné vyhodnotenie neodstrániteľných 
nebezpečenstiev (napr. v časti stavby, ktorá je určená pre verejnosť (reštaurácia) nie 
je navrhnuté hygienické zariadenie pre osoby na vozíku podľa príl 1 vyhl. MŽP SR č. 
532/2002 Z. z., keramická dlažba v predajni či je navrhnutá z nešmykľavou 
povrchovou úpravou v zmysle § 19 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a pod.) a 
neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení pri výstavbe, 
prevádzke a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam,

- Nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výstavbe 
a prestavbe,

- 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 8. Odborné stanovisko je vydané 
pre účely stavebného povolenia. Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného 
povolenia.

Upozornenie:
- Vzťah podľa čl. 30 STN 73 4130 vychádza z dvoch predpokladov, že priemerný krok 

človeka je 630 mm (muži 750 mm, ženy 600 mm, deti 540 mm) a vertikálny krok sa 
rovná polovici dĺžky horizontálneho kroku a túto hodnotu je dovolené znížiť až na 
600 mm. Rozmery schodov ale vždy musia vyhovovať tomuto vzťahu. Navrhované 
schody 176,3/278 mm nevyhovujú tomuto vzťahu.
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.

- Vstupné dvere do stavby môžu byť zasklené až od výšky 400 mm alebo musia byť 
zasklené nerozbitným sklom podľa prílohy či. 1.6.2. vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. 
(chýba popis).
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

8



použití vyrovnávacieho prstenca nebude dodržaná vzdialenosť nástupného stúpadla 
do šachty.
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. 374/19901 Zb., STN 
34 1010, STN 34 3500).

Poznámka:
TUV SÚD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 
17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú 
v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických 
zariadení (v príslušnej etape výstavby - technický dozor stavieb).
Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

- Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú
dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.
Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k 
posudzovanej dokumentácii. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÚV 
SÚD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

Slovak Telekom, a.s. vo vyjadrení pod č. 6611811836
So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dôjde do styku v záujmovom území.
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné podmienky 
ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať 
nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 
Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. 
o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade 
ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, 
pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr 
pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 
Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí : Ján Babál, 
jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa 
do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 
splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 
Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných 
vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať 
prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas 
výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok
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podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na 
Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto 
upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej 
cez intemetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených 
bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria 
prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie 
výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, 
prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť 
na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., vo vyjadrení pod č. 4287/2018/MH súhlasí 
s týmito pripomienkami:

Pôvodné kanalizačné prípojky musia byť pred realizáciou navrhovanej prípojky 
odpojené a zrušené na základe požiadavky odberateľa - vyplneného tlačiva - 
“Odhláška - zrušenie kanalizačnej prípojky“. Zrušenie napojenia prípojky realizujú 
pracovníci LVS, a. s. Náklady spojené s odpojením existujúcej prípojky budú 
fakturované investorovi.
Na základe uvedenej potreby vody LVS, a. s., dodá a namontuje vodomer 420 s 
trvalým prietokom Q3 4 m3/h.
Upozorňujeme, že na náklady investora LVS, a. s., môže vybudovať nadzemný 
hydrant maximálnej dimenzie DN 80. Investor následne tento hydrant bezplatne 
odovzdá do vlastníctva LVS, a.s., Liptovský Mikuláš.
Pri realizácii akejkoľvek časti stavby (uličná vpusť, vsakovacie zariadenie) žiadame 
dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona 
442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na každú 
stranu.
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V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach 
v našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 
0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
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/0279/2018/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 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 (vAvw.spp-distribucia.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 zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok 
uvedených v tomto vyjadrení;
stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú 
dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych 
predpisov, na posúdenie SPP-D;
v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 
iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 
a/alebo bezpečnostných pásiem;
pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a 
TPP 906 01;
zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 
k existujúcim plynárenským zariadenia;
zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 
križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami; 
zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou;

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod č. 288/2018 - daným 
územím prechádzajú podzemné siete verejného osvetlenia v správe našej organizácie. Trasa 
VO je zakreslená v priloženej situácii. Pred začatím výkopových prác je investor povinný 
vytýčiť siete za účasti zástupcu VPS.
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LMT, a.s., pod č. LMT 2018/045-PM - súhlasíme s umiestnením a povolením stavby 
s pripomienkou: navrhujeme na bezkanálový rozvod použiť plastové predizolované potrubie 
na teplo aj na teplú úžitkovú vodu. Podľa popisu v technickej správe nie je možné vykonať 
dilatačnú skúšku mimo vykurovacieho obdobia, čo pri plastovom predizolovanom potrubí 
túto skúšku nie je potrebné vykonať.

Imafex spol. s.r.o., vo vyjadrení pod č. JK-VY-20180329 konštatuje:
V súčasnej dobe je budova pripojená k metropolitnej optickej sieti spoločnosti IMAFEX 
s.r.o. vzdušným optickým káblom. Pred rekonštrukciou budovy je potrebné kábel zabezpečiť 
pred poškodením podľa potreby pripojenia súčasných užívateľov.
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná IMAFEX s.r.o. na základe 
samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese imafex@imafex.sk alebo 
tel. čísle 0918 415232.
Upozorňujeme na možnosť počas rekonštrukcie budovy pripraviť podzemné napojenie na 
zemnú optickú sieť spoločnosti IMAFEX s.r.o., ktorá sa nachádza v jej blízkosti.

v

Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2018/7077- 
2/29671/FUR si uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených 
pamiatkovým zákonom
-ak počas prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej 
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, 
hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je 
nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na 
druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadku krajským úradom.
- zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska 
všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

K stavbe sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy zo dňa 28.11.2018; Mesto 
Liptovský Mikuláš, mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva zo 
dňa 27.11.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK 
a posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 05.06.2018; Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na životné 
prostredie 03.04.2018; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský 
Mikuláš zo dňa 10.07.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 14.06.2018; Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo 
dňa 22.06.2018; Slovak Telekom, a.s. zo dňa 26.04.2018; Liptovská vodárenská 
spoločnosť, a.s. zo dňa 26.03.2018; Orange Slovensko a.s., zo dňa 18.04.2018; SPP - D, 
a.s., zo dňa 03.04.2018; Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš zo dňa 28.03.2018; 
SPP-Distribúcia a.s., zo dňa 03.04.2018; Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 
23.04.2018; LMT, a.s., zo dňa 16.06.2018; Imafex spol. s.r.o., zo dňa 29.03.2018; TÚV 
SUD Slovakia, s.r.o., zo dňa 18.07.2018.

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.
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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.

Kolaudačné rozhodnutie tunajší úrad nevydá pred ukončením stavby „SO 05 Parkovacie
plochy“ - Stavebné úpravy a nadstavba obchodu so zmenou účelu na polyfunkčnú budovu,
umiestnenej na pozemku parc.č. KN-C 2941/92, 2941/79, 2941/136 v katastrálnom území
Liptovsky Mikuláš a jej kolaudácie.

Odôvodnenie:
Dňa 17.09.2018 stavebný úrad obdržal žiadosť od stavebníka Verex Reality s.r.o., 

Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš IČO: 46523626 - Vrbica-Nábrežie v zastúpení 
Inžiniering Neumann s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 46523626 - 
Staré Mesto, podal dňa 17.09.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Stavebné úpravy a nadstavba obchodu so zmenou účelu na polyfunkčnú budovu“, ktorá 
bude umiestnená na pozemku parc.č. KN-C 2941/92, 2941/79, 2941/42, 2941/136 
v katastrálnom území Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil dňa 23.11.2018 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 všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené § 47 
stavebného zákona ako aj podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby, vydaného mestom 
Liptovský Mikuláš MsÚ/ÚRaSP 2018/5073-03/AMi zo dňa 07.08.2018, a nie je v rozpore 
so zámermi rozvoja mesta Liptovský Mikuláš.

Detské ihrisko, ktoré je navrhované na pozemku parc.č. KN-C 2941/92 v k.ú. 
Liptovský Mikuláš, nie je predmetom tohto stavebného konania. Pred jeho realizáciou je 
nutné to ohlásiť stavebnému úradu, ktorý posúdi jeho ďalšie povolenie.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný 
úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Realizácia stavebných 
úprav a nadstavba na objekte 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.

Umiestnenie stavby je v súlade s platným ÚPN SÚ mesta Liptovský Mikuláš. Podľa 
platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením 
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť 
bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN 
dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znení zmien a doplnkov sa navrhovaná 
stavba nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou bytových domov“. 
Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov 
Položka 60 písm. „ g “ : 800,00 € bol uhradený na mestskom úrade Liptovský Mikuláš.
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Vlastníctvo bolo preukázané:
- pozemku pare. č. KN-C 2941/92 v k.ú. Liptovský Mikuláš na základe výpisu z listu 

vlastníctva č. 4401 k.ú. Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.

- pozemku pare. č. KN-C 2941/136 v k.ú. Liptovský Mikuláš na základe výpisu z listu
vlastníctva č. 6664 k.ú. Liptovský Mikuláš je stavebník Verex Reality s.r.o.,
Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš.

- pozemku pare. č. KN-C 2941/42 v k.ú. Liptovský Mikuláš na základe výpisu z listu
vlastníctva č. 6754 k.ú. Liptovský Mikuláš je stavebník Verex Reality s.r.o.,
Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Bola doložená Nájomná zmluva - predmet nájmu za účelom vybudovania parkovacích 
miest potrebných v rámci stavby „Nadstavba a stavebné úpravy obchodu súp.č. 1998“ 
postavená na parcele KN-C 2941/42 v k.ú. Liptovský Mikuláš.

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 rozhoduje Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej 
politiky, Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie možno preskúmať 
správnym súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po 
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

90^ P'S7j/ m
Ing. Jáft Bhháč, PhD.

primátor mesta Liptovský Mikuláš

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 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
Verex Reality s.r.o., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžiniering 
Neumann s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto 
Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Liptovský Mikuláš 
Mestský úrad, odbor ŽP a dopravy - oddelenie CD, PK a VP
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Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOPaK, 
a posudzovania vplyvov na ŽP, ŠVS Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš - Vrbica-Nábrežie 
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 Lipt. 
Mikuláš - Staré Mesto
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš - Liptovská 
Ondrašová
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, 010 47 Žilina
Verejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš - Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
Imafex spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
Ing.Michal Radič, Javorová 621/8, Podtureň 033 01 - projektant
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Zvesené dňa: 
..........dňa: ..

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 
Oznámené na web. stránke
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