
O B E C    T V R D O Š O V C E 

Obecný úrad, Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce 
_______________________________________________________________________________ 
Naše číslo: 719/2011-12           Tvrdošovce, 26.10.2012 

         Právoplatnosť: 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  
 
 

Obec Tvrdošovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o  

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších predpisov, v súlade 

s  §88a stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 

znení  neskorších predpisov  vydáva 

 

dodatočné povolenie podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona na stavbu: 

 

,,Rekonštrukcia rodinného domu“ 

 

pre stavebníka: Ján Mačkala, bytom Mlynská 9, Tvrdošovce  

účel využitia: bývanie 

objektová skladba: vlastná stavba 

miesto stavby: Tvrdošovce, Mlynská č. 9 

parcelné číslo stavebného pozemku na ktorom je stavba umiestnená: 963 - zastavané plochy a 

nádvoria 

príslušnosť k zastavanému územiu:  1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

katastrálne územie: Tvrdošovce 

výpis z listu vlastníctva č. 299 zo dňa 27.4.2011 

vlastník nehnuteľnosti: Ján Mačkala, bytom Mlynská 9, Tvrdošovce, František Labai, pobyt 

neznámy, Helena Labaiová, pobyt neznámy. 

 

 

Popis rozostavanosti stavby: Projektová dokumentácia rieši skutočné prevedenie prestavby 

jednopodlažného rodinného domu s valbovou strechou a neobytným podkrovím. Prestavba spočíva 

vo vybúraní dvoch otvorov v obvodovom múre pre okná. Oba otvory sú zrealizované. Ostatné 

stavebné konštrukcie a prípojky inžinierskych sietí ostávajú bez zmeny.  

 

 

Pre dodatočné povolenie a dokončenie stavby sa určujú nasledovné podmienky: 

 

1. Stavba sa uskutoční v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Martou Fialkovou, 

Školská 19, Tvrdošovce, dátum máj 2011, pod číslom zákazky 16/11, ktorá je súčasťou tohto 

rozhodnutia. 

2. Overenú dokumentáciu so stavebným povolením musí archivovať stavebník (aj právny nástupca,  

ďalej len stavebník) počas existencie stavby.                     

3. Prípadné zmeny stavby, ktoré podliehajú povoleniu, nesmú byť uskutočnené bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

    

 

 



2. strana rozhodnutia číslo 719/2011-12 

 

4. Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky podmienky kladené dotknutými orgánmi, ktoré 

sú určené osobitnými predpismi. 

5. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom 

vstupovať na stavenisko a na stavbu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky 

doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby štátnemu stavebnému dohľadu je stavebník povinný 

umožniť nazerať do dokumentácie. 

6. Realizáciou stavby nesmú byť ohrozené  práva a právom chránené záujmy dotknutých a má byť 

čo najmenej dotknuté životné prostredie a musia byť vykonané také opatrenia, aby užívaním 

nebolo rušené okolie. 

7. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržanie ochrany životného prostredia tým, že stavebník 

nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi obťažovať okolie, stavebná činnosť a prevádzka 

nesmie ohrozovať kvalitu životného prostredia. 

8. Stavbou nesmú byť spôsobené škody tretím osobám, ktoré majú práva a právom chránené  

záujmy vo väzbe s pozemkom  a stavbou. Prípadné škody vzniknuté výstavbou musí nahradiť 

stavebník oprávneným. 

9. Za technické riešenie stavby je zodpovedný projektant stavby. 

10. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v statickom posúdení stavby, ktoré 

vypracoval Ing. Alžbeta Thomková, autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb, dátum 

vypracovania 05/2011. 

11. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2013.         

12. Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadať tunajší stavebný úrad o kolaudáciu stavby.  

13. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného  kolaudačného rozhodnutia. 

14. Stavebník dokončí stavbu svojpomocne. Odborný dozor nad dokončením stavby bude 

vykonávať Otto Ivanič, J. G. Tajovského 8, Nové Zámky. 

 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V  konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania, preto nie je potrebné o nich 

rozhodovať. 

 

 

Účastníkmi konania sú: Ján Mačkala, Mlynská 9, Tvrdošovce, Obec Tvrdošovce, Helena Kvaková, 

Mlynská 11,   Tvrdošovce, Róbert Bencze, Mlynská 13, Tvrdošovce, František Labai, pobyt 

neznámy, Helena Labaiová, pobyt neznámy, Otto Ivanič, J. G. Tajovského 8, Nové Zámky, Marta 

Fialková, Školská 19, Tvrdošovce. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Obec Tvrdošovce, ako príslušný stavebný úrad, obdržala dňa 15.6.2011 žiadosť stavebníka 

Jána Mačkalu, bytom Mlynská 9, Tvrdošovce o vydanie dodatočného stavebného povolenia na 

stavbu ,,Rekonštrukcia rodinného domu“ miesto stavby: Tvrdošovce, Mlynská č. 9, na stavbe parc. 

číslo 963, kat. územia Tvrdošovce.  

Stavebný úrad v súlade s § 88a, § 61 stavebného zákona dňa 26.7.2011 oznámil začatie 

dodatočného stavebného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

deň 26.7.2011. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky 

a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. 

 

 



3. strana rozhodnutia číslo 719/2011-12 

 

Na miestnom zisťovaní a ústnom pojednávaní podali účastníčky konania Katarína Virágová a 

Alžbeta Cibulková námietky. Písomné námietky účastníkov konania stavebný úrad posúdil a 

vyhodnotil ich vo výrokovej časti rozhodnutia č. 719/2011-04 zo dňa 3.8.2011, ktorým stavebný 

úrad dodatočne povolil stavbu ,,Rekonštrukcia rodinného domu“ v Tvrdošovciach, na ulici Mlynská 

č. 9, pre stavebníka Jána Mačkalu, bytom Mlynská 9, Tvrdošovce. 

Proti citovanému rozhodnutiu sa v zákonnej 15 dňovej lehote odvolala Katarína Virágová,  

a po zákonnej lehote Mária Dózsová a Alžbeta Cibulková.  

Stavebný úrad v súlade so zákonom oboznámil účastníkov konania s obsahom odvolania a 

vyzval ich, aby sa k nemu v lehote 7 dní od doručenia vyjadrili. K odvolaniu sa nikto nevyjadril. 

Stavebný úrad upovedomil účastníkov konania o odvolaní a predložení napadnutého 

rozhodnutia spolu so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu.  

Krajský stavebný úrad v Nitre, ako príslušný odvolací orgán,  rozhodnutím č. KSUNR-2011-

1101-002 zo dňa 28.11.2011 zrušil uvedené rozhodnutie Obce Tvrdošovce a vrátil vec na nové 

prejednanie a rozhodnutie.  

Obec Tvrdošovce, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle rozhodnutia Krajského stavebného 

úradu v Nitre žiadala o poskytnutie údajov na identifikovanie spoluvlastníkov uvedenej stavby  

Františka Lábaia a Heleny Lábaiovej, a to Katastrálny úrad, Správu katastra Nové Zámky a Register 

obyvateľov SR Banská Bystrica. Stavebnému úradu sa nepodarilo zistiť miesto pobytu týchto dvoch 

spoluvlastníkov rodinného domu.  

Obec Tvrdošovce ako príslušný stavebný úrad v zmysle rozhodnutia Krajského stavebného 

úradu v Nitre dňa 30.3.2012 vyzvala stavebníka, aby v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy 

doplnil podanie o opis rozostavanosti stavby v projektovej dokumentácii a doložil výpis z listu 

vlastníctva registra „E“ na parcelu č. 1138/20, kat. úz. Tvrdošovce. 

Po doplnení podania stavebný úrad v konaní pokračoval a dňa 11.9.2012 v súlade s § 88a, § 

61 stavebného zákona oznámil všetkým známym účastníkom konania začatie stavebného konania na 

horeuvedenú stavbu a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.10.2012.  

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania, preto nebolo potrebné o nich 

rozhodovať. 

Vzhľadom na zmenu vlastníka susednej nehnuteľnosti, Mária Dózsová, Mlynská 11, 

Tvrdošovce, Katarína Virágová, Obchodná 22, Nesvady, Alžbeta Cibulková, Novozámocká cesta 52, 

Tvrdošovce nespĺňajú podmienky pre postavenie účastníka konania.  

Stavebník v konaní predložil nasledovné doklady: výpis z listu vlastníctva, kópiu z 

katastrálnej mapy, vyhlásenie odborne spôsobilej osoby o vykonávaní odborného vedenia stavby, 

vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Nových Zámkoch, odboru ochrany zložiek 

životného prostredia, ďalej projektovú dokumentáciu, statický posudok a posúdenie stavby 

z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. 

Stavebník v konaní ďalej predložil Posúdenie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, 

vypracované špecialistom požiarnej ochrany, podľa ktorého v požiarne nebezpečnom priestore 

posudzovanej stavby rodinného domu sa nenachádza iná stavba a teda navrhovaná stavba spĺňa 

požiadavky požiarnej bezpečnosti. Podľa Statického posudku vypracovaného Ing. Alžbetou 

Thomkovou, autorizovaným stavebným inžinierom, je vybudovanie otvorov zo statického hľadiska 

možné a nenaruší stabilitu objektu.  

Stavebný úrad v konaní posúdil podanie a dokladovú časť predovšetkým z hľadiska súvislostí 

s dostupnými údajmi stavebného úradu. Pri posudzovaní vychádzal zo všeobecne platných právnych 

a technických predpisov v nadväznosti na zabezpečenie záujmov spoločnosti a súčasne aj účastníkov 

konania, pritom zistil, že podanie a dokladová časť poskytuje dostatočnú možnosť na splnenie 

požiadaviek výroku tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil rozpor s verejnými 

záujmami, ani iné dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby. Stavebný úrad v 

rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby dodatočne povolil už vykonané stavebné práce a určil 

podmienky na dokončenie stavby.    
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P o u č e n i e 

 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov  možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Obec Tvrdošovce. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití riadnych 

opravných prostriedkov. 

                                                                

 

 

 

 

 

                 Ing. Marián Tóth  

         starosta obce 

 

 

Prílohy k rozhodnutiu: 

- pre stavebníka:  overená projektová dokumentácia stavby 

- pre OcÚ Tvrdošovce:  overená projektová dokumentácia stavby 

                    

 

Správny poplatok: 46,- € 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Ján Mačkala, Mlynská 9, Tvrdošovce 

2. Obec Tvrdošovce 

3. Helena Kvaková, Mlynská č. 11, Tvrdošovce 

4. Róbert  Bencze, Mlynská 13, Tvrdošovce 

5. František Labai, pobyt neznámy, doručuje sa verejnou vyhláškou 

6. Helena Labaiová, pobyt neznámy, doručuje sa verejnou vyhláškou 

7. Otto Ivanič, J. G. Tajovského 8, Nové Zámky 

8. Marta Fialková, Školská 19, Tvrdošovce 

 

 

Verejnou vyhláškou sa doručí:  

1. Obec Tvrdošovce – úradná tabuľa 

2. Obec Tvrdošovce – www.tvrdosovce.sk 
 
 
 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

Vyvesené  dňa: ......................................... Pečiatka, podpis .......................................... 

 

 

Zvesené dňa:  ..........................................  Pečiatka, podpis.......................................... 


