
MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Číslo: ÚR a SP 2015/04519-06/Šar Liptovský Mikuláš: 23.11.2015 

Navrhovatel': Samuel Lehotský (nar.: 10.02.1981), 032 33 KráI'ova Lehota č. 218 
Žiadosť o dodatočné povolenie zmien stavby a návrh na kolaudáciu stavby: „Polyfunkčný dom, 

spevneué plochy, vodovodná a kanalizačná přípojka". 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

R O Z H O D N U T I E  

Navrhovatel' Samuel Lehotský (nar.: 10.02.1981), 032 33 KráPova Lehota č. 218 podal dňa 
03.08.2015 a doplnil dňa 16.11.2015 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie dodatečného povolenia zmien 
stavby spojenu s kolaudáciou stavby „SO 01 Polyfunkčný dom" na pozemku pare. č. KN-C 
1007/6 a 1008/6 k.ú. Liptovská Ondrašová, SO 03 Spevnené plochy na pozemku pare. č. KN-
C 1006/5, 1007/5 a 1008/5 k.ú. Liptovská Ondrašová, SO 04 Kanalizačná přípojka na 
pozemku pare. č. KN-C 1008 a 1009/4 k.ú. Liptovská Ondrašová a SO 05 Vodovodná 
přípojka na pozemku pare. č. KN-C 1008 a 1009/4 k.ú. Liptovská Ondrašová na ktorú bolo 
vydané stavebné povolenie mestom Liptovský Mikuláš, pod č. UR a SP 2014/06369-04 Sar zo 
dňa 26.01.2015. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení zmien stavby 
spojené s kolaudáciou stavby. 

Město Liptovský Mikuláš zastúpené primátorom města, ako příslušný stavebný úrad podl'a 
§117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění 
neskorších predpisov a § 5 písm. a) zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správě pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka a podfa § 88a ods. 4 stavebného 
zákona vydává 

dodatočné povolenie 

- na zrealizované změny stavby „SO 01 Polyfunkčný dom" na pozemku pare. č. KN-C 1007/6 
a 1008/6 k.ú. Liptovská Ondrašová, ktoré sú nasledovné: 

- Z objektu SO 01 Polyfunkčný dom bola zrealizovaná len časť B - Autoumyváreň (časť A 
- Služobný byt a časť C - Predajňa autodielov sa nerealizovali). 
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Časť B - Autoumyváreň bola umiestnená na miesto osadenia časti A - Služobný byt 
v zmysle GP č. 44026595-55/2015 zo dňa 06.11.2015. 
Pódorysné a výškové rozměry zrealizovanej časti autoumyvárne a účel využitia sú zhodné 
s póvodným projektom 

a zároveň v súlade s ustanovením § 82 ods.l stavebného zákona 

p o v o l '  u j e  

užívanie stavby „Autoumyváreň" na pozemku pare. č. KN-C 1007/6 a 1008/6 k.ú. Liptovská 
Ondrašová; „Spevnené plochy" na pozemku pare. č. KN-C 1006/5, 1007/5 a 1008/5 k.ú. 
Liptovská Ondrašová a přípojky na pozemku pare. č. KN-C 1007, 1008 a 1009/4 k.ú. 
Liptovská Ondrašová. 

Stavba bola zrealizovaná podl'a predloženej projektovej dokumentácie skutočného 
vyhotovenia stavby, ktorú vypracoval: Ing. Pavol Matrka - architektonicko-stavebné riešenie; 
Ing. Zdenko Repček - riešenie protipožiarnej ochrany; Ing. Ján Mudrik - spevnené plochy; Ing. 
Stanislav Chomo - posúdenie změny akustickej situácie. 

Technické údaje kolaudovanej stavby: 
- zastavaná plocha - 157,00 m2 

- úžitková plocha - 132,14 m2 

- obostavaný priestor - 789,50 m3 

- max. výška hrebeňa střechy stavby je dodržaná +4,400 m od kóty ± 0,000, kde kóta 
± 0,000 je 99,190. 

Objektová skladba povoPovanej stavby: 
- Autoumyváreň: technologický priestor, miestnosť pre obsluhu, WC s umývadlom. 
- kanalizačná přípojka, vodovodná přípojka, spevnené plochy 
- Biologická COV pre autoumyváreň - povolená rozhodnutím Okresného úřadu 

Liptovský Mikuláš, odbor ŽP, úsek ŠVS Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-
2015/009343-005/Li zo dňa 22.10.2015. 

Pre užívanie stavby stavebný úrad podl'a § 82 ods. 2, 3 stavebného zákona určuje tieto 
podmienky: 
- Vlastník stavby je v zmysle § 86 ods. 1 stavebného zákona povinný udržiavať stavbu v 
bezpečnom a dobrom stavebnom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarnych, 
bezpečnostných a hygienických závad, aby nedošlo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej 
vzhPadu a aby sa čo najviac predížila jej užíváte 1'nosť. 
- Zrealizovaná stavba sa bude užívat' na účely, pre ktoré bola povolená. Případné změny stavby a 
změny spósobu užívania je možné uskutočniť len po oznámení stavebnému úřadu, ktorý o nich 
rozhodne. 
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Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Liptovský Mikuláš v záváznom stanovisku pod č. 
2015/01680-03/Drusková zo dňa 23.11.2015: 

- Súhlasí s návrhom ku kolaudácii stavby s dodržaním podmienky: 
Pred uvedením priestorov do prevádzky ste povinný vyšetřit' vzorku vody a doložit' RÚVZ 
výsledok rozboru vzorky vody odobratej v objekte podPa NV SR č. 496/2010 Z.z., ktorým 
sa mení a dopíňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 
na vodu určenu na l'udskú spotřebu a kontrolu kvality vody určenej na 1'udskú spotřebu. 

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbě zistené tieto nedorobky, ktoré 
musia byť odstránené v týchto lehotách: 

v termíne do 09/2016 dokončit' vonkajšie terénne úpravy a vysadit' stálo zelený živý plot. 

Odstránenie nedorobkov písomne oznámit' na příslušný stavebný úrad do 15 dní po odstranění 
nedorobkov vo vyššie uvedených termínoch. 

Zistené nedorobky bezprostredne neohrozujú bezpečnost' a zdravie osob, ani bezpečný stav 
stavby a nebránia riadnemu užívániu stavby. 

Podl'a § 82 ods. 4 je kolaudačně rozhodnutie zároveň osvědčením, že stavba je spósobilá na 
užívanie. 

Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla 
a orientačného čísla podPa podťa § 2c ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znění neskorších predpisov do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov dodatočného povolenia zmien stavby a kolaudačného 
konania: 
Dňa 17.09.2015 účastníci konania vlastníci bytového domu Štefánikova 1513 v zastúpení Eva 
Mikulíková, Štefánikova 1513/23, 031 01 Liptovský Mikuláš v stanovenej lehote určenej 
v oznámení o začatí konania o dodatočnom povolení zmien stavby spojenom s kolaudačným 
konáním vzniesli námietky: 
1. Námietke týkajúcej sa umiestnenia plechového skladu na náradie sa vyhovuje. Plechový sklad 
náradia stavebník presunie podfa požiadaviek namietajúcich v termíne do 31.12.2015. 
2. Námietke týkajúcej sa vysadenia stálo zeleného plotu pred plot zeleného pletiva sa vyhovuje. 
Stavebník v lehote do 30.09.2016 uskutoční terénne úpravy a výsadbu živého plota. 

Odóvodnenie: 

Navrhovatel' Samuel Lehotský (nar.: 10.02.1981), 032 33 Kráťova Lehota č. 218 podal dňa 
03.08.2015 a doplnil dňa 16.11.2015 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie dodatočného povolenia zmien 
stavby spojenú s kolaudáciou stavby „SO 01 Polyfunkčný dom" na pozemku pare. č. KN-C 
1007/6 a 1008/6 k.ú. Liptovská Ondrašová, SO 03 Spevnené plochy na pozemku pare. č. KN-
C 1006/5, 1007/5 a 1008/5 k.ú. Liptovská Ondrašová, SO 04 Kanalizačná přípojka na 
pozemku pare. č. KN-C 1008 a 1009/4 k.ú. Liptovská Ondrašová a SO 05 Vodovodná 
přípojka na pozemku pare. č. KN-C 1008 a 1009/4 k.ú. Liptovská Ondrašová na ktorú bolo 
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vydané stavebné povolenie mestom Liptovský Mikuláš, pod č. ÚR a SP 2014/06369-04 Šar zo 
dňa 26.01.2015. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení zmien stavby 
spojené s kolaudáciou stavby. 

Stavebník zrealizoval stavbu „Polyfunkčný dom" v rozpore s vydaným stavebným povolením, 
ktoré vydalo město Liptovský Mikuláš, pod č. ÚR a SP 2014/06369-04 Šar zo dňa 26.01.2015. 
Oproti vydanému stavebnému povoleniu zrealizoval len časť B - Autoumyváreň, ktorá bola 
osadená na miesto osadenia časti A - Služobný byt a požiadal stavebný úrad o vydanie 
dodatečného povolenia zrealizovaných zmien stavby spojené s kolaudáciou stavby. Stavebný 
úrad na základe podania žiadosti o vydanie dodatečného povolenia zmien stavby spojenu 
s kolaudáciou začal otejto stavbě konanie podl'a § 61 ods. 3, § 88a a § 80 ods.l stavebného 
zákona. 

Dňa 21.08.2015 stavebný úrad podfa § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie konania 
o dodatočnom povolení zmien stavby spojenej s kolaudáciou stavby veřejnou vyhláškou 
účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústné pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním na deň 22.09.2015. VzhPadom ktomu, že pri miestnom zisťovaní nastali nové 
skutečnosti a předložený návrh spolu s přílohami neposkytoval dostatečný podklad na posúdenie 
kolaudovanej stavby, stavebný úrad vyzval navrhovateba na doplnenie dokladov a súčasne 
rozhodnutím města Liptovský Mikuláš pod č. ÚR a SP 2015/04519-05/Šar zo dňa 23.09.2015 
konanie prerušil. Po doplnění návrhu dňa 16.11.2015 stavebný úrad pokračoval v konaní 
o dodatočnom povolení zmien stavby spojené s kolaudáciou stavby. 

Stavebný úrad na miestom šetření dňa 16.11.2015 po obhliadke posúdil, že zrealizovanou 
změnou stavby nedojde k obmedzeniu užívania susedných nehnutePností. VzhPadom na 
posúdenie z hPadiska zámerov a ciePov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie 
dospěl k závěru, že stavba nie je s týmito záujmami v rozpore. 

V priebehu konania boli podané písomné námietky od účastníkov konania vlastníkov 
bytového domu Štefánikova 1513 v zastúpení Eva Mikulíková, Štefánikova 1513/23, 031 01 
Liptovský Mikuláš, ktoré sa týkali umiestnenia plechového skladu náradia a výsadby živého 
plota. Námietkam bolo vyhovené, stavebníkovi boli vo výrokovej časti rozhodnutia stanovené 
lehoty na ich splnenie. 

Ku kolaudačnému konaniu bolo předložené: projektová dokumentácia skutečného 
vyhotovenia stavby; energetický certifikát č. 082164/2015/81/024912008/EŠ zo dňa 29.10.2015; 
geometrický plán realizovanej stavby č. 44026595-55/2015 zo dňa 06.11.2015, overený 
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 06.11.2015 pod č. 936/2015; 
polohopisné zameranie skutečného vyhotovenia vodov. a kanalizačnej přípojky č. 
35164638-IG-05/15 zo dňa 25.09.2015; doklad o odovzdaní a likvidách odpadov; odovzdávací 
protokol; stavebný denník; východiskové správy o dobornej skúške a odbornej prehliadke 
elektroinštalácie a bleskozvodu; správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške umývacej linky; 
protokol o vykonaní tlakovej skúšky vnútorných rozvodov vody a kanalizácie; protokol 
o vykonaní tlakovej skúšky vodovodnej a kanalizačnej přípojky; protokol o vykonaní funkčnej 
skúšky biologickej ČOV; protokol o vykonaní skúšky těsnosti rozvodov voy a vzduchu v objekte 
autoumyvárne; správy o odbornej prehliadke a skúške vyhradeného technického zariadenia -
zvislých posuvných brán s motorovým pohonom; rozhodnutie Okresného úřadu, odbor 
starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2015/009343-005/LÍ zo dňa 22.10.2015 
o povolení biologickej ČOV; Inšpektorát práce Žilina pod č. IPZA/IPZA_OD/KON/2015/3249 
2015/15638 zo dňa 02.09.2015 o neúčasti na koaludačnom konaní; závazné stanovisko 
Regionálneho úřadu veřejného zdravotnictva, Liptovský Mikuláš pod č. 2015/01680-
03/Drusková zo dňa 23.11.2015; súhlasné stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru 
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Liptovský Mikuláš pod č. ORHZ-LMI-591/2015 zo dňa 16.11.2015; odborné vyjadrenie 
k predpokladanej zmene akustickej situácie v súvislosti so změnou stavebného riešenia -
skúšobné laboratórium SONICA, Liptovský Mikuláš zo dňa 07.06.2015; stanovisko Správy ciest 
ŽSK, Liptovský Mikuláš, Ing. Volaj zo dňa 16.11.2015; certifikáty azhody na použité výrobky 
a materiály - k nahliadnutiu. 

Užíváním stavby nebude ohrozený život a zdravie osob, ani životné prostredie. Drobné 
nedorobky zistené v kolaudačnom konaní nebránia riadnemu užívaniu stavby a preto bolo 
užívanie povolené ešte pred ich odstraněním. 

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podFa vyhl. č. 
532/2002 Z.z. 

Poučenie: 

Podl'a § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu správného 
orgánu sa možno odvolat'. Odvolanie podl'a § 54 zákona o správnom konaní sa podává v lehote 
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na město Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného 
obecného úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989/41 Liptovský 
Mikuláš. 

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul Andreja 
Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie po vyčerpaní všetkých oprávněných prostriedkov je 
preskúmateFné súdom. 

Ing. dan Blcháč, PhD. 
primátor města Liptovský Mikuláš 

Správný poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov: 
pol.č. 61 a 62a = 420,00 eur 
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Toto rozhodnutie má povahu vcrejnej vyhlášky podPa § 69 ods. 2 stavebného zákona v 
znění neskorších predpisov. Doručenie veřejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť 
vyvěsí po dobu 15 dní na úradnej tabuli města Liptovský Mikuláš a súčasne iným 
spósobom, najma v miestnej tlači, rozhlase, internetovej stránke alebo na dočasnej úradnej 
tabuli správného orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej 
lehoty je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa: 
2  6  -11-  2015  

Zvesené dňa: 
11  -12-  2015  

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

931 VI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
0 - 1  

Odtlačok pečiatky a podpis 

Doručuje sa účastníkom konania 
Samuel Lehotský ml., 032 33 Král'ova Lehota č. 218 
Samuel Lehotský st., 032 33 KráPova Lehota č. 218 
Eva Lehotská, 032 33 KráPova Lehota č. 218 
Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Ondrašová, Liptovská Ondrašová, 031 05 Liptovský 
Mikuláš 
Vlastníci susedných nehnutePností 
Ing. Pavol Matrka, Hontianska 10, 821 09 Bratislava 

Na vedomie 
Město Liptovský Mikuláš, v zastúpení Ing. Ján Blcháč, PhD., Štúrova 1989, 031 42 Liptovský 
Mikuláš 
Město Liptovský Mikuláš - ÚHA, Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a poPnohospodárstva, Ul. Štúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
OÚŽP, úsek štátnej vodnej správy, Vrbiclcá 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 
OÚŽP, úsek št. správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 
OU Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
OR Hasičského a záchranného zboru, Nám. OsloboditePov č.l, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 01 Žilina 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 
Správa ciest ŽSK, Tech. - správný úsek pre región Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský 
Mikuláš 
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Mikulíková Eva - správca bytového domu, Štefánikova 1513/23, 031 01 Liptovský Mikuláš 
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SITUÁCIA 

PANELOVÝ OBYTNÝ DOM 

£p) PLOT v=1,6m, zelené pletivo 
í> VSTUP 
• VJAZD 

PARKOVACIE MIESTA 

© PŘÍSTUPOVÁ CESTA, SPEVNENÉ PLOCHY 

VJ VSAKOVACIA JAMA 

-3- SO—04 KANALIZAČNÁ PŘÍPOJKA, KAN. ŠACHTA 

VODOVOD 

— SO—05 VODOVODNÁ PRlPOJKA, VODOMERNÁ ŠACHTA 

— ELEKTRIKA 

RE1QHPRIS SO—08 PRlPOJKA ELEKTRIKY, ELEKTROMER 

PH 5 POŽIARNY HYDRANT 

Projekt skutočného vyhotoveriia 

stavebník: 
Samuel Lehotský Bratislava 07.2015 

Umývarka áut 
Liptovský Mikuláš, č.p. 1006, 1007, 1008 

vypracoval: názov výkresu: profesia mierka č.v. 

Ing.Pavol.Matrka Situácia STAV. 1:500 1 


