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Obec   Nedožery-Brezany 
Obecný úrad Nedožery-Brezany 

Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 21/2021-62/SP                                                V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 18.01.2021     

Vybavuje: Ing. Jankovová 

 
  

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

Vyvesená dňa: 19.01.2021 

Zvesená dňa:   03.02.2021                                                                 Meno, podpis, pečiatka 

 

Oznámenie 
o začatí konania vo veci povolenia zmeny v užívaní časti stavby 

a pozvanie k ústnemu pojednávaniu 

 
 

     Navrhovateľ, LUCIDIS s.r.o., V.B. Nedožerského 118/165, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO 

47382244, podal dňa 12.01.2021 na tunajšom stavebnom úrade návrh na povolenie zmeny v 

užívaní časti stavby rodinného domu s. č. 118 – jedna samostatná miestnosť umiestnená 

v zadnej časti rodinného domu s. č. 118 s rozmermi 5,0 m x 3,2 m na prevádzku „chránená 

dielňa v odbore textilná výroba – plstenie a výroba predmetov z ovčej vlny“ o úžitkovej 

ploche 16,0  m
2
 (bez stavebných úprav), nachádzajúca sa na pozemku registra C KN parc. č. 

95/1, v katastrálnom území Nedožery.  

     Dňom podania návrhu bolo začaté konanie o povolení zmeny v užívaní časti 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“) v spojení s 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, v súlade s ust. § 18 ods. 3 v spojení s ust. § 26 ods. 1  zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“) v nadväznosti na ust. § 85 ods. 1 v súčinnosti s ust. § 80 ods. 1 stavebného zákona 

oznamuje začatie konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej  správy 

a súčasne v súlade s ust. § 21 ods. 1 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním na 

deň 16.02.2021 o 10,00 hod.  

so stretnutím v Nedožeroch-Brezanoch,  

na ulici V.B. Nedožerského pred rodinným domom s. č. 118. 

(stavebník zabezpečí miestnu ohliadku) 

     Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Obecnom 

úrade v Nedožeroch-Brezanoch, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany, najmä 

v stránkový deň pre stavebný úrad (streda od 12,15 hod. do 17,00 hod.) a pri ústnom 

pojednávaní. 
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     Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská k návrhu uplatniť 

najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa podľa ust. § 80 ods. 2 stavebného zákona na ne 

neprihliadne. Ak sa niektorí z účastníkov konania nezúčastnia ústneho prejednania veci, má 

sa za to, že so zmenou účelu užívania časti stavby súhlasia bez pripomienok. Ak niektorý z 

orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať tunajší 

stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím.  

     Podľa ust. § 26 ods. 1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije správny 

orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi. 

     Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní  zastupovať, musí jeho zástupca 

predložiť písomnú plnú moc na zastupovanie.                                                                         

K ústnemu pojednávaniu je navrhovateľ povinný pripraviť: 

- Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy: Záväzné stanovisko Okresného 

riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, k zmene účelu užívania časti 

stavby a Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so 

sídlom v Bojniciach, k zmene účelu užívania časti stavby. 

 Preukázanie úhrady správneho poplatku vo výške 30,- € podľa zákona NR SR č. 145/1995 

Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradeného do pokladnice obce 

Nedožery-Brezany resp. na účet obce Nedožery-Brezany (VS 47382244, do poznámky 

uviesť zmena účelu užívania stavby LUCIDIS s.r.o. Nedožery-Brezany). 

                                                                                                                                                                                                                                                   

       Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie prenosného koronavírusu SARS-

CoV-2 žiadame zúčastnených o dodržanie preventívnych opatrení v súvislosti so šírením 

respiračného ochorenia COVID-19 nariadených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky. A to najmä: zúčastnení musia mať na tvári ochranné rúško, rukavice a počas 

celého ústneho pojednávania musia držať od iných zúčastnených minimálny odstup 2 metre. 

Z dôvodu potreby podpisu zápisnice žiadame zúčastnených, aby si priniesli so sebou vlastné 

písacie potreby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                         

                                                                                                                            

 

                                                                                        

                                                                                                  Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

                                                                                            starosta obce Nedožery-Brezany                                                                                                                                      
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Na konanie sa pozývajú:  

1. LUCIDIS s.r.o., V.B. Nedožerského 118/165, 972 12 Nedožery-Brezany 

2. Mgr. Antónia Bartošová, V.B. Nedožerského 118/165, 972 12 Nedožery-Brezany 

3. Tibor Bartoš, V.B. Nedožerského 118/165, 972 12 Nedožery-Brezany 

4. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín  

5. Robert Flimel, Budovateľská 258/32, 972 12 Nedožery-Brezany 

6. Silvia Pekárová, Hviezdoslavova 501/73, 972 12 Nedožery-Brezany 

7. Jozef Pekár, Sládkovičova 357, 972 12 Nedožery-Brezany 

8. Ľudmila Šimová, Družstevná 682/6, 972 12 Nedožery-Brezany 

9. Eulália Tóthová, 4. apríla 312/7, 972 12 Nedožery-Brezany 

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

11. Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 

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

Nedožery-Brezany 

13. ostatní účastníci konania dotknutí zmenou účelu užívania časti stavby a neznáme fyzické 

a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k susediacim pozemkom registra C 

KN parc. č. 94, 89/1, v katastrálnom území Nedožery a k susedným stavbám - rodinnému 

domu s.č. 114 na pozemkoch registra C KN parc.č. 89/2, 89/3 a  92, rodinnému domu s. č. 

54 na pozemku registra C KN parc. č. 91 a rodinnému domu s. č. 116 na pozemku registra 

C KN parc.č. 90, v katastrálnom území Nedožery, môžu byť rozhodnutím priamo 

dotknuté, prostredníctvom verejnej vyhlášky   

14. do spisu  

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky z dôvodu, že stavebnému úradu nie sú známi  

účastníci konania alebo ich pobyt a bude vyvesené podľa ust. § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli obce Nedožery-Brezany. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Obec 

Nedožery-Brezany súčasne zverejní túto písomnosť aj iným spôsobom v mieste obvyklým (na 

webovom sídle obce Nedožery-Brezany info@nedozery-brezany.sk, starosta@nedozery-

brezany.sk). 
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