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Obec   Nedožery-Brezany 
Obecný úrad Nedožery-Brezany 

Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 7/2020-351/SP                                                 V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 22.04.2020     

Vybavuje: Ing. Jankovová 

 

 VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

 

Vyvesená dňa: 29.04.2020 

Zvesená dňa:   14.05.2020                                                                     Meno, podpis, pečiatka 

 

O Z N Á M E N I E   

o zahájení  konania vedeného podľa ust. §-u 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného 

zákona o dodatočnom povolení zmeny stavby postavenej bez stavebného povolenia 

spojeného s kolaudačným konaním zmeny stavby a nariadenie ústneho pojednávania 

spojeného s miestnym zisťovaním   

     

       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“), zahájil z úradnej povinnosti 

a na podklade žiadosti podanej stavebníkom Richardom Leitmanom, Chvojnica 25, 972 13 

Nitrianske Pravno, zastúpeného Ing. Gabrielou Šimkovou, Ulica M. Rázusa 884/44, 971 01 

Prievidza, IČO 31052339, správne konanie vedené podľa ust. § 88 ods. 1 písm. b) a ust. § 88a 

stavebného zákona vo veci posúdenia zmeny stavby v projektovej dokumentácii označenej 

pod názvom „Prestavba rodinného domu“, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Brezany, 

na pozemkoch registra C KN parc. č. 77, 78/6, 78/7 - objekt a na pozemkoch registra C KN 

parc. č. 77, 78/7, 78/8, 92/5, 188/1 (registra E KN parc. č. 188/1) – prípojka elektrickej 

energie, vonkajší elektrický prívod, vonkajšia domová kanalizácia a žumpa, ktorá bola 

postavená bez stavebného povolenia. Vzhľadom k tomu, že zmena stavby je 

stavebnotechnicky dokončená, stavebný úrad v zmysle ust. § 88a ods. 9 stavebného zákona 

spojil konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby postavenej bez stavebného povolenia 

s kolaudačným konaním zmeny stavby. 

       Predmetom konania je dodatočné povolenie zmeny stavby rodinného domu s. č. 392, 

pozostávajúcej z prestavby a prístavby existujúceho rodinného domu s. č. 392, súčasťou 

prestavby boli aj  búracie práce v zmysle projektovej dokumentácie, výsledkom stavebných 

prác je rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami, zastrešený plytkou pultovou strechou 

so sklonom strešnej roviny 5,1
o
, obsahujúci jeden byt s príslušenstvom. Napojenie na 

elektrickú energiu je novou prípojkou elektrickej energie, napojenie na vodu je existujúcou 

vodovodnou  prípojkou  s  novou  vodomernou   zostavou  v  existujúcej  vodomernej   šachte,  
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odpadové splaškové vody sú odvedené do novej žumpy, vykurovanie rodinného domu je 

teplovodné podlahové v kombinácii s radiátormi so zdrojom tepla elektrickým kotlom, 

súčasťou je aj ochrana stavby pred atmosférickými a spínacími vplyvmi, prístup je existujúci 

z ulice Hviezdoslavova. Návrhom novej pultovej strechy došlo k zníženiu max. výšky 

rodinného domu z pôvodnej úrovne sedlovej strechy (hrebeň strechy) + 8,155 m na max. 

úroveň prednej atiky pultovej strechy vo výške + 6,895 m.     

     V oznámenom konaní bude stavebný úrad skúmať otázku možného dodatočného povolenia 

zmeny stavby postavenej bez stavebného povolenia.  

     Po predložení požadovaných dokladov a oboznámení sa s nimi obec Nedožery-Brezany 

ako stavebný úrad oznamuje podľa ust. § 88a ods. 7 v súčinnosti s ust. § 61 a násl. stavebného 

zákona, ust. § 80 ods. 1 stavebného zákona, ako aj ust. § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny 

poriadok) začatie konania, ktoré je vedené podľa ust. § 88 ods. 1 písm. b) a ust. § 88a 

stavebného zákona, dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a podľa ust. § 26 ods. 

1 správneho poriadku účastníkom konania, ktorí nie sú správnemu orgánu známi alebo ich 

pobyt nie je mu známy a  súčasne za účelom prejednania tejto záležitosti nariaďuje ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na       

deň 08.07.2020 o 9,00 hod. 

 so stretnutím v obci Nedožery-Brezany,  

na ulici Hviezdoslavova, na mieste zmeny stavby 

(stavebník zabezpečí miestnu ohliadku) 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Obecnom 

úrade v Nedožeroch-Brezanoch najmä v stránkový deň pre stavebný úrad (streda) a pri 

ústnom pojednávaní. 

     Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom 

pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Ak sa niektorí z účastníkov konania 

nezúčastnia ústneho prejednania veci, má sa za to, že so zmenou stavby súhlasia bez 

pripomienok.   

      Podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona sa neprihliadne na pripomienky a námietky, 

ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny. 

Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa 

neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou 

územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa 

v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. V rovnakej lehote 

oznámia svoje záväzné stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov 

potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre 

vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ust. § 61 ods. 6 stavebného zákona ak dotknutý orgán v 

určenej alebo na jeho požiadanie predĺženej lehote  neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa 

ust. § 140b stavebného zákona k povoľovanej zmene stavby, má sa za to, že so zmenou 

stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

      Podľa ust. § 88a ods. 7 stavebného zákona sa na konanie o dodatočnom povolení zmeny 

stavby primerane vzťahujú ust. § 58 až 66 stavebného zákona.  

      Podľa ust. § 26 ods.1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije správny 

orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi. 

      Podľa ust. § 88a ods. 9 stavebného zákona s konaním o dodatočnom povolení zmeny 

stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.  

      Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 

písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
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Poznámka pre stavebníka: najneskôr na ústne pojednávanie podanie doplniť o: 

 Preukázanie úhrady správneho poplatku vo výške 35,- € podľa položky 62a písm. a) ods. 1  

sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, uhradeného do pokladnice obce 

Nedožery-Brezany resp. na účet obce Nedožery-Brezany. 

 Geometrický plán skutkového zamerania stavby podľa predpisov o katastri nehnuteľností.  

 Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní technických zariadení (doklad o 

skúške vodotesnosti žumpy vykonanú oprávnenou osobou, elektroinštalácia, 

bleskozvod,...). 

 Záväzné stanovisko Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, ŠSOH, ku kolaudácii stavby. 

 Podľa ust. § 5 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov energetický certifikát na 

kolaudovanú zmenu stavby (predkladá sa po dokončení novej budovy alebo významne 

obnovenej existujúcej budovy kolaudovanej po 01.01.2008 a vypracováva ho oprávnená 

osoba).  

 Prípadne ďalšie doklady vyplývajúce z projektovej dokumentácie resp. z vyjadrení 

dotknutých orgánov.  

                                                                                                    

Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie prenosného koronavírusu SARS-

CoV-2 žiadame zúčastnených o dodržanie preventívnych opatrení v súvislosti so šírením 

respiračného ochorenia COVID-19 nariadených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky. A to najmä: zúčastnení musia mať na tvári ochranné rúško, rukavice a počas 

celého ústneho pojednávania musia držať od iných zúčastnených minimálny odstup 2 metre. 

Z dôvodu potreby podpisu protokolu žiadame zúčastnených, aby si priniesli so sebou vlastné 

písacie potreby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                    

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                           Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

                                                                                       starosta obce Nedožery-Brezany                                                                                                                                      
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Oznámenie sa doručí: 

1. Ing. Gabriela Šimková, Ulica M. Rázusa 884/44, 971 01 Prievidza 

2. Richard Leitman, Chvojnica 25, 972 13 Nitrianske Pravno 

3. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  

4. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

5. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  

6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

7. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (serv. org. Orange Slovensko, a.s.)   

8. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  

9. Ing. Jozef Jatty, Jégého ulica 5/7, 971 01 Prievidza 

10. STATIC CONSULTING s.r.o., Brezianska 665/7, 972 12 Nedožery-Brezany 

11. Ing. Ján Löčei, 972 15 Kľačno č. 103 

12. Soňa Chorvátová, 972 15 Kľačno č. 17 

13. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 

14. Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 

15. Emil Blaho, Centrum sociálnych služieb Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno 

16. Zdenka Blahová, Štúrova 651/18, 972 13 Nitrianske Pravno 

17. Jozef Pekár, Tulipánová 792/18, 971 01 Prievidza 

18. Jaroslav Polášek, Ul. Ľ. Ondrejova 728/5, 971 01 Prievidza   

19. Mário Polášek, Družby 395/4, 972 12 Nedožery-Brezany  

20. Slavomír Hanko, 972 16 Pravenec č. 323 

21. Anna Pekárová, Žiarska 407/2, 972 12 Nedožery-Brezany 

22. Mgr. Katarína Krajčiová, Školská 589/5, 972 17 Kanianka 

23. Ján Hanko, 971 01 Malá Čausa č. 3 

24. Anna Frimmelová, Gorazdovo nábr. 404/3/1, 971 01 Prievidza 

25. Pavel Hanko, Hviezdoslavova 645/102, 972 12 Nedožery-Brezany 

26. Jozef Hanko, Tajovského 569/17, 972 12 Nedožery-Brezany 

27. Ľudmila Osifová, Tehelná 1000/6, 972 01 Bojnice 

28. Jozef Jurík, Makovického 497/26, 971 01 Prievidza 

29. Veronika Juríková, Dubnická 1029/14, 972 01 Bojnice  

30. Danka Boďová, Hviezdoslavova 393/24, 972 12 Nedožery-Brezany 

31. Andrej Segeč, Hviezdoslavova 390/21, 972 12 Nedožery-Brezany 

32. Jozef Páleš, Hviezdoslavova 388/19, 972 12 Nedožery-Brezany 

33. Marta Pálešová, Hviezdoslavova 388/19, 972 12 Nedožery-Brezany 

34. obec Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1,                 

972 12 Nedožery-Brezany   

35. právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom 

a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznáme fyzické a právnické osoby, 

ktorých vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom registra C KN parc. č. 76, 78/1 

a 92/5 v katastrálnom území Brezany môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, 

prostredníctvom verejnej vyhlášky    

36. do spisu  
 

 

Doručenie oznámenia o začatí konania verejnou vyhláškou pre účastníkov konania uvedených 

v rozdeľovníku pod č. 35 zabezpečí obec Nedožery-Brezany vyvesením oznámenia o začatí  

konania 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. 
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