
MESTO LiPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: ÚR a SP 2013/07014-03- Ta Liptovský Mikuláš 17.02.20 14
VEREJNA VYHLASKA!.

ROZHODNUT1E

Stavebníci Michal Olejár, trvale bytom Lipová 52 1/2, L.Mikuláš a Petra Ratkošovú,
trvale bytom, Východná 755, podali dňa 13.12.2013 žiadost‘ vydanie stavebného povolenia na
stavbu „Stavebné úpravy bytu č. 69 a 68“- zmena bytového domu 72 b.j., Ulica pod slivkou.
byt. dom Č. 520 vchod Č. 9, 6. podlažie, na pozemku parcelné Čísla CKN I 773/44 v k.ú. OkoliČné

Mesto Liptovský Mikuláš, zastúpené prirnátororn, podľa * 24 ods. 2 v spojení s * 13
ods.5 zákona Č. 369/1990 o obecnom ziiadení v znení neskorších zrnien a doplnkov, ako
príslušný stavebný úrad podl‘a 1 17 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
o štátnej správe pre úzernné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadost‘ o
vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po preskúmaní podFa ustanovenia *62, 63
stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba „Stavebné úpravy bytu č. 69 a 68“ — zmena 72 b.j. ‚ Ulica pod slivkou, byt.
dom Č. 520 vchod Č. 9, 6. podlažie, na pozemkLl parcelné čísla CKN 1773/44 v k.ú. Okoličné sa
podl‘a *66 ods. 1 stavebného zákona

povol‘uje.
Stavebníci:

Michal Olejár, trvale bytom Lipová 52 1/2, L.Mikuláš
Petra Ratkošová, trvale bytom, Východná 755

Druh a účel povol‘ovanej stavby:
pozemná stavba, bytová budova, byt na trvalé bývanie

Parcelnú čísla stavebných pozem kov podl‘a KN a spůsob doterajšieho využitia pozemku:
KN-C 1773/44 - vedený ako zastavené plochy a nádvoria
Katastrálne úzernie : OkoIičné

Technické údaje stavby:

Dójde ku zmene bytového domu 72 b.j. tým, že sa vykoná spoločná stavebná úprava bytov 69
a 68 — vybúranie dverného otvoru v nosnej priečke medzi bytom č. 69(rniestnost‘ Č. 69.0 1) a 68
(miestnost‘ Č. 68.03) ‚ dójde k prepojeniu obidvoch bytov a vznikne jeden byt
Byt č. 69 prestavba bytového jadra
Byt. Č. 68 — vytvorenie novej priečky (nenosnej) s dvernýrn otvorom a dverami v miestnosti Č.
68.03 čím sa vytvoria miestnosti 68.03/1 a 68.03/2.



Podtnienky uskutočnenia stavby:
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je

súčast‘ou tohto rozhodnutia.
- Prípadné zrneny nesrnú byt‘ vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného

úradu.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a

technických zariadení, dbat‘ o ochranu zdravia osób na stavenisku.
- Pri stavbe bLIdú dodržané ustanovenia stav, zákona a osobitných predpisov, upravujúce

požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné technické normy.
SFN 92 0201-l až 4 Požiarna bezpečnost‘ stavieb — spoločné ustanovenia
STN 73 08 18 Požiarna bezpečnost‘ stavieb — obsadenie objektov osobami
STN 73 0873 Požiarne vodovody
Vyhl.č. 288/2000 o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnost‘ pri výstavbe a pri
užívaní stavby. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce a technických zariadení, najrnä vyhlášku 374/1990 Zb. a dbat‘ na
ochranu zdravia osöb na stavenisku

Podniienky na zabezpečenie ochrany verejných záujmov a právom chránených záujmov
účastníkov konania:
- Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
ŠSD. Na stavbe musí byt‘ k dispozícii dokumcntácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej
stavby. Na stavbe musí byt‘ odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom,
ked‘ sa odstránia stavebné závady a nedorobky podl‘a kolaudačného rozhodnutia.
- Stavebný materiál skladovat‘ tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb

chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po rniestnej komun ikácii
- Stavebník je povinný na stavbe umiestnit‘ štítok, na ktorom uvedie názov stavby, dodávatel‘a,
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kecly stavbu povolil, číslo a
dátum stavebného povolenia.
- Zhotovitel‘ stavby musí pre stavbu použit‘ len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej eXistencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnost‘ a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia
a životného prostredia, bezpečnost‘ pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
- Stavebné práce je potrebné vykonávat‘ tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach
a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných
nehnutel‘ností
- každý dverný požiarny uzáver sa požaduje typu El 30/D3, ktorý je potrebné preukázat‘
pri kolaudácii stavby!

Okresný úrad L.Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie: Odp. 2013/0509-OO2Ja
zo dňa 6.12.2013:

- S odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas výstavby aj počas užívania stavby, sa bude nakladat‘
v súlade so zákonom NR SR č. 223/200 1 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe
a vypracovanou projektovou dokumentáciou.

- Uprednostnit‘ zhodnotenie odpadu pred jeho zneškodnením. Výkpovú zeminu použit‘ na
úpravu okolia stavby
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- Ku kolaudačnému konaniu predložit‘ doklad (zmluvu) o zneškodnení resp. zhodnotení
vzniknutých odpadov oprávnenou osobou počas realizácie stavby.

Spracovatel‘ projektovej dokumentácie:
Ing. Miroslav Vrbacký, 1. mája 1913/1 11, L.Mikuláš

Spósob uskutočnenia stavby:
Svojpomocne.
Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Pavol Nováček, Nábr. Hornádu 3353/7, Sp. N. Ves

Lehota na dokončenie stavby:
24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. V prípade nedodržania
termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadat‘ pred uplynutím lehoty výstavby o jejpredlženie

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Učastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Upozornenie stavebníka na oznamovaciu povinnost‘:
Stavebník je povinný bezodkladne oznámit‘ stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe
/ * 66 odst. 2 písm.h) stavebného zákona.

Všeobecné podmienky a ustanovenia:
Stavba nesmie byt‘ začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost‘ v zmysle 52

ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.
Stavebné povolenie stráca platnost‘, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo

právoplatnost‘, nebola stavba začatá.
Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia 76 stavebného zákona užívat‘ len na základe

kolaudačného rozhodnutia.
Stavebné povolcnie je v zmysle 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnychnástupcov konania.

Odóvodnenie

Stavebníci Michal Olejár, trvale bytom Lipová 52 1/2, L.Mikuláš a Petra Ratkošová.trvale bytom, Východná 755, podali dňa 13.12.2013 žiadost‘ vydanie stavebného povolenia na
stavbu „Stavebné úpravy bytu Č. 69 a 68“ — zmena 72 b.j., UIica pod slivkou, byt. dom č. 520
vchod č. 9, 6. podlažie, na pozemku parcelné čísla CKN 1773/44 v k.ú. Okoličné

Stavebný úrad v uskutočncnom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadost‘ o
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach *62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a 8vyhl. č. 453/2000 Z.z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy azistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, anineprimerane obrneclzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby splňa požiadavky určené 43 d, e, a 48 až 52 stavebného zákona v zneníneskorších predpisov, 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. a príslušné ustanovenia slovenskýchtechnických noriem. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody, ktoré
by bránili povoleniu stavby.
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Vlastníctvo bytu bob preukázané výpisom z LV Č. 5987 k.ú. L. Mikuláš zo dňa 20.11 .2013.
Stavebníci predložili súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov 72 b.j.

Poučenie: Podl‘a 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolat‘. Odvolanie podl‘a 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lebote do I 5 dní
odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku ‚ ul. Štúrova 1989/41, Liptovský
Mikuláš .0 odvolaní rozhodne Obvodný úrad v Ziline, odbor výstavby a bytovej politiky.
Právoplatné rozhodnutie možno preskúmat‘ súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia
súdomje možné podat‘ až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

(Q)

MUDrex4ider S a vský
\ rimator mesta

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov činí 100 euro.

Doručuje sa

1. Michal Olejár, trvale bytom Lipová 52 1/2, L.Mikuláš
2. Petra Ratkošová, obidvaja trvale bytom, Východná 7551
3. Ing. Miroslav Vrbacký, I. mája 1913/III, L.Mikuláš
4. Ing. Pavol Nováček. Nábr. Hornádu 3353/7, Sp. N. Ves

Na vedomie

- Okresný úrad L.Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP — úsek ŠSOI-1. Vrbická 1993, 03 I 01 L.
Mikuláš

- Okresné riaditeľstvo HaZZ, Nám. osloboditeľov Č. 1, 031 01 Lipt. Mikuláš

Úradný záznam

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta /obce/ dňa: 21 -02- 2014

•
. -8 -03-?01Verejna vyhlaška bola zvesená z úradnej tabule mesta Iobce/ dňa:

Oznámené mým spósobom v mieste obvyklým
(web stľánka, rozhlas ‚ lokáme T\‘ a mé miestne médiá ...)
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

ESTO LIPTOVSKý MIKULÁŠ
4 ME8T<Ý ÚRAD

31 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Oi


