
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/200/2018/2754/DL         Tel. kontakt: 032/6509634         V Nemšovej, 03.12.2018 
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

R O ZH OD N U T I E 
o predĺžení termínu prerušenia konania 

o dodatočnom povolení  stavieb. 
 

 
     Stavebník MUDr. Jozef Škunta, Halalovka 54, 911 08 Trenčín požiadal dňa 02.11.2017 
Mesto Nemšová  o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavby: 
 
 

,,Typizovaný mobilný dom s prístreškom, Typizovaná UNIMO bunka“, 
 

 
ktoré sú zrealizované na pozemkoch registra C KN parc. č.: 2184/4 a 2184/5 v k. ú. 
Ľuborča, obec Nemšová, podľa geometrického plánu skutkového zamerania č. 45682925-
45/2017 zo dňa 09.05.2017, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 
odborom dňa 29.05.2017 pod číslom 705/17. 
     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 v súlade s § 88a, v nadväznosti na § 29 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb.  
o správnom konaní (správny zákon) konanie o dodatočnom povolení stavieb 
 
 

prerušuje  
 
 

v predĺženom termíne do 05.02.2019. 
 

 

 
 

 
 

      Počas doby stanovenej na doplnenie podania neplynie lehota na rozhodnutie vo veci 
samej. Ak stavebník v stanovenej lehote podanie nedoplní, alebo nepožiada stavebný 
úrad o predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti, stavebný úrad v súlade s § 88a odst. 2 
stavebného zákona, nariadi odstránenie stavieb. 
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O d ô v o d n e n i e. 

 
 
      Stavebník MUDr. Jozef Škunta, Halalovka 54, 911 08 Trenčín požiadal dňa 02.11.2017 
Mesto Nemšová  o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavby: ,,Typizovaný 
mobilný dom s prístreškom, Typizovaná UNIMO bunka“. Nakoľko žiadosť neobsahovala 
všetky predpísané prílohy, stavebný úrad dňa 30.11.2017 pod číslom OV/1026/2017/2536/DL 
vyzval stavebníka MUDr. Jozefa Škuntu, Halalovka 54, 911 08 Trenčín, aby v termíne 90 dní 
od doručenia doplnil svoju žiadosť o dodatočné povolenie stavieb o predpísané prílohy. 
Stavebník mal doložiť: 
  - Doklad o uhradenom správnom poplatku. 
  - Súhlas Mesta Nemšová, oddelenia finančného a správy majetku, na realizáciu povrchovej  
     úpravy časti pozemku registra C KN parc. č. 2229/2 v k. ú. Ľuborča (spevnenie  
     kamenivom) a súhlas na užívanie pozemku registra C KN parc. č. 2188 v k. ú. Ľuborča na  
     prejazd motorovým vozidlom. 
  - Súhlas Mesta Nemšová, odboru životného prostredia s prevádzkovaním malého zdroja  
     znečistenia. 
  - Vyjadrenie od LESY SR, š. p., OZ Trenčín k dodatočnému povoleniu stavieb. 
  - Vyjadrenie od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany  
     k dodatočnému povoleniu stavieb. 
  - Iné právo k pozemku registra C KN parc. č. 2189 v k. ú. Ľuborča, vo vlastníctve  
    Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany, resp. súhlas na brodenie  
    toku. 
  - Vyjadrenie od Slovak Telekom a. s., RVS Vlára – Váh, s. r. o., Západoslovenskej  
    distribučnej, a. s., SPP a. s., k dodatočnému povoleniu stavieb. 
  - Vyjadrenie od Okresného úradu Trenčín, odboru životného prostredia, orgánu ochrany  
    prírody a vybraných zložiek, orgánu štátnej vodnej správy a oddelenia odpadového  
    hospodárstva k dodatočnému povoleniu stavieb. 
  - Vyjadrenie od Okresného úradu Trenčín, pozemkového a lesného odboru (dodatočné  
    usporiadanie nezákonného záberu poľnohospodárskej pôdy). 
  - Vyjadrenie od CHKO Biele Karpaty k dodatočnému povoleniu stavieb. 
  - Vyjadrenie od Krajského pamiatkového úradu Trenčín k dodatočnému povoleniu stavieb. 
  - Právoplatné povolenie Mesta Nemšová, oddelenia životného prostredia na realizáciu  
    studne. 
 
      Dňa 26.02.2018 boli podklady konania doplnené o: 
   - Vyjadrenie od  RVS Vlára – Váh, s. r. o., Západoslovenskej distribučnej, a. s., SPP a. s.,  
     Krajského pamiatkového úradu Trenčín, Okresného úradu Trenčín, odboru životného  
     prostredia, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek, orgánu štátnej vodnej správy. 
 
       Dňa 21.05.2018 boli podklady konania doplnené o: 
   - Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, pozemkového a lesného odboru o dodatočnom  
      usporiadaní nezákonného záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. 
 
        Dňa 24.10.2018 boli podklady konania doplnené o: 
   - Vyjadrenie od CHKO Biele Karpaty k dodatočnému povoleniu stavieb. 
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        Dňa 08.11.2018 boli podklady konania doplnené o: 
   - Vyjadrenie od Okresného úradu Trenčín, odboru životného prostredia, oddelenia ochrany  
      prírody a vybraných zložiek, orgánu ochrany prírody a vybraných zložiek. 
   -  Vyjadrenie LESY SR, š. p., OZ Trenčín k dodatočnému povoleniu stavieb. 
   -  Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Piešťany. 
 
        Dňa 14.11.2018 boli podklady konania doplnené o: 
   - Doklad o uhradenom správnom poplatku. 
 
        Dňa 16.11.2018 boli podklady konania doplnené o: 
     - Súhlas Mesta Nemšová, odboru životného prostredia s prevádzkovaním malého zdroja  
       znečistenia. 
 
 
 
 
        Dňa 08.11.2018 stavebník požiadal o predĺženie termínu na doplnenie chýbajúcich  
podkladov konania. 
 

 

 
   Keďže stavebník požiadal o predĺženie termínu na doplnenie potrebných podkladov konania 
potrebných k začatiu konania o dodatočnom  povolení  stavieb, stavebný úrad rozhodol tak, 
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
 
 

P o u č e n i e. 
 
 
 

     Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona číslo 71/1967 Zb. 
o správnom konaní  nemožno odvolať. 
 
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní 
od nasledujúceho dňa po vyvesení. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Ing. František B a g i n 
                                                                                                                 primátor mesta 
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VYVESENÉ DŇA:  
 
ZVESENÉ DŇA:   
 
POTVRDENÉ DŇA: 
 
Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         
                       podpis, pečiatka  
 
 
 

                                                                                                         
Doručí sa: 
Stavebník:  
       1.   MUDr. Jozef Škunta, Halalovka 54, 911 08 Trenčín 
Účastníci konania: 
       2.   Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – odd. finančné – Ing.  
             Savková 
       3.   Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkové  
             spoločenstvo, Ul. Ľuborčianska č. 27, 914 41 Nemšová 
       4.   Spoluvlastníci pozemku registra C KN parc. č. 2199 v k. ú. Ľuborča – verejná  
             vyhláška 
       5.   Mária Cabalová, Ul. Závadská č. 762/7, 914 41 Nemšová 
       6.   Peter Sjekel, Ul. Javorová č. 3070/3, 010 01 Žilina 
       7.   Ing. Peter Mierny, Pod Orešovcom č. 776/26, 914 42 Horné Srnie  
       8.   Ing. František Bagin, Ul. Šidlíkové č. 4, 914 41 Nemšová 
Dotknuté orgány: 
       9.   Západoslovenská distribučná a. s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 
       10. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3,  914 41  
             Nemšová 
       11. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava 15 
       12. SPP – distribúcia, a. s., Ul. Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 2 
       13. Okresný úrad Trenčín, odbor životného prostredia, odpadové hospodárstvo,  
             Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
       14. Okresný úrad Trenčín, odbor životného prostredia, štátna vodná správa,  
             Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
       15. Okresný úrad Trenčín, odbor životného prostredia, ochrana prírody a krajiny,  
             Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
       16. Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – odd. ŽP – Ing.  
             Brandoburová 
       17. LESY SR, š. p., OZ Trenčín, Hodžova č. 38, 911 52 Trenčín 
       18. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Ul. Hviezdoslavova č. 3,  
             911 01 Trenčín 
       19. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín 
       20. Slovenský vodárenský podnik, š. p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská Štiavnica 
       21. Správa CHKO Biele Karpaty, Ul. Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová 
 Na vedomie: 
       22. Ing. Martina Müllerová, Odbojárov č. 1806/18G, 911 01 Trenčín 



 


