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Bytové družstvo Kamenárska 5, Spišská Nová Ves 

v zastúpení stavebníka: Vlastníci  bytov a nebytových priestorov 

Slovenska 22,24,  Spišská Nová Ves   

 

      

 

 

      

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

        
      Žiadateľ: Bytové družstvo, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves v zastúpení stavebníka: Vlastníci  

bytov  a nebytových priestorov bytového domu s.č. 1711, Slovenská 22, 24, Spišská Nová Ves podal na 

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

bytového domu  Slovenská 22,24“  s.č. 1711,  na parcele  C KN 395 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.   

        Na základe výsledkov uskutočneného konania podľa § 62 a § 63 stavebného zákona Mesto Spišská 

Nová Ves  p o v o ľ u j e  podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR číslo 453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška číslo 453/2000 Z.z.“)  

stavebníkovi:            

Vlastníci  bytov  a nebytových priestorov bytového domu s.č. 1711,  

Slovenská 22, 24, Spišská Nová Ves  

 
stavbu s názvom: 

„Obnova bytového domu  Slovenská 22,24“ 

s.č. 1711,  na parcele  C KN 395 v katastrálnom  území Spišská Nová Ves. 

 
      Predmetom projektovej dokumentácie je obnova bytového domu - zateplenie obvodového plášťa 

kontaktným zatepľovacím systémom  ETICS s hrúbkou izolantu 160 mm,  povaly tepelným izolantom na 

báze minerálnej vlny hrúbky 350 mm a stropu technického podlažia – suterénu  izolantom na báze 

minerálnej vlny formou lepených lamiel hrúbky 60 mm. Súčasťou je realizácia okapového chodníka a  

úprava a renovácia spoločných priestorov.         
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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 posúdenie  energetickej hospodárnosti budovy: Ing. Marek Feling,  

autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 6328*I1 – Konštrukcie pozemných stavieb;   

b) riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby:  Ing. Lukáš Vencel, špecialista požiarnej ochrany, 

reg. č. 58/2019; 

c) statický posudok: Ing. Vít Svoboda,  autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 2773*A*3-1 – 

Statika stavieb; 

d) bleskozvod: Ing. Daniel Uhrín, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 2789*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 o výskyte chránených druhov živočíchov: Mgr. Radim Tomáš. 

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. 

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, 
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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: 12/2022. 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:   

a) Krajský pamiatkový úrad Košice, záväzné  stanovisko číslo:KPUKE-2020/11124-

4/46344/SC zo  dňa 17.06.2020 

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

domu na fasáde regenerovať jednoduchú  architektonickú výzdobu fasád objektu, 

reprezentovanú  omietkovým  orámovaním okenných otvorov, travertínovým obkladom 

okolo hlavných vstupov zo Slovenskej ulice, ktorý možno nahradiť aj iným druhom 

obkladu, a farebne odlíšenou soklovou časťou. 

 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. 

včas pred realizáciou nového povrchového náteru fasád - so zamestnancom dotknutého 

orgánu, a to po predložení vlastníkom zvolenej vzorkovnice fasádnych náterov. Z 

prerokovania vyhotoví dotknutý orgán záznam v rámci štátneho dohľadu. 

 Výmena klampiarskych prvkov na predmetnej nehnuteľnosti je prípustná, nové klampiarske 

výrobky (dažďové žľaby a zvody)  je vhodné materiálovo, rozmerovo a tvarovo prispôsobiť 

terajším – jestvujúcim prvkom.  Dotknutý orgán zároveň odporúča tieto nové výrobky 

farebnosťou zjednotiť s koloritom strešnej krytiny (žľaby), resp. fasády (zvody). 

 Výkopové práce pre vytvorenie nového  okapového 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 odseku 13 pamiatkového zákona. 

b) Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie Spišská Nová Ves vyjadrenie 

číslo: OU-SN-OSZP-2020/006695-003 zo dňa  27.03.2020 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 alebo ŠOP SR, Správu NP 

Slovenský raj, zuzana.streberova@sopsr.sk)  na zabezpečenie ekologického dozoru počas 

stavebnej činnosti (kontrola výskytu vtáctva a 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, prípadne po 

vykonanej prekládke hniezd s chránenými živočíchmi, ktorú zrealizuje ekologický 

konzultant. Pri náleze netopierov  je potrebné ich nechať voľne odletieť, nie je potrebná 

manipulácia s nimi. 

 V prípade nálezu chránených živočíchov na objekte je potrebné kontaktovať autora posudku  

alebo ŠOP SR Správu NP Slovenský raj  a následne postupovať podľa ich pokynov. 

 Ako  kompenzáciu  za  zaniknuté  hniezdne a úkrytové možnosti umiestniť na vhodné 

miesta  6 ks trojkomorových búdok typu APUS 3 pre dážďovníky, hniezda z drevobetónu 

mailto:zuzana.streberova@sopsr.sk
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v počte 6 hniezdnych  možností pre belorítky a 2 ks jednokomorových boxov typu MINI – B  

pre netopiere.  

 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. 

c) Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie Spišská Nová Ves vyjadrenie 

číslo:  OU-SN-OSZP-2020/007215-002   zo  dňa 31.03.2020  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. 

 Vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR 

č. 365/2015 Z.z ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších právnych 

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.  

 Doklady 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. 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. 

 

 

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  28.04.2020. 
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O d ô v o d n e n i e :   

      Žiadateľ: Bytové družstvo, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves v zastúpení stavebníka: Vlastníci  bytov  

a nebytových priestorov bytového domu s.č. 1711, Slovenská 22, 24, Spišská Nová Ves podal na 

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

bytového domu  Slovenská 22,24“  s.č. 1711,  na parcele  C KN 395 v Spišskej Novej Vsi. 

      K  žiadosti bolo doložené: výpis z listu vlastníctva č. 7599 vytvorený cez katastrálny portál; zápisnica 

zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 04.11.2019; 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 Košice; 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 

bytového domu s. č. 1711, ul. Slovenská 22, 24  Spišská Nová Ves a ostatným účastníkom  konania 

(podľa listu vlastníctva č. 7599)  bolo oznámenie doručované  formou verejnej vyhlášky zverejnenej na 

úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta  od 01.06.2020 do 16.06.2020. 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, 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. Bytové družstvo, Kamenárska 5,  Spišská Nová Ves    

2. projektant: Ing. Marek Feling, Archgrup s.r.o., J. Francisciho 1620/6, Levoča 

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s.č. 1711, ul. Slovenská 22,24, Spišská 

Nová Ves a ostatní účastníci konania (podľa listu vlastníctva č. 7599)  – formou verejnej vyhlášky 

zverejnenej 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 
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