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Verejná vyhláška 

 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí  konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením   

a upustenie od ústneho konania. 

 

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 ustanovením § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a  stavebného zákona a v spojení  

s ust. § 68 a § 61 odst. 2 a 4 v znení neskorších predpisov   

 

o z n a m u j e 

 

začatie konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením: 

 

 

,,Elektrická prípojka NN pre rekreačnú chatu parcela číslo 1874/1, 1874/2, KÚ 

Ľuborča“, 

 

v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča na pozemkoch registra C KN parc. č.: 1851, 1850, 1987, 

1870, 1874/1 stavebníka Michala Baláža, Karpatská 14, 914 41 Nemšová podľa projektovej 

dokumentácie zák. č. 04.11-P-19 zo dňa 09/2021 vyhotovenej Jozefom Cypriánom. 

 

Stavebný úrad  súčasne  u p ú š ť a  v zmysle § 61 odst. 2 stavebného zákona od miestneho 

zisťovania a ústneho konania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska, vzhľadom 

k uskutočnenej tvaro-miestnej obhliadky a žiadosti, ktorá poskytuje dostatočný podklad pre 

posúdenie. 

Účastníci konania  si môžu  v zmysle § 61 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky 

k žiadosti písomne uplatniť na Mestskom úrade v Nemšovej, oddelení výstavby a územného 

plánovania, Ul. SNP č. 4 a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia.  V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak stavebný 

úrad nebude  na ne prihliadať. 

 

 



Do podkladov žiadosti môžu účastníci konania nahliadnuť na Mestskom úrade v Nemšovej, 

oddelenie výstavby a územného plánovania, Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové  

dni: pondelok, streda, piatok), alebo u stavebníka Michala Baláža, Karpatská 14, 914 41 

Nemšová. 

Ak sa nechá niektorý  účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú moc 

s overením podpisu. 

 

JUDr. Miloš Mojto 

       primátor mesta Nemšová 
 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2a podľa § 69 ods. 2 

stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Oznámenie musí byť vyvesené v súlade  

s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Nemšová a súčasne na 

webovej stránke mesta Nemšová. Slúži ako doručenie oznámenia pre účastníkov konania. 

 

VYVESENÉ DŇA:  

ZVESENÉ DŇA:  

POTVRDENÉ DŇA: 

 

Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         

                       podpis, pečiatka 
 

 
      Doručí sa verejnou vyhláškou – stavba s veľkým počtom účastníkov: 

1. Verejná vyhláška – právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné 

práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť 

oznámením priamo dotknuté (vlastníci pozemkov uvedených na prvej strane tohto oznámenia 

a susedných pozemkoch).  

Účastníci konania: 

2.   Michal Baláž, Karpatská 14, 914 41 Nemšová 

3.   Mesto Nemšová, FO – Ing. Stanová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

4.   Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

5.   REVEL projekt s.r.o., Mladých budovateľov 692/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 

6.   Ing. Ľubomír Ďurech, Višňová 14, 914 41 Nemšová 

Na vedomie: 

       7.    SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

       8.    Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

       9.    Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

      10.   Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

      11.   Mesto Nemšová, odd. správne, referát ŽP, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

12. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany prírody  

        a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

13.  Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. štátnej vodnej správy, 

        Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

14. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového 

        hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

15.   Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

 

 


