
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/126/2017/245/DL                  Tel. kontakt: 032/6509647                  V Nemšovej, 03.03.2017 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

D O D A TO ČNÉ   P O V OL E NI E   ST A V B Y .  
     

     Stavebník Roman Blažej, Ul. Družstevná č. 966/17, 914 41 Nemšová požiadal dňa 
01.06.2016 Mesto Nemšová  o vydanie  dodatočného stavebného povolenia na stavbu: 

 

,,ALTÁNOK S KRBOM + DREVÁRE Ň“. 

     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 prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 88a v nadväznosti na § 63 
stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania 
a rozhodol takto:  Stavbu ,,ALTÁNOK S KRBOM + DREVÁRE Ň“ stavebníka  Romana 
Blažeja, Ul. Družstevná č. 966/17, 914 41 Nemšová na  pozemkoch  registra  C KN parc. 
č.:  22/3 a 23/2  v k. ú. Ľuborča, obec Nemšová, podľa geometrického plánu číslo 33183287-
18-16 zo dňa 19.04.2016, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 
odborom dňa 09.05.2016 pod číslom 534/16 pozostávajúcu z (zo):  

   1.   Samostatne stojacej budovy: o pôdorysných rozmeroch 3,7 x 7,8 m. 
1.N.P:  sedenie s krbom, sklad. 

    
   
         Technické parametre prestavby: 
          Zastavaná plocha :              27,00 m². 
          Obostavaný  priestor:          62,00 m³. 
          Úžitková plocha:                 24,00 m². 
          Tvar zastrešenia:   sedlová 
 
    2.   Vnútorných rozvodov: elektroinštalácie. 
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podľa § 88a ods. (4) v nadväznosti na § 66 stavebného zákona a § 10  vyhl.č. 453/2000 Z.z.  
  

 d o d a t o č n e   p o v o ľ u j e. 
 
 

Pre dodatočné povolenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1.   Stavba je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť tohto   

  dodatočného povolenia stavby. Zmeny stavby nesmú byť zrealizované bez   
  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.    

2.     Polohové a výškové umiestnenie stavby: 
        Stavba ,,ALTÁNOK S KRBOM + DREVÁREŇ“ je umiestnená v obci Nemšová, 
        k. ú. Ľuborča, na pozemkoch registra C KN parc. č.  22/3 a 23/2 podľa geometrického 

plánu číslo 33183287-18-16 zo dňa 19.04.2016, úradne overeného Okresným úradom 
Trenčín, katastrálnym odborom dňa 09.05.2016 pod číslom 534/16. 

        Šírka priečelia stavby:        7,80 m.   
        Výškové zónovanie stavby: 

 ± 0, 00 m = úroveň rastlého terénu. 
 - výška stavby od ± 0,00 po hrebeň = ALTÁNOK S KRBOM  3,0 m    
                                                             DREVÁREŇ  2,35 m 
  Vzdialenosti stavby od hraníc susedných pozemkov  registra C KN  v obci Nemšová,   
  k. ú. Ľuborča,  podľa situácie osadenia stavby, ktorá je súčasťou PD sú: 
 
  Od hranice pozemku registra C KN parc. č. 21/2 a 21/1                            na hranici.   
     

3.     Podmienky napojenia na inžinierske siete:  

        Elektrika: Z jestvujúcich rozvodov rodinného domu súpisné číslo 966. 
4.     Podmienky architektonické: 

        Podlažnosť: prízemie. 
        Tvar zastrešenia strechy: sedlová. 

    5.    Celkový náklad stavby:     1000 €. 
6.    Ukončenie stavby: Stavba je dokončená. 
7.    Stavba bola uskutočňovaná svojpomocne. 
8.    Stavebný dozor vykonával: stavebník Roman Blažej, Ul. Družstevná č. 966/17, 914 41 

Nemšová. 
9.   Stavebník je povinný v zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho 

stavebného dohľadu a nimi prizvaným  znalcom vstupovať na stavenisko a do stavieb,  
       nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho 

stavebného dohľadu. 
10.   Podľa § 64 ods.1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať  podmienky, vyjadrenie a   
       stanoviská:  
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   Mesto Nemšová – odd. životného prostredia: 
- dodržiavať povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle  
  zákona č. 318/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. 
- dodržiavať povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia stanovené  
  § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 
- dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 10/2005 o ovzduší a o  
  poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. 
11. Stavebník je povinný:  
- zrealizovať na svojom pozemku trativod na likvidáciu dažďových vôd zo strechy    
  stavby ,,ALTÁNOK S KRBOM + DREVÁRE Ň“ tak, aby neovplyvňoval  susedné  
  nehnuteľnosti v súlade s mimosúdnou dohodou doručenou Mestu Nemšová dňa  
  09.12.2016. 
- na strechách zrealizovať zachytávače snehu, tak ako to určuje § 26 ods. 6 vyhlášky č.  
  532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických  
  požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby  
  užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické  
  normy. 
- stavebník upraví strechu v časti ,,DREVÁREŇ“ zarovno jej obvodových múrov tak, že   
  jej presah nad pozemok registra C KN parc. č. 21/1 v k. ú. Ľuborča, bude rovný šírke  
  použitých dažďových žľabov, v súlade s mimosúdnou dohodou doručenou Mestu  
  Nemšová dňa 09.12.2016. 
- stavebník upraví dažďový zvod v časti ,,DREVÁREŇ“ tak, že  ho posunie oproti   
  jestvujúcemu stavu o 15 cm smerom do vnútra pozemku  registra C KN parc. č. 23/1  
  v k. ú. Ľuborča,  v súlade s mimosúdnou dohodou doručenou Mestu Nemšová dňa  
  09.12.2016. 
- predmetné stavebné úpravy je stavebník povinný zrealizovať do 31.08.2017. 
12.  Stavebný úrad podľa § 81c upúšťa od kolaudácie. 
13.   Stavebník všetky podmienky, za ktorých je mu stavba dodatočne povolená je povinný    
        plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje. 
14.  R o z h o d n u t i e  o  n á m i e t k a c h  úča s t n í k o v  k o n a n i a :  
       V  určenej lehote boli podané námietky účastníka  konania  Ing. Adama Košinára, Ul.  
      Družstevná č. 15, 914 41 Nemšová v znení: 
 
Námietka č. 1 
 
cit.: ...  
1.   Vzhľadom na predchádzajúci dopis odoslaný z mojej strany a doručený na Mestský úrad 

Nemšová Ul. Janka Palu 2/3 914 41 o potvrdení a zameraní jestvujúcej stavby Vás 
opätovne žiadam o preverenie geometrického zamerania nezávislým geodetom. Keďže 
vyjadrenie Mesta Nemšová bolo doručené zo dňa 2.6.2016 a na moje námietky čo sa týka 
samotného zamerania spolu s priloženou fotodokumentáciou uzavrené ako ,,Dôvod na 
výkon ŠSD toho času nie je, nakoľko tento sa uskutočnil dňa 31.3.2016 a od toho času sa 
stav nezmenil“ z mojej strany neakceptovateľné, opätovne Vás žiadam o osobnú návštevu 
Stavebným úradom ako aj starostom/primátorom mesta Nemšová o prípadné odstránenie  
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      protiprávneho stavu. Ako dôkaz som poskytol vytyčovací nákres č. 45682925-95/2014, 

ktorý som predložil pri stavebnom povolení OV/1113/14/DL-003. 
2.  Ďalšia námietka k dodatočnému povoleniu vyššie: umiestnenie stavby čo sa týka  
     obvodového múru na hranici pozemku alebo vzdialenosti menšej ako 2 metre bez môjho 

povolenia by nemala byť uznaná. 
3.  Námietka k dodatočnému povoleniu vyššie: umiestnenie stavby čo sa týka obvodového 

múru na hranici pozemku a jej samotné prestrešenie presahuje vzhľadom na jej odstup od 
obvodového múru zasahuje nad môj pozemok, teda do môjho vlastníctva. 

4. V spomínanom Altánku je z väčšej časti dňa (aj počas neprítomnosti susedov) zapnuté 
rádio, ktoré nás vyrušuje a budí deti ak ich chceme uspávať na našej terase.  

.... koniec citácie. 
 

        Námietky  v časti 1. a 2. sú neopodstatnené a stavebný úrad im nevyhovuje. Námietke 
v časti 3. stavebný úrad vyhovuje. Námietke v časti 4. sa stavebný úrad nevyjadruje. 
 
Námietka č. 2 
 
 S dodatočným povolením stavby ,,ALTÁNOK S KRBOM + DREVÁREŇ“ súhlasím za 
predpokladu splnenia týchto podmienok: 
 
cit.: „... Úprava strechy ,,Altánok + dreváreň“ zarovno s obvodovými múrmi spomínanej 

stavby,   úprava zvodov vody stavby ,,Altánok + dreváreň“ nadviazanie nového plota na 
stavbu ,,Altánok + dreváreň“...“ koniec cit. 

Námietka je opodstatnená a stavebný úrad jej vyhovuje. 
 
 

O d ô v o d n e n i e. 
          

 Stavebník Roman Blažej, Ul. Družstevná č. 966/17, 914 41 Nemšová požiadal dňa 
01.06.2016 Mesto Nemšová  o vydanie  dodatočného stavebného povolenia na stavbu: 
,,ALTÁNOK S KRBOM + DREVÁREŇ“. Stavebný úrad dňa 03.06.2016 pod číslom 
OV/450/2016/1076/DL oznámil  začatie konania o dodatočnom povolení stavby a zároveň 
upustil od ústneho pojednávanie spojeného s miestnou obhliadkou, nakoľko na stavbe bol 
dňa 31.03.2016 vykonaný štátny stavebný dohľad. Súčasne stavebný úrad oznámil začatie 
priestupkového konania. Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby bolo 
doručené stavebníkovi, účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktorí mohli svoje  
námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote 7 pracovných dní od doručenia. Na 
základe oznámenia OV/450/2016/1076/DL zo dňa 03.06.2016 bola stavebnému úradu 
doručená námietka účastníka konania vlastníka susedných pozemkov registra C KN parc. č.: 
21/2 a 21/1 v k. ú. Ľuborča, Ing.  Adama Košinára, Ul. Družstevná č. 15, 914 41 Nemšová, 
v ktorej okrem iného žiada o opätovné vykonanie štátneho stavebného dohľadu (ďalej len 
šsd) za prítomnosti primátora mesta a odsunutie stavby na 2 m od hranice pozemkov.  
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Nakoľko šsd sa konal dňa 31.03.2016 a stavba bola už niekoľko rokov zrealizovaná, 
stavebný úrad  tejto časti námietky nevyhovel. V ďalšej časti namieta, že nakoľko je stavba 
umiestnená na hranici, časť strechy aj s dažďovými žľabmi prečnieva nad jeho pozemok. 
Predmetné potvrdzuje aj geometrický plán č. 33183287-18-16 zo dňa 19.04.2016 a zároveň 
aj závery z výkonu šsd zo dňa 31.03.2016. Svoju námietku končí konštatovaním, že 
v nepovolenej stavbe je často nahlas pustené rádio, ktoré vyrušuje jeho aj rodinu. 
K uvedenému sa stavebný úrad nevyjadruje.  
    Nakoľko účastník konania Ing.  Adam Košinár, Ul. Družstevná č. 15, 914 41 Nemšová 
zároveň namietal na geodetické zameranie stavby geometrickým plánom č. 33183287-18-16 
zo dňa 19.04.2016, vyzval stavebný úrad dňa 20.06.2016 pod číslom OV/450/2016/1197/DL 
spracovateľa Ing. Branislava Nováka o potvrdenie, že ním zameraná stavba je celým 
objemom na pozemku stavebníka. Dňa 06.07.2016 bola stavebnému úradu doručená písomná 
odpoveď Ing. Branislava Nováka, s vysvetlením, aké odchýlky merania umožňuje 
usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra. Na základe doručenia písomnej odpovede 
Ing. Branislava Nováka, zvolal stavebný úrad dňa 11.07.2016 pod číslom 
OV/450/2016/1197/DL pracovné stretnutie dňa 21.07.2016,  za účasti stavebníka Romana 
Blažeja, Ul. Družstevná č. 966/17, 914 41 Nemšová a účastníka konania Ing.  Adama 
Košinára, Ul. Družstevná č. 15, 914 41 Nemšová za účelom pokusu zmieru a oboznámenia 
s vyjadrením Ing. Branislava Nováka. Na stretnutí nebol dosiahnutý zmier, o čom bola 
spísaná zápisnica.  
Dňa 22.07.2016 bolo stavebnému úradu doručené vyjadrenie účastníka konania Ing.  Adama 
Košinára, Ul. Družstevná č. 15, 914 41 Nemšová k dodatočnému povoleniu stavby, v ktorom 
uvádza, že s dodatočným povolením stavby bude súhlasiť za predpokladu splnenia týchto 
pripomienok cit.: „... Úprava strechy ,,Altánok + dreváreň“ zarovno s obvodovými múrmi 
spomínanej stavby,   úprava zvodov vody stavby ,,Altánok + dreváreň“ nadviazanie nového 
plota na stavbu ,,Altánok + dreváreň“...“ koniec cit. Stavebný úrad dňa 10.08.2016 pod 
číslom OV/450/2016/1566/DL upovedomil stavebníka Romana Blažeja, Ul. Družstevná č. 
966/17, 914 41 Nemšová o uplatnenej pripomienke a zároveň mu dal možnosť vyjadriť sa 
k nej v lehote 7 pracovných dní od doručenia. V stanovenej lehote bolo stavebnému úradu 
dňa 24.08.2016 doručené stanovisko stavebníka Romana Blažeja, Ul. Družstevná č. 966/17, 
914 41 Nemšová v znení  cit.: „... V časti Altánok upravím dĺžku strechy s dažďovými žľabmi 
zarovno môjho plota, v súlade s vytýčenou hranicou môjho pozemku a povolenými 
odchýlkami geodetického merania podľa geometrického plánu č. 33183287-18-16 zo dňa 
19.4.2016.  
    V časti Dreváreň upravím dĺžku strechy zarovno obvodovými múrmi, s presahujúcim 
dažďovými žľabmi 13 centimetrov za účelom funkčnosti stavby, voči poveternostným vplyvom 
v súlade s vytýčenou hranicou môjho pozemku a povolenými odchýlkami geodetického 
merania, podľa geometrického plánu č. 33183287-18-16 zo dňa 19.4.2016.  
   Zvody dažďovej vody sú umiestnené na mojom pozemku, voda bude stekať do 
novovybudovaného trativodu, čím nebude ovplyvňovať pozemok vlastníka susedného 
pozemku.“...“koniec cit. 
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      Nakoľko stavebník Roman Blažej, Ul. Družstevná č. 966/17, 914 41 Nemšová 
jednoznačne neprijal podmienky  účastníka konania Ing.  Adama Košinára, Ul. Družstevná č. 
15, 914 41 Nemšová a v konaní o dodatočnom povolení stavby ,,ALTÁNOK S KRBOM + 
DREVÁREŇ“ bolo pri šsd zistené, že stavba časťou svojej strechy presahuje na pozemky 
registra C KN parc. č.: 21/2 a 21/1 v k. ú. Ľuborča, vo vlastníctve Ing.  Adama Košinára, Ul. 
Družstevná č. 15, 914 41 Nemšová, čo je potvrdené aj geometrickým plánom č. 33183287-18-
16 zo dňa 19.04.2016 a písomným stanoviskom jeho spracovateľa Ing. Branislava Nováka, 
stavebný úrad v súlade s § 137 ods. 2 stavebného zákona odkázal stavebníka Romana Blažeja, 
Ul. Družstevná č. 966/17, 914 41 Nemšová a účastníka konania Ing.  Adama Košinára, Ul. 
Družstevná č. 15, 914 41 Nemšová, rozhodnutím číslo OV/450/2016/1990/DL zo dňa 
12.10.2016 na súd. Stavebný úrad určil lehotu 60 dní od doručenia na predloženie písomného 
dôkazu, že súdu bol podaný návrh na rozhodnutie o námietkach.  
    V určenej lehote bola stavebnému úradu doručená mimosúdna dohoda stavebníka Romana 
Blažeja, Ul. Družstevná č. 966/17, 914 41 Nemšová a účastníka konania Ing.  Adama 
Košinára, Ul. Družstevná č. 15, 914 41 Nemšová v ktorej uvádzajú cit.... 
-  p. Roman Blažej vybuduje na svojom pozemku trativod, čím nebude ovplyvňovať pozemok 
vlastníka susedného pozemku.  
-  p. Roman Blažej upraví v časti Dreváreň dĺžku strechy zarovno obvodovými múrmi, 
dažďové žľaby budú umiestnené po okraji obvodového muriva – s presahom rovným šírke 
použitých žľabov. 
-  p. Roman Blažej posunie zvislé konštrukcie dažďových žľabov o 15 cm na svoj pozemok 
aby p. Adam Košinár mohol následne vybudovať oplotenie z DT tvárnic o šírke 15 cm. 
    Na základe hore uvedenej mimosúdnej dohody stavebný úrad dňa 03.01.2017 pod číslom 
OV/450/2016/2017/13/DL oznámil pokračovanie konania o dodatočnom povolení stavby, 
upovedomil účastníkov konania o doplnení podkladov konania a umožnil im v lehote 15 dní 
od doručenia nahliadnuť do doplnených podkladov.  
     Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o dodatočnom povolení stavby preskúmal 
predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 88a v nadväznosti na  § 62 a § 63  
stavebného zákona a zistil, že dodatočným povolením stavby nie sú ohrozené  verejné  
záujmy, ani  neprimerane  obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 
konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu.  

V konaní o dodatočnom povolení stavby boli  vznesené námietky zo strany účastníkov 
konania.  

Ž i a d o sť  o  d o d a t očn é  p o v o l e n i e  s t a v b y  b o l a  d o l o ž e n á :  
» Jednoduchým projektom stavby, ktorý vypracoval Roman Blažej. 
» Geometrickým plánom zamerania  stavby č. 33183287-18-16 zo dňa 19.04.2016. 
» Listami vlastníctva č. 660 a 37. 
» Súhlasom na prevádzkovanie malého zdroja znečistenia 720/2016 zo dňa 18.04.2016. 
» Dokladom o zaplatení správneho poplatku. 
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» Overeným písomným súhlasom spoluvlastníka pozemku registra C KN parc. č. 23 v k. ú. 
Ľuborča 
 

     V priebehu konania o dodatočnom povolení stavby nenašiel stavebný úrad také dôvody, 
ktoré by znemožňovali jej dodatočné povolenie. 

 

Správny poplatok: V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol     
zaplatený vo  výške (3 x 30)  90 € .  Slovom: deväťdesiat eur. 

 
P o u č e n i e. 

 
     Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. 
o správnom konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa 
oznámenia   rozhodnutia  na  Mesto  Nemšová,  Mestský  úrad  Nemšová,  Ul. Janka Palu 2/3,  
914 41 Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych  opravných prostriedkov. 
Toto oznámenie 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 
 

 

VYVESENÉ DŇA:  
 
ZVESENÉ DŇA:   
 
POTVRDENÉ DŇA: 
 

Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         
                       podpis, pečiatka 
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Doručí sa: 
Stavebník: 
   1.    Roman Blažej, Ul. Družstevná č. 966/17, 914 41 Nemšová 
Známi účastníci konania:  
   2.    Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – odd. finančné Ing. Savková 
   3.    Mária Blažejová, Ul. Družstevná č. 966/17, 914 41 Nemšová 
   4.    Ing. Adam Košinár, Ul. Družstevná č. 15, 914 41 Nemšová 
   5.    Petronela Bahnová, Ľuborča č. 76, 914 41 Nemšová – spoluvlastník pozemku registra  
          E KN parc. č. 166/1 v k. ú. Ľuborča – verejná vyhláška 
   6.    Margita Chudová, Ul. Družstevná č. 959/3, 914 41 Nemšová 
   7.    Anna Fabušová – spoluvlastník pozemku registra E KN parc.  č. 166/1  v k. ú. Ľuborča  
          – verejná vyhláška 
   8.    Mária Gurínová, Ľuborča č. 20, 914 41 Nemšová– spoluvlastník pozemku registra  
          E KN parc. č. 166/1 v k. ú. Ľuborča – verejná vyhláška 
   9.    Mária Korvasová, Ul. Družstevná č. 960/5, 914 41 Nemšová 
   10.  Cyril Kristín – spoluvlastník pozemku registra  E KN parc. č. 166/1 v k. ú. Ľuborča –  
          verejná vyhláška 
   11.  Ján Kristín – spoluvlastník pozemku registra E KN parc. č. 166/1 v k. ú. Ľuborča –  
          verejná vyhláška 
   12.  Jozef Kristín – spoluvlastník pozemku registra E KN parc. č. 166/1 v k. ú. Ľuborča –  
          verejná vyhláška 
   13.  Ondrej Kristín – spoluvlastník pozemku registra E KN parc. č. 166/1 v k. ú. Ľuborča –  
          verejná vyhláška 
   14.  Alžbeta Kristínová – spoluvlastník pozemku registra E KN parc. č. 166/1 v k. ú.  
          Ľuborča – verejná vyhláška 
   15.  Terézia Motolová, Ul. Ľuborčianska č. 712/3, 914 41 Nemšová 
   16.  Ondrej Štefánek, J. Lacu č. 4, 914 41 Nemšová – spoluvlastník pozemku registra E KN  
           parc.  č. 166/1 v k. ú. Ľuborča – verejná vyhláška 
   17.  Štefan Štefánek – spoluvlastník pozemku registra E KN parc.  č. 166/1 v k. ú. Ľuborča  
          – verejná vyhláška 
   18.  Františka Chudá – spoluvlastník pozemku registra E KN parc.  č. 166/1 v k. ú. Ľuborča  
          – verejná vyhláška 
   19.  Jozef Štefánik – spoluvlastník pozemku registra E KN parc. č. 166/1 v k. ú. Ľuborča –  
          verejná vyhláška 
   20.  Magdaléna Štefániková– spoluvlastník pozemku registra E KN parc. č. 166/1 v k. ú.  
          Ľuborča – verejná vyhláška 
   21.  Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 47 Bratislava 11 
   22.  Emil Begáň, Ul. Fučíková č. 16, 914 41 Nemšová 
   23.  Anna Prosňanská, Ul. Štúrova č. 30, 914 41 Nemšová 
   24.  Mária Papierniková, Ul. Záhumenská č. 641, 914 42 Horné Srnie 
   25.  Rudolf Begáň, J. Lacu č. 15, 914 41 Nemšová 
   26.  Ing. Peter Dobeš, Ul. J. Lacu č. 1538/23, 914 41 Nemšová 
   27.  Zuzana Dobešová, Ul. J. Lacu č. 1538/23, 914 41 Nemšová 
   28.  Katarína Kvasnicová, Ul. Závadská č. 876/8, 914 41 Nemšová 
   29.  Barbora Cetkovská, Ul. Považská č. 562/10, 914 41 Nemšová 
   30.  Miroslav Štefánek, Ul. Teplická č. 821/59, 914 01 Trenčianska Teplá 
Dotknuté orgány: 
   31.  Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – odd. ŽP - Ing. Brandoburová 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


