
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2019/3258-03/EMr V Liptovský Mikuláš, dňa 01.07.2019

Stavebník: Ing. Dáša Kováčiková bytom Lazná 100/37, 031 01 Liptovský Mikuláš — Bodice

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením: „Prístavba, stavebné úpravy a plynoíikácia
rodinného domu

VEREJNÁ VYHJÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Ing. Dáša Kováčiková bytom Lazná 100/37, 031 01 Liptovský Mikuláš —

Hodice podala dňa 29.03.20 19 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného
poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydnnie zmeny stavby pred dokončením na stavbu
„Pristavba a plynofikáeia rodinného domu — stavebné úpravy“ na pozemku parc. č. KN-C
294/61, KN-C 29417, KN-C 294/8 k.ú. Bodice. Uvedeným dňom bob začaté konanie o zmene
stavby pred jej dokončením.
Na stavbu bob vydané stavebné povolenie Okresným úradom odborom životného prostredia,
oddelenie stavebného poriadku č. SP 2000/008 13 Pa zo dňa 17.05.2000 a následne predlženie
lehoty výstavby číslo Msti/URa SP 2018/3003-02/AMi zo dňa 27.02.2018.

Mesto Liptovský Mikuláš ako prislušný stavebný úrad podľa 117 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriudku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov a * 5
pism. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územně pbánovanie, stavebný poriadok
a bývanie v súlade s ustanovením * 6$ ods. 2 stavebného zákona prerokoval žiadosť v rozsahu, v
akom sa zmena dotýka práv. právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania.
ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi a rozhodol takto:

Zmena nedokončenej stavby „Prístavba a plynofikácia rodinného domu- stavebné úpravy“
na pozemku parc. Č. KN-C 294/61, KN-C 294/7, KN-C 294/8 k.ú. Bodiee podľa *68 ods. 2

stavebného zákona

povoľujc stavbu dočasnú.

V zmysle nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Liptovský Mikuláš a Ing. Dášou
Kováčikovou číslo 1365/2018/Práv do 31.12.2023.

Druh a účel povol‘ovanej stavby; rodinný dom

Navrhovaná zmena stavby:
Zmena stavby spočívajú vzrušení uzavretých prístavieb na severnej a západnej strane ajužnej

strane domu. ktorá sa zmenia na prístrešky. Vstup do existujúceho rodinného domu na východnej
strane sa funkčne oddeli od eXistujúcej stavby a vytvorí sa sklad. Následne pribudne nová
prístavba jednej bytovej jednotky na východnej časti rodinného domu v smere do záhrady.‘
Existujúci rodinný dom zostane bez zmien. Parkovanie pre 4 automobily zabezpečené na
pozemku investora na vytvorenej spevnenej ploche. Vstup na pozemok eXistujúcim vjazdom.

Zmena spočíva tiež zo spósobu uskutočňovania stavby svojpomocou na dodavatePsky.



Technické údaje stavby
- zastavaná plocha prístavba - 108,00 m2
- zastavaná plocha existujúci RD - 121,00 m2
- obytná plocha prístavby - 87,80 m
- obytná plocha eXistujúci RD - 112,40 m2
I bytová jednotka

Objektová skladba povol‘ovanej stavby;
— Prístavba rodinného domu
- 1.NP: vstupná hala, obývacia izba sjedálňou a komunikačný priestor, komora, chodba, Wc,

kúpelňa, 2x spálňa
- 2.NP: galéria, technická miestnosf + úložný priestor
— Spevnené plochy

Projektovú dokumentácin vypracoval:
Ing. Jana Lukášiková — architektúra; Ing. Vladislav Lukášik - statika; Ing. Radoslav Brziak -

zdravotechnika. vykurovanie. plynoinštalácia, tepelnotechnické posúdenie stavby; Ing. Branislav
Oravec - elektroinštalácia; Ing. Nadežda Brziaková — požiarna ochrana — sú to odborne spósobilé
osoby, které zodpovedajú za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie.

Spůsob doterajšielio ‘ užitia pozemkov:
Pozemek parc. č. KN-C 294/61 Lú. Bodiceje na liste vlastnictva Č. 108 vedený ako zastavané
plochy a nádvoria; pozemok parc. č. KN-C 294/7 kú. Bodice je na liste vlastníctva Č. 108
vedený ako záhrady; KN-C 294/8 k.ú. Bodicc je na liste vlastnictva Č. 278 vedený ako
zastavané plochy a nádvoria.

Súhlas na vyňatie půdy z PPF;
Okresný úrad Lipovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko k pripravovanérnu
zámeru na poľnohospodárskej páde v k. ú. Liptovský Mikuláš pod Č. OU-LM-PLO
2019/002897-2/HRA zo dňa 27.06.20 19.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- stavba je umiestnená podľa zakreslenia v projektovcj dokumentácii — situácie spracovanej na
podklade katastrálnej mapy nu pozemkoch parc.č. KN-C 294/61, IcN-C 294/7 kú. Bodice.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

Prístavba rodinného domu bude umiestnená na pozemku parc. č. 294/7 k.ú. Bodice; min.2,900
m od sevemej hranice pozemku s parc.Č. KN-C 294/8. k.ú. Bodice; min. 1,650 m od východnej
hranice pozemku s parc.Č. KN-E 2119 kú. Bodice; min.10,100 m od južnej hranice pozemku s
parc.Č. KN-C 294/6, k.ú. Bodice.
Celá prístavba bude obdlžnikového tvaru, max. pódorysného rozmerov 8,2 m x 14,3m. Výška
hrebeňa strechy stavby bude max. + 5,96 m od úrovne ± 0,000 m. kde úroveň ±0,000 sa nachádza
cca +0,300 m nad upraveným terénom.

Prc dokončenie stavby primcrane podl‘a ustanovenia 66 stavebného zákona sa urČujú
tieto podmienky:
- Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní, ktorá je

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.

- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení. dbať o ochranu zdravia osůb na stavenisku.



- Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona
237/2000 Zb., ktorým sa mení a doplňa zákon č.50!1976Zb. / stavebný zákon!, príslušné
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z..

Stavba bude ukončená do: 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím
lehoty výstavby ojej predlženie.

- Rozhodnutie je v zmysle 70 stavebného zákona záväzné aj prc právnych nástupcov
konania.
- Ostatné podmienky stavebného povolenia pod č. SP 2000/00813 Pa zo dňa 17.05.2000
zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Spósob uskutočnenia stavby: dodávatel‘sky

Vzhľadom k tornu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby
oprávnenou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá: stavebník.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpcčcnie ochrany záujmov spoločnosti, najmi! z hl‘adiska
životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z
hl‘adiska architektúry:
- stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania SSD.
Na stavbe musí byť 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, keď sa
odstránia stavebné závady a nedorobky podFa kolaudačného rozhodnutia.
- stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb
chodcov a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii
- stavebník je povinný na stavbe umiestniť štítok, na ktororn uvedie názov stavby, dodávatel‘a,
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a
dátum stavebného povolenia.
- zhotovitel‘ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnost‘ stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia
a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu
kornunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby (stavebník) na vlastně
finančné náklady bezodkladne.
- pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí,
ktoré móžu byť predmetnou stavbou dotknuté
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach
a nedochádzalo k obrnedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných
neh nutel‘ností.
- odvedenie dažd‘ových vód z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu
susedných nehnuteľností.
- Pri odhalení základovej škáry je potrebné prizvať statika - geológa a posúdiť základové pomery
podložia. V prípade, že sa preukážu nevhodné základové pomery,je potrebné prehodnotiť spósob
zakladania stavby.
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Do kolaudácie stavby rešpektovať dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a obce:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH
vo vyjadrení Č. OU-LM-OSZP-2019/004865-002-MA zo dňa 01.04.2019 súhlasí za doržania
nasledovných pripomienok:
- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky sa bude nakladať v súlade s

platnou legislativou v odpadovom hospodárstve.
- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe 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“

pričorn je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na
zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na staveniskuje
potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažd‘ovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho
spósobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned‘
odvážať. Upozorňujeme, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavy ä na
mieste, na ktorom bela vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné
s ňou nakladať.

- S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladuť aj v súlade s platným VZN obce Liptovský
Mikuláš. Zároveň Vás upozoirňujeme, že mestská časť Bodice (celé územie obce). spadá
podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch pod územia, v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred
pristupom medveďa hnedého.

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a pol‘nohospodúrswa Č.
MsU/ZP-2019/1850-02/LJu zo dňa 07.02.2019

Súhlasí s vydaním rozhodnutia na povolenie stavby s malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
s nasledovnými podmienkami:
- Poloha ústia komína alebo výduchu ajeho prevýšenie nad strechou musí byť v súlade s STN

EN 15287 - l+Al Komíny - Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov a v súlade s
prílohou č. 9k vyhláške č. 410/2012 Z.z.. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší t.j. ústie odvodu spalin oJ plynového kotla požadujeme umiestniť min. 1,5 m
horizontálne od šikmej strechy a min. 1 m kolmo od povrchu šikmej strechy.
Odvod emisií je potrebné riešiť tak, aby bol umožnený nerušený transport voľným prúdením
a zabezpečen doslatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok v súlade s normami
kvality ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudi a ochrana ovzdušia.

- lnštaláciu spaľovacieho zariadenia móžu vykonať len pracovníci odbornej montážnej firmy.
- Pri inštalácii zariadení sa riadiť pokynmi a návodom výrobcu.
- Dodržať príslušné protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
- K žiadosti o povolenie užívania zdroja znečisťovania ovzdušia priložiť doklad o preukázaní

posudzovania zhody od zariadenia, stanovisko kominárskeho podniku a správu o odbornej
prehliadke a skúške plynového zariadenia.

K stavbe sa vyjadrili: -

Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek SSOH
č. OU-LM-OSZP-20]9/004865-002-MA zo dňa 01.042019; Mesto Liptovský Mikuláš,
oddelenie životného prostredia a pol‘nohospodárstva č. MsU/ŽP-20l9/1850-02/LJu zo dňa
07.02.2019
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Odóvodnenic:
Stavebník Ing. Dáša Kováčiková bytom Lazná 100/37, 031 01 Liptovský Mikuláš — Bodice
podala dňa 29.03.2019 na Společný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie zmenv stavby pred dokončením na stavbu ‚Prístavba
a plynofikácia rodinného domu “ na pozemku parc. č. KN-C 294/6 1. KN-C 294/7, KN-C 294/8
k.ú. Bodice. Uvedeným dňom bole začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením.

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou zo dňa 24.04.2018 začatie konania a upustil od
miestneho zist‘ovania aj od úsineho pojednávania. nakol‘ko sú mu pernery v danej (okalíte
dostatočne známe a žiadosť 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 priebehu konania neboli podané námietky od účastníkov konania.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby v zmysle 68 ods. 2 stavebného
zákona a zistil. že uskutočnením nie sú ohrozené záujmy společnosti ani neprimerane obmedzené

či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov.
Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené 43d a 43e a * 48 až 52 stavebného

zákona v zneni neskorších predpisov. * 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a príslušné ustanovenia
slovenských technických noriem.

Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a mesta boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
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
Vznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s
účinnosťou 1.1.2011 v zneni zmien a doplnkov.

Uskutočnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podl‘a vyhl.č.
532/2002 Z. z.

Správny poplatok zaplatený v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov na mesto
Liptovský Mikuláš:
pol. č. 60 písm. a) ods. 1, písm. d) ods. 4 = 50.00E ± 30,OOF = 80,00 €

Vlastníctvo prcukázané : listom vlastníctva č. 108 k.ú. Bodice ; Nájomná zmluva na pozemok č.
1365/20 18/Práv. rnedzi Mestem liptovský Mikuláš a Ing. Dášou Kováčikovou.

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

odvolať. Odvolanie podl‘a 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do IS dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku ‚ul. Stúreva 1989/4 1, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zitina. odbor výstavby a bvtovej politiky, Vysokoškolákov
č.8556/33B, 010 08 Zilina. J{ozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskůmatel‘né súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

172ľ
Ing. J«n 4lcháč, PhD.

primátor mstzLiptovský Mikuláš



Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou,
ako aj ostatným účastnikom konania v zmysle 59 zák. č. 50/1976 Zb. sa toto rozhodnutie
doručuje formou verejnej vyhlášky.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 69 ods. 2 stavebného zákona v
znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvescnú po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne zverejnené mým spósobom (webové
sídlo mesta, miestny rozhlas) v miestc obvyklým v súlade s 26 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb.
o správnom konaní v zneni neskorších predpisov. Posleďný deň 15 dňovej lehoty je dňom
doručenia.

Na vedomie:

- Ing. Dáša Kováčiková. Lazná 100/37, 031 01 Liptovský Mikuláš— Bodice
- Ing. Jana Lukášiková. SNP 109/II, Liptovský Mikuláš - Palúdzka — projektant
- Mesto Liptovský Mikuláš — odbor životného prostredia a dopravy, UI. Stúrova 1989/41.

03! 42 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš — útvar hlavného architekta, Ul. Stúrova 1989/4 I,

03! 42 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH.

Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový alesný odbor, Kollárová2 ‚031 0!

Liptovský Mikuláš
- Slovak Telekom. as.. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- LVS, a.s., Revolučná 595. 031 05 Liptovský Mikuláš
- SPP- distribúcia. a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
- Stredoslovenská distribučná.a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina

2019
308? 2019

Vyvesené dňa Zvesené dňa

1587 zglg
Zverejnené na web. sídle a CUET

MESTo LI V8KÝ MJJLÁŠ
MESK7UD

031 42 LIPtOVSKÝ MIKULÁŠ

Odtlačok pEitky a podpis
oprávnenej osoby
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