
M E S T O     N O V Á K Y 
 

-------------------------------------------------------------- 
číslo spisu: 47/2019/216/SOÚ            V Novákoch, dňa : 23. 7. 2019                        

vybavuje: Ing. Mokrišová 

 

                             

                                                                                 

            Verejná vyhláška :  

      Vyvesená dňa  

       Zvesená dňa : 

 

 

 

Vec: 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, 

           - zmena stavby pred jej ukončením  
 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 

 
     Ţiadateľ 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, poţiadal dňa 

22. 5. 2019, na Meste Nováky o povolenie zmeny stavby pred jej ukončením na 

zmenu stavby : „ Novostavba rodinného domu, Nováky, Športová p. č. 366 “ 

umiestnenú na parc. č. 366, 354/2 kat. úz.  Nováky, na ktorú vydal stavebné 

povolenie stavebný úrad Mesto Nováky, pod č. 7/2017/37/SOÚ zo dňa 11. 8. 

2017, právoplatné dňa 29. 9. 2017 

 

     Mesto Nováky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 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 o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení 

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

predpisov preskúmal ţiadosť v zmysle § 68 odst.2, § 69 ods. 1 stavebného 

zákona a § 11 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v  rozsahu, v akom sa zmena dotýka 

práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného 

konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy, a 

takto 

 

r o z h o d o l : 

 

   
Zmena nedokončenej stavby:  „ Novostavba rodinného domu, Nováky, Športová 
p. č. 366 “ umiestnenú na parc. č. 366, 354/2 kat. úz.  Nováky , sa 
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p o v o ľ u j e 
 

 

v zmysle ust. § 68 stavebného zákona v tomto rozsahu:  

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. 

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky: 

 

1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v konaní o    

tejto zmene, akékoľvek iné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajú-   

ceho povolenia stavebného úradu. 

2. Dodrţať ostatné podmienky uvedené v stavebnom povolení č. 7/2017/37/SOÚ 

zo dňa 11. 8. 2017, právoplatné dňa 29. 9. 2017. 

3. Lehota na dokončenie celej stavby  vrátane povolenej zmeny sa určuje do 

dvoch rokov odo dňa právoplatnosti tohoto rozhodnutia. 

4. 15 dní po doručení poţiada ţiadateľ o potvrdenie právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

      

     Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov 

konania.  
 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

    Ţiadateľ 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, poţiadal dňa 

22. 5. 2019 na Meste Nováky o povolenie zmeny stavby pred jej ukončenímm na 

zmenu stavby: „ Novostavba rodinného domu, Nováky, Športová p. č. 366 “ 

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

Poţadovaná 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. 

 

 

   Ţiadosť bola podaná v zmysle § 11 vyhl. č. 453/2000 Z. z. 

 

  Stavebný úrad preskúmal ţiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej 

ukončením  v zmysle § 68 odst. 2 stavebného zákona a § 11 vyhl. č. 453/2000 

Z. z., dňa 14. 6. 2019 oznámil začatie konania o zmene stavby pred jej 

ukončením a upustil od  miestneho šetrenia a  ústneho jednania v zmysle § 

61 odst. 2 stav. zákona a zistil, ţe uskutočnením nie sú ohrozené záujmy 

spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov. 

 

     Dokumentácia bola vypracovaná oprávnenou osobou a spĺňa všeobecné 

technické poţiadavky na výstavbu.  

   

    Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohoto rozhodnutia. 
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P o u č e n i e 
 

 

     Proti tomuto rozhodnutiu je moţné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, 

Hviezdoslavova 3, Trenčín, podaním  na stavebný úrad – Mesto Nováky. 

Toto  rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.                                                            

                                                                                              

 

 

                                                                                                                                    

                                                  Ing. Dušan Š I M K A  

                                primátor mesta                                     

 

 

 

 

Na doručenie :  

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.  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. 

16. a/a 

 

 

 

         Mestu Nováky spolu s dokumentáciou stavby overenou Spoločným obecným 

úradom v Novákoch ako stavebným úradom v konaní o zmene stavby pred jej 

ukončením. 

 


