
M E S T O    N E M Š O V Á 
Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á 

 
Číslo: OV/651/2016/2198/DL         Tel. kontakt: 032/6509634           V Nemšovej, 09.12.2016 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

O Z N Á M E N I E 
o pokračovaní stavebného konania o dodatočnom povolení  stavieb  

 a upustenie od ústneho konania. 
 

 
  Stavebník Branislav Rýger, Ul. Borovského č. 1170/33, 914 41 Nemšová požiadal dňa 
18.07.2016 Mesto Nemšová  o vydanie  dodatočného stavebného povolenia na nepovolenú 
zmenu ohlásenej stavby: 
 

,,OPLOTENIE“ 
 

a o vydanie  dodatočného stavebného povolenia na  stavbu: 
 

,,ŽUMPA“. 
 

   Stavby ,,OPLOTENIE“ a ,,ŽUMPA“ sú postavené na pozemku registra C KN parc. č. 
1855  v   k. ú. Ľuborča, podľa zamerania skutkového stavu zo dňa 27.10.2016 
vypracovaného Ing. Janou Masárovou. 
 
Zmena ohlásenej stavby ,,OPLOTENIE“ pozostáva z (zo): v úseku vedľa cesty III/1884 smer 
Trenčianska Závada v km 1,850 – 1,950 
   

1.   Štyroch až šestich vodorovných radov zalievacích betónových tvaroviek hr. 0,3 m  
      uložených na betónovom základe hl. 0,8 m. Na vodorovných radoch sú vytvorené   
      piliere zo štyroch zalievacích tvárnic v pravidelných rozostupoch.  
 

Stavba ,,ŽUMPA“ pozostáva z (zo): 
 
2.   Prefabrikovaná železobetónová typizovaná žumpa o obsahu 10 m³. 

 
 

     Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 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 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov o z n a m u j e začatie stavebného konania o dodatočnom povolení 
stavieb v súlade s ustanovením  § 88a   stavebného   zákona  v  nadväznosti na §  
61 odst.1 stavebného zákona, známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne  
podľa § 61 odst. 2  
                                                                   u p ú š ť a 
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od  ústneho konania, nakoľko sú mu dobre známe pomery. 
    Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť  na Mestskom úrade v Nemšovej, odd. výstavby 
Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové dni: pondelok, streda, piatok), alebo 
u stavebníka Branislava Rýgera, Ul. Borovského č. 1170/33, 914 41 Nemšová. Účastníci 
konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia 
oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote podľa § 61 ods. 5 stav. zákona 
oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej 
lehote (ktorú na jeho žiadosť stavebný úrad predĺži) neoznámi svoje stanovisko 
k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 
 
 
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od 
nasledujúceho dňa po vyvesení. 
 
 
 

VYVESENÉ DŇA:                      ZVESENÉ DŇA:                         POTVRDENÉ DŇA: 
 
 
 
 
 
Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         
                       podpis, pečiatka 
 
 

 

 

 

 
 
                                                                                                           Ing. František B a g i n 
                                                                                                                 primátor mesta 
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Doručí sa: 
Navrhovateľ: 
      1.   Branislav Rýger, Ul. Borovského č. 1170/33, 914 41 Nemšová 
Účastníci konania: 
      2.   Mesto Nemšová, Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová, odd. finančné – Ing. Savková 
      3.   Slovenský pozemkový fond, Ul. Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava 
      4.   Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča, Ul. Ľuborčianska č. 27,  
            914 41 Nemšová    
      5.   Miroslav Ďuriš, Ul. Závadská č. 796/75, 914 41 Nemšová 
      6.   Ľubomír Rýger, Ul. Borovského č. 928/3, 914 41 Nemšová 
      7.   Ing. Igor Ševčík – ARGUS – DS, s. r. o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín 
      8.   Ing. Jozef Kazík, Ul. Trenčianska č. 228, 018 61 Beluša 
Dotknuté orgány: 
      9.   Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava    
    10.   Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava    
    11.   Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
            Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01  Trenčín 
    12.   Správa ciest TSK, Brnianska č. 3, 911 05 Trenčín   
    13.   Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie  
            odpadového hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
    14.   Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany  
            prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
    15.   Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Nám. Sv. Anny č. 7, 911 01 Trenčín 
 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 
 

 


