
O B E C    T V R D O Š O V C E 

Obecný úrad, Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce 

Číslo spisu: 1099/2011-04                                                  V Tvrdošovciach, dňa 20.01.2012 

                    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 § 39 a § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (správny poriadok) vydáva toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné 

povolenie v spojenom konaní, ktorým  

 

 

p o v o ľ u j e 
 

 

stavbu: ,,Prestavba a prístavba rodinného domu“ 

miesto stavby: Tvrdošovce, Nová cesta 92 

účel: bývanie 

objektová skladba: vlastná stavba, NN prípojka 

parcelné číslo stavebného pozemku podľa KN na ktorom sa stavba umiestňuje: 8679/1, 8679/2 

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

katastrálne územie: Tvrdošovce 

pre stavebníkov: Ladislav Tóth a manţ. Magdaléna, obaja bytom Štúrova 8, Tvrdošovce 

podľa výpisu z listu vlastníctva č. 3085 zo dňa 17.08.2011  

vlastník nehnuteľnosti: Ladislav Tóth a manţ. Magdaléna, obaja bytom Štúrova 8, Tvrdošovce. 

 

Stručný popis: Predmetom projektovej dokumentácie je prístavba a prestavba murovaného, 

jednopodlaţného rodinného domu bez podpivničenia a s neobytným podkrovím. Navrhuje sa 

prístavba a podkrovná časť s novou sedlovou strechou v kombinácii s valbovou strechou. Navrhuje 

sa nová elektrická prípojka. Max. výška rodinného domu bude +7,350 m. 

 

 

Podmienky  umiestnenia a uskutočnenia stavby a jej užívania: 

 

1. Prístavba rodinného domu sa zrealizuje z bočnej a zadnej strany jestvujúceho rodinného domu  

umiestneného na pozemku parc. č. 8679/1, 8679/2.  Výškové osadenie stavby bude +0,150  m od 

úrovne upraveného terénu.  Maximálna výška stavby bude +7,350 m.  

2. Stavba sa uskutoční v zmysle overenej projektovej dokumentácie, vypracovanej Martou 

Fialkovou, odborne spôsobilým technikom vo výstavbe, dátum 08/2011, pod číslom zákazky 

21/11. Projektová dokumentácia, overená v stavebnom konaní, je súčasťou tohto rozhodnutia 

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

– ďalej len stavebník) počas existencie stavby. 

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

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.     
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5. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodrţiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a dbať o 

ochranu zdravia osôb na stavenisku. Prípadné škody, vzniknuté na pozemkoch vlastníkov 

susedných nehnuteľností je stavebník povinný nahradiť.  

6. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2012.       

7. Stavbu budú ţiadatelia uskutočňovať svojpomocne. Odborný dozor nad uskutočňovaním stavby 

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

8. Na stavbe budú pouţité iba stavebné výrobky a materiály, ktoré sú podľa osobitných predpisov 

vhodné na pouţitie v stavbe. 

9. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť začatie stavby tunajšiemu stavebnému úradu. 

10. Odvoz stavebnej sute je potrebné konzultovať na Obecnom úrade v Tvrdošovciach, čo je 

potrebné v rámci kolaudačného konania dokladovať. 

11. V prípade uţívania verejného priestranstva je potrebné povolenie Obecného úradu v 

Tvrdošovciach. 

12. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodrţať všeobecné technické poţiadavky na výstavbu 

v zmysle § 48 - § 53 stavebného zákona, podľa vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných 

technických poţiadavkách na výstavbu a podľa príslušných technických noriem. 

13. Pri zakladaní stavby sa musí dbať, aby sa neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa 

základové pomery susedných pozemkov. 

14. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodrţať všetky poţiadavky a podmienky, ktoré boli 

uplatnené k stavbe zo strany dotknutých orgánov, zainteresovaných organizácií a správcov 

inţinierskych sietí. 

15. Stavebník je povinný umoţniť 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 

umoţniť nazerať do dokumentácie. 

16. Pri styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami (aj pri ochranných pásmach) treba ich polohu 

objasniť a podmienky ich ochrany zabezpečiť prostredníctvom správcov týchto zariadení. 

17. Stavenisko musí byť zabezpečené proti vniknutiu nepovolaných osôb a nesmie nadmerne 

obmedzovať uţívanie okolitých pozemkov, ani premávku na verejných komunikáciách. 

18. O priebehu stavby treba viesť stavebný denník. 

19. Stavbu moţno uţívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

20. Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov predloţiť v kolaudačnom konaní energetický  

certifikát. 

21. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§52 zákona č. 

71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov).  

22. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodrţanie ochrany ţivotného prostredia tým, ţe stavebník 

nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi obťaţovať okolie, stavebná činnosť a prevádzka 

nesmie ohrozovať kvalitu ţivotného prostredia. 

23. 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. 

24. Za technické riešenie stavby je zodpovedný projektant stavby. 

25. Stavebník je povinný  dodrţať  podmienky uvedené v statickom posúdení stavby, ktoré 

vypracovala Ing. Alţbeta Thomková, autorizovaný stavebný inţinier – statika stavieb, dátum 

vypracovania august 2011.  

 

 

 

 



3. strana rozhodnutia číslo 1099/2011-04 

 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí predložených v konaní: 

-     Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nové Zámky: 

1. Pred začatím výkopových zemných prác pre elektrickú prípojku ţiadame prizvať pracovníka HS 

Šurany, ktorý vám naše podzemné inţinierske siete vytýči. 

2. Pri realizácii prác ţiadame dodrţať súvisiace STN  a zákon č. 442/2002 Z.z. 

3. Predmetný projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme. 

 

-   Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch, odbore ochrany zložiek životného 

prostredia: 

 Uvedená stavba sa má realizovat' na území, na ktorom v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon") platí prvý 

stupeň ochrany územia, v uvedenej lokalite sa nenachádza chránené územie ani navrhované 

chránené územie, 

 Podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce 

u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových 

systémov a nadzemných častí. 

 Stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a 
ţivočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona, výnimky z podmienok ochrany 

chránených druhov vydáva Ministerstvo ŢP SR Bratislava. 

 Ku kolaudačnému konaniu poţadujeme predloţiť doklady o mnoţstve a spôsobe nakladania 
s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby. 

 Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi 

odpadov, resp. musia preukázať také naloţenie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o 

odpadoch.  

 V prípade vzniku viac ako 100 kg nebezpečných odpadov produkovaných počas výstavby je na 
nakladanie s nimi potrebný súhlas orgánu odpadového hospodárstva podľa § 7, písm. g) zákona 

č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

právnych predpisov.   

 

 

Stavebník je povinný rešpektovať požiadavky správcov rozvodných sietí uvedených vo 

vyjadreniach: 

 Slovenského plynárenského priemyslu – Distribúcia, a.s. Komárno č. 380/Str.JUH/2011zo 
dňa 6.12.2011  

 Západoslovenskej energetiky, a. s., Bratislava  zo dňa 27.09.2011 

 Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 40089 11 zo dňa 31.10.2011 

 

 

 Platnosť rozhodnutia: Toto rozhodnutie je platné do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak sa do tej doby začne stavba. Právoplatnosť sa vyznačuje 

v záhlaví tohto rozhodnutia. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

V  konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania, preto nie je potrebné o nich rozhodovať. 

 

Účastníci konania sú: Ladislav Tóth, Štúrova 8, Tvrdošovce, Magdaléna Tóthová, Štúrova 8, 

Tvrdošovce, Ladislav Bogdány, Nová cesta 90, Tvrdošovce, Mária Bogdányová, Nová cesta 90, 

Tvrdošovce, vlastníci pozemkov parc. č. 8680/1 a 8434, Otto Ivanič, Tajovského 8, Nové Zámky, 

Marta Fialková, Školská 19, Tvrdošovce, ZsVS a.s.,  OZ Nové Zámky, Ľanová 17, Západoslovenská 

energetika  a.s., Bratislava, SPP - distribúcia, a.s. Komárno, Slovak Telekom, a.s., Bratislava. 
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O d ô v o d n e n i e 

 
Stavebný úrad obdrţal dňa 13.10.2011 ţiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia v spojenom konaní na stavbu ,,Prestavba a prístavba rodinného domu“ na pozemku parc. 

číslo 8679/1, 8679/2, kat. územia Tvrdošovce, ktorú podali Ladislav Tóth a manţ. Magdaléna, obaja 

bytom Štúrova 8, Tvrdošovce. 

Nakoľko ţiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad na posúdenie 

navrhovanej stavby, stavebný úrad prerušil konanie výzvou zo dňa 27.10.2011 do doby doplnenia 

chýbajúcich stanovísk.  

Po doplnení podania stavebný úrad dňa 21.12.2011 v súlade s § 36 a § 61 stavebného zákona 

oznámil začatie spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania všetkým 

známym účastníkom a dotknutým orgánom. Predloţené podklady boli dostatočné na posúdenie 

navrhovanej stavby, a preto stavebný úrad upustil od ústneho konania. 

V konaní neboli podané ţiadne námietky a pripomienky účastníkov konania. Projektová 

dokumentácia bola k dispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným postupom správny orgán umoţnil 

v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia. 

Predloţená ţiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, § 39a, § 62 a § 63 

stavebného zákona a bolo zistené, ţe umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy 

spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia 

stavby spĺňa všeobecné technické poţiadavky na výstavbu.          

 Stanoviská a poţiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v tomto konaní 

boli preskúmané, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a sú uvedené v jeho 

výrokovej časti. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú súčasťou spisového materiálu.

 Stavebný úrad v konaní z podnetu navrhovateľa 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, ţe podanie a dokladová časť  

poskytuje dostatočnú moţnosť na splnenie poţiadaviek výroku tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v 

priebehu konania nezistil dôvody, ktoré  by bránili povoleniu stavby. Vlastníci parcely č. 8680/1 a 

8434 nie sú známi a preto im stavebný úrad v zmysle § 26 ods. 1 správneho poriadku doručil 

oznámenie a rozhodnutie verejnou vyhláškou.  

 Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, 

nebude stavba začatá. Právoplatnosť sa vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia. Dobu platnosti 

rozhodnutia moţno na ţiadosť navrhovateľa podanú v primeranej lehote predĺţiť, len ak pred 

uplynutím doby platnosti  rozhodnutia bude konanie o predĺţení jeho platnosti právoplatne skončené. 

 Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

V stavebnom konaní boli predloţené nasledovné doklady:  

 výpis z listu vlastníctva,  

 kópia z katastrálnej mapy,  

 vyjadrenia Obvodného úradu ţivotného prostredia v Nových Zámkoch, odboru ochrany zloţiek 
ţivotného prostredia, 

 vyjadrenia a zmluvy správcov inţinierskych sietí, a to: Západoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti a.s., Nové Zámky, Západoslovenskej energetiky a.s. Bratislava, Slovenského 

plynárenského priemyslu, a.s. Komárno, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, 

 vyhlásenie oprávnenej osoby, ţe bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, 

 projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia – v dvoch vyhotoveniach. 
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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 moţné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia 

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

opravných prostriedkov. 

  

 

 

 

 Ing. Marián  Tóth  

 starosta obce 
 

Prílohy k rozhodnutiu: 

- pre stavebníka -  overená projektová dokumentácia stavby  

- pre OcÚ Tvrdošovce -  overená projektová dokumentácia stavby 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Ladislav Tóth, Štúrova 8, Tvrdošovce 

2. Magdaléna Tóthová, Štúrova 8, Tvrdošovce 

3. Ladislav Bogdány, Nová cesta 90, Tvrdošovce 

4. Mária Bogdányová, Nová cesta 90, Tvrdošovce 

5. vlastníkom pozemku parc. č. 8680/1 a 8434 sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou 

6. Otto Ivanič, Tajovského 8, Nové Zámky 

7. Marta Fialková, Školská 19, Tvrdošovce 

8. ZsVS a.s.,  OZ Nové Zámky, Ľanová 17 

9. Západoslovenská energetika  a.s., Bratislava 

10. SPP - distribúcia, a.s. Komárno 

11. Slovak Telekom, a.s., Bratislava  

 

Verejnou vyhláškou sa doručí: 

12. Obec Tvrdošovce – úradná tabuľa 

13. Obec Tvrdošovce – www.tvrdosovce.sk 

 

 

Verejná vyhláška 
 

       Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom a vyvesí sa na 

úradnú tabuľu Mestského úradu v Nových Zámkoch na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia. 

 

Vyvesené dňa ................................................           Zvesené dňa ............................................... 

 

Potvrdené dňa ...............................................           podpis ....................................................... 

http://www.tvrdosovce.sk/

