
 

 

M E S T O     N O V Á K  Y 
v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch, Nám. SNP 174/23    

------------------------------------------------------------------------------------------------–––– 

                                                                                                      V Novákoch, dňa  14. 6. 2019                                                                                                                 

                                                                                                      číslo spisu: 147/2019/216/SOÚ 

                                                                                                       Vybavuje : Ing. Mokrišová 

                                                                   

 

                                                                        Verejná vyhláška :  

                                                                    Vyvesená dňa : 

                                                                  Zvesená dňa : 

 

 

                                                                                                   

 O Z N Á M E N I E 

 o začatí  konania  o zmene stavby pred jej dokončením  

a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia 

 _______________________________________________________________________________ 

 

      

 Stavebník  Ing. Pavol C E G L É D Y, Hurbanova 262/14, 972 71 Nováky, v zastúpení Martin Bielik, 972 

02 Opatovce nad Nitrou č. 617, 

podal  dňa  22. 5. 2019  na Meste Nováky,  ako príslušnom   stavebnom   úrade   podľa § 117 odst.1 stavebného 

zákona ţiadosť o  zmenu stavby pred jej dokončením, na stavbu : „ Novostavba rodinného domu, Nováky, 

Športová p. č. 366 “ umiestnenú na parc. č. 366, 354/2 kat. úz.  Nováky. 

     Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané stavebným úradom Mesto Nováky, pod č. 

7/2017/37/SOÚ zo dňa 11. 8. 2017, právoplatné dňa 29. 9. 2017 

Požadovaná zmena spočíva :  

a) zmena napojenia prípojky vody s príslušenstvom s napojením do spoločnej vodovodnej šachty na 

pozemku parc. č.  366/1 k. ú. Nováky, 

b) zmena napojenia prípojky kanalizácie s príslušenstvom s napojením do spoločnej kanalizačnej šachty 

na pozemku parc. č.   366/1 k. ú. Nováky. 

   Uvedeným dňom bolo začaté  konanie o zmene stavby pred jej ukončením v zmysle ust. § 11 vyhl.č. 453/2000 

Z.z. a § 68 stavebného zákona v platnom znení. 

 

     Mesto Nováky, ako stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 117 odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ stavebný zákon“) a čl. I. 

§ 5 písm.a) bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie 

a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 27 odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov oznamuje podľa  § 61 ods. 1 a  § 68 odst.2  zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný  zákon)  v znení neskorších 

predpisov oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej ukončením dotknutým orgánom štátnej správy a 

známym účastníkom konania.   

 

     Pretoţe sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska,  ţiadosť poskytuje dostatočný podklad na 

posúdenie navrhovanej zmeny stavby,  upúšťa sa v zmysle ustanovenia § 61 odst.2 stavebného zákona  od 

ústneho rokovania  spojeného  s miestnym šetrením.  
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        Do podkladov rozhodnutia je moţné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Novákoch, Nám.SNP 

174/23, 1. poschodie, č. dv. 25 , č. tel. 0940636406, predovšetkým v stránkove dni ( v pondelok od 7,30 hod. do 

15,00 hod, v stredu od 7,30 hod. do 15,30 hod. a v piatok od 7,30 hod. do 11,00 hod.).  

        Účastníci konania môţu svoje námietky a pripomienky k ţiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na 

Spoločnom obecnom úrade v Novákoch , Nám.SNP 174/23, 1. poschodie, č. dv. 25, č. tel. 046/5460019  v 

stránkové dni  ( v pondelok od 7,30 hod do 15,00 hod, v stredu od 7,30 hod. do 15,30 hod. a v piatok od 7,30 

hod. do 11,00 hod.), najneskôr do 7 dní pracovných dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia, v  opačnom 

prípade nebudú vzaté do úvahy.  

   V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Na pripomienky uplatnené po 

určenom  termíne, nebude prihliadnuté. 

   Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí konania o zmene stavby pred jej ukončením, 

neoznámil v určenej alebo predĺţenej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, ţe so stavbou z 

hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.   

   V prípade, ţe sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloţí jeho zástupca písomnú plnú moc s 

podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

 

 

 

                                                                                                           Ing. Eva Mokrišová 

                                                                                              referentka pre stavebné konanie SOÚ 

 

Oznámenie sa doručí : 

- účastníkom konania : 

1. Ing. Pavol C E G L É D Y, Hurbanova 262/14, 972 71 Nováky, v zastúpení Martin Bielik, 972 02 Opatovce 

nad Nitrou č. 617, 

2. Mesto Nováky, v zastúpení primátorom mesta  

3. HD s. r. o., Ing. Dušan Homola,972 32 Chrenovec – Brusno 551 

4. EL –PROJEKT s. r. o., Alfréd Laluha, Pod Hrádkom 27 A, 971 01 Prievidza 

5. Ing. Mária Garajová, Bernolákova 520/30, 972 01 Bojnice 

6. Ing. Ingrid Blahová, SNP 15/9, 972 31 Jalovec 

7. Soňa Chorvátová, 972 15 Kľačno č. 17 

8. Ing. Emília Bošiaková Šestáková, Kukučínova 110/3, 972 71 Nováky  

9. Vladimír Bošiak, Kukučínova 110/3, 972 71 Nováky 

10. VÚB, a. s. Mlynské Nvy 1, 829 90 Bratislava 

11. SR SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava 11 

12. Jana Fašánková, Športová 313/6, 972 71 Nováky 

13. BRUJOMA s. r. o., Športová  312/2, 972 71 Nováky 

14. Štefan Turčan, Suchý potok 567/18, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom 

15. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Ţilina 

16.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

17. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26  

18. Slovak Telekom, a. s. Poštová 1, 010 01 Ţilina 

19. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 

20. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŢP, ref. ŠSOPaK, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 

21.  Ostatní účastníci stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením  verejnou vyhláškou vyvesenou 

na viditeľnom mieste cestou Mesta Nováky, spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní. Posledný deň tejto 

lehoty  je dňom doručenia. 

22. a/a 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


