Mesto Banská Bystrica
Číslo: OVZ-SU-35602/13341/2019/Rak

V Banskej Bystrici 16.04.2019

Ev. č.: 88/2019
Vybavuje / tel.: Ing. árch. D. Rakyta, 048/4330 407

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Stavebník, spoločnosť FOR REGIÓN s.r.o., so sídlom Rázusova 49, Košice, IČO: 45 972 303,
v zastúpení Ing. Jaroslavom Chanasom, Jarková 318, 049 22 Gemerská Poloma, podal dňa 3.5.2018 na
Mestský úrad v Banskej Bystrici, Stavebný odbor - stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Zateplenie fasády AB Lazovná č. 33, Banská Bystrica“, súpisné č. 187, na
pozemku pare.č. KN-C 2208 v k.ú. Banská Bystrica.
Účastníci konania: vlastník stavby na Lazovnej ulici č. 187/33 v Banskej Bystrici FOR REGIÓN
s.r.o., Rázusova 49, Košice, v zastúpení Ing. Jaroslavom Chanasom, Jarková 318, 049 22 Gemerská

Poloma a ďalší účastníci konania, fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k
pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté v konaní sa upovedomujú verejnou
vyhláškou.
Mesto Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný
stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej
„stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, prejednal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s
dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po posúdení a preskúmaní podľa § 61 ods. 2
a § 62 stavebného zákona a § 8, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona (ďalej „vyhláška č. 453/2000 Z.z.”) rozhodol takto:
stavba „Zateplenie fasády AB Lazovná č. 33, Banská Bystrica“
súpisné č. 187, na pozemku pare.č. KN-C 2208 v k.ú. Banská Bystrica
sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
povoľuje
v rozsahu:
Jestvujúci stav
Predmetný objekt je realizovaný ako tehlová murovaná konštrukcia s priečnym nosným systémom,
stenami hr. 500 mm s priečnou stužujúcou stenou hr. 300 mm. Objekt je samostatne stojaci s jednou
schodišťovou sekciou, tvorenou dvomi nadzemnými podlažiami, jedným podkrovím a jedným
technickým podlažím umiestneným čiastočne pod úrovňou terénu. Strecha objektu je šikmá s
krovovou drevenou konštrukciou so skladanou krytinou - keramickou škridlou. Schodiskový priestor
je umiestnený pri obvodovej stene. Konštrukčná výška podlaží je cca 3,0 m. Obvodový plášť je nosný,
vytvorený z tehlového muriva (plných pálených tehál CPP - hrúbka muriva 500 mm), nadokenných
prekladov a vencov. Nadokenné preklady sú železobetónové z vonkajšej strany zateplené doskou
heraklitu. V úrovni železobetónového stropu objekt vystužuje betónové veniec. Vonkajšiu povrchovú
úpravu tvorí brizolitová omietka.
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Návrh zateplenia objektu
Stavebno technické riešenie - obvodový plášť:
Obvodová stena

Na zateplenie obvodových stien je navrhovaný kontaktný zatepľovací systém s tepelným izolantom
hrúbky 160 mm v skladbe:
lepiaca stierka
- Nobasil FKD S (v páse výšky 600 mm nad upraveným terénom použiť Styrofoam IB, tepelnú
izoláciu zapustiť čiastočne aj po terén) - 160 mm
lepiaca stierka s vtlačenou sklotextilnou mriežkou + plastové rozperky STR U dĺž. 235 mm
minimálne 6 ks/m2
penetrácia podkladu
tenkovrstvá omietka silikónová 1,5 mm roztieraná
Strešná rímsa
Na zateplenie strešnej rímsy je navrhovaný kontaktný zatepľovací systém s tepelným izolantom
hrúbky 20 mm v skladbe:
lepiaca stierka
Nobasil FKD S - 20 mm
lepiaca stierka s vtlačenou sklotextilnou mriežkou + plastové rozperky STR U dĺž. 115 mm
minimálne 6 ks/m2
penetrácia podkladu
tenkovrstvá omietka silikónová 1,5 mm roztieraná
Časti fasády s obkladom
Na zateplenie obvodových stien v častiach s obkladom tehlovými pásikmi je navrhovaný kontaktný
zatepľovací systém s tepelným izolantom hrúbky 160 mm v skladbe:
lepiaca stierka
Nobasil FKD S (v páse výšky 600 mm nad upraveným terénom použiť Styrofoam IB, tepelnú
izoláciu zapustiť čiastočne aj po terén) - 160 mm
2x lepiaca stierka s vtlačenou sklotextilnou mriežkou + 2x plastové rozperky STR U dĺž. 235 mm
minimálne 6 ks/m2
penetrácia podkladu
lepidlo na obklad
obklad tehlovými pásikmi
Montáž bude zrealizovaná podľa technologického predpisu výrobcu systému.
Zateplenie v časti fasády je navrhnuté od upraveného terénu po strešnú rímsu vrátane. Spodná hrana
zatepľovacieho systému bude opatrená hliníkovým profilom s odkvapovým nosom. Zatepľovací
systém v nárožiach budovy spevniť PVC, AL rohovníkmi, alebo dostatočným preložením sklotextilnej
mriežky. Ostenia okien budú zateplené lepeným izolantom hr. 30 príp. 20 mm. V nadpražiach okien sa
použije plastový odkvapový profil. Styk zatepľovacieho systému s rámom okien a dvier sa pretmelí
pružným polyuretánovým tmelom, prípadne sa použije okenný a dverový dilatačný profil. Na kotvenie
tepelnej izolácie budú použité plastové tanierové rozperky predpísanej dĺžky v počte minimálne 6
ks/m2, v častiach rohov a pri atike je potrebné kotvenie zahustiť podľa kotevného píánu.
Na zateplenie je možné použiť výrobky a systémy s technickým osvedčením napríklad Revco, Mapei,
Baumit, BASF, Stomix a pod. Použité materiály pritom musia mať rovnaké kvalitatívne i
kvantitatívne vlastnosti ako navrhovaný systém. V prípade, že tomu tak nebude potrebné je
opätovné posúdenie konštrukcií a kritických detailov projektantom.
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Ostatné konštrukcie:
Klampiarske a zámočnícke prvky
V súvislosti so zateplením objektu dôjde k výmene klampiarskych prvkov - parapetov okien na fasáde.
Bleskozvod
Pri zatepľovadch prácach je potrebné uvažovať s výmenou kotvenia bleskozvodov v časti
fasády. Bleskozvod v Časti fasády bude vedený na konzolách. Minimálna vzdialenosť
bleskozvodu od líca zatepľovacieho systému je 50 mm. Po realizácii bleskozvodu je potrebné
vyhotoviť meranie a vydať revíznu správu bleskozvodu.
Súvisiace práce pred zateplením :
Pred realizáciou zateplenia je potrebné zabezpečiť:
- Kompletné vyčistenie a odprášenie fasády objektu, odstránenie nesúdržných častí
- Vykonanie odtrhovej skúšky (pre kotvenie ETICS)
- Vykonanie skúšky súdržnosti podkladu (pre lepenie ETICS)
Pred realizáciou po stavbe lešenia je potrebné preverenie súdržnosti omietky s podkladom. V prípade,
že súdržnosť nebude dostatočná, je potrebné omietku odstrániť. Pred zateplením je potrebné z fasády
demontovať všetky technické a technologické zariadenia. V prípade spätnej montáže je potrebné
kotvenie riešiť v súlade s technologickým predpisom výrobcu zatepľovacieho systému.
Pred začiatkom realizácie fasádneho zateplenia je potrebné realizovať kontrolu možnosti
kotvenia do stien - kontrolu realizovať odtrhovou skúškou. Na základe výsledkov skúšky je
možné počet kotiev upraviť (zvýšiť počet). Potrebné je realizovať skúšku súdržnosti podkladu
pre možnosť lepenia tepelnoizolačných dosiek na obvodové steny.
Stavba tvoríjeden celok, bude realizovaná naraz.
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Zateplenie fasády administratívnej
budovy AB Lazovná č. 33, Banská Bystrica“, ktorú vypracovali v marci 2018: zodpovedný
projektant - stavebná časť: Ing. Róbert Kolesár PhD, autorizovaný stavebný inžinier ev. č.
4609*11 Konštrukcie pozemných stavieb; energetický posudok: Ing. Róbert Kolesár,
autorizovaný stavebný inžinier ev. č. 4609*11 konštrukcie pozemných stavieb; požiarnu
ochranu: Ing. Peter Mantič, špecialista požiarnej ochrany reg, č. 23-015, ktorá je súčasťou
tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu.
2. Za reálizovateľnosť projektu zodpovedá projektant v zmysle § 46 stavebného zákona.
3. Akékoľvek zmeny stavby je možné realizovať len na základe ich predchádzajúceho odsúhlasenia
a povolenia stavebným úradom
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku (vyhl. MPSVaR SR Č. 147/2013 Z.z.,
nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z, vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb.).
5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej „vyhláška č.532/2002 Z.z.“), a príslušné technické normy.
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6. Stavba bude ukončená najneskôr: do 05/2021. V prípade, že stavebník nebude schopný v uvedenej
lehote ukončiť stavbu, je povinný požiadať tunajší stavebný úrad o zmenu lehoty na dokončenie
stavby. Stavebník si povolenie zmeny lehoty vyžiada v dostatočnom časovom predstihu pred
uplynutím lehoty určenej na dokončenie stavby.
7. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Juraj Filčák, ev.č.
09165.
8. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany verejných záujmov najmä z hľadiska životného
prostredia: s odpadom bude naložené v zmysle platných predpisov.
9. Podľa ust. § 66 ods, 2 písm. h stavebného zákona je stavebník povinný oznámiť začatie stavby
tunajšiemu stavebnému úradu
10. Oznámenie určitého štádia stavby na účely výkonu štátneho stavebného dohľadu, povinnosť
oznámiť závady na stavbe ohrozujúce bezpečnosť a zdravie:
- stavebník je v zmysle ust. § 100 stavebného zákona povinný umožniť orgánom Štátneho
stavebného dohľadu s nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavbu a stavenisko, nazerať do jej
dokumentácie a utvárať podklady pre výkon dohľadu, bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu
závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy Či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť
značné národohospodárske škody.
11. Nevyhnutný rozsah plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska: KN - C č. 2208, 2209
k. ú. Banská Bystrica.
12. Požiadavky na použitie vhodných stavebných výrobkov
- zhotoviteľ stavebného dielaje v zmysle ustanovenia § 43f stavebného zákona povinný použiť
na stavbe iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie na stavbe
na zamýšľaný účel
- stavebník pri miestnom zisťovaní kolaudačného konania predloží doklady o overení
požadovaných vlastností stavebných výrobkov a materiálov použitých pri uskutočňovaní
stavby (certifikáty a prehlásenia o zhode komponentov a systémov použitých podľa overenej
projektovej dokumentácie)
13. Opatrenia na stavbe
- stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb
a aby vykonávanými prácami na uskutočňovaní stavby nevznikali škody, ktorým možno zabrániť
- uskutočňovaním stavby nesmú vzniknúť škody na majetku a zdraví tretích osôb
- prípadné Škody je povinný stavebník odstrániť, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné,
je stavebník povinný poskytnúť poškodenému vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov
o náhrade škody.
14. Povinnosť označiť a zabezpečiť stavbu
- stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona.
15. Povinnosť viesť stavebný denník
- zhotoviteľ je v zmysle ust. § 46d ods. 2 stavebného zákona povinný viesť stavebný denník od
prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác
- v zmysle ust. § 43i ods. 5 stavebného zákona musí byť na stavenisku po celý Čas výstavby
projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom.
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16. V prípade zriadenia zariadenia staveniska, dočasnej skládky stavebného materiálu, potreby
užívania cudzieho pozemku atď., požiadať vlastníka pozemku pred zahájením prác o ich
povolenie.
17. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie
alebo zneškodnenie na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení v zmysle zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
18. Ukončenie stavebných prác stavebník oznámi tunajšiemu stavebnému úradu a požiada o vydanie
kolaudačného rozhodnutia, predloží doklady v zmysle § 17 vyhlášky Č. 453/2000 Z.z., ktorých
súčasťou bude aj:
- revízna správa bleskozvodu
- záznam o vykonaní odtrhovej skúšky (pre kotvenie ETICS) a vykonaní skúšky súdržnosti
pokladu (pre lepenie ETICS) a o opatreniach prijatých na základe záverov týchto skúšok
19. Dodržať požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania, ktoré sú uvedené v
nasledujúcich stanoviskách, vyjadreniach:
19.1/ V stanovisku Slovenského pozemkového fondu. Regionálneho odboru, Skuteckého 21, 974
61 Banská Bystrica, č. SPFZ/2018/034018 zo dňa 10.04.2018:
Slovenský pozemkový fond ako správca pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky pare. K.N-C
č. 2209 v k.ú. Banská Bystrica nemá námietky k umiestneniu lešenia a stavebného materiálu počas
rekonštrukcie stavby na pozemku pare. KN C č. 2208 za predpokladu, že nedôjde k poškodeniu
okolitých pozemkov (v prípade škôd na okolitých pozemkoch všetky náklady znáša investor) a po
ukončení rekonštrukcie bude pozemok vrátený do pôvodného stavu.
19.2/ V záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65
B. Bystrica, č. KPUBB-2018/7690-2/28332/ĽUP zo dňa 12. 04. 2018, ktorým určuje predmetný
zámer vlastníka, spoločnosti FOR REGIÓN, s.r.o. za prípustný pri dodržaní podmienky:
1. Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný
prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
19.3/ V súhlasnom stanovisku Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej
Bystrici, Komenského 27, B. Bystrica, č. ORHZ-BB1-403-001/2018 zo dňa 17. 04. 2018
s pripomienkami:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici si vyhradzuje právo
vykonať kontrolu stavby v priebehu jej uskutočňovania podľa § 25 ods. 1 písm. c) zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Kontrola bude zameraná na
realizáciu začiatku a ukončenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS, prekrývanie
výstužnej mriežky, detaily pri okne, prekrývanie výstužnej mriežky v ploche, TKS v okolí
bleskozvodnej sústavy, Investor alebo jeho zástupca je povinný počas kontroly zabezpečiť
prítomnosť zodpovedných osôb a oznámiť tunajšiemu okresnému riaditeľstvu začatie činností
súvisiacich s predmetom kontroly najmenej sedem kalendárnych dní vopred.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme
predložiť pri kolaudačnom konaní.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V priebehu konania v zákonom stanovených
lehotách nevzniesli účastníci konania námietky k uskutočneniu stavby.
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Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť. Nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.
V zmysle § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní („správny poriadok“) so stavbou možno
začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohoto stavebného povolenia t.j. po vyznačení právoplatnosti
Mestským úradom odtlačkom pečiatky mesta Banská Bystrica na stavebnom povolení doručenom
stavebníkovi.
Toto stavebné povolenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov verejnej správy požadované podľa osobitných predpisov.
Toto stavebné povolenie je podľa ust. § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania.
Odôvodnenie;
Stavebník, spoločnosť FOR REGIÓN s.r.o., so sídlom Rázusova 49, Košice, IČO; 45 972 303,
v zastúpení Ing. Jaroslavom Chanasom, Jarková 318, 049 22 Gemerská Poloma, podal dňa 3.5.2018 na
Mestský úrad v Banskej Bystrici, Stavebný odbor - stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Zateplenie fasády AB Lazovná č. 33, Banská Bystrica“ súpisné Č. 187, na
pozemku pare.Č. KN-C 2208 v k.ú. Banská Bystrica. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavebník preukázal vlastnícke právo Výpisom z listu vlastníctva č. 7155.
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola preskúmaná z hľadísk uvedených v ust. § 62 a § 63
stavebného zákona a podľa ust. § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z..
Vzhľadom na skutočnosť, že predložené podklady a stanoviská nestačili na posúdenie stavby,
stavebný úrad vyzval stavebníka aby požadované doklady doplnil a súčasne stavebné konanie prerušil
rozhodnutím číslo OVZ-SU 155592/29715/2018/MM, ev.č. 237/2018 zo dňa 1.10.2018. Stavebník
doplnil požadované doklady dňa 06.12.2018.
Stavebné konanie bolo oznámené dňa 20. 03. 2019 a pretože stavebnému úradu boli dobre známe
pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v
zmysle § 61 ods 2 stavebného zákona, stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania.
Oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona. V zmysle ust. §
26 ods. 2 správneho poriadku bolo oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Banská Bystrica a súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, ktorá je
dostupná na webovej stránke mesta Banská Bystrica.
V konaní neboli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania, preto nebolo potrebné
rozhodovať o námietkach účastníkov konania.
Dokumentácia stavby, spĺňa všeobecné technické požiadavky pre vydanie stavebného povolenia
určené stavebným zákonom a vyhláškou č. 453/2000 Z.z., spĺňa požiadavky určené vyhláškou č.
532/2002 Z.z..
K dokumentácii pre stavebné konanie sa písomne vyjadrili: Slovenský pozemkový fond, Regionálny
odbor, Skuteckého 21, Banská Bystrica; KPÚ Banská Bystrica, Lazovná 8, Banská Bystrica; ORHaZZ
v Banskej Bystrici, Komenského Č. 27, Banská Bystrica. Požiadavky a podmienky vyplývajúce
z vyjadrení dotknutých orgánov, ako aj z dokladov doložených k žiadosti o vydanie stavebného
povolenia boli zosúladené a zapracované do rozhodnutia.
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Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby,
a preto bolo možné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Za vydanie tohto rozhodnutia zaplatil žiadateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z. z., správny poplatok vo výške 100,00-€ v hotovosti, do
pokladne Mestského úradu v Banskej Bystrici.
Poučenie:
Podľa §§ 53,54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na Mestský úrad Banská Bystrica, Stavebný
odbor - stavebný úrad, ulica ČSA č. 26, Banská Bystrica. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
poriadok.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona. Dotknuté
orgány sa upovedomia jednotlivo. V zmysle ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť toto
rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, 15 - ty deň tejto lehoty
je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania a súčasne zverejnené na elektronickej
úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, ktorá je dostupná na webovej stránke mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk.
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Príloha pre stavebníka: Ix overená projektová dokumentácia
Doručí sa:
účastníci konania - verejnou vyhláškou
Na vedomie:
1.
Ing. Jaroslav Chanas, Jarková 318, 049 22 Gemerská Poloma
2.
FOR REGIÓN s.r.o., Rázusova 49, 040 01 Košice - mestská časť Juh
3.
Ing. Róbert Kolesár, PhD, Hroncova 1, 040 01 Košice (spol. RoboKo, s.r.o.)
4.
Slovenský pozemkový fond. Búdková 36, 817 15 Bratislava
5.
ORHaZZ, Komenského 27,974 01 Banská Bystrica
6.
KPÚ, Lazovná 8, 974 01 Banská Bystrica
7.
MsÚ Banská Bystrica, PS - OU
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