
Obec   Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, 

Družstevná 367/1, 972  12 Nedožery-Brezany                                                                                
___________________________________________________________________________ 

Číslo: 13/2020-201/SP                                              V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 03.03.2020 

Vybavuje:  Ing. Jankovová 

  

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

 

Vyvesená dňa: 03.03.2020 

Zvesená dňa:   18.03.2020                                                                    Meno, podpis, pečiatka 

R O Z H O D N U T I E   

    o  odstránení  stavieb 
 

       Obec Nedožery-Brezany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad  podľa ust. § 117 

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) vykonávajúci prenesený výkon 

štátnej správy podľa čl. I § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre 

územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“), obdržal dňa 17.12.2019  od 

žiadateľa, Jána Flimela, Stará cesta 101/7, 972 11 Lazany a Anny Šovčíkovej, V. B. 

Nedožerského 152/146, 972 12 Nedožery-Brezany, žiadosť o povolenie na odstránenie stavby 

rodinného domu nachádzajúceho sa na pozemku registra C KN parc. č. 201 a existujúcej časti 

stavby hospodárskeho objektu nachádzajúceho sa na pozemku registra C KN parc. č. 199, v  

katastrálnom území Brezany. 

     Tunajší stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť  v zmysle ust. § 88 stavebného zákona,  

prerokoval ju s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania. Ohliadka a miestne zisťovanie 

bolo uskutočnené dňa 12.02.2020. Na základe vyššie uvedených skutočností stavebný úrad 

takto rozhodol: 

     Na podklade výsledkov vykonaného  konania sa podľa ust. § 88 odst. 2, § 89, §90 ods. 2, 3 

a 4 stavebného zákona a v súlade s ust. § 25 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa ust. § 46 a ust. § 47 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 
 

povoľuje  odstránenie  stavieb 

v  katastrálnom území Brezany, a to stavby rodinného domu nachádzajúceho sa na pozemku 

registra C KN parc. č. 201 a existujúcej časti stavby hospodárskeho objektu (sypárne) o 

výmere   6,0 m x 6,0 m nachádzajúceho sa na pozemku registra C KN parc. č. 199, v zmysle 

predloženého technologického opisu prác odstránenia stavieb, ktorý je súčasťou 

dokumentácie odstránenia stavieb a statického posúdenia. 

    

Pri  odstránení stavieb je potrebné rešpektovať tieto podmienky: 

1. Stavby budú odstránené do 1 roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

2. Odstránenie stavieb vykoná ich vlastník prostredníctvom oprávnenej právnickej alebo 

fyzickej osoby na základe jej výberu.   
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3. Pri odstraňovaní stavieb zaistiť bezpečnosť a stabilitu okolitých stavieb a bezpečnosť osôb 

v zmysle platných noriem a predpisov. 

4. Vlastník odstraňovaných stavieb zodpovedá v zmysle ust. § 89 ods. 2 stavebného zákona 

za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, pokiaľ ju nevyvolal ich 

závadný stav.  

5. Odstraňovaním stavieb a jej dôsledkami zbytočne a nad normou prípustnú mieru 

neobťažovať okolie. 

7. Stavby sa budú odstraňovať podľa určeného technologického opisu prác odstránenia 

stavieb doloženého k žiadosti, ktorý je súčasťou dokumentácie odstránenia stavieb 

a statického posúdenia. Búranie bude  realizované bez použitia trhavín.  

8. Búracie práce  a s tým spojené prechodné uskladnenie materiálu realizovať na vlastných  

pozemkoch. 

9. Odvážaným materiálom neznečistiť miestne a štátne komunikácie. 

10. Minimalizovať obmedzenie  premávky počas sanácie. 

11. Pred zahájením búracích prác overiť odpojenie odstraňovaných stavieb od technických 

sietí. V prípade, že sa preukáže napojenie stavieb na niektorú z technických sietí, stavby 

pred odstraňovaním odborne odpojiť a miesta odpojenia bezpečne zaistiť. 

12. Pri búracích prácach rešpektovať existujúce technické siete a zariadenia a existujúce 

susediace stavby.  

13. Dodržať podmienku záväzného stanoviska Okresného úradu Prievidza, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, vydaného 

pod č. j. OU-PD-OSZP-2019/025605 dňa 28.10.2019 t. z.: 

- Zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas búracích prác, 

v súlade s ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prostredníctvom osôb 

oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.  

14. Dodržať stanovisko účastníka konania p. Milana Vrabca, Hviezdoslavova 400/29, 972 12 

Nedožery-Brezany, z ústneho pojednávania uskutočneného dňa 12.02.2020 t. z.:   

 V prípade poškodenia susediacej budovy, ktorá je pristavaná k rodinnému domu na 

pozemku registra C KN parc. č. 201 v katastrálnom území Brezany, poškodenie resp. 

opravy vykonať po dohode s vlastníkom budovy na náklady žiadateľa. 

15. Pri búracích prácach je nutné dodržiavať predpisy  týkajúce sa  bezpečnosti práce  

a technických  zariadení a  dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, zvlášť  

rešpektovať 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. 

Rešpektovať Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

16. Pri búracích prácach rešpektovať postupy a podmienky uvedené v statickom posudku 

vypracovanom spoločnosťou STATIC CONSULTING s.r.o., Brezianska 665/7, 972 12 

Nedožery-Brezany, v novembri 2019. 

17. Rešpektovať ust. § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

(občiansky zákonník), v zmysle ktorého sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad 

mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho 

práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku 

alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na 

upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať 

susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými 

a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá 

vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať 

zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy presahujúce na jeho pozemok.  
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18. Po odstránení stavieb bude pozemok upravený pre ďalšie možnosti využitia podľa potrieb 

vlastníka pozemku. 

19. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia a po odstránení stavieb požiadať 

Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor, o výmaz odstraňovaných stavieb z evidencie  

katastra nehnuteľností. 

20. Po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia všetkým účastníkom konania požiadať 

stavebný úrad o vyznačenie jeho právoplatnosti. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Námietky účastníkov konania neboli podané. 

O d ô v o d n e n i e : 

      Žiadateľ, Ján Flimel, Stará cesta 101/7, 972 11 Lazany a Anna Šovčíková, V. B. 

Nedožerského 152/146, 972 12 Nedožery-Brezany, podal dňa 17.12.2019 na tunajšom 

stavebnom úrade žiadosť o povolenie na odstránenie stavby rodinného domu nachádzajúceho 

sa na pozemku registra C KN parc. č. 201 a existujúcej časti stavby hospodárskeho objektu 

nachádzajúceho sa na pozemku registra C KN parc. č. 199, v  katastrálnom území Brezany. 

     Stavebný úrad oznámil dňa 14.01.2020 začatie konania všetkým známym účastníkom 

konania a dotknutým orgánom a dňa 12.02.2020 vykonal ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním. V oznámenom konaní ani v uskutočnenom pojednávaní neboli 

stavebnému úradu predložené námietky voči povoleniu odstránenia stavieb. Pripomienke 

účastníka konania p. Milana Vrabca, Hviezdoslavova 400/29, 972 12 Nedožery-Brezany, 

uplatnenej na ústnom pojednávaní uskutočnenom dňa 12.02.2020, bolo vyhovené a je 

zohľadnená v podmienke č.  14 tohto rozhodnutia. 

      Stavebný úrad v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona na podklade 

vykonaných zisťovaní a doložených dokladov žiadosti vyhovel a povolil odstránenie stavieb 

za splnenia podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Odstránenie stavieb 

je nutné z dôvodu schátralosti stavieb, nefunkčnosti stavieb na daný účel, zlého technického 

stavu (stavby sú postavené zo surovej tehly, majú opadanú omietku, chýba podbitie presahu 

striech, strechy stavieb sú poškodené, majú vypadanú strešnú krytinu, stavba rodinného domu 

má poškodený komín a na zostávajúcej existujúcej časti stavby hospodárskej budovy tzv. 

sypárne chýba štít). Z uvedeného dôvodu by bola údržba týchto stavieb nehospodárna a 

neúčelná. Stavby sú z hľadiska budúcich zámerov pre žiadateľa nevyhovujúce.  

      Posúdenie odstránenia stavieb vykonali: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve a ostatní účastníci konania. Ich 

stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.   

      Podľa ust. § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 

znení neskorších predpisov doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, 

keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi. 

      Tunajší stavebný úrad na základe vyššie uvedených skutočností zistil, že po dodržaní 

podmienok uvedených v tomto rozhodnutí, povolené odstránenie stavieb nebude ohrozovať 

verejný záujem predovšetkým z hľadiska ochrany zdravia osôb, životného prostredia 

a bezpečnosti práce a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

      Správny poplatok bol uhradený podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej čiastke 40,- € (2 objekty x 20,- €) na 

účet obce Nedožery-Brezany.  

      Stavebný úrad na základe ohliadky a miestneho zisťovania uskutočneného dňa 12.02.2020 

súčasne potvrdzuje, že v katastrálnom území Brezany na pozemku registra C KN parc. č. 199, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 493 m2, sa ďalšie časti hospodárskej 

budovy, ktorá tvorila príslušenstvo k rodinnému domu s. č. 399 na pozemku registra C KN 

parc. č. 199, nenachádzajú, sú zbúrané a fyzicky  neexistujú a na pozemku registra C KN 
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parc. č. 200, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2, sa rodinný dom s. č. 

401 nenachádza, je zbúraný a fyzicky  neexistuje.         

P o u č e n i e : 

      Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa ust. § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote do 15 dní 

odo dňa jeho doručenia na  Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Odvolanie sa podáva na tunajšom stavebnom úrade t. z. na 

obci Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 

Nedožery-Brezany.  

       Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.). 

 

 

                                                                                           

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                             

 

                                                                                             Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

                                                                                       starosta obce Nedožery-Brezany                                                                                                                                      

 

                    

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Ján Flimel, Stará cesta 101/7, 972 11 Lazany 

2. Anna Šovčíková, V. B. Nedožerského 152/146, 972 12 Nedožery-Brezany 

3. Milan Vrabec, Hviezdoslavova 400/29, 972 12 Nedožery-Brezany 

4. Milena Vrabcová, Hviezdoslavova 400/29, 972 12 Nedožery-Brezany 

5. Ján Černák, Hviezdoslavova 398/27, 972 12 Nedožery-Brezany 

6. Lenka Černáková, Hviezdoslavova 398/27, 972 12 Nedožery-Brezany  

7. obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany  

8. ostatní účastníci konania dotknutí stavbami a neznáme fyzické a právnické osoby, ktorých 

vlastnícke alebo iné práva k pozemku registra C KN parc. č. 199 a k stavbám stojacim na 

pozemku registra C KN parc. č. 199 v katastrálnom území Brezany môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté podľa ust. § 26 ods. 1 správneho poriadku  prostredníctvom 

verejnej vyhlášky   

9. do spisu 

Doručenie rozhodnutia o odstránení stavieb verejnou vyhláškou pre účastníkov konania 

uvedených v rozdeľovníku pod č. 8 zabezpečí obec Nedožery-Brezany vyvesením 

rozhodnutia o odstránení stavieb na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň 

tejto lehoty je dňom doručenia. Obec Nedožery-Brezany súčasne zverejní túto písomnosť aj 

iným spôsobom v mieste obvyklým. 


