
 Mesto Spišská Nová Ves 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku  

Radničné námestie č.7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Číslo: 20-2913-2/2019-Ľo                                                     V Spišskej Novej Vsi 13.11.2019 

 

 

 

Bytové družstvo  
Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves  
 
v zastúpení stavebníkov 
Vlastníkov bytov a NP  bytového domu s. č. 2013 
Javorová 1, 2, 052 01 Spišská Nová Ves  

 

 

 

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E 

 
 

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 
právnych predpisov (ďalej len "stavebný zákon")  a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o 
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 
žiadosť Bytového družstva, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves v zastúpení stavebníkov 
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 2013,  Javorová 1, 2, Spišská 
Nová Ves o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby s názvom: 
„Odstránenie systémovej poruchy loggií, Ulica Javorová 1, 2, Spišská Nová Ves“, prerokoval 
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 podľa § 66 stavebného zákona povoľuje stavebníkovi: 
 

Vlastníci bytov a NP bytového domu s. č. 2013 
Javorová 1, 2, 052 01 Spišská Nová Ves  

zmenu dokončenej stavby s. č. 2026 s názvom:  

 

Odstránenie systémovej poruchy loggií 

Ulica Javorová 1, 2, Spišská Nová Ves  

stojaceho na pozemku parcelného č. KN – 4712 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.  
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Popis stavby:  

Predmetom projektovej dokumentácie je odstránenie systémových porúch loggií. 
Podľa predloženej projektovej dokumentácie dôjde k sanácií predsadených loggiových 
konštrukcií. Obnažená výstuž sa očistí a ošetrí konzervačnými antikoróznymi prípravkami 
a vyspraví sa reprofilačnou sanačnou maltou. Dôjde k zatepleniu zvislých loggiových stien 
a vnútorných stien izolantom na báze minerálnej vlny v hrúbke 40 mm, zateplenie čelných 
stien a stropov loggiových dosák silikónovou omietkou v hrúbke 2 mm. Pôvodne zábradlia 
budú po demontáži nahradené novými.    

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

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

ktorá je súčasťou originálu tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. 

Marek Feling, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 6328*I1 – časť architektúra, Ing. Vít 

Svoboda, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 2773*A*3-1 – statické posúdenie stavby; 

Ing. Lukáš Vencl, špecialista požiarnej ochrany, reg. č. 99-2014 - časť protipožiarnej 

ochrany; Mgr. Radim Tomáš – odborný posudok na výskyt chránených živočíchov. Prípadné 

zmeny môže stavebník realizovať iba na základe predchádzajúceho povolenia stavebného 

úradu. 

2. Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie podľa § 45 ods. 2 

zodpovedá projektant. Ten zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. 

3. Prípadne zmeny 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 do 14 dní po ukončení 

verejnej súťaže  nahlásiť tunajšiemu úradu dodávateľa stavby a predložiť oprávnenie osoby, 

poverenej vedením stavby.   

5. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce                    

a technických zariadení, najmä vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013, 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.  

6. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné 

technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb (§§ 48-52 stavebného zákona) a príslušné 

platné technické normy týkajúce sa zemných prác, murovaných konštrukcií, komínov, 

elektroinštalácie, vnútorných rozvodov, kanalizácií a ďalšie. 

7. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba výrobok, ktorý je podľa osobitných 

predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) 

vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

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

na viditeľnom mieste štítkom s textom "Stavba povolená" a označením názvu a sídla 

stavebníka a zhotoviteľa a mena a adresa osoby zodpovedajúcej za odborný dozor nad 

uskutočňovaním stavby. 

9. 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. Na stavbe musí byť odo dňa, keď sa začali práce 

na stavenisku, vedený stavebný denník. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sa 

odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia. 
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10. 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 ustanovenia 

Občianskeho zákonníka. 

11. Odpad, vzniknutý pri realizácii stavby je nutné zneškodniť na skládke, k tomu určenej. V 

okrese Spišská Nová Ves sú takýmito skládkami Skládka odpadu na inertný odpad SABAR 

s.r.o. Markušovce a  skládka na nie nebezpečný odpad Kúdelník II Spišská Nová Ves. 

12. Stavebník je povinný stavbu zabezpečiť tak, aby stavebnou činnosťou neohrozoval 

bezpečnosť  okolia. Stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený pohyb chodcov 

po chodníku a pohyb vozidiel  na priľahlých komunikáciách. Stavebník je povinný požiadať 

mestský úrad o prenájom verejného priestranstva, počas stavby používaného ako skládku 

materiálu a túto riadne oplotiť. 

13. Na základe stanoviska Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie,  

Spišská Nová Ves pod č. OU-SN-OSŽP-2019/014642 zo dňa 16.10.2019 je stavebník 

povinný dodržať nasledovné podmienky: 

 pred začatím stavebných prác stavebník/zhotoviteľ prác stavby oznámi začiatok 

stavebných prác minimálne 7 dní vopred Štátnej ochrane prírody SR, Správa NP 

Slovenský raj; 

 nemanipulovať s nájdenými chránenými živočíchmi; 

 prípadný nález chránených druhov živočíchov oznámiť Štátnej ochrane prírody SR, 

Správa NP Slovenský Raj a zabezpečiť, aby nedošlo k rušeniu alebo usmrteniu 

chráneného živočícha. 

 

14. Na základe stanoviska Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie,  

Spišská Nová Ves pod č. OU-SN-OSŽP-2019/013766-2 zo dňa 30.09.2019 je stavebník 

povinný dodržať nasledovné podmienky: 

 pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú  realizáciou stavby dodržiavať ustanovenia 

zákona o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov 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; 

 po realizácií 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 realizácií stavby príslušnému orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva OÚ Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti 

o životné prostredie. 
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15. V prípade potreby výrubu drevín v dosahu posudzovanej stavby zodpovedajúcich 

ustanoveniam § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ je povinný si zabezpečiť 

súhlas na výrub drevín od príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny.  

16. Stavebník je povinný po ukončení výstavby pred zahájením užívania stavby požiadať 

stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu podľa § 79 stavebného zákona 

navrhovateľ priloží doklady predpísané v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

17. Do doby podania návrhu na kolaudáciu upraviť okolie stavby, odstrániť skládky 

zvyšných stavebných materiálov, objekty zariadenia staveniska a upraviť verejné 

priestranstvo do pôvodného stavu. 

18. Lehota dokončenia stavby: 12/2023. 

19. Stavebník je povinný podľa § 66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona písomne oznámiť 

začatie stavby tunajšiemu stavebnému úradu. V oznámení je potrebné uviesť číslo 

rozhodnutia. 

 

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

poplatkoch v znení jeho zmien a doplnkov bol uhradený dňa 07.10.2019. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V priebehu konania neboli vznesené námietky.  

 

Stanoviská dotknutých orgánov:  

Boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 
Bytové družstvo, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves v zastúpení stavebníkov: 

vlastníkov bytov a NP bytového domu s. č. 2013, Javorová 1, 2, 052 01 Spišská Nová Ves 
podalo na tunajšom stavebnom úrade dňa 07.10.2019 žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na zmenu dokončenej stavby s názvom: „Odstránenie systémovej poruchy loggií, 
Ulica Javorová 1, 2, Spišská Nová Ves“, s. č. 2013 postavenej na pozemku C KN- 4712 v 
katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves. 

Podľa § 62 ods.1 stavebného zákona: v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma 

najmä: 

b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany 

životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým 

požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, 

c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné 

vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, 

d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb; ak zhotoviteľ 

stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému 

úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania. 

 

Podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona: v stavebnom povolení určí stavebný úrad 

záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov 

konania.  
Stavebný úrad doručením písomného oznámenia č. 20-2913/2019-Ľo z 15.10.2019 

oznámil dotknutým orgánom začatie stavebného konania. Účastníkom konania stavebný úrad 
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oznámil začatie konania vyvesením verejnej vyhlášky na úradnej tabuli Mesta Spišská Nová 
Ves a na elektronickej úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves. Na vznesenie námietok 
stavebný úrad určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa oznámenia konania. Stavebný úrad 
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.  

Povoľujúci orgán v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť  z hľadísk 

uvedených v § 62 stavebného zákona. Dospel k záveru, že uskutočnením stavby nebudú 

ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane nie sú ohrozené alebo obmedzené práva a 

oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické 

požiadavky na výstavbu podľa Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.  

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

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

tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e : 

 Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 

možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Spišská 

Nová Ves, radničné námestie č.7, Spišská Nová Ves.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Pavol  B e č a r i k  

                                                                                                primátor mesta 

     

 

Rozhodnutie bude doručené: 
1. Bytové družstvo, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves 
2. Ing. Marek Feling, ARCHGRUP SK, s.r.o., J. Francisciho 1620/6, Levoča   
3. Účastníci konania - vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s.č. 2013 na 

Javorovej ulici č. 1 a 2, Spišská Nová Ves a osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k 
pozemku  podľa listu vlastníctva č. 7074 a stavbe na ňom vrátane susediacich pozemkov 
a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné právo k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 
rozhodnutím priamo dotknuté a ostatní účastníci konania formou verejnej vyhlášky na 
úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu Oznámenie 
musí byť vyvesené po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Na vedomie: 

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, Spišská Nová Ves 
2. OR Hasičského a záchranného zboru, Brezová 30, Spišská Nová Ves  
3. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo námestie č.5, Spišská Nová Ves 

http://www.spisskanovaves.eu/

