
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/323/2017/724/DL         Tel. kontakt: 032/6509647         V Nemšovej, 30.03.2017 
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

O Z N Á M E N I E 
o pokračovaní  konania  zmeny dokončenej stavby spojenej s umiestnením zmeny  

 a nariadenie  ústneho konania. 
 
 

     Stavebníčka Zuzana Bahnová rod. Matejíčková, Ul. Bottova č. 1036/17, 914 41 
Nemšová požiadala dňa 15.05.2015 Mesto Nemšová  o vydanie  stavebného povolenia na  
zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 1885: 
 
  
,,ZMENA DOKON ČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU NA REKREA ČNÝ DOM na p.č. 

1992/1, 2“. 
 

 
 

     Zmena dokončenej stavby spojená s umiestnením zmeny, sa bude realizovať v obci 
Nemšová, k. ú. Ľuborča, na pozemku registra C KN parc. č. 1992/2 a 1992/1 a bude 
pozostávať z (zo): 
 

 
       1.   Zmeny dokončenej stavby záhradnej chaty (prístavby), so zmenou dispozície: 
 
              z:    1.N.P.:  hala so schodiskom do podkrovia, prístrešok 
                     2.N.P.:  spálňa so schodiskom do haly, balkón 
 
 
              na: 1.N.P.:   zádverie, 1 x izba, hala so schodiskom do podkrovia, 3 x prístrešok,  
                                   2 x kúpeľňa + WC  
                     2.N.P.:  spálňa so schodiskom do haly, balkón 
 
 
        2.    Nových vnútorných rozvodov: zdravotechniky, elektroinštalácie, (vykurovanie  
                                                                    v prístavbe elektrické konvektory). 
 
        3.    Prípojok na inžinierske siete: elektrika, voda z vlastnej existujúcej studne,  
                                                                  kanalizácia do žumpy. 
 
        4.   Bleskozvodu.  
 
        5.   Žumpy: prefabrikovaná o objeme 12 m³  
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             Technické parametre zmeny stavby: 
              
             Úžitková plocha:         181,23 m². 
             Obytná plocha:             69,46 m². 
             Zastavaná plocha:        171,40 m². 
             Obostavaný priestor:    565,60 m³.   

 

 
     Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie. 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   zlúčeného   stavebného    konania  s  územným  podľa stavebného zákona  v súlade s   
§ 39a ods. (4) stavebného  zákona  známym    účastníkom    konania   a   dotknutým   
orgánom a súčasne  n a r i a ď u j e  ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa 
uskutoční: 
 
 

dňa 20.04.2017  t.j. vo štvrtok  o 09.00 hod. 
 
so stretnutím na stavebnom úrade, Ul. SNP č. 4, Nemšová. 

 
 
 
 
      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  stavebníčky Zuzany Bahnovej, Ul. 
Bottova č. 1036/17, 914 41 Nemšová. 
     V rovnakej lehote podľa § 61 odst. 5  stavebného 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. 
     Ak sa nechá niektorý  účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú moc 
s overením podpisu.  
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 
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VYVESENÉ DŇA:  
 
ZVESENÉ DŇA:   
 
POTVRDENÉ DŇA: 
 
Pripomienky: boli – neboli  
 
 
 
                                                                                                       –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         
                       podpis, pečiatka 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 
Navrhovateľ: 
   1.    Zuzana Bahnová, Ul. Bottova č. 1036/17, 914 41 Nemšová 
Známi účastníci konania: 
   2.    Marcela Vydrnáková, Ul. Sklárska č. 180/2, 914 41 Nemšová 
   3.    Mária Trúneková – vlastník pozemku registra C KN parc. č. 1991 v k. ú. Ľuborča –  
          verejná vyhláška 
   4.    Slovenský pozemkový fond, Ul. Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava 
   5.    Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská  
          Štiavnica 
   6.    Ing. Martin Filina, Cintorínska č. 649, 913 21 Trenčianska Turná 
   7.    Ing. Michal Bariš, Dúbrava č. 572, 913 33 Horná Súča 
   8.    Ing. Peter Čahoj, Prusy č. 232, 957 03 Horné Ozorovce 
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. 23, 817 62 Bratislava 15 
   12.  SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 19  Bratislava 26 
   13.  LESY SR, š. p., OZ Trenčín, Ul. Hodžova č. 38, 911 52 Trenčín  
   14.  Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového  
          hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   15.  Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie správy vôd,  
          Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   16.  Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany  
          prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   17.  CHKO Biele Karpaty, Ul. Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová 



 
 


