
 

 

MESTO  NOVÁKY 
v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch, Nám.SNP 174/23, Nováky 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                      V Novákoch, dňa  30.11.2020                                                                                                                              

                                                                                                                      číslo spisu:  91/2020/459/SOÚ 

                                                                                                                      Vybavuje: Ing. Sigotská 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA: 

 

Vyvesená dňa : 

Zvesená dňa : 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby : 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E  

 o začatí  konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením 

a upustenie od ústneho rokovania a miestneho zisťovania 

__________________________________________________________________________________ 

   
     Žiadatelia  VAŠA, s.r.o., ul. A.Hlinku 86, 972 71 Nováky  podali  dňa  20.11.2020  na Mesto Nováky   

ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 odst.1  stavebného zákona  ( na SOÚ Nováky doručené  

23.11.2020 )žiadosť o   dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu :  “ Dostavba 

areálu firmy VAŠA s.r.o., Nováky – SO Spevnené plochy a prístupové komunikácie – 

Prístupová komunikácia pre príjazd vozidiel HaZZ “, umiestnenú   na pozemkoch   parc. č. C KN 

6051, 3213, 6523, 3208, 3211, 6524, 4850 , v katastrálnom území  Nováky. 

      Stavebné povolenie na stavbu: „  Dostavba areálu firmy VAŠA s.r.o., Nováky – SO Spevnené plochy 

a prístupové komunikácie “ bolo vydané špeciálnym stavebným úradom Mestom Nováky pod číslom 

06/2017/31/SOÚ dňa 3.12.2018 ( právoplatné 23.1.2019 ) , na pozemkoch parc.č. C KN 3281, 3603, 6449, 

6586, 4565, 6051, 3213, 6523, 3208, 6524, katastr. územie Nováky.  

Členenie stavby : 

SO 04 Obslužná  vnútroareálová komunikácia 

SO 05 Obslužné plochy, komunikácie a parkoviská k objektu 

 

    Prílohou oznámenia pre účastníkov konania  ( vlastníkov susedných nehnuteľností )  je situácia 

umiestnenia stavby . 

     Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením. 

      Mesto  Nováky  v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch  v súlade s ustanovením § 88a 

stavebného zákona a ust. § 61 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný  zákon)  v znení neskorších predpisov 

oznamuje začatie   konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením účastníkom konania 

a dotknutým orgánom a organizáciám a súčasne upúšťa od  ústneho  pojednávania a miestneho zisťovania . 

Pretože sú stavebnému úradu dobre známe  pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na  

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

zisťovania  a ústneho konania.  

    Stavebný úrad súčasne podľa § 142h stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestnej 

obhliadky, pretože ich vykonanie s ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo 

núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 , nie je nevyhnutné. 

    Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť do do  7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia na  Spoločnom obecnom úrade v Novákoch, Nám.SNP 174/23, 1. poschodie, č. dv. 25, č.tel. 0940 

636 405,  predovšetkým v stránkové dni . 
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     Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne najneskôr do  7 pracovných dní odo 

dňa doručenia tohto oznámenia, prípadne e mailom : erika.sigotska@novaky.sk  na Spoločnom obecnom 

úrade v Novákoch , Nám.SNP 174/23, 1. poschodie, č. dv. 25, ústne na č. tel. 0940 636 405 ,  inak sa na ne 

neprihliadne.  

   V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec v mieste stavby. Ak 

niektorý z  orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať o predĺženie lehoty pre 

vyjadrenie tunajší stavebný úrad pred jej uplynutím. Na pripomienky uplatnené po určenom  termíne, nebude 

prihliadnuté. 

     Podľa ustanovenia § 36 ods. 3 a § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v  určenej 

alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska 

ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

     V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 

konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

 

 

 

                                                                                                          Ing. Erika  S i g o t s k á 

                                                                                               referentka pre stavebné konanie SOÚ  

 

Oznámenie sa doručí : 

-účastníkom konania : 

1. VAŠA, s.r.o., ul. A.Hlinku 86, Nováky 

2. AD značenie s.r.o., M.R.Štefánika 3, Prievidza 

3. Eduard Gombarčík, , ul. A.Hlinku 86, Nováky 

4. Vladislav Chlpek , Moyzesova 1054/1, Bojnice 

5. Ing. Lenka Kohútová, značenie.sk, s.r.o., Východná 301/40, 971 01 Prievidza 

6. Ing. Martin Dzurko, Špecialista PO, Školská 668/68A, 972 11 Lazany 

7. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava 

8. Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčanke 2927/8, 010 01 Žilina 

9. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 

10. Mesto  Nováky – do spisu  

11. Ostatní účastníci  konania o dodatočnom povolení zmeny stavby  ( vlastníci susedných nehnuteľností)  

verejnou vyhláškou cestou Mestského úradu v Novákoch vyvesenou na viditeľnom mieste po dobu 15 dní. 

Posledný deň zvesenia je dňom doručenia. 

-  dotknutým orgánom a organizáciám : 

12. Slovak Telekom, a.s. Poštová 1, Žilina 

13. Stredoslovenská distribučná , a.s. , Pri Rajčanke 2927/8, Žilina 

14. StVPS Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

15.Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠVS, OH, OPK, ul.G.Švéniho 3H,Prievidza    

16. SPP - distribúcia, , a.s. , Mlynské Nivy 44b, Bratislava 

17. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi 

18. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Pracovisko Prievidza,ul. Nová č.2, Prievidza 

19. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. M.Slovenskej 10, Prievidza 

20. Obvodný banský úrad v Prievidzi, M.Slovenskej 10, Prievidza 

21. Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 

22. MV SR, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia , Medzibriežková 2, Prievidza  

23. SSC, Investičná výstavba a správa ciest, M.Rázusa 104/A, Žilina 

24. Národná dialničná spoločnosť,  Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

25.  Okresné riaditeľstvo PZ SR , Okresný dopravný inšpektorát Prievidza 

26. Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát , Jilemnického 1, Trenčín 
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