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S T A V E B N É     P O V O L E N I E 
 
 

 
      
     Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Bodrog, Štúrovo nábrežie 9, Spišská Nová Ves,  

podal na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného  povolenia  na  stavbu        

s názvom: „Obnova  bytového domu ul. Štúrovo nábrežie 9, Spišská Nová Ves“   s.č. 2503  na 

pozemku parc. č. KN 5834 v katastrálnom  území Spišská Nová Ves. 

     Mesto Spišská Nová Ves ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon), § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy  na  obce  a   vyššie  územné  celky, prerokoval  žiadosť  

o  vydanie   stavebného   povolenia   s dotknutými orgánmi  a so  známymi účastníkmi 

konania. 

     Po vykonanom stavebnom konaní podľa §  61,62 a 64 stavebného zákona  stavebný úrad 

vydáva toto 

  
r o z h o d n u t i e . 

 

                          Mesto Spišská Nová Ves povoľuje podľa §  66  stavebného zákona  

 

stavebníkovi:  

 Spoločenstvo vlastníkov bytov Bodrog 

 Štúrovo nábrežie 9, Spišská Nová Ves  

stavbu: 

„Obnova  bytového domu ul. Štúrovo nábrežie 9, Spišská Nová Ves“ 

s.č. 2503  na pozemku parc. č. KN 5834 v katastrálnom  území Spišská Nová Ves. 

 

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh a realizácia celoplošného zateplenia 

obvodového plášťa obytného domu -  zateplenie severozápadného a juhovýchodného 

priečelia,  štítov  obvodového  plášťa,   zvislých  vnútorných   bočných  stien  lodžii,  zvislých  
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vonkajších bočných stien predsadených lodžii, zateplenie stropných dosiek  lodžii zospodu, 

zateplenie podhľadov  - stropov vo vstupnom podlaží, obnova stropných dosiek predsadených 

lodžii, vybúranie  malých plôch  jestvujúceho sokla, zateplenie sokla, oprava a výmena 

jestvujúcich zábradlí lodžii  a oceľových schodiskových výplní,  uzavretie predsadených 

lodžii  na severovýchodnom štíte  novou  murovanou  schodiskovou stenou, maľby stien 

lodžii  v interiéri novej schodiskovej steny.  

 

Pre  uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú 

vypracovali: 

- stavebná časť, tepelnotechnický posudok a statika: Ing. Jela Neuzerová, 

autorizovaný stavebný inžinier č. reg. 2054*A*4-1.    

- požiarna ochrana: Ing. Alojz Molek, špecialista požiarnej ochrany reg.č. 

26/2010 

- bleskozvod: Ing. Katarína Polláková, autorizovaný stavebný inžinier reg.č. 

1863*A*5-3 

Projektová  dokumentácia je overená v tomto konaní a je súčasťou originálu tohto  

rozhodnutia. Prípadné zmeny stavby stavebník môže realizovať iba na základe 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavebných prác bude určený 

výberovým konaním. Stavebník je povinný do 15 dní odo dňa ukončenia výberového 

konania písomne oznámiť stavebnému úradu názov a adresu firmy, ktorá bude stavbu 

realizovať. Predložiť jej oprávnenie na realizáciu stavieb tohto druhu spolu 

s fotokópiou preukazu odborne spôsobilej osoby poverenej vedením uskutočňovania 

stavby (stavbyvedúceho).      

3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa  bezpečnosti práce a 

technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 

a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností.  

4. Pri  stavbe  musia  byť  dodržané   ustanovenia   stavebného   zákona  o    všeobecných   

technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy. 

5. Zhotoviteľ 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 bezpečnosť stavby, hygienické 

požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť  pri užívaní, ochrana 

proti hluku a úspora energie. 

6. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu  za účelom 

vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí  byť k dispozícii 

dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby. Na stavbe musí byť 

odo dňa, keď sa začali  práce na stavenisku vedený stavebný denník.  

7. Stavebník  je  povinný  oznámiť  stavebnému  úradu  začatie stavebných prác na 

stavbe (§ 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona). 

8. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby  zabezpečiť označenie 

stavby na viditeľnom mieste štítkom  s textom "Stavba povolená" s označením názvu, 

sídla  stavebníka,  zhotoviteľa, mena a adresy osoby zodpovednej za  odborný dozor 

nad uskutočňovaním stavby. 

9. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné  užívanie, možno užívať 

len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

10. K návrhu podľa § 79 stavebného zákona priloží navrhovateľ  doklady predpísané        
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v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona. 

11. Lehota dokončenia stavby: 12/2016. V prípade nedodržania  termínu stavby je 

investor povinný požiadať pred uplynutím  lehoty výstavby o jej predĺženie.  

12. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný predložiť certifikáty preukázania 

zhody, prípadne technické osvedčenia  na všetky stavebné výrobky, ktoré musia 

spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie  

v časti požiarna ochrana. 

 

 

Osobitné podmienky: 

     Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu 

odboru starostlivosti o životné prostredie Spišská Nová Ves č. OÚ-SN-OSZP-

2014/009270 zo dňa  30.07.2014: 

 Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemáme k vydaniu stavebného 

povolenia námietky za predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 

 z dôvodu hniezdenia dážďovníkov  vylúčiť stavebné práce  v období od 15 

apríla do 15.augusta 

 pred začatím stavebných prác dodávateľsky odborne spôsobilou osobou 

s použitím inšpekčnej kamery vysťahovať netopiere umiestnením rúrkových 

nástavcov na všetky zistené otvory zakreslené v pohľadoch 

 pri výstavbe je potrebné  dbať na ochranu  drevín (stromov a krovitých 

porastov) 

 ako náhradu zaniknutých úkrytov a hniezdísk chránených živočíchov 

umiestniť  na severovýchodnej stene:  

-  4 ks búdok pre dážďovníky typu  APUS 3 

-  3 ks búdok pre netopiere typu MAXI B 

                        a na  juhozápadnej stene : 

                        -  2 ks búdok pre dážďovníky  typu APUS 3 

                        -  2 ks  búdok pre netopiere typu  MINI B 

                        -  1 ks búdky pre sokola myšiara   

 

Stavebník je povinný pri realizácii stavby povinný dodržať podmienky vyjadrenia 

Obvodného úradu životného  prostredia Spišská Nová Ves č. 2013/00398-2 zo dňa 

04.04.2013: 

Odpady vzniknuté počas  stavebných  prác  je  držiteľ  a  pôvodca   povinný   zaradiť  v  

zmysle   vyhl.  MŽP  SR  č. 284/2001  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovuje    Katalóg  odpadov 

v znení neskorších  predpisov. Pri  nakladaní s odpadmi je  držiteľ  a  pôvodca  povinný 

dodržiavať  ustanovenia    zákona  o odpadoch  a  vyhl.  MŽP  SR  č .  283/2001  Z.z  o 

vykonaní   niektorých  ustanovení  zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov: 

 pri  nakladaní  s odpadmi,  ktoré  vzniknú  realizáciou   stavby  dodržiavať  ustanovenia 

zákona o    odpadoch    a   všeobecne  záväzných    právnych    predpisov   odpadového    

hospodárstva     (dodržiavať    povinnosti   ustanovené   §  18   a   §  19  ods.  1   zákona  

o odpadoch); 

 vzniknuté   odpady  triediť  podľa   jednotlivých  druhov  odpadov  v  zmysle   vyhlášky                            

MŽP  SR   č.   284/2001   Z.z.,   ktorou   sa    ustanovuje   Katalóg    odpadov   v   znení  

neskorších predpisov; 

 utriedené  odpady  do ukončenia stavebných prác zhromažďovať vo vhodných nádobách  

a kontajneroch  na  vyčlenenom  mieste  stavby  a  zabezpečiť  ich  pred  znehodnotením,  

odcudzením  a  iným  nežiaducim únikom; 
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 pri  nakladaní  so  stavebnými odpadmi  a odpadmi z demolácii  dodržiavať ustanovenia  

§ 40 c)  zákona o odpadoch; 

 v prípade odovzdania resp. predaja  vzniknutých odpadov fyzickým osobám  na  využitie 

v domácnosti ako materiál, palivo alebo iná vec určená na konečnú spotrebu je  potrebné 

požiadať   tunajší   úrad,  orgán  štátnej  správy  odpadového   hospodárstva   o   udelenie   

súhlasu  v zmysle § 7 ods. 1 písm. p) zákona o odpadoch; 

 po ukončení   stavebných   prác  (do  10  dní)   zdokladovať   tunajšiemu   úradu   spôsob  

zhodnotenia alebo zneškodnenia vzniknutých odpadov; 

 investor  predloží   ku  kolaudácii   stavby  doklady  na   zhodnotenie  resp. zneškodnenie 

odpadov, ktoré vznikli počas výstavby a to u týchto druhov: 

 08 01 11 –  odpadové  farby  a  laky  obsahujúce  organické rozpúšťadla alebo iné  

                               nebezpečné látky, kategórie N 

 08 01 12 –  odpadové farby a laky iné ako uvedené  v 08 01 11, kategórie O 

 08 04 09 –  odpadové lepidlá a tesniace materiály  obsahujúce organické   

                    rozpúšťadlá,   iné nebezpečné látky, kategórie N 

 15 01 01 –  obaly z papiera, lepenky, kategórie O 

 15 01 02 –  obaly z plastov,  kategórie O 

 17 02 01 –  drevo, kategórie O 

 17 04 02 –  sklo, kategórie O 

 17 04 05 –  železo a oceľ, kategórie O 

 17 09 04 –  zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné ako uvedené v 170901     

                         až  17090, kategórie O. 

 

Upozornenie: 

1. Stavba nesmie  byť začatá, pokiaľ  stavebné   povolenie  nenadobudne právoplatnosť ( § 52 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní).  

2.  V  súlade  s § 67 ods. 2  stavebného zákona  stavebné  povolenie  stráca  platnosť, ak sa  so 

     stavbou nezačalo  do dvoch rokov odo dňa, keď   nadobudlo právoplatnosť. 

3. V súlade s § 60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona, stavebný úrad zastaví stavebné konanie, 

ak stavebník  začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo 

právoplatnosť.   

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  neboli  uplatnené.  

Stanoviská dotknutých orgánov:  boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

 

 

Správny poplatok  vo výške  200,- €  v  zmysle zákona č. 145/95 Zb. o   správnych  

poplatkoch   bol  uhradený dňa   18.06.2014. 

 

 

O d ô v o d n e n i e :                   
     Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Bodrog, Štúrovo nábrežie 9, Spišská Nová Ves,  

podal na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného  povolenia na stavbu s 

názvom: „Obnova  bytového domu ul. Štúrovo nábrežie 9, Spišská Nová Ves“   s.č. 2503  na 

pozemku parc. č. KN 5834 v katastrálnom  území Spišská Nová Ves. 

     K žiadosti bolo doložené: list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, poverenie na 

zastupovanie, zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 

projektová dokumentácia, súhlasné stanovisko OR HaZZ, vyjadrenie RÚVZ, stanoviská 

Okresného úradu, odboru starostlivosti o ŽP, správny poplatok.  
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     Stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka oznámil účastníkom konania a dotknutým 

orgánom  začatie  stavebného konania a zároveň stanovil lehotu na vyjadrenie 7 pracovných 

dní. Účastníkom konania – vlastníkom bytov a nebytových priestorov obytného domu s.č. 

2503, ul. Štúrovo nábrežie 9, Spišská Nová Ves (podľa listu vlastníctva č. 6167) bolo 

oznámenie doručované  formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta a na internetovej 

stránke mesta. Dňa 15.07.2014 sa na tunajší stavebný úrad dostavil účastník stavebného 

konania p. Karol Tomes za účelom nahliadnutia do  projektovej dokumentácie predmetnej 

stavby. Po nahliadnutí do projektovej dokumentácie uviedol: „Čo sa týka zamurovania 

schodiskových stien – je to diskutabilná otázka z hľadiska toho,  že pri evakuácii osôb nastanú 

problémy (hlavne u starších ľudí). Tento názor účastníka konania stavebný úrad 

nevyhodnocuje nakoľko sa nejedná o námietku. V stanovenej lehote neboli zo strany 

ostatných účastníkov konania uplatnené žiadne  námietky. Stanoviská dotknutých orgánov 

boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

    Stavebný úrad zistil úplný a presný stav veci, čo je predpokladom zákonnosti a správnosti 

rozhodnutia, v stavebnom konaní preskúmal  predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 

stavebného  zákona a zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy  spoločnosti, 

ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva  a oprávnené záujmy účastníkov konania 

     Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom o všeobecných  

technických požiadavkách na výstavbu.  Konštrukčné a dispozičné riešenie zateplenia 

jestvujúcej stavby na bývanie vyhovuje v zmysle podmienok uvedených v riešení  

protipožiarnej bezpečnosti stavby požiadavkám pre jej protipožiarnu bezpečnosť. Stavebný  

úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili  povoleniu stavby.  

     Vzhľadom na všetky spomínané dôvody bolo  potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo 

výrokovej časti tohto  rozhodnutia. 

  

 

 P o u č e n i e :  

      Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, do 15 dní odo  dňa jeho oznámenia, na 

Mesto Spišská Nová Ves. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   PhDr.  Ján  V o l n ý, PhD.   

                                                                                                              primátor mesta 

    
 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Príloha pre žiadateľa: 1x  overená projektová dokumentácia 

 

Rozhodnutie  sa doručí: 

1. SVB Bodrog  - predseda SVB - Mgr. Jozef Král, Štúrovo nábrežie 9/50, Spišská Nová 

Ves      

2. projektant:  Ing. Jela Neuzerová,  Markušovská cesta 1,  Spišská Nová Ves    

3. Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie správy majetku mesta 

4. Správcovská firma s.r.o., Letná 41, Spišská Nová Ves 

5. Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
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6. VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 

7. ČSOB a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava 

8. Uni Credit Bank, a.s., Šancova 1/A,  813 33 Bratislava 

9. Ľudová banka a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava 

10. OTP banka, a.s.,  Štúrova 5,  813 54 Bratislava 

11. Tatra banka, a.s.,  Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 

12. Prima banka  Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 

13. Exekútorský úrad, JUDr. Hildegarda Laclaviková, Hlavná 45, Prešov  (EX 2141/09) 

14. Exekútorský úrad, JUDr. Rudolf Dulina,  Ľudovíta Štúra 12,  Michalovce               

(EX 5810/12)   

15. Exekútorský úrad, JUDr. Vladimír Sucháček, Hrnčiarska 2/B,  Pezinok                   

(EX 5061/2013) 

16. Exekútorský úrad, Mgr. Ing. Radoslav Kešeľák, Mlynská 2, Spišská Nová Ves 

17. (EX 860/12R-14)  

18. Vlastníci bytov a nebytových priestorov obytného domu s.č. 2503, ul. Štúrovo 

nábrežie 9, Spišská Nová Ves (podľa listu vlastníctva č. 6167  -  formou verejnej 

vyhlášky na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta 

www.spisskanovaves.eu Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dni. Posledný 

deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Na vedomie:  
1. RÚVZ, Mickiewiczova 6, Spišská Nová Ves 

2. OR HaZZ, Brezová 30, Spišská Nová Ves 

3. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo nám. č. 5,  Spišská Nová Ves  
4. Správcovská firma s.r.o., Letná 41, Spišská Nová Ves 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

  

  

  

 

http://www.spisskanovaves.eu/

