
Mesto Nová Dubnica 
018 51 Nová Dubnica, ul. Trenčianska 45/41 

Číslo spisu: VÚPaD/287/2023/Hol V Novej Dubnici dňa 27.01.2023 

Č.j.: 602/2023 

Vybavuje: Holubková / 0917 985 214 

 
 

 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA 

 

 

Mesto Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová zastúpené primátorom 

JUDr. Milošom Mojtom (ďalej len „stavebník“) dňa 19.01.2023 podalo žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia na stavbu: 

 

„Prípojka elektro NN, Vodný prameň Trenčianska Závada“ 

Nemšová, Trenčianska Závada 
 

(ďalej len „stavba“) na pozemkoch p.č. KN C 1053, 1054, 1055, 1059, 1021/1, 1022, 1036, 

287/3 k.ú. Trenčianska Závada, mesto Nemšová. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 

SO.01 Prípojka elektro NN 

 

Na umiestnenie stavby vydal územné rozhodnutie určený stavebný úrad mesto Nová Dubnica 

pod číslom VÚPaD/607/2022/Sá – č.j. 12603/2022 zo dňa 08.06.2022, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 18.07.2022. 

Mesto Nová Dubnica, miestne a vecne príslušný stavebný úrad na základe určenia 

stavebného úradu vydaného Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky 

pod č. OU-TN-OVBP2-2022/0055118-002 zo dňa 10.01.2022 podľa § 119 ods.3 v spojení 

s ustanovením § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 

vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. 

o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 

stavebného zákona (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného 

zákona oznamuje začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom 

štátnej správy a správcom technického vybavenia územia. Nakoľko pomery staveniska sú 

známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej 

stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 

 

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 
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inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté 

orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich 

stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia po 

telefonickom dohovore so stavebným referentom, ktorý vedie príslušné konanie.  

 

Poučenie: 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne 

navrhnúť ich doplnenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo 

pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude 

prihliadať. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú 

moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 

 Ing. Peter Marušinec 

 primátor 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods.4 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, 

www.nemsova.sk, a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke www.slovensko.sk. 

Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. 

 

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

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

Doručí sa: 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

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

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

môžu byť stavbou priamo dotknuté (vlastníci pozemkov uvedených na prvej 

strane tohto oznámenia a susedných pozemkov) 

Účastníci konania 

2. Mesto Nemšová, FO - Ing. Zuzana Stanová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

3. Slovenská republika v správe LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, 

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

Dotknuté orgány: 

4. Lesy SR, š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín 

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

6. Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

http://www.novadubnica.eu/
http://www.nemsova.sk/
http://www.slovensko.sk/
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7. Okresný úrad TN, ŽP, oddelenie ochrany prírody, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

8. Okresný úrad TN, ŽP, oddelenie ochrany ovzdušia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

9. Mesto Nemšová, odd. investičnej výstavby, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

10. Mesto Nemšová, životné prostredie, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

11. Okresný úrad TN, ŽP, oddelenie odpad. hosp., Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

12. Okresné riaditeľstvo HaZZ Trenčín, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 

14. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

15. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

16. ORPZ ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 

17. Mesto Nemšová, cestný správny orgán, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

18. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

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

20. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava 

21. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

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

Do spisu: 

23. Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 

 


