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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 a nebytových priestorov, Koceľova 18,20,22, 

Spišská Nová Ves  podal na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného  

povolenia na stavbu   s názvom:  „Obnova bytového domu ul. Koceľova 18,20,22“  s.č. 1684  

na parcele  C KN 375, 376, 377 na Koceľovej ulici č. 18,20,22 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 v znení neskorších 

predpisov,  prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu  s dotknutými 

orgánmi  a so  známymi účastníkmi konania.   

Po vykonanom stavebnom konaní podľa §  62 a 63 stavebného zákona, 

 

Mesto Spišská Nová Ves povoľuje podľa § 66 stavebného zákona 

 

stavebníkovi:            

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

Koceľova 18,20,22, Spišská Nová Ves 

 

stavbu s názvom: 

„Obnova bytového domu ul. Koceľova 18,20,22“ 

s.č. 1684  na parcele  C KN 375, 376, 377 na Koceľovej ulici č. 18,20,22 

v katastrálnom  území Spišská Nová Ves. 

  

      Predmetom projektovej dokumentácie je obnova bytového domu – celoplošné zateplenie 

obvodového plášťa vrátane stropov oddeľujúcich vykurované miestnosti  od nevykurovaných, 

odstránenie systémových porúch a s tým súvisiace stavebné práce: 
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Pre  uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní 

a spracovanej v súlade s § 9 vyhl. MŽP SR č. 453/200 Z.z. ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona. Projektová dokumentácia je overená 

v tomto konaní  a je súčasťou  tohto rozhodnutia pre stavebníka. 

Projektovú dokumentáciu vypracovali:  

a) stavebná časť a projektové a energetické hodnotenie budovy: Ing. Jela Neuzerová, 

autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 2054*A*4-1 – Stavebné konštrukcie;   

b) riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby:  Ing. Alojz Molek, špecialista požiarnej 

ochrany, reg. č. 38/2015; 

c) statika: Ing. Jela Neuzerová, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 2054*A*3-2 – 

Statika stavieb; 

d) ochrana pred bleskom: Ing. Marcel Novák, autorizovaný stavebný inžinier reg. 

č.3313*A*5-3 – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb; 

e) posúdenie energetickej hospodárnosti budovy: Ing. Ján Nebus, autorizovaný 

stavebný inžinier reg. č. 6324*I1 – Konštrukcie pozemných stavieb; 

f) odborný posudok na výskyt chránených živočíchov: Mgr. Denisa Lőbbová. 

2. Prípadné zmeny stavby stavebník môže realizovať iba na základe predchádzajúceho 

povolenia stavebného úradu. Žiadosť o povolenie zmeny stavby  musí byť podaná 

vopred a doložená projektovou dokumentáciou. 

3. 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. 

4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný oznámiť písomne 

stavebnému úradu meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby, ak bude určený 

vo výberovom konaní.  

5. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa  bezpečnosti práce a 

technických zariadení, najmä vyhl. 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.  

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

technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy. 

7. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba 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. 

8. 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.  

9. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému  úradu  začatie stavebných prác na stavbe 

(§ 66 ods. 3 písm. h/ stavebného zákona). 

10. 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,  

zhotoviteľa, mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad 

uskutočňovaním stavby. 
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11. 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. 

12. O záber verejného priestranstva je potrebné požiadať oddelenie výstavby a dopravy 

tunajšieho úradu. 

13. Prípadné škody vzniknuté na vedľajších nehnuteľnostiach realizáciou povolenej 

stavby  odstráni stavebník bezodkladne na vlastné náklady. Ak nedôjde o dohode 

o náhrady škody, ktorú spôsobila oprávnená osoba na nehnuteľnosti, postupuje sa 

podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. 

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

užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

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

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

stavebného zákona. 

16. Lehota dokončenia stavby: 12/2021. V prípade nedodržania  termínu stavby je 

investor povinný požiadať pred uplynutím  lehoty výstavby o jej predĺženie. 

17.  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. 

18. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať vyjadrenia, stanoviská a záväzné 

stanoviská dotknutých orgánov:   

Krajský pamiatkový úrad Košice, záväzné  stanovisko číslo:KPUKE-2019/22303-

2/82620/SC z dňa 08.10.2019 

 Dotknutý orgán žiada zachovať, resp. po zateplení obvodových stien predmetného 

bytového domu regenerovať architektonické členenie fasád objektu (plytká 

podstrešná rímsa v jestvujúcej proporcii voči rovine fasády a farebne odlíšená aj 

soklová časť fasád so zachovaním súčasnej výšky sokla a kamenné obloženie 

šambrány okolo vstupov do objektu a to aj po realizácii kontaktného zateplenia). 

 Dotknutý orgán žiada, aby výsledná farebnosť fasád bytového domu po realizácii 

kontaktného zateplenia bola v tlmených farebných odtieňoch. Neprípustné sú 

výrazné, resp. farebne výrazne kontrastné kombinácie farieb. 

 Výslednú farebnosť bytového domu včas 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. 

 Vyhotovenie a osadenie nových konštrukcii zábradlí pôvodných balkónov na 

severnej a južnej fasáde  nehnuteľnosti  sa uskutoční  v súčasných  proporciách  

týchto konštrukcii v jednotnom materiáli  a vzhľade pre všetky balkóny.   

 Výmena drevených dverných i okenných výplní jednej bytovej jednotky je 

prípustná, nové rámové konštrukcie budú  v bielej farebnosti, ako sú rámové 

konštrukcie okien a dverí  v ostatných bytových jednotkách  bytového domu. 

 Dotknutý orgán odporúča, aby jednotlivé balkóny  ostali bez  zamýšľaných 

konštrukcii markíz (nadbalkónových striešok) tak ako doteraz, nakoľko je to 

netypický prvok  fasád takýchto bytových domov v prostredí ochranného pásma. 

 Výmena oplechovaných častí strechy i klampiarských prvkov na predmetnej 

nehnuteľnosti  je prípustná, ale nové klampiarské výrobky (dažďové žľaby 

a zvody) i oplechovanie strechy (komín a pod.)  je vhodné materiálovo, 
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rozmerovo a tvarovo prispôsobiť terajším – jestvujúcim prvkom. Dotknutý orgán 

zároveň odporúča  tieto nové výrobky farebnosťou zjednotiť s koloritom strešnej 

krytiny (žľaby), resp. fasády (zvody). 

 Oprava existujúcich podest  s následnou pokládkou poškodených kusov dlažby 

pred hlavnými vstupmi je prípustná v rozmeroch  súčasných betónových podest. 

 Výkopové práce pre vytvorenie nového  odkvapového chodníka  po obvode 

bytového domu obmedziť len na rozsah, potrebný pre zavedenie drenážného 

systému. 

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

záväzného stanoviska vopred prerokovať a odsúhlasiť dotknutým orgánom. 

             Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie Spišská Nová Ves vyjadrenie  

            číslo: OU-SN-OSZP-2019/009782 zo dňa  22.07.2019 z hľadiska ochrany prírody a  

            krajiny 

 Pri zahájení stavebných prác investor príp. zhotoviteľ kontaktuje osobu 

s príslušnými odbornými znalosťami v oblasti ochrany prírody, ktorá je držiteľom 

výnimky zo zákona na manipuláciu s chránenými živočíchmi (napr. autorku 

posudku) na zabezpečenie ekologického dozoru počas stavebnej činnosti  

a realizáciu ochranných opatrení (kontrola stavu hniezdenia vtáctva, výskytu  

netopierov). Priebežné správy o realizácii ochranných opatrení je potrebné 

zaznamenať do stavebného denníka. 

 Hniezda budú z fasády odstránené a dutiny uzatvorené až po vyletení mláďat. 

Všetky práce spojené s opatreniami  a manipuláciou so živočíchmi realizovať pod 

dohľadom a podľa inštrukcii autorky posudku  alebo inej osoby s príslušnými  

odbornými skúsenosťami a oprávneniami v oblasti  ochrany živočíchov pri 

zatepľovaní. 

 Ako kompenzáciu za zaniknuté hniezdne a úkrytové možnosti umiestniť na 

vhodné náhradné miesta (štítová stena) 2 ks búdok typu MINI-B pre netopiere, 2 

ks búdok typu APUS 4 pre vtáctvo a 1 ks trojhniezdo pre belorítky domové. 

 Pri realizácii prác je potrebné dbať na ochranu drevín (stromov a krovitých 

porastov) tvoriacu  zeleň v okolí stavebného objektu. 

 Ku kolaudačnému konaniu stavby žiadame prizvať zástupcu okresného úradu 

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

            Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie Spišská Nová Ves vyjadrenie  

            číslo:  OU-SN-OSZP-2019/009898-2   zo  dňa  03.07.2019  z  hľadiska  odpadového  

            hospodárstva 

 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 v znení 

neskorších právnych predpisov 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. 

 Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady zo stavebných prác a demolačných prác podľa 

§ 77 ods. 2 pre právnické alebo fyzické osoby – podnikateľ, je osoba pre ktorú sa 

tieto práce vykonávajú, pôvodca odpadu má povinnosť dodržiavať § 14 zíkona 

o odpadoch. 

 Odpady  triediť  podľa druhu a  zhromažďovať   na   vyčlenenom   mieste  stavby. 
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 Výkopovú zeminu je možné použiť  na terénne úpravy a spätný zásyp v mieste 

vzniku 

 Odpady odovzdať do zariadenia  na zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu. 

 Stavebník požiada o vyjadrenie  ku kolaudácii stavby Okresný úrad Spišská Nová 

Ves odbor starostlivosti o ŽP a k žiadosti doloží doklady o zhodnotení resp. 

zneškodnení vzniknutých odpadov. 

  

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 100,- €  v  zmysle zákona č. 145/95 Zb. o   správnych  poplatkoch   

bol  uhradený dňa  11.09.2019 prevodom z účtu. 

 

O d ô v o d n e n i e :   

      Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Koceľova 18,20,22, 

Spišská Nová Ves  podal na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného  

povolenia na stavbu   s názvom:  „Obnova bytového domu ul. Koceľova 18,20,22“  s.č. 1684  

na parcele  C KN 375, 376, 377 na Koceľovej ulici č. 18,20,22 v katastrálnom  území Spišská 

Nová Ves.      

      K  žiadosti bolo doložené: čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 6599 a informatívna kópia 

z mapy vytvorené cez katastrálny portál; zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov  zo dňa 

01.09.2019; projektová dokumentácia – stavebná časť, riešenie protipožiarnej bezpečnosti 

stavby, statický posudok, ochrana pred bleskom, projektové a energetické hodnotenie budovy, 

odborný posudok na výskyt chránených živočíchov;  stanoviská a vyjadrenia Okresného 

riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves,  Okresného úradu, odboru starostlivosti o ŽP 

Spišská Nová Ves, Krajského pamiatkového úradu, 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. 1684, ul. Koceľova 18,20,22  Spišská Nová Ves 

a ostatným účastníkom  konania (podľa listu vlastníctva č. 6599)  bolo oznámenie doručované  

formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta – zverejnené 

od 01.10.2019 do 16.10.2019. V stanovenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky. 

Stanoviská dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

        Správne orgány postupujú v konaní  v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. 

Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických  a právnických osôb  

a dôsledne vyžadovať  plnenie ich povinnosti. Správne orgány sú povinné postupovať 

v konaní v úzkej súčinnosti  s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami  a inými osobami, 

ktorých sa konanie týka  a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy  účinne 
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obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. Rozhodnutie 

správnych orgánov  musí vychádzať  zo spoľahlivo  zisteného stavu veci. Správne orgány 

dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných  alebo podobných prípadoch  nevznikali 

neodôvodnené rozdiely. 

      Podľa § 66 stavebného zákona v stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné 

podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. 

Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri 

výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických 

požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noriem a dodržanie 

požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie 

negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie. 

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

spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva  a oprávnené záujmy 

účastníkov konania. 

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. 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, 052 70 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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
Príloha pre žiadateľa: 2x projektová dokumentácia  

 

Rozhodnutie  sa doručí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Koceľova 18,20,22, Spišská Nová Ves    

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

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov obytného domu s.č. 1684, ul. Koceľova 18,20,22, Spišská 

Nová Ves a ostatní účastníci konania (podľa listu vlastníctva č. 6599)  – formou verejnej vyhlášky 

na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta  

 

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.   Krajský pamiatkový úrad, Námestie Majstra Pavla 41, Levoča   

   



Číslo: 20-2550/2019-Ka  strana 7 

 

 

 

 

 


