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M E S T O    Š T Ú R O V O   
Nám. slobody 1,  943 01 Štúrovo  

č. :   3/2365-11882/21Sú-Ze                            Štúrovo, dňa 22.03.2021 
Vybavuje/tel:   Ing. Gábor Zeman 

                      036/2851321 

Verejná vyhláška 

ROZHODNUTIE  
 

      Mesto Štúrovo ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil žiadosť o stavebné 
povolenie „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Mužla“ stavebníka: 
Obec Mužla, Mužla č.711, 943 52 Mužla, IČO: 00309125 v zastúpení starostom obce Ing. Iván Farkas zo 
dňa  04.02.2021 v stavebnom konaní o povolení stavby na základe výsledkov uskutočneného konania 
podľa § 62-74 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov, ktorého účastníkmi sú: 
 

1. Obec Mužla, Mužla č.711, 943 52 Mužla 
2. PROFIS NZ s.r.o., Považská 4,  940 02 Nové Zámky 
3. Ing. Zigmund Szegheő, Považská 4, 940 02 Nové Zámky 
4. Anna Gubová, Mužla č. 530, 943 52 Mužla  
5. Marianna Fazekasová, Petofiho 938/104, 943 01 Štúrovo 
6. František Dubický 
7. Vojtech Halász, Mužla č. 672, 943 52 Mužla  
8. Vlasta Oršovicová, Mužla č. 672, 943 52 Mužla  
9. Norbert Kovács, Mužla č. 536, 943 52 Mužla 
10. Anastázia Kovács, Mužla č. 536, 943 52 Mužla 
11. Viviana Mészárosová, Mužla č. 596, 943 52 Mužla 
12. Alžbeta Fandliová, Mužla č. 672, 94352 Mužla 
13. Soňa Ivančíková, Veľká Okružná 2721/39, 010 01 Žilina 
14. Viviana Mészárosová,  Mužla  č. 596, 943 52 Mužla 

r o z h o d o l   takto: 
 
     Podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov v spojení s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, sa : 

pre stavebníka:      Obec Mužla, Mužla č.711, 943 52 Mužla, IČO: 00309125  
v zastúpení starostom obce Ing. Iván Farkas 

u m i e s t ň u j e   a    p o v o ľ u j e  
 
stavba : „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Mužla“ 
objekty stavby :  SO-01 - Kultúrny dom  
účel :   verejná budova 
na pozemku : parcely č. 365/1 registra C KN  
kat. územie : Mužla   
príslušnosť  
k zastavanému úz. :  pozemok v zastavanom území obce  
list vlastníctva :   LV č. 1 
vlastník pozemku :  Obec Mužla, Mužla č.711, 943 52 Mužla  

      Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určujú tieto záväzné podmienky: 

 
Podmienky  uskutočnenia stavby a jej užívania :  

Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím 
a ďalšie podmienky v zmysle ustanovenia § 66 ods. 2 stavebného zákona  
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a) Urbanistické riešenie a architektonické podmienky  
 
Rozhodnutím sa umiestňujú a povoľujú stavby „SO-01 - Kultúrny dom“ na pozemku parcelné č. 365/1 
podľa registra C KN, katastrálne územie Mužla. 

 

SO 01 – Kultúrny dom  Jedná sa o zníženie energetickej náročnosti budovy. Objekt je 
čiastočne podpivničený, s dvomi nadzemnými podlažiami. Nad vyššou  častou budovy je 
navrhnuté nová sedlová strešná konštrukcia z drevených priehradových väzníkov. Pod strešnou 
konštrukciou sú navrhnuté nové stužujúce vence na podoprenie nových väzníkov. Prestrešenie 
hlavného vstupu bude predĺžený. Prekrytie jestvujúcej a novej časti je navrhnuté z drevených 
priehradových väzníkov. V mieste predĺženia časti bude konštrukcia strechy podopretá novou 
železobetónovou konštrukciou, ktorá pozostáva z troch kruhových stĺpov a železobetónového 
prievlaku. V mieste jestvujúcej časti bude strešná konštrukcia podopretá len nad jestvujúcimi 
nosnými stenami. K objektu je navrhnutý nový prístrešok, ktorým bude prestrešená jestvujúca 
terasa. Pôdorys  objektu obdĺžnikového tvaru s maximálnymi rozmermi 36,89 x 35,94 m.  
 

Počet nadzemných podlaží  : 2 
Výška strechy od ±0,000  : +10,00m 
Tvar strechy    : strecha sedlová, pultová 
Zastavaná plocha budovy KD  : 970,00 m

2 

Úžitková plocha KD   : 1430,57 m
2 

 
b) Napojenie na inžinierske siete 

stavba je napojená na inžinierske siete jestvujúcimi prípojkami. 
 

c) Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem 
stavba nezasahuje do chránených území ani ochranných pásiem. 

 
d) Stanoviská dotknutých orgánov a z nich  vyplývajúce podmienky: 

 

 Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nové Zámky, č.OU-NZ-OSZP-2021/005194-002, dňa 
22.01.2021 

Nakoľko sa predmetná stavba nachádza v zastavanom území obce, kde na území v zmysle 
zákona platí prvý stupeň ochrany, Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné 
prostredie nevydáva záväzné stanovisko na vydanie stavebného povolenia podľa § 9 ods. 1 
písm. c) zákona. 
 

 Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nové Zámky, č.OU-NZ-OSZP-2021/005194-004, dňa 
05.02.2021 

v dotknutom území predmetnej stavby vyplývajú nasledovné skutočnosti :  

 uvedená stavba sa má realizovať na území, na ktorom v zmysle § 12 zákona platí prvý 
stupeň ochrany územia, v uvedenej lokalite sa nenachádza vyhlásené 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,  

 realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom 
rastlín a živočíchov podľa § 34 a § 35 zákona.  

 
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny zo strany Okresného úradu Nové Zámky, odboru 
starostlivosti o životné prostredie nie sú námietky k vydaniu stavebného rozhodnutia na 
predmetnú stavbu po splnení nasledovných podmienok:  
 

 vykonať kontrolu objektu odborne spôsobilou osobou ihneď po postavení lešenia, ešte pred 
začatím stavebných prác, 

 prípadné sanovanie stanovíšť chránených živočíchov druhov netopierov alebo vtákov vykoná 
odborne spôsobilá osoba,  

 v prípade nálezu hniezd a ich zničenia je potrebné ako kompenzačné opatrenie za stratu 
pôvodných úkrytov chránených živočíchov osadiť odborne spôsobilou osobou do fasády 
objektu búdky, ktorých počet a druh stanoví odborne spôsobilá osoba. 

 

 Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nové Zámky, č.OU-NZ-OSZP-2021/005190-002, dňa 
25.01.2021 

Z hľadiska odpadového hospodárstva zo strany tunajšieho úradu niet námietok k predloženej 
projektovej dokumentácii stavby: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v 
obci Mužla“.  
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Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie V zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K žiadosti o vydanie 
vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve 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 naloženie s odpadmi, 
ktoré nie je v rozpore so zákonom o odpadoch. Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je 
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu 
vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické osoby (nepodnikateľa) je pôvodcom 
odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby). Pôvodca odpadov je povinný v 
súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu odpadov pred ich 
skládkovaním. 
 

 Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nové Zámky, č.OU-NZ-OSZP-2021/005192-002, dňa 
27.01.2021 

Predložená projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho 
domu v obci Mužla, stavba sa nachádza na pozemku č.p. 365/1, katastrálne územie Mužla, 
investorom stavby je Obec Mužla. Objekt bude zateplený, vymenia sa vonkajšie výplne otvorov, 
obnoví sa centrálne vykurovanie, vzduchotechnika, navrhnuté je tepelné čerpadlo vzduch-voda, 
rekonštrukcia elektroinštalácie a inštalácia fotovoltaických panelov transformačnú stanicu  
TS 0032-007. Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná.  
Projekt nie je potrebne posúdiť podľa § 27 vodného zákona. 
 

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nové Zámky, vyjadrenie č. 8337/2021 zo dňa 
15.02.2021  
 K predmetnému projektu stavby dávame nasledovné vyjadrenie :  

1. Z verejného vodovodu je možné pre celý objekt odobrať požiarnu vodu v max.  
množstve 6,0 l/s. 

2. Pri realizácii prác žiadame dodržať súvisiace STN. 
3. Predmetný projekt stavby odsúhlasujeme. 

 

 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 12.02.2021  
Na základe celkového posúdenia PD stavby súhlasíme so stavebným konaním , za predpokladu  
dodržania nasledovných podmienok:   
 

o Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých el. vedení definovaných podľa § 43 Zákona 
o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a 
mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do 
styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb 
činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti el. vedení.  

o Za technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.  
o Napojenie stavby na distribučný rozvod el. energie zostáva bez zmeny a nie je predmetom 

riešenia v PD.  
 

 Slovak Telekom, a.s., č. 6612100750, dňa 13.07.2021 
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným  
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky 
ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný 
rešpektovať nasledovné:  
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je 

potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v 
žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal 
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo 
zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany 
alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti. 

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby 
musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 
projektant. 

5. Zároveň Upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné 
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. 
Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a 
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 
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7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je 
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 
ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 
zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a 
požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o 
vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto 
Upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto 
zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu 
vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 
https://wwwtelekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania 
objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri 
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel 
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. 

13. Žiadateľa zároveň Upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej 
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu:  
- Všeobecné podmienky ochrany SEK  
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 
 

 MICHLOVSKY, spol. s.r.o., 0326/2021, dňa 2.2.2021 

K predmetnému projektu dávame nasledovné vyjadrenie:  
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Nové Zámky, č. ORHZ-NZ-
2021/000043-002, dňa 21.01.2021  
 

Názov stavby: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci 
Miesto stavby: Mužla č. 709  
s s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
 

 Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Nové Zámky, č.OÚ-NZ-OKR-2021/005180-02, 
dňa 21.01.2021 

Názov stavby: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Mužla 
Miesto stavby: k.ú. Mužla, parc. č. 365/1 podľa reg. C KN 
Investor: Obec Mužla, Mužla č. 711, 943 52 Mužla, IČO: 00309125 
 
Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, k projektovej dokumentácií z hľadiska 
civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Mužla“ 
 

 Technická inšpekcia a.s.: 
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti  
technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť  
a odstrániť v procese výstavby. 
 
Zistenia: 

2.1 Montáž a skúšky chladiaceho okruhu nie sú riešené podľa platnej normy - rozpor  
s STN EN 378. (PZ) 

Pripomienky a upozornenia:  
2.2 Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia 

vyhlášky č. 147/2013 Z.z. (STA) 
2.3 V projektovej dokumentácii je uvedený neplatný zákon č. 264/1999 Z.z., ktorý bol 

nahradený zákonom č. 56/2018 Z.z. (STA) 

https://wwwtelekom.sk/vyjadrenia
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2.4 Okenný parapet v obytnej a pobytovej miestnosti, pod ktorým je voľný priestor hlbší ako 
0,5 m, musí byt' vysoký najmenej 850 mm alebo musí byť vybavený zábradlím do tejto 
výšky v súlade s § 31 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA) 

 
e) Iné podmienky: 
1. Prestavba a prístavba bude uskutočnená v súlade s dokumentáciou stavby overenou v stavebnom 

konaní, ktorú vypracoval – zodpovedný projektant Ing. Zigmund Szegheő, Považská 4, 940 02 Nové 
Zámky dátum vypracovania 10/2020. 

2. Súčasťou  je aj štítok, ktorý stavebník  umiestni počas realizácie na viditeľnom mieste na stavenisku.  
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. 
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a  technických 

zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 
6. Stavenisko musí byť zabezpečené proti vniknutiu nepovolaných osôb a nesmie nadmerne 

obmedzovať užívanie okolitých pozemkov ani premávku na verejných komunikáciách. 
7. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržanie ochrany životného prostredia tým, že stavebník 

nesmie negatívnymi vplyvmi obťažovať okolie, stavebná činnosť a prevádzka nesmie ohrozovať 
kvalitu životného prostredia. 

8. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby zodpovedným geodetom. Protokol o 
vytýčení stavby sa predloží na kolaudačnom konaní stavby. 

9. 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.  

10. O priebehu stavby treba viesť stavebný denník.  
11. Pri styku s podzemnými a nadzemnými vedeniami /aj pri ochranných pásmach/ treba ich polohu 

objasniť a podmienky ich ochrany zabezpečiť prostredníctvom správcov týchto zariadení. 
12. Stavbu možno užívať iba na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.  
13. Za technické riešenie stavby je zodpovedný  projektant Ing. Zigmund Szegheő, Považská 4, 940 02 

Nové Zámky 
14. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu 
15. Stavba sa uskutoční dodávateľský, dodávateľ bude určený na základe výsledku výberového konania. 

Stavebník oznámi výsledok výberového konania príslušnému stavebnému úradu do 15 dní. 
16. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných  predpisov 

vhodný na použitie. 
17. Ku kolaudačnému konaniu stavby predloží stavebník doklady stanovené §17, 18 vyhlášky MZP SR 

č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a to: porealizačné 
zameranie stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, doklady o overení požadovaných 
vlastnosti výrobkov, stavebný denník. 

 
 
Lehota dokončenia stavby /uvedenia do prevádzky/ : 12/2023  
 
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

 
V rámci konania neboli vznesené žiadne námietky voči umiestneniu a uskutočneniu stavby preto 

nie je potrebné o nich rozhodovať. 

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 
 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, 
nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne 
právoplatnosť. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Stavebník: Obec Mužla, Mužla č.711, 943 52 Mužla, IČO: 00309125 v zastúpení starostom obce Ing. Iván 
Farkas podali dňa 04.02.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Mužla“ na pozemku parc. č.  365/1 podľa registra C KN v k. ú. 
Mužla. Oznámením č. 3/1391-11882/21Sú-Ze zo dňa 17.02.2021 stavebný úrad v súlade s ustanovením § 
61 stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom. 
V rámci konania neboli vznesené námietky voči uskutočneniu stavby preto nie je potrebné o nich 
rozhodovať. 
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      Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona, 
podmienok vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich zákonov 
a predpisov a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti 
ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.  
 
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stanoviská správcov sietí 
a dotknutých orgánov k umiestneniu a povoleniu stavby sú kladné. Umiestnenie stavby je v súlade so 
záväznou i smernou časťou územného plánu Obcou Mužla. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil 
dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti 
rozhodnutia. 

P o u č e n i e : 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v 
lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom 
podľa. 

       

 

 
 
 

                
                                                                                                    Ing. Eugen SZABÓ v.r. 
                                                                                                        primátor mesta  
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Oznámenie sa doručí :  
 
1. Obec Mužla, Mužla č.711, 943 52 Mužla 
2. PROFIS NZ s.r.o., Považská 4,  940 02 Nové Zámky 
3. Ing. Zigmund Szegheő, Považská 4, 940 02 Nové Zámky 
 

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní – 
účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi) :   
                 
 Mesto Štúrovo  – tabuľa oznamov 

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

 
 Internetová stránka  www.sturovo.sk 

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

Obec Mužla  – tabuľa oznamov 
 
 
                           Vyvesené dňa :  ...........................................   Zvesené dňa : ........................................... 
 

 
 Internetová stránka  www.muzla.sk 

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

 Anna Gubová, Mužla č. 530, 943 52 Mužla  

 Marianna Fazekasová, Petofiho 938/104, 943 01 Štúrovo 

 František Dubický 

 Vojtech Halász, Mužla č. 672, 943 52 Mužla  

 Vlasta Oršovicová, Mužla č. 672, 943 52 Mužla  

 Norbert Kovács, Mužla č. 536, 943 52 Mužla 

 Anastázia Kovács, Mužla č. 536, 943 52 Mužla 

 Viviana Mészárosová, Mužla č. 596, 943 52 Mužla 

 Alžbeta Fandliová, Mužla č. 672, 94352 Mužla 

 Soňa Ivančíková, Veľká Okružná 2721/39, 010 01 Žilina 

 Viviana Mészárosová,  Mužla  č. 596, 943 52 Mužla  
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11 
5. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica  
6. Okresný úrad Nové Zámky, odbor  starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 
7. Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámská 25, 940 01 Nové Zámky 
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Komárňanská cesta 15, 940 64  Nové Zámky 
9. Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámská 25, 940 01 Nové Zámky 
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky, Slovenská ul. č.13, 943 30 Nové Zámky 
11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Ľanová 17, Nové Zámky 
13. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
15. MICHLOVSKY s. r. o, Letná 796/9, 921 01  Piešťany  
16. Mesto Štúrovo/ spis 
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