
Mesto Nová Dubnica 
Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 

 

 

Ev. č. VÚPaD/5881/2012/Gá                                                V Novej Dubnici  5.11.2012  

Spis č. 2152/2012   

 

       

Verejná vyhláška  

 

STAVEBNÉ   POVOLENIE 
 

 

      Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s.č. 63, na ul. P.O. 

Hviezdoslava Nová Dubnica, v zastúpení SPOLBYT 63, spoločenstvo vlastníkov bytov 

Hviezdoslavova 63/19/ďalej len žiadateľ/, podali dňa 17.09.2012 žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby  „Zateplenie bočnej steny na obytnom 

dome s. č. 63“,   nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN C 207/1  k. ú. Nová Dubnica.          

      

Mesto Nová Dubnica   ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona  č. 

50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení 

neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/, prerokovalo žiadosť stavebníka  podľa §  62 

stavebného zákona  v stavebnom konaní na zmenu dokončenej stavby a po preskúmaní 

žiadosti rozhodlo takto:  stavba 

 

„Zateplenie bočnej steny bytového domu s.č.63“  
 

nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN C 207/1 k. ú. Nová  Dubnica sa podľa  § 66, ods. 1  

stavebného zákona  stavebníkovi 
p o v o ľ u j e. 

 
Zmena dokončenej stavby spočíva v stavebných úpravách, pri ktorých sa zachová vonkajšie 

pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby, zväčšené len o hrúbku zatepľovacieho systému – 

zateplenie severnej bočnej steny bytového domu. 

 

I. Popis stavby  
 

Riešený bytový dom sa nachádza na ulici P.O. Hviezdoslavova, na rovinatom teréne. Je 

súčasťou sídliskovej zástavby. Dopravne je prístupný miestnymi asfaltovými komunikáciami, 

je napojený na všetky inžinierske siete. Jedná sa o samostatný bytový dom obdĺžnikového 

tvaru pôdorysných rozmerov 72,89 x 11,38 m. Pozdĺžnou osou je orientovaný v smere sever – 

juh. Predložená projektová dokumentácia rieši zatepliť iba bočnú severnú stenu, kontaktným 

zatepľovacím systémom /KZS/Baumit EPSs použitím polystyrénových fasádnych izolačných 

dosiek EPS-F. Zateplenie sa prevedie na bočnej stene od úrovne 1.NP v mieste lemovania 
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fasády s rímsou na šírku, ktorej sa prevedie hrúbka zateplenia izolačnými doskami hr.80mm. 

prevedie sa na výšku objektu, po rímsu ktorá prebieha v úrovni zastrešenia.   

Finálna úprava fasády bude tenkovrstvovou omietkou farby  s prispôsobením  upravovanej 

bočnej steny zo spektra podľa vzorkovníka farieb tak, aby sa farebne prispôsobili pôvodnej 

farbe priečelia objektu. 

  

II. Na umiestnenie a uskutočnenie stavby stavebný úrad určuje podľa § 66, ods. 2 a 3 

stavebného zákona  tieto záväzné podmienky : 

1. Stavba  bude  uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 

povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval  

- Ing. Ján Gallo, Ludvika Svobodu 611/16, 018 51 Nová Dubnica, autorizovaný 

stavebný inžinier, ev.č. 3365*SP*A1 – komplexné architektonické a inžinierske 

služby  

- Ing. Dana Vráblová, špecialista požiarnej ochrany, reg. č. 3/127, špecialista požiarnej 

ochrany.  

2. Pri  uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti  práce           

      a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Pri stavbe  budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb 

podľa § 43d a § 48 - § 53 stavebného zákona a príslušné technické normy, najmä  

hygienické, protipožiarne  a bezpečnostné. 

4. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i, ods. 3 písm. a/ -  h/ , stavebného zákona.  

5. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2013.  

6. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na verejných priestranstvách alebo 

komunikáciách.   

7. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu   § 43f 

stavebného zákona , ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na 

zamýšľaný účel. 

8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky spoločnosťou Štefan Žilka, Pod hájom 

1096/84-13, 018 41 Dubnica nad/Váhom  

9. Podľa § 66, ods. 2,písm. h/ je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie      

 stavby. 

10. Podľa § 46d, ods. 2 stavebného zákona bude  stavbyvedúci viesť  stavebný denník, do 

ktorého budú zapísané všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach 

ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby, ktorý bude predložený ku kolaudácii 

stavby. 

11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný rešpektovať, aby nad mieru primeranú 

pomerom neobťažoval vlastníkov susedných nehnuteľností hlukom, prachom atď. 

a zabezpečil plynulú prevádzku po priľahlých komunikáciách.  

12. V prípade spôsobenia škody na susedných nehnuteľnostiach pri realizácii stavby  resp. 

znečistenia príjazdových komunikácií pri preprave materiálu tieto na vlastné náklady 

stavebník uvedie do pôvodného stavu.  

13. Vznikajúce odpady z realizácie stavby odovzdať na zhodnotenie /papier, železo, plasty 

a oceľ/, iba v prípade, ak to nie je možné, na zneškodnenie   oprávnenej organizácii na 

nakladanie s odpadmi. Odpady zneškodňované skládkovaním je možné len na povolených 

skládkach odpadov. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi z realizácie stavby s väčším 

množstvom ako 100 kg. Ročne je potrebný súhlas podľa zákona o odpadoch. Ku 

kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej 

stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona 

o odpadoch.         

14. Stavebník je povinný dodržať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov : 
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 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyj. č. 

ORHZ-TN1-871/2012 zo dňa 14.9.2012 

Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou 

projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri  kolaudačnom 

konaní. 

 Obvodný úrad ŽP v Trenčíne  vyj. č. OÚŽP/2012/02847-003 zo dňa 10.10.2012  

Výskyt chránených  živočíchov. Projekt rieši zateplenie bočnej steny bytového domu č. s. 

63  v Novej Dubnici  na ktorom nie je zrejmý výskyt chránených živočíchov. Pokiaľ by pri 

zatepľovacích prácach došlo k výskytu netopierov, prípadne dažďovníkov, alebo iných 

chránených druhov živočíchov, upozorňujeme Vás  na ustanovenie § 35 zákona   č. 

525/2003 Z.z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení  a z nich vyplývajúce zákazy a obmedzenia. Podľa § 35 odst.2 

zákona chráneného živočícha je zakázané: a)úmyselne odchytávať alebo usmrcovať, b) 

úmyselne rušiť, najmä v období hniezdenia alebo výchovy mláďat, ak by rušenie mohlo 

nepriaznivo ovplyvniť stav ochrany druhu, c)úmyselne poškodzovať , ničiť alebo 

odstraňovať jeho hniezda, e)medzidruhovo krížiť, f)držať, predávať, vymieňať, 

prepravovať s cieľom predaja alebo výmeny alebo ponúkať na predaj alebo výmenu 

Podľa §4 odst.1 zákona, každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť 

alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby 

nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. 

 V prípade objavenie hniezda chráneného druhu živočícha pri zatepľovacích 

prácach  je nutné informovať Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, ul. Gen. 

M.R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín  

 Pred realizáciou stavebných prác je potrebné, aby stavebník upovedomil príslušné 

pracovisko ŠOP ST(CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica) 

o vykonanie obhliadky všetkých stavebných častí, ktoré budú stavebnými úpravami 

dotknuté. 

15. Ukončenie stavby stavebník oznámi stavebnému úradu podaním návrhu na kolaudáciu 

podľa § 79 stavebného zákona. Návrh bude doložený potrebnými dokladmi v súlade 

s ustanovením § 17a §18 vyhl. č.453/2000 z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona .  

 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania  
 

     V stavebnom konaní účastníci konania neuplatnili žiadne námietky . 
 

 

O d ô v o d n e n i e :         
            Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu č. s. 63 na ul. Hviezdoslavova 

v Novej Dubnici , v zastúpení SPOLBYT 63, spoločenstvo vlastníkov bytov Hviezdoslavova 63/19, 

018 51 Nová Dubnica /ďalej stavebník/ podali dňa 17.09.2012 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby: Zateplenie bočnej steny na obytnom 

dome č. s. 63 Nová Dubnica na pozemku KN C 207/1 v k. ú. Nová Dubnica. Uvedeným dňom bolo 

začaté stavebné konanie na zmenu dokončenej stavby. 

Mesto Nová Dubnica  príslušný stavebný úrad podľa §117 odst.1  zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 

a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. 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 oznámilo dňa 3.10.2012 začatie 

stavebného konania  na zmenu dokončenej stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom  



 4 

konania a z dôvodu, že  stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytovala  dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny stavby stavebný úrad 

v zmysle § 61 ods. 2  stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje stanoviská a námietky 

uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.  Žiadateľ predložil 

stavebnému úradu Hlasovací lístok z písomného hlasovania  vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v bytovom dome s.č. 63, kde si nadpolovičnou väčšinou odsúhlasili realizáciu 

predmetnej stavby. V konaní účastníci konania neuplatnili námietky a pripomienky o ktorých 

by musel stavebný  úrad rozhodovať.  

Predložená žiadosť bola preskúmaná podľa § 62 a 63 stavebného zákona, pričom bolo zistené, 

že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy  ani neprimerane obmedzené či 

ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa 

všeobecné technické požiadavky na výstavbu, stanovené v § 47 stavebného zákona. 

Navrhovaná  stavba je v súlade  s Územným plánom mesta Nová Dubnica.  K stavbe sa 

kladne vyjadril dotknuté orgány ORHaZZ  Trenčín. ObÚ ŽP Trenčín.    

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto 

rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď 

nadobudlo právoplatnosť. 

 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť / § 52 

zákona č. 71/1967Zb. / 

 

P o u č e n i e : 
       Podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní  v znení neskorších 

predpisov proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu 

účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad – Mesto Nová Dubnica. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.  

 

Toto stavebné povolenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods.2 stavebného zákona a § 26 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 

dní na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta www.novadubnica.eu  a na dočasných 

úradných tabuliach na mieste, ktorého sa konanie týka. 

 

 

 Ing. Peter Marušinec 

                                                                                       primátor mesta  

 

 

 

vyvesené dňa:                                                                        zvesené dňa 

pečiatka, podpis: 

 

 

 

 

Príloha : overená dokumentácia stavby / pre stavebníka /   

 

 

 

http://www.novadubnica.eu/
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   Účastníkom konania verejnou vyhláškou : 

1. SPOLBYT 63, spoločenstvo vlastníkov bytov Hviezdoslavova 63/19, 018 51 Nová 

Dubnica 

2. Peter Šišovský, P.O. Hviezdoslavova 63/21-27, 018 51 Nová Dubnica 

3. Mária Šišovská, P.O. Hviezdoslavova 63/21-27, 018 51 Nová Dubnica 

4. Ondrej Poruban, P.O. Hviezdoslavova 63/17-7, 018 51 Nová Dubnica 

5. Jolana Porubanová, P.O. Hviezdoslavova 63/17-7, 018 51 Nová Dubnica 

6. Štefan Nosek, P.O. Hviezdoslavova 63/19-19, 018 51 Nová Dubnica 

7. Eva Nosková, P.O. Hviezdoslavova 63/17-7, 018 51 Nová Dubnica 

8. Štefan Dulka, P.O. Hviezdoslavova 63/17-10, 018 51 Nová Dubnica 

9. Kvetoslava Dulková, P.O. Hviezdoslavova 63/17-10, 018 51 Nová Dubnica 

10. Miroslav Mauer, P.O. Hviezdoslavova 63/17-11, 018 51 Nová Dubnica 

11. Františka Mauerová,  P.O. Hviezdoslavova 63/17-10, 018 51 Nová Dubnica 

12. Ing. Miloš Dorica, Mayerova 381/8, 914 01 Trenčianska Teplá 

13. Regina Morovianová, P.O. Hviezdoslava 63/17-1, Nová Dubnica 

14. Irena Zboranová, P.O. Hviezdoslava 63/17-3, Nová Dubnica 

15. Pavol Nechala, P.O. Hviezdoslava 63/17-2, Nová Dubnica 

16. Monika Nechalová, P.O. Hviezdoslava 63/17-2, Nová Dubnica 

17. Emília Roncová, P.O. Hviezdoslavova 63/17-2, Nová Dubnica 

18. Ing. Rastislav Fleško, Okružná 530/123, Nová Dubnica 

19. Mária Bieliková, P.O. Hviezdoslava 63/17-6, Nová Dubnica 

20. Peter Zachar, P.O. Hviezdoslava 63/17-8, Nová Dubnica 

21. Ján Rochfaluši, P.O. Hviezdoslava 63/17-9, Nová Dubnica 

22. Ivata Rochfalušiová, P.O. Hviezdoslava 63/17-9, Nová Dubnica 

23. Jaroslav Fitko, P.O. Hviezdoslava 63/17-12, Nová Dubnica 

24. Ľudovít Koiš, J. Kollára 699/5, Nová Dubnica 

25. Dalma Burdejová ,Gagrinova 293/42, Nová Dubnica 

26. Rudolf Hošták, P. O. Hviezdoslava 63/19-15, Nová Dubnica 

27. Alena Hoštáková, P. O.Hviezdoslava 63/19-15, Nová Dubnica 

28. Jolana Garaiová, P. O.Hviezdoslava 63/19-16, Nová Dubnica 

29. Jana Diviaková, Trenčianska 84/23-8, Nová Dubnica 

30. Roman Grulich, Strojárov 759/21, Dubnica n/Váhom 

31. Štefan Musitz, P. O. Hviezdoslava 63/19-20, Nová Dubnica 

32. Alžbeta Musitzová, P. O. Hviezdoslava 63/19-20, Nová Dubnica 

33. Ing. Rudolf Lacko, P. O. Hviezdoslava 63/19-21, Nová Dubnica 

34. Helena Lacková, P. O. Hviezdoslava 63/19-21, Nová Dubnica 

35. Margita Karvašová, P. O. Hviezdoslava 63/19-22, Nová Dubnica 

36. Dalibor Laurenčík, P. O. Hviezdoslava 63/19-23, Nová Dubnica 

37. Alena Laurenčíková, P.O. Hviezdoslava 63/19-23, Nová Dubnica 

38. Emília Hochelová, P.O. Hviezdoslava 63/19-24, Nová Dubnica 

39. Dušan Levčík, Centrum II 97/65, Dubnica n/Váhom 

40. Mária Levčíková, Centrum II 97/65, Dubnica n/Váhom 

41. Jozef Púry, P.O. Hviezdoslava 63/21-26, Nová Dubnica 

42. Jozef Bajčík, .O. Hviezdoslava 63/21-26, Nová Dubnica 

43. Eva Bajčíková, Komenského sady 55/17-27, Nová Dubnica 

44. Jozef Strhák, P.O. Hviezdoslava 63/21-29, Nová Dubnica 

45. Juraj Kútny, Trenčianska  725/52, Nová Dubnica 

46. Pavol Gašpar, P.O. Hviezdoslava 63/21-32, Nová Dubnica 

47. Anna Gašparová, P.O. Hviezdoslava 63/21-32, Nová Dubnica 

48. Ing. Rastislav Vojtek, P.O. Hviezdoslava 63/21-33, Nová Dubnica 

49. Andrea Vojteková, P.O. Hviezdoslava 63/21-33, Nová Dubnica 

50. Miroslav Ševčík, P.O. Hviezdoslava 63/21-34, Nová Dubnica 
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51. Mária Kováčová, P.O. Hviezdoslava 63/21-35, Nová Dubnica 

52. Jozef Kraus, P.O. Hviezdoslava 63/21-36, Nová Dubnica 

53. Konštantína Krausová, P.O. Hviezdoslava 63/21-36, Nová Dubnica 

54. Oznámenie verejnou vyhláškou 

55. Ing. Ján Gallo , Ludvíka Svobodu 611/16, 018 51 Nová Dubnica(projektant) 

Dotknutým orgánom štátnej správy:       

56. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36 Trenčín 

57. Obvodný úrad  životného prostredia Trenčín 

Co : Mesto Nová Dubnica –   stavebný úrad 
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