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oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 
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Spoločenstvo vlastníkov bytov 

Z. Nejedlého 1 

Spišská  Nová Ves  

 

 

 

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

 

      

      
     Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Z. Nejedlého 1, Spišská Nová Ves zastúpené 

predsedom spoločenstva  Mgr. Branislavom Šperňákom,  podal na tunajšom stavebnom úrade 

žiadosť o vydanie stavebného  povolenia na stavbu s názvom:  „Obnova obalových 

konštrukcii  bytového domu Zdenka Nejedlého 1,  Spišská Nová Ves“ s.č. 2232  na parcele  

číslo KN 6138 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 Z. Nejedlého 1, Spišská Nová Ves  

 

stavbu s názvom: 

„Obnova obalových konštrukcii  bytového domu Zdenka Nejedlého 1,  Spišská Nová 

Ves“ s.č. 2232  na parcele  číslo KN 6138 v katastrálnom  území Spišská Nová Ves. 

 

     Predmetom projektovej dokumentácie je zateplenie obvodového plášťa bytového domu, 

vrátane loggii, odstránenie systémových porúch na loggiách, oprava okapových chodníkov, 

úprava bleskozvodu.   
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Pre  uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky: 

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

vypracovali:  

- stavebná časť, statika, posúdenie energetickej hospodárnosti budovy: Ing. Vít 

Svoboda, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 2773*A*1;   

-  požiarna ochrana:  Ing. Alojz Molek, špecialista PO, reg. č. 38/2015; 

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

1863*A*5-2. 

Projektová  dokumentácia je overená v tomto konaní a je súčasťou 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.  

Pri  stavbe  musia  byť  dodržané   ustanovenia   stavebného   zákona  o    všeobecných   

technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy. 

4. 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. 

5. 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.  

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

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

7. 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. 

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

len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

9. K návrhu podľa § 79 stavebného zákona priloží navrhovateľ  doklady predpísané        

v § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona. 

10. Lehota dokončenia stavby: 11/2017. V prípade nedodržania  termínu stavby je 

investor povinný požiadať pred uplynutím  lehoty výstavby o jej predĺženie.  

11. 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. 
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12. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky vyjadrenia Okresného 

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

2016/003615 zo dňa  21.03.2016: 

 Zabezpečiť uzavretie  a kontrolu vetracích atikových otvorov  autorom posudku 

a postupovať v súlade s jeho pokynmi podľa obdobia realizácie zatepľovania 

a aktuálneho  osídlenia živočíchmi. 

 Po postavení lešenia zabezpečiť autorom posudku kontrolu špajzových otvorov na 

západnej stene  na prítomnosť hniezd a aktuálneho stavu  hniezdenia  vrabcov 

domových  a žltochvostov domových; následne  určiť ďalší postup  zabezpečujúci  

úspešné vyhniezdenie. 

 Z dôvodu zachovania podmienok  pre výskyt chránených živočíchov osadiť na 

severnú stenu  2 ks búdky pre dažďovníky  typu  APUS 6  a 1 ks  búdky pre netopiere  

typu MAXI B  a na južnú stenu  umiestniť 2 ks búdky pre dážďovníky  typu APUS 3  

s umiestnením vľavo čo najďalej  od okien do hornej časti steny s odsadením 

minimálne 0,5 m medzi búdkami. V prípade potreby konzultácie umiestnenia búdok 

kontaktovať autora posudku alebo ŠOP SR, Správu NP Slovenský raj. 

 Všetky práce spojené s opatreniami  a manipuláciou so živočíchmi  realizovať pod 

dohľadom  a podľa pokynov autora posudku Ing. Ervína Hapla. 

13. Stavebník je povinný pri realizácii stavby povinný dodržať podmienky vyjadrenia 

Okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie Spišská Nová Ves                   

č. OU-SN-OSZP-2016/003951-2 zo dňa 15.03.2016: 

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

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

Pri   nakladaní  s odpadmi  je   držiteľ  a  pôvodca   povinný    dodržiavať   ustanovenia  

zákona   o   odpadoch   a   vyhl.   MŽP  SR  č.  371/2015  Z. z  o  vykonaní   niektorých  

ustanovení  zákona o odpadoch: 

 pri  nakladaní  s  odpadmi,  ktoré  vzniknú pri realizácii  stavby  dodržiavať ustanovenia 

zákona   o    odpadoch    a   všeobecne   záväzných    právnych    predpisov    na   úseku 

odpadového    hospodárstva; 

 vzniknuté   odpady  triediť   podľa   jednotlivých  druhov  odpadov  v  zmysle  vyhlášky                            

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

 utriedené  odpady  zhromažďovať  na  vyčlenenom  mieste stavby,  držať  vo vhodných 

nádobách    a  zabezpečiť  ich  pred  znehodnotením,  odcudzením  a  iným  nežiaducim 

únikom; 

 doklady    o   spôsobe    nakladania   s   odpadmi    stavebník   predloží    najneskôr   pri 

kolaudačnom konaní;  

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

prevádzkovanú na základ e rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy na úseku OH;  

 po ukončení  realizácie stavby  stavebník predloží doklady    o    spôsobe    zhodnotenia,  

zneškodnenia vzniknutých  odpadov,  ktoré  vznikli  pri  realizácii  stavby   príslušnému 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva   OÚ Spišská Nová Ves. 

 

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.   
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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   29.02.2016. 

 

O d ô v o d n e n i e :   

     Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Z. Nejedlého 1, Spišská Nová Ves zastúpené 

predsedom spoločenstva  Mgr. Branislavom Šperňákom,  podal na tunajšom stavebnom úrade 

žiadosť o vydanie stavebného  povolenia na stavbu s názvom: “Obnova obalových konštrukcii  

bytového domu Zdenka Nejedlého 1,  Spišská Nová Ves“ s.č. 2232  na parcele  číslo KN 

6138 v katastrálnom  území Spišská Nová Ves. 

     K  žiadosti bolo doložené: výpis z listu vlastníctva č. 6535, zápis zo zasadnutia 

Zhromaždenia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 

s prezenčnou listinou, projektová dokumentácia, stanoviská a vyjadrenia Okresného 

riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,  

Okresného úradu, odboru starostlivosti o ŽP, správny poplatok.  

     Stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom  začatie  stavebného 

konania a zároveň stanovil lehotu na vyjadrenie 7 pracovných dní. Vlastníkom bytov  

a nebytových priestorov obytného domu s. č. 2232, ul. Zdenka Nejedlého 1, Spišská Nová 

Ves a ostatným účastníkom  konania (podľa listu vlastníctva č. 6535)  bolo oznámenie 

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

mesta. V stanovenej lehote neboli 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. 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, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves. 

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

 

 

 

 

 

                                                                                                   PhDr.  Ján  V o l n ý, PhD.   

                                                                                                              primátor mesta 
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Príloha pre žiadateľa: 2x projektová dokumentácia  

 

Rozhodnutie  sa doručí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1. Spoločenstvo vlastníkov bytov Z. Nejedlého 1, Spišská Nová Ves, predseda spoločenstva         

Mgr. Branislav Šperňák, Z. Nejedlého 1/20, Spišská Nová Ves   

2. projektant: Ing. Vít Svoboda, Zimná 94, Spišská Nová Ves 

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov obytného domu s.č. 2232, ul. Zdenka Nejedlého 

1, Spišská Nová Ves a ostatní účastníci konania (podľa listu vlastníctva č. 6535)  – 

formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta   

      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 

  

  

  

  

  

 


