
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

_______________

Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

-

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2019/5603/ MDu V Liptovský Mikuláš, dňa 14.012020
MsU!URaSP 2020/541 -03/MDu

Stavebník: CD profil s.r.o., ičo 31 615 830, 1. mája 2070, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré
Mesto
v zastúpení JOPAING s.r.o., Jilemnického 736/20, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
Ziadosf o stavebné povolenie stavby: Stavebné úpravy skladu olejov a garáž

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLEME

Stavebník CD profil s.r.o., Ičo 31 615 830, 1. mája 2070, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré
Mesto v zastúpení JOPAING s.r.o., Jilemnického 736/20, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré
Mesto podal dňa 17.07.2019 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy skladu
olejov a garáž “ nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. č. KN—C 5477/19 a KN-C 5477/37 k. ú.
Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté spojené územné a 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 5 písmeno a) zák.č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval
žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní
podl‘a ustanovenia *37, 62 a 63 stavebného zákona rozhodol takto:

stavba „Stavebné úpravy skladu olejov a garáž “ nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. č. KN—C
5477/19 a KN-C 5477/37 k. ú. Liptovský Mikuláš sa podľa 39, 39 a, ods. 2) a *66 ods. I
stavebného zákona

povol‘ u J e

Druh a účel povol‘ovanej stavby: sklad olejov - má budova
garáž - samostatne stoj aca garáž

Popis stavby:
Pľedmetom projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy skladu olejov spočívajúce v zateplení

póvodného objektu novým opláštením. Zo severnej strany skladu bude pristavený objekt garáže —

oceľová konštrukcia. Sklad olejov aj garáž budú opláštené sendvičovými stenovými minerálnymi
panelmi, strechy budú pultové. Sklad olejov je napojený na NN rozvod, elektroinštalácia garáže sa
napojí zo skladu olejov. Dažd‘ové vody zo stavby budú odvadzané do existujúcich trativodov.

Technické údaje stavby
Sklad olejov
- úžitková plocha 50,02 m2
- zastavaná plocha 67,39 m2
- obostavaný priestor 250,74 m3



Garáž
- úžitková plocha 3 8,65 m2
- zastavaná plocha 44,14 m2
- obostavaný priestor 239,90 m3

Objektová skladba povol‘ovanej stavby:
Objekt SO 01 — Sklad olejov
Objekt SO 02— Garáž

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Jana Lukášiková — architektúra, Ing. Vladislav Lukášik - statika; Ing. Branislav Oravec -

elektroinštalácia, bleskozvod; Ing. Zdenko Repčk — požiarna ochrana — sú to odborne spósobilé osoby,
ktoré zodpovedajú za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie.

Spósob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemky parc. Č. KN—C 5477/19 a KN-C 5477/37 k. ú. Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva č.6390
sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria.

Súhlas na vyňatie půdy z PPF:
Nic je potrebný.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavbysa určujú tieto podmienky:
- V zmysle predloženého stanoviska TUV SUV Slovakia, s.r.o., 7165019191/30/19JB1/OSJDOK zo
dňa 07.08.2019 je nutné vypracovať podrobnejšiu dokumentáciu (realizačný projekt) v zmysle
66 ods. 4 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. a doložiť ju stavebnému úradu aj s novým odborným
stanoviskom TUV SUV Slovakia, s.r.o. k novej projektovcj dokumentácii — termín doloženia je
do kolaudácie stavby.
- Stavba bude umiestnená podl‘a zakreslenia v projektovej dokumentácii — situácie spracovanej na
podklade katastrálnej mapy.
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktoráje súčast‘ou tohto
rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt‘ vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:
Stavba skladu olejov je daná, stavba garáže bude umiestnená na pozemku parc. č. KN—C 5477/19

a KN-C 5477/37 k. ú. Liptovský Mikuláš na hranici stavby skladu olejov smerom na sever, min 3,0 m
od hranice pozemku KN-C 5498/65 k. ú. Liptovský Mikuláš

Celá stavba garáže bude maX. pódorysného rozmeru 5,4 x 8,4 m. Výška strechy stavby olejov a
garáže bude max. + 3,825 m od kóty ± 0,000 m kde kóta ± 0,000 m je určená úrovňou podlahy I. NP,
cca 0,930 - 1,0 mod upraveného terénu.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska;
- napojenie na komunikačnú sieť: prístup na pozemok je zabezpečený prostredníctvom

existujúceho vjazdu do areálu spoloČnosti
- prípojka NN - nie je predmetom PD
- kanalizačná prípojka - nie je predmetom PD
- vodovodná prípojka - nie je predmetom PD
- plynová prípojka - nieje predmetom PD
- vykurovanie — bez vykurovania,
- dažd‘ové vody — budú odvádzané pomocou zvodov do existujúcej kanalizácie,

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany
zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä zákon č. 124/2006 Z.
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržat‘:
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SIN 92 020 1-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb — spoločné ustanovenia
STN 73 0818 Požiarna bezpečnosť stavieb — obsadenie objektov osobami
Vyhl. č. 288/2000 Z. z. o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosf pri výstavbe a pri užívaní
stavby.
- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu
stanovené zák. Č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov, najmä 43d-i, a prísLušné technické normy.
- Vyhl. MŽP SR Č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnost‘ou pohybu a orientácie.
Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. V prípade
nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadat‘ pred uplynutím lehoty výstavby
ojej predlženie.

Spbsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky

Zhotovitel‘ stavby: bude určený výberovým konaním. V zmysle ustanovenia * 62 odst. 1, písm. d,
stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania povinný oznámiť
zhotoviteFa stavby, predložif oprávnenie na realizáeiu stavieb podľa zv]áštnych predpisov /Obchodný
zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.

Vzhl‘adom k tornu, že stavebný úrad upúšťa od vytýČenia Driestorovei Dolohy stavby oprávnenou
osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá: stavebník

Podrobnejšie požiadavky na zabezpcčenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hPadiska
životného prostredia, podmienky na komplcxnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska
architektúry:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámif stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe /*66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona!,
- stavebník je povinný umožnif povereným orgánom vstup na stavbu za úČelom vykonania SSD,
- na stavbe musí byt‘ k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby, - na
stavbe musí byť odo dňa zaČatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom. ked‘ sa odstránia
stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia,
- stavebník je povinný na stavbe umiestnit‘ štítok, na ktorom uvedie názov stavby, dodávatel‘a, stavebný
dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a dátum
stavebného povolenia.
- stavebník musí dbať, aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných
pozemkov. Po skončeni práe je povinný uviesť susedný pozemok do póvodného stavu, ak to nie je
možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť jeho vlastníkovi náhradu. Náhrada škody sa
rieši podl‘a všeobecných predpisov o náhrade škody (* 420 a nasl. Občianskeho zákonníka);
rozhodovanie o náhrade škody nic jev kompetencii stavebného úradu,
- stavebný materiál skladovať tak, aby nebo) zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb
chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii,
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS

odstrániť a pozernok dať do póvodného stavu,
- zhotovitel‘ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobupredpokladanej eXistencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť
a stabilita, požiarna bezpeěnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia.
bezpečnost‘ pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie,
- požadované hodnoty požiarncj odolnosti musia vyhovovať skutočným hodnotám požiarnejodolnosti dokladovaných certifikátmi preukázania zhody v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z.
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a vyhlášky MV SR Č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov — skutočné požiarne odolnosti
stavebných konštrukcií prcdložiť ku kolaudácii,
- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu
komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby (stavebník) na vlastně finančně
náklady bezodkladne.
Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových véd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.
- pred začatím výkopových prác požiadat‘ o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí,
ktoré móžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
- v prípade zásahu do miestnej komunikácie je potrebné požiadať o povolenie rozkopávky
cestného telesa
-stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnutel‘nostiach a
nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných nehnutel‘ností,
taktiež pri výstavbe nezhoršovať podmienky bývania a užívania na pril‘ahlých pozemkoch a stavbách
s ohľadom na prístupovú komunikáciu ajej odvodnenie.
- odvedenie dažd‘ových véd z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu
susedných nehnutel‘ností.
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona.

Bodržanie požiadaviek dotknutých orgánov:
Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy
odpadového hospodárstva, Lipt. Mikuláš pod ě. OU-LM-OSZP-2019/009385-02 zo dňa
16.07.2019.
Súhlasí s projektovou dokumentáciou pre vydanie stavebného povolenia za dodržania nasledovných
podmienok:

- S odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas výstavby a prevádzky sa bude nakladať v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.

- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spůsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri
výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

- Odpady zo stavby je potrebné odovzdat‘ len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“
pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilně zariadenie na
zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je
potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažd‘ovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho
spósobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned‘ odvážat‘.
Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokial‘ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na
ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou nakladať.

- V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto zhromažd‘ovať v súlade s 8 vyhlášky MZP SR C.
371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica, pod č. 7165019191/30/I9ÍBT/OS/DOK zo dňa
07.08.2019.
Pri inšpekcii vykonanej dňa 26.07. a 07.08. 2019 boli zistené nasledovné nedostatky:

- Navrhovaný únikový východ z garáže sa neotvára smerom von v zmysle ods. 4.4 príl. 1 nariadenia
vlády SR č. 39 1/2006 Z. z.

- Navrhovaná garážová brána, ktorá má plochu väčšiu ako 4 m2 a vedie cez ňu len jediná úniková
cesta nie je zabezpečená d‘alším dyerovým krídlom s menším rozmerom (integrované dvere sa
musia otvárať smerom von)

- Projekt nerieši výmenu vzduchu vo vnútornom prostredí pri výskyte škodlivých látok (výfukové
plyny zo spaľovacích motorov)

- Projekt nerieši neodstránitel‘né nedostatky (napr. eXistujúce schody 180/300 mm, ktoré nesplňajú
požiadavku STN 73 4130 apod.)
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Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia za podmienok, že stavebný úrad v
záväzných podmienkach uskutočnenia stavby zaviaže stavebníka v zmysle 66 ods. 4 písm. a) zákona
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na predloženie podrobnejšej dokumentácie (realizačný
projekt) vzhl‘adom na nedostatky uvedené v bodoch 1 až 5.

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:
Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné
záväzné právne predpisy.

K stavbc sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy odpadového
hospodárstva zo dňa 16.07.2019; ZSR Oblastné riadeteľstvo Zitina zo dňa 01.08.2019; Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 24.07.20 19; TUV SUD
Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica zo dňa 07.08.20 19;

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, kcdy nadobudlo
právoplatnost‘, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia * 76 stavebného zákona užívat‘ len na základe
kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle 70 stavebného zákona právnc záväzné aj pre právnych
nástupcov konania.

Rozhodnutie o námictkaeh účastníkov konania:
- V priebehu konania neboli vznesené námietky.

Odbvodncnie:
Stavebník CD profil s.r.o., ICO 31 615 830, 1. mája 2070, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré

Mesto vzastúpení JOPAING s.r.o., Jilemnického 736/20, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
podal dňa 17.07.2019 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy skladu
olejov a garáž “ nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. č. KN—C 5477/19 a KN-C 5477/37 k. ú.
Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil formou verejnej vyhlášky dňa 31.07.2019 oznámenie o začatí spojeného
územného a stavebného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne upustil
od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakol‘ko sú mu pomery v danej lokalite
dostatočne známe a žiadost‘ poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Po
doložení všetkých potrebných stanovísk dotknutých orgánov a uplynutí stanovenej lehoty 7 pracovných
dní od doručenia oznámenia o začatí konania stavebný úrad vydal v predmetnej veci stavebné
povolenie.

V stanovenej lehote neboli správnemu orgánu od účastníkov konania doručené žiadne námietky
a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na navrhovanú stavbu. Stavebný úrad spojil podl‘a
39a ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov konanie o umiestnení stavby so stavebným
konaním.

Stavebný úrad v uskutočnenom spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal predloženú
žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach 37, 62 a 63 stavebného
zákona a * 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej
správy a zistil, že uskutočnením stavby nie sú obrozené záujmy spobočnosti, ani neprimerane
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obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa
požiadavky stanovené 43d a 43e a 48 až 52 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 9
vyhl. Č. 45 3/2000 Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských technických norient

Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a mesta boli zahrnuté do podmienok rozhodriutia. V
priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavba je v súlade s územným plánom mesta Liptovský MikuLáš, ktorý boL schválený IJznesením
Mestského zastupiteľstva Č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná čast‘ bola vyhlásená Všeobecne
záväzným nariadením mesta LM Č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010s úěinnosfou 1.1.2011 v znení zmien
a doplnkov.

Uskutočnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl.ě.
532/2002 Z. z.

Správny poplatok: v zmysle zákona Č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka 60 písm.
g“ ods. 1: 100,00 € bol uhradený na mestskom úrade Liptovský Mikuláš.

Vlastníctvo preukázané : Iistom vlastníctva Č. 6390 k. ú. Liptovský Mikuláš overenom na portáli
oversi.govsk.,

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

Odvolanie podl‘a 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznárnenia
rozliodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom SpoloČného obecného úradu územného
rozhodovania a stavebného poriadku ‚ ul. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.

o odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov
Č.8556/33B, 010 08 Zi!ina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné súdom podl‘a ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Jcháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

6



Doručuje sa

Vlastníci susedných nehnutel‘ností — doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto oznámenie má podl‘a * 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon ) v zncní neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podl‘a * 26
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spósobom
po dobu 15 dni na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj mým spůsobom v mieste obvyklým, najmä na
internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na micste, ktorého sa lýka.

Na vedomie

- CD profil s.r.o., ICO 31 615 830, 1. mája 2070, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
v zastúpení JOPAING s.r.o., Jilemnického 736/20, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, Vrbická
1993, 031 01 Lipt. Mikuláš

- Okresné riaditel‘stvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši,
Podtatranského 25/19 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

- Ing. Jana Lukašíková, SNP 109/11,031 01 Liptovský Mikuláš - Palúdzka

Vyvesené v mieste stavby dňa Zvesené dňa
Vyvesené dňa i.5..2Q Zvesené dňa
Oznámené na webovom sídle a CUET dňa

MESTO L

031
JÍ-UL4
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
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