
Obec   Nedožery-Brezany,  
Obecný úrad Nedožery-Brezany, 

Družstevná č. 367/1, 972  12 Nedožery-Brezany             
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 Číslo: 296/2018-1141/SP                                         V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 07.11.2018 

 Vybavuje: Ing. Jankovová 
 
 

 

Vec:   Rozhodnutie  o  dodatočnom  povolení  zmeny stavby pred jej dokončením                

spojeným s kolaudáciou zmeny stavby  

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

Vyvesená dňa: 07.11.2018 

Zvesená dňa:   22.11.2018                                                              Meno, podpis, pečiatka 

 

R o z h o d n u t i e 
o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením  

spojeným s kolaudáciou zmeny stavby  
 

       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“) v spojení s ust. § 27 ods.1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdil podľa ust. 

§ 88 ods.1 písm.b) a § 88a v náväznosti na ust. § 68 v súčinnosti s ust. § 62 a § 63 stavebného 

zákona, ust. § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona a ust. vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie, dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v projektovej 

dokumentácii označenej pod názvom „stavebné úpravy rodinného domu“ nachádzajúcej sa 

v katastrálnom území Nedožery na Budovateľskej ulici v obci Nedožery-Brezany na pozemku 

registra C KN parc.č. 580/25, podľa geometrického plánu č. 245/2017 zo dňa 03.10.2017 na 

novovytvorenom pozemku registra C KN parc.č. 580/47, ktorej realizácia bola uskutočnená 

stavebníkom Ľubošom Novotným, Budovateľská 296/70, 972 12 Nedožery-Brezany, 

v rozpore so stavebným povolením vydaným obcou Nedožery-Brezany pod podacím číslom 

obce 10/2012, podacím číslom SOcÚ 30/2012/SP, dňa 12.04.2012, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 14.05.2012 a bez následného povolenia stavebného úradu, v rozsahu 

v akom sa dotýka práv a právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania 

ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi a zistil, že dodatočné povolenie zmeny 
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stavby pred jej dokončením nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným 

zákonom a osobitnými predpismi a takto rozhodol: 

I. 

      Tunajší stavebný úrad na podklade predložených dokladov, výsledkov vykonaných 

konaní, zabezpečených stanovísk a podanej žiadosti o dodatočné povolenie zmeny stavby 

pred jej dokončením, podľa ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa ust. § 88 ods.1 písm.b), ust. § 88a ods.4 

stavebného zákona v náväznosti na ust. § 68 v súčinnosti s ust. § 66 stavebného zákona a ust. 

§ 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.     

v y d á v a 

  pre stavebníka: Ľuboš Novotný 

  adresa:              Budovateľská 296/70, 972 12 Nedožery-Brezany 

 

d o d a t o č n é    p o v o l e n i e      

z m e n y    s t a v b y    p r e d    j e j    d o k o n č e n í m 

 „stavebné úpravy rodinného domu“  
(ďalej len zmena stavby)  

v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou STATIC CONSULTING 

s.r.o., Brezianska 665/7, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO 46866438, v apríli 2017 

a v septembri 2018, odsúhlasenej v tomto konaní, ktorá rieši (stručný opis, kapacita): 

 prístavbu k rodinnému domu s.č. 296 spočívajúcu v suteréne z rozšírenia priestorov 

garáže a v nadzemnom podlaží nad pôdorysom rozšírenia garáže sa nachádza nový 

priestor prevádzky „Pánskeho, dámskeho a detského kaderníctva“, zastrešenie prístavby je 

riešené novou pochôdznou plochou strechou, na ktorej sa nachádza v úrovni podkrovia 

rozšírenie terasy, ktorá je po celej dĺžke zastrešená pultovou strechou so sklonom strešnej 

roviny 13o, 

 stavebné úpravy rodinného domu s.č. 296 predstavujúce búracie práce menšieho rozsahu 

podľa projektovej dokumentácie, zateplenie rodinného domu, na existujúcej strešnej 

konštrukcii sedlového tvaru výmenu pôvodnej strešnej krytiny z pálenej škridle za novú 

betónovú krytinu,  

 pôvodné napojenie rodinného domu s.č. 296 na siete technického vybavenia územia, nové 

priestory budú dopojené na technické siete z existujúcich rozvodov rodinného domu s.č. 

296.  

     Zmena stavby sa nachádza sa v katastrálnom území Nedožery na pozemku registra C KN 

parc.č. 580/25, po skutkovom zameraní zmeny stavby geometrickým plánom  č. 245/2017 

vyhotoveným firmou Patricius Sova - GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, 

IČO 48185655, dňa 03.10.2017 a úrade overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálnym 

odborom, dňa 11.10.2017 pod č. 1089/2017, sa stavba rodinného domu nachádza na 

novovytvorenom pozemku registra C KN parc.č. 580/47. 

Ostatní účastníci konania sú: 

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

2. Ing. Roman Záň, Záhradná 819/16, 972 47 Oslany  

3. Soňa Chorvátová, 972 15 Kľačno č. 17 
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4. Tatra banka a.s. Bratislava, Hodžovo námestie 3, P.O.Box 42, 850 05 Bratislava 55 

5. Mgr. Anna Paulíková, Budovateľská 295/69, 972 12 Nedožery-Brezany 

6. Ing. Stanislav Paulík, Budovateľská 295/69, 972 12 Nedožery-Brezany  

7. Ján Krpelan, Budovateľská 297, 972 12 Nedožery-Brezany  

8. Anna Krpelanová, Budovateľská 297, 972 12 Nedožery-Brezany  

9. Filip Mokrý, 972 16 Pravenec č. 58 

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

11. ostatní účastníci konania dotknutí stavbou, fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke 

alebo iné práva k pozemku registra C KN parc.č. 615 v katastrálnom území Nedožery 

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

vlastnícke alebo iné práva k pozemkom registra C KN parc.č. 615 a 616 v katastrálnom 

území Nedožery môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté prostredníctvom verejnej 

vyhlášky    

 

    Vzhľadom k tomu, že zmena stavby je celá zrealizovaná, stavebný úrad neurčuje 

podmienky pre jej dokončenie.  

II. 

      Tunajší stavebný úrad súčasne týmto rozhodnutím po preskúmaní návrhu a na základe 

ústnych pojednávaní spojených s miestnym zisťovaním, ktoré sa konali dňa 26.09.2018 

a 07.11.2018, podľa ust. § 82 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. § 20 vyhlášky MŽP 

SR č. 453/2000 Z.z.,  

p o v o ľ u j e     u ž í v a n i e     z m e n y     s t a v b y 

„stavebné úpravy rodinného domu“ 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nedožery na pozemku registra C KN parc.č. 580/25, 

po skutkovom zameraní zmeny stavby geometrickým plánom  č. 245/2017 vyhotoveným 

firmou Patricius Sova - GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, IČO 48185655, 

dňa 03.10.2017 a úrade overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, dňa 

11.10.2017 pod č. 1089/2017, sa stavba rodinného domu nachádza na novovytvorenom 

pozemku registra C KN parc.č. 580/47. 

Kolaudovaná   zmena stavby  pozostáva:  

 z prístavby k rodinnému domu s.č. 296 spočívajúcej v suteréne z rozšírenia priestorov 

garáže a v nadzemnom podlaží nad pôdorysom rozšírenia garáže sa nachádza nový 

priestor prevádzky „Pánskeho, dámskeho a detského kaderníctva“;  zastrešenie prístavby 

je riešené novou pochôdznou plochou strechou, na ktorej sa nachádza v úrovni podkrovia 

rozšírenie terasy, ktorá je po celej dĺžke zastrešená pultovou strechou so sklonom strešnej 

roviny 13o, 

 zo stavebných úprav rodinného domu s.č. 296 predstavujúcich búracie práce menšieho 

rozsahu podľa projektovej dokumentácie, zateplenie rodinného domu, výmenu pôvodnej 

strešnej krytiny z pálenej škridle na existujúcej strešnej konštrukcii sedlového tvaru za 

novú betónovú krytinu, 

 z pôvodného napojenia rodinného domu s.č. 296 na siete technického vybavenia územia, 

nové priestory budú dopojené na technické siete z existujúcich rozvodov rodinného domu 

s.č. 296. 

Účel užívania zmeny stavby – individuálne bývanie v rodinnom dome a prevádzkovanie 

pánskeho, dámskeho a detského kaderníctva. 
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Rodinný dom obsahuje 1 byt s príslušenstvom a s garážou, úžitková plocha bytu je 251,43 m2 

a obytná plocha bytu je 73,07 m2 a prevádzku pánskeho, dámskeho a detského kaderníctva o 

úžitkovej ploche 6,45 m2. 

Z   hľadiska času trvania je zmena stavby trvalého charakteru.  

        

     Pre užívanie zmeny stavby určuje tunajší stavebný úrad podľa ust. § 82 ods.2 a ods.4 

a ods.5 stavebného zákona a podľa ust. § 20 písm.d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. tieto 

podmienky: 

1. Zmenu stavby užívať na účely podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v 

stavebnom konaní a v konaní o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením 

a v súlade s platnými bezpečnostnými a hygienickými predpismi ako aj predpismi 

súvisiacimi s ochranou životného prostredia. 

2. Zmenu stavby udržiavať v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo 

požiarnych a hygienických závad, nedochádzalo k narušeniu vzhľadu a k znehodnoteniu 

zmeny stavby. 

3. Trvalo uchovávať dokumentáciu zmeny stavby po celý čas užívania zmeny stavby, pri 

zmene vlastníctva ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému 

úradu. 

4. Počas užívania zmeny stavby musí byť existujúca žumpa, do ktorej sú odvedené odpadové 

vody, vodotesná, technicky vyhovujúca, kapacitne postačujúca, vývoz obsahu žumpy 

zabezpečiť do ČOV a doklad o vývoze ponechávať pre prípadné kontroly.   

5. S odpadom, ktorý vznikne počas užívania zmeny stavby, nakladať v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

6. Podľa ust. § 82 ods.5 stavebného zákona, ak sa má časť zmeny stavby užívať ako 

prevádzkáreň, je toto kolaudačné rozhodnutie zároveň aj osvedčením, že prevádzkáreň je 

spôsobilá na prevádzku. 

7. Zabezpečiť zápis geometrického plánu č. 245/2017 vyhotoveného firmou Patricius Sova - 

GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, IČO 48185655, dňa 03.10.2017 

a úrade overeného Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, dňa 11.10.2017 

pod č. 1089/2017, do evidencie katastra nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, 

katastrálneho odboru. 

8. Po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia všetkým účastníkom konania 

požiadať stavebný úrad o vyznačenie  jeho právoplatnosti. 

     Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

     Námietky účastníkov konania neboli podané. 

     Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej zmeny stavby so základnými 

požiadavkami na stavby podľa ust. § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými 

požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa ust. § 47 stavebného zákona, všeobecnými 

technickými požiadavkami na výstavbu podľa ust. § 43e stavebného zákona a vyhlášky MŽP 

SR č. 532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant svojou odbornosťou zodpovedá 

za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov 

vyplývajúce z platných právnych predpisov. 

O d ô v o d n e n i e : 

       Obec Nedožery-Brezany ako príslušný stavebný úrad oznámil z úradnej povinnosti a na 

podklade žiadosti podanej Ľubošom Novotným, Budovateľská 296/70, 972 12 Nedožery-

Brezany, správne konanie vedené podľa ust. § 88 ods.1 písm.b) a ust. § 88a v náväznosti na 
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ust. § 68 stavebného zákona vo veci posúdenia dodatočného povolenia zmeny stavby pred jej 

dokončením v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „stavebné úpravy rodinného 

domu“ nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nedožery na Budovateľskej ulici v obci 

Nedožery-Brezany na pozemku registra C KN parc.č. 580/25, podľa geometrického plánu č. 

245/2017 zo dňa 03.10.2017 na novovytvorenom pozemku registra C KN parc.č. 580/47, 

ktorej realizácia bola uskutočnená stavebníkom Ľubošom Novotným, Budovateľská 296/70, 

972 12 Nedožery-Brezany, v rozpore so stavebným povolením vydaným obcou Nedožery-

Brezany pod podacím číslom obce 10/2012, podacím číslom SOcÚ 30/2012/SP, dňa 

12.04.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2012 a bez následného povolenia 

stavebného úradu.  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 pred jej dokončením s kolaudačným konaním. 

     Obec Nedožery-Brezany vydala na zmenu stavby rodinného domu s.č. 296 stavebné 

povolenie pod podacím číslom obce 10/2012, podacím číslom SOcÚ 30/2012/SP, dňa 

12.04.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2012,  ktorým povolila: 

 prístavbu k rodinnému domu, v ktorej sa navrhovalo nové dvojramenné schodisko 

zabezpečujúce komunikáciu medzi prízemím a podkrovím a v suteréne rozšírenie garáže; 

pričom pôvodné vonkajšie schody sa navrhovali obmurovať a pôvodné vnútorné priame 

schodisko uzatvoriť z dôvodu využitia priestoru ako komora,  

 zvýšenie nadmurovky podkrovia pre využitie celej zastavanej plochy podkrovia, v ktorej 

bola navrhnutá bytová jednotka obsahujúca kuchyňu s obývacou izbou, obytné miestnosti 

a sociálno-hygienické a komunikačné priestory, 

 odstránenie pôvodnej konštrukcie dreveného krovu a vybudovanie novej asymetrickej 

sedlovej strechy,  

 napojenie rodinného domu na siete technického vybavenia územia pôvodné, podkrovie 

sa navrhovalo napojiť na existujúce rozvody vody, kanalizácie, plynu, elektrickej energie 

a ústredného kúrenia rodinného domu s.č. 296.  

     Zmena stavby pred dokončením posudzovaná v tomto konaní rieši uskutočnenú realizáciu 

zmeny stavby rodinného domu s.č. 296, ktorá pozostáva: 

 z prístavby k rodinnému domu s.č. 296 spočívajúcej v suteréne z rozšírenia priestorov 

garáže a v nadzemnom podlaží nad pôdorysom rozšírenia garáže sa nachádza nový 

priestor prevádzky „Pánskeho, dámskeho a detského kaderníctva“, zastrešenie prístavby je 

riešené novou pochôdznou plochou strechou, na ktorej sa nachádza v úrovni podkrovia 

rozšírenie terasy, ktorá je po celej dĺžke zastrešená pultovou strechou so sklonom strešnej 

roviny 13o, 

 zo stavebných úprav rodinného domu s.č. 296 predstavujúcich búracie práce menšieho 

rozsahu podľa projektovej dokumentácie, zateplenie rodinného domu, výmenu pôvodnej 

strešnej krytiny z pálenej škridle na existujúcej strešnej konštrukcii sedlového tvaru za 

novú betónovú krytinu, 

 z pôvodného napojenia rodinného domu s.č. 296 na siete technického vybavenia územia, 

nové priestory budú dopojené na technické siete z existujúcich rozvodov rodinného domu 

s.č. 296. 

      Pri stavbách postavených bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním je stavebný 

úrad povinný vždy najskôr skúmať, či takúto stavbu nemožno dodatočne povoliť.      

      Konanie o legalizácii nepovolenej stavby podľa ust. § 88a ods.1 stavebného zákona 

predpokladá dokázať, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami 

chránenými stavebným zákonom najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania 

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

primerane vzťahujú ust. § 58 až 66 stavebného zákona  a podľa ust. § 68 ods.2 stavebného 

zákona  sa na konanie o zmene stavby primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní.                                                     

K vydaniu dodatočného povolenia zmeny stavby pred jej dokončením spojeného s 

kolaudáciou boli doložené doklady v zmysle ust. § 11 a § 17 vyhlášky MŽP SR  č. 453/2000 

Z.z. a projekt zmeny stavby vypracovaný spoločnosťou STATIC CONSULTING s.r.o., 

Brezianska 665/7, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO 46866438, v apríli 2017 a v septembri 

2018. Za projektové riešenie zmeny stavby je plne zodpovedný projektant, ktorý svojou 

odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky 

ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov. 

     Projektant v statickom posudku zmeny stavby vypracovanom v septembri 2018 

konštatoval, že statický výpočet v konečnej fáze preukázal tuhosť a priestorovú stabilitu 

stavby ako celku vzhľadom na zaťažovacie pomery predpísané súčasne platnými slovenskými 

technickými normami. Riešená zmena stavby pred dokončením je vyhovujúca v zmysle 

platných technických predpisov. 

      Stavebník tiež čestne prehlásil, že zmena stavby je zrealizovaná v súlade s predkladanou 

projektovou dokumentáciou, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa 

stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok, v súlade s STN a inými platnými predpismi. 

Stavebník preukázal geometrickým plánom č. 245/2017 vyhotoveným firmou Patricius 

Sova - GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, IČO 48185655, dňa 03.10.2017 

a úrade overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, dňa 11.10.2017 pod 

č. 1089/2017, skutkové zameranie zmeny stavby, predložil odborné prehliadky a skúšky 

technických zariadení, záväzné stanoviská dotknutých orgánov: obce Nedožery-Brezany, č.j. 

930/2017 zo dňa 29.11.2017; Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza, so 

sídlom v Bojniciach, č.j. B/2018/01086-HŽP/4430 zo dňa 22.06.2018; Okresného riaditeľstva 

Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, č.j. ORHZ-PD1-870-001/2018 zo dňa 

14.09.2018; Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu 

štátnej správy v odpadovom hospodárstve, č.j. OU-PD-OSZP-2018/020906 zo dňa 

19.09.2018; Inšpektorátu práce Trenčín, č.j. 510/3111/18/KOL zo dňa 05.11.2018 a 

energetický certifikát budovy č. 115149/2017/12/015712008/EC zo dňa 13.11.2017 vydaný 

podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

      Stavebný úrad v konaní skúmal, či dodatočným povolením posudzovanej zmeny stavby 

pred jej dokončením nedôjde k rozporom s verejnými  záujmami chránenými stavebným 

zákonom a osobitnými predpismi. Zmena stavby je v súlade s Územným plánom obce 

Nedožery-Brezany schváleným OZ v Nedožeroch-Brezanoch prijatým uznesením OZ č. 

7/2012 zo dňa 29.02.2012, pričom záväzná časť je prijatá ako VZN obce Nedožery-Brezany 

č. 1/2012 zo dňa 25.04.2012. Stavebný úrad v konaní ďalej posúdil všetky predložené 

doklady, vyhodnotil výsledky ústnych pojednávaní uskutočnených dňa 26.09.2018 

a 07.11.2018 a zaoberal sa zabezpečenými stanoviskami dotknutých orgánov. Zo strany 

účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli vznesené námietky 

k dodatočnému povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením a ani k povoleniu užívania 

zmeny stavby. 

      Na podklade vyššie uvedených skutočností nebolo preukázané, že by došlo nad mieru 

primeranú pomerom k obmedzeniu alebo ohrozeniu práv a oprávnených záujmov účastníkov 

konania alebo k rozporu s verejným záujmom.   

      Stavebný úrad po vyhodnotení všetkých podkladov a stanovísk dospel k záveru, že 

dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením nie je v rozpore s verejným záujmom 

a podľa predložených podkladov k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia zmeny 

stavby a podľa výsledku miestneho šetrenia bolo konštatované, že zmena stavby spĺňa 
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podmienky predpísané stavebným zákonom. Užívaním zmeny stavby nie je ohrozené zdravie 

a bezpečnosť osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy. Vzhľadom na vyššie 

uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je  uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

Projektanti zmeny stavby:  

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

- Ing. Roman Záň, Záhradná 819/16, 972 47 Oslany  

- Soňa Chorvátová, 972 15 Kľačno č. 17 

       Správny poplatok bol uhradený do pokladnice obce Nedožery-Brezany v súlade so  

zákonom  č. 145/1995 Z.z. o správnych  poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa 

položky 61 v súčinnosti s položkou 60 písm.a) ods.1 vo výške 150,- €  t.z. trojnásobok sadzby 

50,- €. Taktiež bol uhradený aj správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa 

položky 62a písm.a) ods.1 vo výške 35,- €, nakoľko dodatočné povolenie zmeny stavby pred 

jej dokončením bolo spojené s kolaudáciou zmeny stavby.                                             
                                                                               

P o u č e n i e: 

     Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa ust. § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo 

dňa  jeho doručenia na  Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Odvolanie sa podáva na tunajšom stavebnom úrade t.z. 

obci Nedožery-Brezany,  Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany.      

     Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

                                   

 

 

                                                                                                   JUDr. Martin Mokrý 

                                                                                        starosta obce Nedožery-Brezany 

 

 

 

 

Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad: 

1. Dokumentácia zmeny stavby overená stavebným úradom v konaní o dodatočnom 

povolení zmeny stavby pred jej dokončením 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. stavebníkovi 

2. ostatným účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti rozhodnutia 

3. do spisu 

 

Na vedomie: 

1. obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, Nedožery-Brezany 972 12  

 

Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou pre účastníkov konania uvedených 

v rozdeľovníku pod č. 11 zabezpečí obec Nedožery-Brezany vyvesením tohto rozhodnutia 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. 


