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S T A V E B N É   P O V O L E N I E 

 
 
 
        

        SVB DOMOVINA, Čsl. armády 17,18,19, Spišská Nová Ves podalo na tunajšom 

stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom „Obnova 

bytového domu“, ul. Československej armády 419/17,18,19, Spišská Nová Ves na parcele č. 

C KN–3108, 3109, 3110, 3119/2 v katastrálnom území Spišská Nová Ves. 

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

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

predpisov (ďalej len stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 Z.z o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení 

neskorších predpisov, prerokovalo predmetnú žiadosť v uskutočnenom stavebnom konaní 

s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi.  

       Na základe výsledkov uskutočneného stavebného konania podľa § 61, § 62 stavebného 

zákona Mesto Spišská Nová Ves podľa § 66 stavebného zákona  

p o v o ľ u j e 

stavebníkovi: SVB DOMOVINA, Čsl. armády 17,18,19, Spišská Nová Ves 

stavbu s názvom „Obnova bytového domu“, ul. Československej armády 419/17,18,19, 

Spišská Nová Ves na parcele č. C KN–3108, 3109, 3110, 3119/2 v katastrálnom území 

Spišská Nová Ves. 

Projektová dokumentácia rieši zateplenie obvodových stien, výmenu okien a dverí v spoločných 

priestoroch domu, zateplenie stropu posledného nadzemného podlažia, zateplenie stropov pivníc 

pod bytmi, opravy odkvapového chodníka, oddrenážovanie. Súčasťou obnovy sú nové vnútorné 

silnoprúdové rozvody a osvetlenie spoločných priestorov, nové vnútorné slaboprúdové rozvody 

(zvončeky), nový bleskozvod, výmena vnútorných rozvodov vody a vnútornej ležatej splaškovej 

kanalizácie. Riešená je nová prípojka splaškovej kanalizácie na parcele č. C KN–3119/2 v kat. 

území Spišská Nová Ves. 
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Pre uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona určujú tieto 

záväzné podmienky: 

1. Stavba  bude  uskutočnená  podľa  projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 

v  stavebnom  konaní  a  spracovanej  v súlade s § 9 vyhlášky  MŽP SR číslo 453/2000 Z.z.,  

ktorou sa vykonávajú  niektoré  ustanovenia  stavebného  zákona, ktorá je súčasťou tohto 

povolenia pre stavebníka. 

Projektovú dokumentáciu vypracoval:  

 stavebná časť, tepelnotechnický posudok: Ing. Mojmír Begán, autorizovaný stavebný 

inžinier, ev. číslo: 4187*A1, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb; 

 statický posudok: Ing. Miroslav König, autorizovaný stavebný inžinier, ev.číslo: 

4938*I3, Statika stavieb; 

 riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Ing. Ján Tkáč, PhD., špecialista požiarnej 

ochrany, reg. číslo: 19/2015; 

  elektro časť – silnoprúd, bleskozvod a uzemnenie: Ing. Rastislav Kubovič, autorizovaný 

stavebný inžinier, ev.číslo:5901*I4, Technické, technologické a energetické vybavenie 

stavieb; 

 elektro časť – domáci telefón: Ing. Anton Javorský, autorizovaný stavebný inžinier, 

ev.číslo:5124*Z*I4, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb; 

 zdravotechnika – vnútorné rozvody vody, kanalizačná prípojka: Ing. Anton Greňa,  

autorizovaný stavebný inžinier, ev. číslo: 5818*I4, Technické, technologické 

a energetické vybavenie stavieb; 

2.   Projektant stavby  v  zmysle § 46  stavebného zákona  zodpovedá  za  správnosť a úplnosť 

vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 písm. c)  stavebného zákona a aj za jej 

realizovateľnosť. 

3.   Prípadné zmeny  stavby  a  odchýlky od projektovej dokumentácie sa nesmú uskutočniť bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Žiadosť o povolenie zmeny stavby  musí 

byť podaná vopred a doložená projektovou dokumentáciou. 

4.   Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný v zmysle § 62 ods. 1 písm. d) 

stavebného zákona do 15 dní  po ukončení výberu zhotoviteľa písomne oznámiť 

stavebnému úradu  názov a sídlo firmy zhotoviteľa stavby, ktorý bude stavbu realizovať. 

Predložiť jej oprávnenie na vykonávanie stavieb tohto druhu, ako aj oprávnenie osoby 

poverenej vedením uskutočňovania stavby (stavbyvedúci), ktorý bude organizovať, riadiť 

a koordinovať práce, sledovať postup uskutočňovania stavby, zodpovedať za súlad 

priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických 

požiadaviek na výstavbu. 

5.   Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby v zmysle § 66 ods.3 písm. j) 

stavebného zákona zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste štítkom s textom 

„Stavba povolená“ s označením názvu, sídla stavebníka a zhotoviteľa, mena a adresy osoby 

zodpovednej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby. Zhotoviteľ je povinný podľa 

§ 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do 

skončenia stavebných prác. 

6.  Stavebník zabezpečí v zmysle ustanovenia § 75 ods. 1 stavebného zákona vytýčenie 

priestorovej polohy stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie právnickou alebo 

fyzickou osobou na to oprávnenou. 

7.   Pred začatím výkopových prác je potrebné overiť si existenciu inžinierskych sietí v lokalite 

a v prípade potreby zabezpečiť dozor správcov podzemných vedení. Zemné práce 

v blízkosti inžinierskych sietí vykonávať ručne, pod dozorom správcov sietí.  

8.   Prípadné nutné prekládky inžinierskych sietí stavebník hradí sám, po dohode so správcom 

siete. 
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9.  Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby dbať, aby počas výstavby 

neohrozoval bezpečnosť okolia. Stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený 

pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel na priľahlých komunikáciách.  

10.  Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť dodržanie § 43i 

stavebného zákona, hlavne zabezpečiť jamy a ryhy na priestranstve a chrániť pred pádom 

osôb, ochranné bariéry pravidelne kontrolovať a udržiavať vo funkčnom stave. Organizáciu 

stavebných prác a ich chod zabezpečiť tak, aby výkopy na verejných priestranstvách a v 

neoplotených častiach ostávali otvorené čo najkratší čas. 

11.  Pri realizácii stavby musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce 

všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb (§ 48-§ 52 stavebného zákona),  

príslušné platné technické normy s dôrazom na montážne predpisy týkajúce sa murovaných 

konštrukcií, elektroinštalácie a ďalšie.  

12.  Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  

a technických zariadení, najmä vyhlášku MPSVR SR číslo 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 a nariadenie vlády SR 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na pracovisko. 

13.  Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba výrobky, ktoré sú podľa osobitných 

predpisov (zákon č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 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.  

14.  Prípadné škody vzniknuté na vedľajších nehnuteľnostiach realizáciou povolenej stavby 

odstráni stavebník bezodkladne na vlastné náklady. Ak nedôjde k dohode o náhrade škody, 

ktorú spôsobila oprávnená osoba na nehnuteľnosti, postupuje sa podľa ustanovení 

Občianskeho zákonníka. 

15.  Stavebník je povinný dodržať vyjadrenia, odborné a záväzné stanoviská, súhlasy 

dotknutých orgánov:  

a) RÚVZ, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves vyjadrenie zo dňa 10.01.2016 číslo: 

2016/00019-2 

 v prípade výskytu materiálu s obsahom azbestu počas sanačných a demolačných prác 

je potrebné postupovať v zmysle platných predpisov (§ 41 ods.1 zákona č. 355/2007 

Z.z.) a s následným odpadom klasifikovaným ako nebezpečný je potrebné 

manipulovať a nakladať s ním v zmysle platných právnych predpisov. 

b) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi  stanovisko 

zo dňa 07.01.2016 číslo:ORHZ-SN1-016-001/2016 

 OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi  si vyhradzuje právo vykonať kontrolu stavby 

v priebehu jej uskutočňovania podľa § 25 ods.1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Kontrola bude zameraná na 

realizáciu dodatočného zateplenia obvodového plášťa v mieste výduchov dymovodov 

gamatiek do vzdialenosti najmenej 200 mm od výduchu tepelnou izoláciou s triedou 

reakcie na oheň najviac A2-sk, d0 a kontaktným zatepľovacím systémom triedy 

reakcie na oheň najviac A2-sl, d0 na báze minerálnej vlny. Investor alebo jeho 

zástupca je povinný počas kontroly zabezpečiť prítomnosť zodpovedných osôb 

a oznámiť tunajšiemu okrasnému riaditeľstvu začatie činnosti súvisiacich 

s predmetom kontroly najmenej sedem kalendárnych dní vopred. 
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c) Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Spišská Nová Ves vyjadrenie z hľadiska 

odpadového hospodárstva zo dňa 27.01.2016 číslo: OU-SN-OSZP/2015/01629-2  

 pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby dodržiavať ustanovenia 

zákona o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku 

odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“);  

 vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky 

MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov; 

 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; 

 doklad o spôsobe nakladania s odpadmi stavebník predloží najneskôr pri 

kolaudačnom konaní; 

 po realizácii stavby stavebník predloží doklady o spôsobe zhodnotenia resp. 

zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby príslušnému orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva; 

 pred zahájením búracích prác zabezpečiť na stavenisko kontajner na 

zhromažďovanie nevyužiteľných odpadov a zabezpečiť ich zneškodnenie resp. 

zhodnotenie podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. zákona o odpadoch; 

 odpady za účelom zneškodnenia sa môžu uložiť len na riadenú skládku odpadov 

prevádzkovanú na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy pre OH; 

 po ukončení realizácie stavby stavebník predloží doklady o spôsobe zhodnotenia 

resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby príslušnému orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva OÚ Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti 

o životné prostredie. 

d) Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Spišská Nová Ves vyjadrenie z hľadiska 

záujmov ochrany prírody a krajiny zo dňa 03.02.2016 číslo: OU-SN-OSZP-

2016/001147  

 v prípade zistenia výskytu netopierov pod parapetnými plechmi okien pri ich 

výmene, za odkvapovými rúrami a vo vetracích otvoroch počas stavebných prác je 

potrebné umožniť netopierom opustenie týchto priestorov (ponechať čas a priestor na 

nerušený odlet), nie je potrebná manipulácia s nimi; 

 po postavení lešenia alebo sprístupnení strechy pred zateplením stropu posledného 

nadzemného podlažia je potrebné vykonať fyzickú kontrolu štrbín vedúcich do 

podkrovia, priestory podkrovia a zhodnotiť aktuálny stav osídlenia podkrovia 

chránenými živočíchmi (prizvať autorku odborného posudku alebo inú osobu – 

zoológa zaoberajúceho sa chránenými živočíchmi v súvislosti so zatepľovaním 

budov); 

 v prípade zistenia výskytu netopierov bude aplikovaný postup pre bezpečné 

vysťahovanie netopierov (osadenie špeciálnych výpustných rúrok). V prípade 

výskytu hniezdiacich dážďovníkov tmavých alebo vrabcov domových budú 

zabezpečené opatrenia pre umožnenie vyhniezdenia (ponechanie prístupu k hniezdu 

do ukončenia hniezdenia); 

 z dôvodu zachovania podmienok pre výskyt chránených živočíchov a usmernenie ich 

výskytu na bezproblémové miesta osadiť na západnú stenu 1 ks búdky pre netopiere 

typu MAXI B a na východnú stenu 1 ks búdky pre dážďovníka typu APUS 3; 

 všetky práce spojené s opatreniami a manipuláciou so živočíchmi realizovať pod 

dohľadom a podľa pokynov autorky posudku; 

 v detailoch PD odporúčame dokresliť upevnenie búdok a osadenie ochrannej striešky 

na vrchnú stranu búdky pre dážďovníky – ako ochranu pred dažďom podľa autorky 

odborného posudku; 

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

tvoriacu zeleň v okolí stavebného objektu; 
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 v prípade potreby výrubu drevín zodpovedajúcich ustanoveniam § 47 zákona o 

ochrane prírody a krajiny, žiadateľ je povinný si zabezpečiť súhlas na výrub drevín 

od príslušného orgánu ochrany prírody; 

 ku kolaudačnému konaniu stavby žiadame prizvať zástupcu tunajšieho úradu 

a odbornej organizácie ŠOP SR, S-NP Slovenský raj pre účely kontroly. 

e)  Krajský pamiatkový úrad Košice záväzné stanovisko zo dňa 08.02.2016 číslo:KPUKE-

2016/2978-2/9333/SC  

 zachovať, resp. po zateplení obvodových stien predmetného  bytového domu obnoviť 

plytkú podstrešnú rímsu ( v jestvujúcej proporcii); 

 pre výmenu zvyšných pôvodných drevených okenných výplní za nové tieto výplne 

realizovať so zachovaním pôvodného rozmeru predmetných otvorov, pôvodného 

tvaru a členenia výplní, pôvodného spôsobu otvárania krídel i hĺbky osadenia 

v murive a vo farebnosti (biela) väčšiny už vymenených okien bytového domu, ako 

i väčšiny okien celého urbanistického súboru, do ktorého predmetný objekt patrí; 

 výslednú farebnosť bytového domu prerokuje vlastník objektu – po zateplení, resp. 

pred realizáciou nového povrchového náteru obvodových stien – so zamestnancom 

dotknutého orgánu, a to po predložení vlastníkom zvolenej vzorkovnice fasádnych 

náterov. Z prerokovania vyhotoví dotknutý orgán záznam v rámci štátneho dohľadu; 

 v prípade čiastkovej alebo celkovej výmeny terajších klampiarskych prvkov 

(odkvapové žľaby, dažďové zvody) je potrebné nové klampiarske výrobky 

materiálovo, rozmerovo, tvarovo i farebne prispôsobiť zachovaným, resp. použitým 

na predmetnej nehnuteľnosti; 

 pri výmene terajšej strešnej krytiny na predmetnej budove za novú nedemontovať 

nepoškodené súčasti konštrukcie krovu, resp. zachovať súčasný sedlový tvar strechy, 

sklon strešných rovín, výšku hrebeňa a rovnako aj pohotovostné otvory strešných 

výstupov; 

 nové latovanie ešte pred osadením do krovu ošetriť vhodným ochranným prípravkom 

proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, ako aj proti požiaru. Zároveň sa 

odporúča aplikovať pri výmene krytiny na celú strechu objektu i snehové 

zachytávače. 

 počas renovácie strešného plášťa sa navrhuje zachovať a skontrolovať jestvujúce 

komínové telesá (i nefunkčné), predovšetkým súdržnosť ich tehlového muriva 

z hľadiska pevnosti spojovacej malty a odolnosti tehál voči zmrazovacím cyklom. 

V prípade potreby je možné komínové murivo znova premurovať, ale pri zachovaní 

terajšej výšky a hlavíc komínových telies; 

 výmena, resp. realizácia nových balkónových konštrukcií na obytnom dome je 

prípustná pri zachovaní jednotného rozmeru predmetných konštrukcií (podesty 

i zábradlia). Kolorit novej keramickej dlažby balkónových podest prispôsobiť novej 

farebnosti zateplených fasád. Farebnosť nového náteru balkónových zábradlí 

prispôsobiť ich súčasnému koloritu (červenohnedý), resp. novej farebnosti 

zateplených fasád. V prípade výmeny kovového zábradlia balkónov za 

polykarbonátový skelet odporúča dotknutý orgán uplatniť priehľadnú bezfarebnú 

výplň, bez dekoratívnych prvkov; 

  výkopové práce pre vytvorenie nového odkvapového chodníka po obvode bytového 

domu obmedziť len na rozsah, potrebný pre zavedenie drenážneho systému; 

  Štátny pamiatkový dohľad bude vykonávať pri realizačných prácach dotknutý orgán, 

podľa § 32 ods. 13 pamiatkového zákona; 

 vlastník je povinný každú závažnú zmenu, zmenu oproti alebo  nad rámec tohto 

záväzného stanoviska vopred prerokovať a odsúhlasiť dotknutým orgánom. 

f) Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad 

vyjadrenie zo dňa 25.01.2016  číslo:P-52/2016, O-1281/2016 
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 zaústenie (pripojenie) novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu 

v existujúcej šachte realizovať za účasti PVPS a.s.; 

 odstrániť pripojenie starej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom, 

ktorý určí správca kanalizácie; 

 pri križovaní kanalizačnej prípojky s vodovodnou prípojkou uložiť kanalizačné 

potrubie pod vodovodné potrubie s odstupom minimálne 0,10 m. 

g) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 15, vyjadrenie zo dňa 21.02.2016 číslo: 

6611604594 

   v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (SEK) 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI Slovakia s.r.o.; 

   existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom  (§ 68 zákona č. 351/2011 

Z.z.) a zároveň je potrebné  dodržať ustanovenia § 65  zákona č. 351/2011 Z.z. 

o ochrane proti rušeniu; 

   vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti  (21.08.2016), v prípade zmeny  

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 

parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník 

nesplní povinnosť podľa bodu 3; 

    bod 3 – stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho 

zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo 

DIGI Slovakia s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr 

pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s.,  na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK  

prostredníctvom zamestnanca  spoločnosti povereného správou sieti: Ján Dubiňák, 

jan_dubinak@telekom.sk, +421 53 4493203; 

   počas výstavby je zakázané zriaďovať skládky materiálu a zariadenia stavebných 

dvorov na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 

podzemných telekomunikačných vedení  a zariadení;  

   v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., 

a/alebo DIGI Slovakia s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa  zabezpečiť nadzemnú 

sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma; 

   nedodržanie podmienok  ochrany zariadení  je porušením povinnosti podľa § 68 

zákona č.  351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení; 

   v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou  z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť (21.08.2016) je 

povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie; 

   pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný  požiadať o vytýčenie polohy 

SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. na povrchu terénu;   

   žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.  

h) Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, vyjadrenie zo dňa 10.03.2016 

číslo:4615/2016  

  pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov 

zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu 

spirko_stefan@vsds.sk, kontakt:055 610 2792, 0917 433 311 – Ing. Štefan Špirko 

alebo 0907 901 007 – Zoltán Harsányi; 

 v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu 

plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti 

vzniku previsu; 

 odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu; 

 pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami 

musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) 

tab.1,2; 

mailto:jan%1F_dubinak@telekom.sk
mailto:_stefan@vsds.sk
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 pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby 

bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenia vedenia; 

 zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred 

zasypaním odkrytého kábla, kontakt na zástupcu:055 610 2772; 

 pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými 

vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na 

náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich 

mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 

a 73 6005; 

 upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie 

sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej 

energie.  Ich potreby neevidujeme. 

16.  Stavebník je povinný v prípade potreby výrubu či orezu drevín v okolí obnovovaného 

objektu pred začatím stavebných prác požiadať príslušný orgán štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny o vydanie súhlasu na túto činnosť a po ukončení stavebných prác dotknuté 

územie upraviť z hľadiska zelene tak, aby zodpovedalo estetickým a funkčným 

požiadavkám v tejto lokalite. 

17.  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 uskutočňovanej stavby.  

18.  Stavebník po ukončení výstavby pred začatím užívania stavby podá návrh na vydanie 

kolaudačného   rozhodnutia   (§ 79  stavebného  zákona)  ku   ktorému   priloží   predpísané  

doklady podľa § 17 vyhlášky MŽP SR číslo 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávanú  niektoré 

ustanovenia stavebného zákona.  

19.  Najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania predložiť doklady o overení 

požadovaných vlastností výrobkov v súlade so zákonom o stavebných výrobkoch a doklady 

v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky 

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, ktoré musia spĺňať požiarno-technické 

charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarna ochrana podľa 

§ 66 ods. 3 písm. c) stavebného zákona a zákona o stavebných výrobkoch.  

20.  Lehota dokončenia stavby:08/2019. 

V prípade, že stavba do stanovenej lehoty nebude ukončená stavebník je povinný požiadať, 

pred uplynutím stanovenej lehoty, stavebný úrad o jej predĺženie. 

21. Stavebník je povinný podľa § 66 ods.2 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby 

tunajšiemu stavebnému úradu do 10-tich dní odo dňa začatia stavebných prác.  

 

Upozornenie: 

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

zákona  č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“), t.j. po vyznačení právoplatnosti tunajším stavebným úradom, odtlačkom pečiatky  

Mesta Spišská Nová Ves, na stavebnom povolení doručenom žiadateľovi. 

2.  Stavebný  úrad   v súlade s § 60  ods.2 písm. f) stavebného zákona zastaví stavebné konanie, 

ak stavebník začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo 

právoplatnosť. 

3. 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. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené. 

Stanoviská dotknutých orgánov: Boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 
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   Správny poplatok vo výške 100,00 €  v zmysle zákona NR SR číslo 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený dňa 11.01.2016. 

 

 

O d ô v o d n e n i e :              

       SVB DOMOVINA, Čsl. armády 17,18,19, Spišská Nová Ves podalo na tunajšom 

stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom „Obnova 

bytového domu“, ul. Československej armády 419/17,18,19, Spišská Nová Ves na parcele č. 

C KN–3108, 3109, 3110, 3119/2 v katastrálnom území Spišská Nová Ves. 

        K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach a doklad 

o úhrade správneho poplatku. 

        Stavebný úrad posúdil predloženú žiadosť spolu s projektovou dokumentáciou z hľadísk 

upravených v ustanoveniach § 58 ods. 2  a §  60 ods.1 stavebného zákona, jeho vykonávacích 

predpisov a zistil, že neobsahuje potrebné náležitosti uvedené v § 9 vyhlášky MŽP SR číslo 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  Z tohto dôvodu 

stavebný úrad vyzval žiadateľa, aby žiadosť doplnil podkladmi nevyhnutnými pre spoľahlivé 

posúdenie stavby v území a konanie rozhodnutím prerušil. Súčasne žiadateľa upozornil, že ak 

v určenej lehote nedostatky podania neodstráni, bude v súlade s § 60 ods.2 písm. c) stavebného 

zákona stavebné konanie zastavené. 

        K žiadosti boli priebežne dopĺňané doklady: výpis z listu vlastníctva č.8260 a 1; 

informatívna kópia z katastrálnej mapy; stanovisko Mesta Spišská Nová Ves k umiestneniu 

kanalizačnej prípojky; dve zápisnice zo zasadnutia SVB a NB DOMOVINA Čsl. armády 

17,18,19, Spišská Nová Ves; dodatok k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov; záväzné stanovisko:  Krajský pamiatkový úrad, Levoča; stanoviská: OR HaZZ 

v Spišskej Novej Vsi; vyjadrenia: Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP,  Spišská Nová Ves; 

RÚVZ Spišská Nová Ves, VEOLIA  PVPS, a.s., Poprad; SPP– Distribúcia, a.s., Bratislava; VSD 

a.s., Košice;  Slovak Telekom, a.s., Bratislava. 

        Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania 

a dotknutým orgánom podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou pre veľký počet 

účastníkov konania, vlastníkom bytových a nebytových priestorov bytového domu. Pretože mu 

boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala  dostatočný   podklad  pre  posúdenie 

navrhovanej stavby, upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a 

miestneho zisťovania a určil lehotu 7 pracovných dní, odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej si 

mohli účastníci konania uplatniť námietky. Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta  

Spišská Nová Ves a uverejnené na internetovej stránke  od 18.03.2016 do 04.04.2016. Posledný 

deň tejto lehoty bol dňom doručenia. V oznámení boli účastníci konania poučení, že do 

podkladov  rozhodnutia  možno  nahliadnuť  na  tunajšom stavebnom úrade a svoje námietky k 

žiadosti o stavebné  povolenie uplatniť v stanovenej lehote, inak  sa  na  ne  neprihliadne.  Zo 

strany účastníkov konania neboli v určenej lehote vznesené žiadne námietky.       

        V  konaní stavebný úrad zistil úplný a  presný  stav  veci,  čo  je  predpokladom  zákonnosti  

a  správnosti rozhodnutia. Posúdil predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a § 64 

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

neprimerane    obmedzené   či   ohrozené   práva   a   oprávnené   záujmy   účastníkov  konania. 

V priebehu konania nebol z predložených dokladov zistený rozpor s verejnými záujmami ani 

dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

        Dokumentácia stavby, ktorá bola overená v tomto konaní, spĺňa požiadavky týkajúce sa 

verejných záujmov a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 

ustanovených stavebným zákonom a osobitnými predpismi.  

        Na základe takto rozvedeného skutkového a právneho stavu veci bolo potrebné rozhodnúť 

tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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        Toto rozhodnutie je doručované formou verejnej vyhlášky, keďže verejnou vyhláškou bolo 

doručované aj oznámenie o začatí konania. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej  tabuli 

Mesta Spišská Nová Ves a na internetovej stránke  www.spisskanovaves.eu po dobu 15 dní. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

P o u č e n i e : 

        Podľa  § 54 správneho poriadku  proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 

15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, 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 DOMOVINA, Mgr. Mariana Siváková, Čsl. armády 17,18,19, Spišská Nová Ves  

2. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, Spišská Nová Ves 

3. projektant: Ing. Mojmír Begán, Ing. Straku č.4, Spišská Nová Ves 

4. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome s.č. 419, Čsl. armády č.17,18,19, 

Spišská Nová Ves, na parcele č. C KN–3108, 3109, 3110 v kat. území Spišská Nová Ves, 

podľa listu vlastníctva číslo: 8260, účastníci konania – doručenie rozhodnutia verejnou 

vyhláškou na úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves a na internetovej stránke 

www.spisskanovaves.eu    

Na vedomie: 

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 15  

2. SPP– Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, Bratislava  

3. VEOLIA  PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad  

4. VSD a.s., Mlynská 31, Košice   

5. RÚVZ, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves 

6. OR HaZZ, Brezová 30, Spišská Nová Ves 

7. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Majstra Pavla 41, Levoča   

8. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo nám. 5, Spišská Nová Ves 

9. Mesto Spišská Nová Ves, Odd. správy majetku, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 
 

http://www.spisskanovaves.eu/
http://www.spisskanovaves.eu/

