MESTO NOVÁKY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------V Novákoch dňa: 09.04.2020
Číslo spisu : 9/2020/35 /SOÚ
Vybavuje: Ing. Luptáková

Verejná vyhláška
Vyvesená dňa:
Zvesená dňa:
Podpis a pečiatka oprávnenej osoby:

STAVEBNÉ

POVOLENIE

Žiadatelia : PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s.
Adresa :
M. R. Štefánika 116, 972 71 Nováky
podali dňa 30.01.2020 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na zmenu
stavby : „Prestavba časti slobodárne (ubytovne) na byty na III. NP. budovy- 8 bytových
jednotiek“, umiestnenej v katastrálnom území Nováky , na pozemku parc. č. podľa C-KN 135/1 a 135/7.
Na uvedenú stavbu sa podľa § 39a odst.3 písm.c) zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby ( stavebné úpravy
a udržiavacie práce).
Ďalšími účastníkmi konania sú:
1. Mgr. Viera Sládková, 4. apríla 143/46, 972 43 Zemianske Kostoľany
2. Ján Šrámek a Zdena Šrámeková- adresa neznáma
3. Roman Paulďura, Vrbany 308, 972 24 Diviacka Nová Ves
4. Jozef Kopačka, 233, 972 24 Diviacka Nová Ves
5. Eva Kotríková, M. R. Štefánika 1621/11A, Nováky
6. Andrej Pinka, M. R. Štefánika 1621/11A, 972 71 Nováky
7. Mgr. Rastislav Krasický, Nám. SNP 125/3, 972 71 Nováky
8. Filip Fṻrbach, M. R. Štefánika 1621/11A, 972 71 Nováky
9. Mário Smatana, B. Nemcovje 414/77, 972 43 Zemianske Kostoľany
10. Erik Švajlenka, M. R. Štefánika 16/13, 972 71 Nováky
11. Ing. Alena Humajová, Dvorníky nad Nitricou 454, 972 22 Nitrica
12. Boris Trávniček, Hrabovany 156, 683 01 Vyškov, ČR
13. Katarína Gašparovičová, M. R. Štefánika 1621/11A, Nováky
14. Juraj Monček, Suvorovova 523/4, 972 71 Nováky
15. Sláva Dobrotková, 423, 972 32, Chrenovec- Brusno
16. Ing. Petra Ondáčová, Štefánika 1621/11A, 972 71 Nováky
17. Radoslav Kobes, Na Záhumní 428/10, 972 46 Čereňany
18. Vladimír Pacalaj, Svätoplukova 96/2, 972 71 Nováky
19. Tomáš Hrebíček a Anna Hrebíčková, Jarmočná 789/6, 972 47 Oslany
20. Ing. Zuzana Škorcová, Rumunská 242/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
21. Mgr. Zuzana Nikmonová, Podhorská 369/21, 971 01 Prievidza
22. Ing. Tomáš Vadovič, 19, 972 24 Diviacka Nová Ves
23. Ing. Martina Vnuková, Dolnokamenčianska 180/78, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
24. Mária Tarnoczy, M. R. Štefánika 1621/11A, Nováky
25. Ing. Martin Zgančík, Nám. SNP 125/15, 972 71 Nováky
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26. Stanislava Pinková, M. R. Štefánika 1621/11A, 972 71 Nováky
27. Mgr. Martina Mišúnová, M. R. Štefánika 1621/11A, Nováky
28. Ondrej Mrzula a Viera Mrzulová, M. R. Štefánika 1621/11A, Nováky
29. JUDr. Anton Kiaba, M. R. Štefánika 117/15, 972 71 Nováky
30. Ing. Rastislav Skrovný- PBS, M. Rázusa 2144/24, 960 01 Zvolen
31. Ing. Arch. Gabriel Szalay, Š. Baniča 777/2, 971 01 Prievidza
32. Ing. Miroslav Marko- M.O. P, Tehelná 217/10, 972 17, Kanianka
33. Peter Mayer- Elektroprojekcia, s r. o., J. Pauleho 118/9, 971 01 Prievidza
34. Štefan Mayer- Elektroprojekcia, s r. o., J. Pauleho 118/9, 971 01 Prievidza
Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku 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. 501976 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 posúdilo a prerokovalo žiadosť podľa § 62 a § 63 stavebného zákona žiadosť v stavebnom konaní a
podľa vyhl. č. 453/2000 Z.z. a rozhodol takto:
Podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. sa

zmena stavby

“ Prestavba časti slobodárne (ubytovne) na byty na III. NP. budovy- 8
bytových jednotiek “
( ďalej len stavba )
pozostávajúca z častí (stručný opis, kapacita): projekt rieši : prestavbu časti existujúcej polyfunkčnej budovy
(objektu)- prestavba časti ubytovne na byty na III. NP budovy, rekonštrukciu rozvodov vody a kanalizácie
v objekte ubytovne v rozsahu III. NP s dopojením na existujúce rozvody na II. NP., úpravu rozvádzača R-E,
úpravu jestvujúcich rozvodníc (R-3/1, R-3/2) na chodbe a nové prívody do nich z rozvádzača R-E, osvetlenie
chodby a pivníc
v katastrálnom území Nováky,
na pozemku parc. č. C KN 135 a 135/7

P O V O Ľ U J E.
Pre uskutočnenie a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku podľa vyznačenia v snímke z mapy katastra nehnuteľností, ktorá je
prílohou tohoto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad.
Polohové umiestnenie stavby : podľa situácie umiestnenia stavby
Výškové umiestnenie stavby : podľa výkresu rezu A-A : stavba + 0,000 m je totožná s úrovňou podlahy
prízemia, výška existujúcej stavby je +10,93m
Existujúci bytový dom je napojený na hlavné rozvody elektrickej energie, vody, plynu a kanalizácie .
Všetky dažďové vody budú odvedené tak, aby neohrozovali susedné nehnuteľnosti.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, je súčasťou tohoto
stavebného povolenia pre stavebníka a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny
nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Rešpektovať vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb.
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. stavebného zákona
o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a tunajší stavebný úrad doporučuje
dodržať príslušné STN.
5. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia.
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O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať stavebný úrad.
6. Stavbu bude uskutočňovať: stavebník dodávateľsky. Zhotoviteľom stavby bude PRIEMSTAV
STAVEBNÁ, a. s., M. R. Štefánika 116, 972 71 Nováky.
Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby oprávnenou osobou.
7. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života
alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
Stavebník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník.
8. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu
začatie stavby.
9. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených
obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného
dopravného technického vybavenia, na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických
predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť
stavby a zariadenia staveniska:
a) pred začatím výkopových prác na stavbe a v mieste realizácie prípojok na inžinierske siete, požiadať správcov
rozvodových sietí, kanalizácie, telekomunikačných vedení o ich presné vytýčenie.
b) stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie
susedných nehnuteľností ako i priľahlej komunikácie.
c) dodržať znenie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý ukladá povinnosť všetkým
fyzickým a právnickým osobám postupovať pri vykonávaní akejkoľvek činnosti tak, aby nedochádzalo k
zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov.
d) nepoškodiť a nenarušiť príslušenstvo miestnych a štátnych ciest a prípadné znečistenie, resp. poškodenie
ihneď odstrániť na vlastné náklady, pred zahájením p rác na prípojkách inžinierskych sietí požiadať správcu
miestnej, príp. štátnej cesty o rozkopávkové povolenie.
e) Investor dodrží podmienky a pripomienky uvedené v stanoviskách orgánov a organizácii :
- Mesta Nováky zo dňa 05.12.2019 pod číslom MsÚ-NO/1646/2019/VaRM/8956
- súhlasíme bez pripomienok.
Projekt stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami mesta a je v súlade s platným územným plánom mesta
Nováky.
- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – OH zo dňa 21.11.2019 pod číslom
OU-PD-OSZP- 2019/027032-002
S realizáciou vyššie uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska odpadového
hospodárstva súhlasíme za týchto podmienok :
1. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby,v súlade s § 14
odst.1 písm.d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa o odpadoch.
Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť ku kolaudácii stavby.
2. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 odst.1 písm.b) bod 5 zákona
o odpadoch.
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi zo dňa 24.10.2019 pod číslom ORHZPDI- 957-001/2019
Súhlasíme bez pripomienok .
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu 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 požadujeme ho predložiť pri
kolaudačnom konaní.
- SPP Distribúcia zo dňa 17.12.2019 pod číslom TD/NS/0912/2018/Kr
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie
uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov,
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- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred
zasypaní výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu
a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadenia SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na
tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške
300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania
prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne.
- Stredoslovenská distribučná, a. s. zo dňa 15.01.2020 pod číslom 4300099703 k zazmluvneniu hl. ističa
(priame meranie), rekonštrukcia rozvádzača merania a objektu na polyfunkčný objekt
Zo zazmluvnením odoberaného miesta výkonu súhlasíme s nasledovnými podmienkami:
1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenie v majetku SSD a. s. nachádzajú, je potrebné rešpektovať
ich ochranné pásma a postupovať v zmysle platnej legislatívy.
2. Napojenie na elektrinu žiadame riešiť z existujúcej distribučnej sústavy v danej lokalite- napojenie ostáva
pôvodné.
3. SSD súhlasí so zazmluvnením odoberaného výkonu a montážou hlavného ističa pred elektromerom v súlade
s vyššie uvedenými hodnotami, za nasledovných podmienok- úpravy na energetickom zariadení môže realizovať
v súlade s Vyhl. 508/2009 Z.z., odborne spôsobilá osoba. V prípade potreby, po úhrade pripojovacieho poplatku,
je nevyhnutné požiadať o súhlas na rozplombovanie krytov elektromerového rozvádzača a iných zaplomb. častí
el. rozvodu na danom existujúcom odbernom mieste prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny.
4. Po úprave odberného v súlade s „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných
miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej SSD)“, ktoré sú zverejnené na
stránkach www.ssd.sk je potrebné predložiť do SSD „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie
odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“, ktoré je zverejnené na stránkach www.ssd.sk
a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí.
Každé vybudované energetické zariadenie odberateľa musí mať vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke
a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po
elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z a Protokol
o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ poviný predložiť na požiadanie SSD v súlade
s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
5. Požiadavku na pripojenie upraveného odberného miesta a preložku merania, je potrebné uplatniť až po
píprave a označení elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača, t. j. po príprave odberného miesta na
pripojenie k distribučnej sústave SSD a po potvrdení prijatia dokladov v zmywsle bodu 4 zo strany SSD.
Potrebnú úpravu si zabezpečuje žiadateľ sám.
6. Pre zazmluvnenie hl. ističa, je potrebné uzatvoriť novú Zmluvu o pripojení (ďalej len Zmluva). Zluva
nadobudne účinnosť a platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvy sú vyhotovené
v dvoch rovnopisoch, ktoré sú Vám zaslané na podpis. Tieto rovnopisy je potrebné vyplniť za odberateľa
a odberateľom podpísaný jeden rovnopis zaslať späť na adresu SSD, a. s..
7. SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu
pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania pre
nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSD k takémuto charakteru
využívania odberného miesta.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach zo dňa 10.01.2020 pod
číslom B/2019/01949-HŽP/56
Suhlasíme so zmenou v užívaní časti stavby: „Polyfunkčný objekt – prestavba časti ubytovne na byty“, ul. M. R.
Štefánika 116/11, parc. č. 135/1 C KN, k. ú. Nováky.

5
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. zo dňa 28.01.2020 pod číslom 17-321/Šc-2020
K projektovej dokumentácii nemáme pripomienky.
10. 15 dní po doručení požiada stavebník tunajší stavebný úrad o potvrdenie právoplatnosti tohoto
rozhodnutia.
11. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe
kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba
začatá.
Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Odôvodnenie:
Žiadatelia : PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s., M. R. Štefánika 116, Nováky podali dňa 30.01.2020 na
Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 stavebného zákona žiadosť o stavebné
povolenie na zmenu stavby : „Prestavba časti slobodárne (ubytovne) na byty na III. NP. budovy- 8
bytových jednotiek“, umiestnenej v katastrálnom území Nováky , na pozemku parc. č. podľa C-KN 135/1
a 135/7.
Žiadosť bola podaná v zmysle § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z..
Na uvedenú stavbu sa podľa § 39a odst.3 písm.c) zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby ( stavebné úpravy
a udržiavacie práce).
Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
staveb. poriadku v znení neskorších právnych úprav (stavebný zákon) v zastúpení Spoločným obecným úradom
v Novákoch oznámili podľa § 36 a § 61 stavebného zákona dňa 28.02.2020 začatie stavebného konania
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy a upustil od ústneho
rokovania spojeného s miestnym šetrením.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z
hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania
a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani
neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Svoje stanovisko k stavbe oznámili : Mesto Nováky, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v
Prievidzi , Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – OH,OPK, SPP distribúcia,
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza,
Stredoslovenská distribučná a ostatní účastníci stavebného konania. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok
tohoto rozhodnutia.
Na základe vyššie uvedeného, predložených dokladov, ako aj uskutočneného ústneho konania, nenašiel
stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Projektanti stavby:
Ing. arch. Gabriel Szalay, Š. Baniča 777/2, 971 01 Prievidza
Ing. Miroslav Marko- MOP, Tehelná 217/10, 972 17, Kanianka
Peter Mayer- elektroprojekcia, s r. o., J. Pauleho 118/9, 971 01 Prievidza
Ing. Rastislav Skrovný, PhD., PBS, M. Rázusa 2144/24, 960 01 Zvolen
Predpokladaný rozpočtový náklad stavby: 65 000,- EUR
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Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.
Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť
a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky.
Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.
Žiadateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších právnych úprav vo výške 200,- EUR do pokladne obce.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolať do 15 dní
odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín
podaním odvolania na stavebný úrad Mesto Nováky.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa
ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Dušan ŠIMKA
primátor mesta

Príloha pre stavebníka a stavebný úrad:
1. Situácia súčasného stavu územia na podklade mapy katastra nehnuteľností so zákresom umiestnenia stavby.
2. Dokumentácia stavby overená Spoločným obecným úradom v Novákoch v stavebnom konaní.
Stavebné povolenie sa doručí:
- Účastníkom stavebného konania:
1. PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s., M. R. Štefánika 116, Nováky
2. Ďalší účastníci konania uvedení na strane 1
3. Mesto Nováky - do spisu
- Dotknutým orgánom a organizáciám :
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi
5. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie- ŠVS, OPK, OH , ul.G.Švéniho 3H,
Prievidza
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, Bojnice
7. Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. StVPS, a. s. , Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
9. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy44/b, 825 19 Bratislava 26
Mestu Nováky spolu s dokumentáciou stavby overenou Spoločným obecným úradom v Novákoch
v stavebnom konaní.

