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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/553/2019/20-8/PR-2623/2019/20     Tel. kontakt: 032/6509614  V Nemšovej, 28.02.2020 
 
 
 
 
                                                                Verejná vyhláška 

 
ROZHODNUTIE 

O DODATOČNOM  POVOLENÍ  STAVBY. 
     
 
     Stavebník Bricol s. r. o., so sídlom Dolinská 27/7, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31414966 
zastúpená konateľom Ing. Petrom Dobešom v zastúpení STAVBY – INŽINIERSKE SLUŽBY, 
s.r.o., Mierové námestie 33, 911 01 Trenčín, zastúpená konateľom Ing. Andrejom 
Hanušovským podal dňa 3.5.2019 žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu: 
„Ranč 13, Nemšová – Ľuborča, časť:  SO 010 Jazdiareň a SO 019. 2 Country ulica – budova 
„B““, na pozemkoch registra C-KN parcelné číslo 2125/3, 2125/4  v k. ú. Ľuborča v meste 
Nemšová  a inžinierske siete a spevnené plochy na pozemku registra C-KN parcelné číslo: 2125/1 
a 2126/3 v  k. ú. Ľuborča, obec Nemšová. 
       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 prerokovalo žiadosť stavebníka 
podľa § 88a  v nadväznosti na § 61  v konaní o dodatočnom povolení stavby dňa 13.8.2019 s 
dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a po doplnení podania o požadované doklady 
na základe komplexného posúdenia návrhu takto rozhodlo:  
Podľa § 88 a   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 : 

 
     stavbu: „Ranč 13, Nemšová – Ľuborča, časť:  SO 010 Jazdiareň 
                                                                                   SO 019.2 Country ulica – BUDOVA „B““,  

 
pre stavebníka Bricol s. r. o., so sídlom Dolinská 27/7, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31414966 
zastúpená konateľom Ing. Petrom Dobešom v zastúpení STAVBY – INŽINIERSKE SLUŽBY, 
s.r.o., Mierové námestie 33, 911 01 Trenčín, zastúpená konateľom Ing. Andrejom Hanušovským na 
pozemkoch registra C-KN parcelné číslo: 2125/3, 2125/4 v k.ú. Ľuborča, v meste Nemšová podľa 
geometrického plánu na zameranie stavieb a zameranie spevnených plôch číslo: 36335924-126-19 
zo dňa 31.5.2019 a inžinierske siete a spevnené plochy na pozemkoch 2125/1 a 2126/3 v k.ú. 
Ľuborča, podľa geometrického plánu na zameranie stavieb a zameranie spevnených plôch číslo: 
36335924-126-19 zo dňa 31.5.2019, obec Nemšová,  pozostávajúcu z (zo): 
1. SO 010 Jazdiareň  v rozsahu:   
 Je navrhnutá a zrealizovaná ako oceľová hala s vnútornou ochodzou dookola o pôdorysných  
rozmeroch: 84,50 x 45,60 m s výškou v hrebeni strechy 14,97 m so svetlíkom a s drevenými 
prístreškami  s pultovou strechou po pozdĺžnych stranách  a s prístavbou v prednej časti haly 
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tvoriacej hlavný vstup do  arény jazdiarne o pôdorysných rozmeroch 4,73 x 20 m s výškou 
v hrebeni 10,4 m. Objekt jazdiarne nadväzuje vpravo v rohu od hlavného vstupu na SO 029 
Opracovisko pre jazdcov o pôdorysných rozmeroch 19,15 x 30,15 m. Jedná sa o zastrešený 
prístrešok s pultovou strechou. 
Nosný systém jazdiarne je navrhovaný oceľovými  priečnymi rámami, ktoré sú tvorené oceľovými 
stĺpmi a strešnými priehradovými väzníkmi rozpätia 45 m.  V pozdĺžnom smere sú rámy v osových 
vzdialenostiach 6 m kotvené do základových pätiek pomocou kotevných skutiek a kotevných platní. 
Medzistup pavlače je tvorený plechobetónovou doskou, ktorá je uožená na oceľových prievlakoch. 
Zastrešenie haly je sedlovou strechou  a plechovou krytinou s vloženými presvetľovacími pásmi 
z umelého skla. Založenie objektu je navrhnuté a zrealizované na monolitických základoch 
tvorených základovými pásmi a stupňovitými pätkami. Obvodový plášť je tvorený panelmi 
Trimoterm hr. 100 mm s výškou panelov 1 m. Zvislé deliace priečky sú murované z tvaroviek 
Ytong. 
 
Dispozičné riešenie SO 010  Jazdiareň pozostáva z/zo: 

- Prízemia /1.NP/: Vstup, jazdiareň, sklad, kancelária, vstup pre návštvníkov, schodisko,WC 
jazdci, chodba, sprcha pre kone, prípravovňa pre súťažiacich, priestor pre sušenie a pranie, 
sedlovňa, krmivo, vonkajšie schodisko, prípravovňa pre súťažiacich, vonkajšie schodisko, 
závetrie, chodba,  WC jazdci, vonkajšie schodisko, 2 krát prípravovňa pre súťažiacich, 
vonkajšie schodisko, šatňa jazdci muži, šatňa jazdci ženy, sprcha pre kone, rampa, vstup pre 
návštevníkov, schodisko, WC jazdci, WC ženy, upratovačka, WC muži, WC imobilný, 
sklad, výťahová šachta, opracovisko pre jazdcov. 
Úžitková plocha 1.NP je 4336,05 m². 

- Poschodia/ 2.NP/: komunikačná pavlač návštevníci, WC muži,WC ženy, upratovačka, VIP 
tribúna, bufet, výťahová šachta, návštevná miestnosť, WC zamestnanci, komunikačná 
pavlač návštevníci, 2 krát zádverie, manipulačný priestor, WC ženy, rozhodcovská veža, 
zádverie, WC muži,  zádverie  
Úžitková plocha 2.NP je 1559,30 m². 

 
Technické parametre stavby SO 010 Jazdiareň: 
Zastavaná plocha: 4523 m² 
Úžitková plocha: 5895,4 m² 
Obostavaný priestor: 51 906 m³. 
 
Objekt SO 10 Jazdiareň ďalej pozostáva z/zo: 

- Vnútorných rozvodov vody  s napojením z už zrelizovaných areálových rozvodov pitnej 
vody s napojením na úpravovňu vody zo studne a na areálové rozvody úžitkovej vody 
z požiarneho vodovodu. 

- Vnútorných rozvodov  elektrickej energie (rozvody svetelnej a zásuvkovej inštalácie)  s  
            napojením na jestvujúci areálový rozvod  el. energie.  

- Vnútorných rozvodov kanalizácie/ dažďovej, splaškovej a tukovej/ so zaústením dažďovej   
            kanalizácie do potoka, splaškovej so zaústením do žúmp a tukovej so zaústením do lapača  
            tukov. 

- Vykurovania  časti priestorou jazdiarne kozubom na tuhé palivo v kombinácii s lokálnymi  
            elektrickými výhrevnými telesami. 
      -     Bleskozvodu: Vonkajší systém ochrany pred bleskom LPS. 
      -     Prípojka el. energie  - nová káblová prípojka z existujúcej skrine RE s  napojením na vnútro  
            areálové rozvody z výkonovej rezervy existujúceho pripojeného miesta spotreby investora. 
      -     2 kanalizačných  prípojok DN 150 s napojením na žumpy. 
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2. SO 019. 2 Country ulica – budova „B“ v rozsahu: 
Dvojpodlažný samostatný murovaný objekt radovej zástavby s terasami do ulice a pavlačami, 
pôdorysného tvaru písmena J. Celkové rozmery objektu sú 6,6 x 22,5 m + 10,5 x 15 m + 9,85 x  
8,1 m + 16,14 x 6,6 m + 16,14 x 6,6 m na spôsob zástavby mestečiek na „ Divokom západe“ 
napodobenina „Western City“ pre krátkodobé ubytovanie so zázemím. Zastrešenie pultovou 
stechou. 
Dispozičné riešenie SO 019.2 Country ulica – budova „B“ pozostáva z/zo: 

- Prízemia /1.NP/:Ubytovacia čať v rozsahu:  
schodištia na vonkajšiu terasu, 3 krát vonkajšie schodište na 2.NP a 3 rampy s prístupom na 
vonkajšiu terasu  s prístupom k jednotlivým ubytovaniam v rozsahu: 
1 krát ubytovanie pre imobilných:vstupná chodba , WC+ sprcha imobilný, izba imobilný,  
8 krát: vstupná chodba, WC + sprcha, izba,   1 krát: vstupná chodba, WC + sprcha, 2 krát 
izba. Úžitková plocha: 615,83 m². 

- Prízemia /1.NP/: technické zázemie ubytovania v rozsahu:  
Sklad čistého prádla, sklad špinavého prádla, sklad pracovných prostriedkov, práčovňa so 
sušiarňou, kotolňa. Úžitková plocha: 56,83 m². 

- Prízemia /1.NP/: spoločenská časť ubytovania v rozsahu:  
Vstupná hala, recepcia, chodba, WC muži, WC ženy, upratovvačka, chodba, UPS, šatňa 
zamestnanci, WC + sprcha zamestnanci.  
Úžitková plocha:136,50 m². 

- Poschodie /2.NP/ v rozsahu: 
Vonkajšie schodisko z prízemia, pavlač, 5 krát ubytovanie v rozsahu: vstupná chodba, WC 
+ sprcha, izba, chodba, vnútorné schodisko z prízemia, 2 krát ubytovanie v rozsahu: vstupná 
chodba, WC + sprcha, izba, vonkajšie schodisko z prízemia, balkón, chodba, 2 krát 
ubytovanie v rozsahu: vstupná chodba, WC + sprcha, izba, balkón, vonkajšie schodisko 
z prízemia, pavlač, 4 krát ubytovanie v rozsahu: vstupná chodba, WC so sprchou, izba,  
1 krát ubytovanie v rozsahu: vstupná chodba, WC+ sprcha, 2 krát izba, chodba, vstupná 
chodba, kancelária, WC pre zamestnancov, upratovačka, technická miestnosť. 
Úžitková plocha 2.NP: 1013,09 m². 

     
Objekt SO 019.2 Contry ulica – budova „B „ ďalej pozostáva z/zo: 

- Vnútorných rozvodov vody  s napojením z už zrelizovaného areálových rozvodov pitnej 
vody s napojením na úpravovňu vody zo studne a na areálové rozvody úžitkovej vody 
z požiarneho vodovodu. 

- Vnútorných rozvodov  elektrickej energie (rozvody svetelnej a zásuvkovej inštalácie)  s  
            napojením na jestvujúci areálový rozvod  el. energie.  

- Vnútorných rozvodov kanalizácie/ dažďovej, splaškovej/ so zaústením dažďovej   
            kanalizácie do potoka, splaškovej so zaústením do žumpy /objekt 036 žumpa/. 

- Vykurovania  pomocou elektrického kotla, situovaného v priestore kotolne s centrálnym 
rozvodom vykurovania. Príprava TÚV bude realizovaná elektricky. 

      -     Bleskozvodu: Vonkajší systém ochrany pred bleskom LPS. 
      -     Prípojky el. energie  - nová káblová prípojka z existujúcej skrine RE s  napojením na vnútro  
            areálové rozvody z výkonovej rezervy existujúceho pripojeného miesta spotreby investora. 

- Prípojky splaškovej kanalizácie s napojením na prefabrikovanú žumpu. 
- Systému elektrickej požiarnej signalizácie vrátane hlasovej signalizácie požiaru, systémom 

štruktúrovanej kabeláže. 
Technické parametre stavby SO 019.2 Country ulica – budova „B“: 
Zastavaná plocha: 945,2 m² 
Úžitková plocha: 1000,7 m² 
Obostavaný priestor: 5368,7 m³. 
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Pre  dokončenej stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavby  budú  dokončené podľa  projektu, ktorý vypracoval Ing. Ján Malast, MalaSTAV s.r.o.,  
    Olbrachtova 20, 911 01 Trenčín.  
    Prípadné zmeny resp. rozšírenie dodatočne povoľovaných stavieb nesmie byť zrealizované bez  
    predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.    
2. Polohové a výškové umiestnenie: 
    Stavba SO 010 Jazdiareň  je umiestnená na pozemku registra C-KN parcelné číslo 2125/3 v k.ú.  
    Ľuborča a stavba SO 019.2 Country ulica – budova B“ na pozemku registra C-KN parcelné číslo  
    2125/4 v k.ú. Ľuborča, obe sú umiestnené v zmysle GP číslo: 36335924-126-19 zo dňa 31.5.2019  
    v obci Nemšová v súlade s právoplatným územným rozhodnutím vydaným mestom Nemšová  
    dňa 8.3.2016, pod číslom: OV 454/15/16/PR-004, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.4.2016.  
    - Úroveň podlahy SO 010 Jazdiareň: ± 0,000=288,50 m.n.m. B.p.v. 
   -  Úroveň podlahy SO 019. 2 Country ulica – budova „B“: ± 0,000 = 287,30 m.n.m. B.p.v. 
   -  Výška stavby SO 010 Jazdiareň:+14,970 výška svetlíka na streche jazdiarne od ± 0,000 / úroveň  
       podlahy/ 
   -  Výška stavby SO 019. 2 Country ulica – budova „B“: prevládajúca výška stavby po atiku 7,5 m  
       od ± 0,000 t.j. od podlahy prízemia. 
3. Celkový náklad  stavby: 3,8 mil. €, z toho náklad stavby SO 010 Jazdiareň: 2,10 mil. €  
    a SO 019 Contry ulica- budova „ B“: 1,70 mil. €. 
4. Stavby boli zrealizované dodávateľsky: BUILDSTEEL s.r.o, Mírova 1089/4, 693 01 Hoostopeče,  
    Česká republika. 
5. Stavebník svojou stavebnou činnosťou nesmie narušiť brehový porast Ľuborčianky. 
6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby  pri stavebnej činnosti nedošlo k úniku škodlivých  
    látok do pôdy a vodného toku, zároveň je povinný udržiavať breh v takom stave, aby sa 
    netvorili prekážky, ktoré bránia nehatenému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup  
    k vodnému toku, alebo podporujú usadzovanie plavenín alebo ukladanie splavenín. 
7. Správca drobného vodného toku nezodpovedá za prípadné škody spôsobené vodným živlom  
    na stavbe. 
8. Investor stavby je povinný zabezpečiť na stavbe dôsledné dodržiavanie §14 zákona o odpadoch,  
    (č. 79/2015 Z.z.)  t. j. najmä  zabezpečiť podmienky na dôsledné triedenie odpadov podľa  
    druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie alebo zneškodnenie    
    len na povolených zariadeniach. 
9. Investor  stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b)  
    bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu Okresný úrad  
    Trenčín, odbor starostlivosti  o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek  
     ŽP spolu s prehľadom jednotlivých druhov odpadov v tonách spolu s vážnymi lístkami,  
     potvrdeniami o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených  
     organizácií. 
10. V zmysle požiadavky RÚVZ so sídlom v TN je stavebník povinný zabezpečiť aktívne  
      odsávanie v priestore bufetu nad zdrojom tepla a pary a vo všetkých stavebne oddelených  
      priestoroch zabezpečiť dostatočné vetranie. 
11. Požiadať o vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby podľa § 13 odst. 3 písmena c)  
      a § 52 ods. 1 písmena b) zákona č. 355/2007 Z.z.,  
12. Stavebné objekty SO 032 Areálový rozvod pitnej vody, SO 034 Požiarny vodovod a SO  039  
    Areálová dažďová kanalizácia a lapač tukov KL-LT2, ktorý je súčasťou tukovej kanalizácie sú  
    vodnými stavbami, na ich realizáciu je potrebné povolenie na vodné stavby, ktoré vydá spolu  
    s povolením na osobitné užívanie vôd z povrchového odtoku do porchových vôd  a so zmenou  
    povolenia na odber podzemných vôd zo studne pri SO 019.2 Okresný úrad Trenčín, odbor  
    starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti stavebníka spolu s potrebnými dokladmi  
    a podkladmi. 
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13. Rešpektovať ochranné pásmo existujúceho VN vonkajšieho vedenia 22 kV č. 282, ktoré    
      vymedzuje zákon 251/2012 Z. z. § 43.  
14. Stavebník je všetky podmienky, za ktorých mu je stavba dodatočne povolená povinný plniť  
      a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich  zaväzuje plniť. 
 
 
15. R o z h o d n u t i e  o  n á m i e t k a c h  ú č a s t n í k o v  k o n a n i a :  V  určenej lehote     
     nebola podaná žiadna námietka účastníka konania.  

 
 

O d ô v o d n e n i e . 
 

Stavebník  Bricol s. r. o., so sídlom Dolinská 27/7, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31414966 zastúpená 
konateľom Ing. Petrom Dobešom v zastúpení STAVBY – INŽINIERSKE SLUŽBY, s.r.o., Mierové 
námestie 33, 911 01 Trenčín, zastúpená konateľom Ing. Andrejom Hanušovským podal dňa 
3.5.2019 na Mesto Nemšová žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu: 
“Ranč 13, Nemšová – Ľuborča  časť: SO 010 Jazdiareň a  SO 019.2 Contry ulica – budova „B““,  
na pozemkoch registra C-KN parcelné číslo 2125/3, 2125/4  v k. ú. Ľuborča, v meste Nemšová  
a inžinierske siete a spevnené plochy na pozemku registra C-KN parcelné číslo: 2125/1 a 2126/3 
v  k. ú. Ľuborča, obec Nemšová. Stavebný úrad dňa 16.7.2019 pod číslom OV 553/2019-3/PR-
1857/19 oznámil konanie o dodatočnom povolení stavby a nariadil ústne pojednávanie. Oznámenie 
bolo doručené účastníkom konania. Účastníci konania  mohli svoje námietky a pripomienky 
uplatniť najneskôr na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 
13.8.2019 o 9.00 hod. na mieste stavby. Po obhliadke rozostavaných stavieb a preskúmaní 
predloženej žiadosti z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 88a ods. 4, § 62 stavebného zák. č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov stavebný úrad zistil, že dodatočným povolením 
rozostavaných stavieb, ani budúcim užívaním stavieb nie sú ohrozené verejné záujmy, ani 
neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 
Dokumentácia stavieb spĺňa všeobecno-technické požiadavky na výstavbu. V konaní o dodatočnom 
povolení stavby nebola vznesená žiadna námietka zo strany účastníkov konania ani neboli doložené 
žiadne protichodné vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov sietí. Po doložení porealizačného 
zamerania stavieb a na základe vyjadrení  dotknutých orgánov a správcov sietí sa nepreukázal 
rozpor s verejnými záujmami a stavebný úrad nenašiel také dôvody, ktoré by znemožňovali 
možnosť dodatočného povolenia stavby a preto vydáva predmetné dodatočné povolenie stavieb. 
 

Ž i a d o s ť  o  d o d a t o č n 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 :  
- Projektom stavby, ktorý vypracovali:   

Stavebnú časť: Ing. Ján Malast, ASI 0537*A1, Ing. Pavol Gago 
Statické posúdenie: Ing. Ján Malast , ASI statika stavieb 0537*13, 
El. energia: Ing. Pavol Bartoň, ASI 0747*A*5-3, 
El. požiarna signalizácia: Ing. Jozuef Milde, ASI 0856*5-3, 
Zdravotechnika: Ing. Juraj Knapp, ASI 0924*A*5-1, 
Vykurovanie: Ing. Marián Henek, ASI 5251 *SP*14, 
Požiarna ochrana: Anna Zajacová, reg. č.: 35/2012. 

     -     GP č.: 36335924-115-17 na zameranie stavby  zo dňa 31.05.2019, 
     -     Záväzným stanoviskom od RÚVZ so sídlom v TN č. B/2017/03481-009 zo dňa  

     16.11.2017. 
-    Vyjadrením Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava, SEZ Sever TN zo dňa  
      22. mája 2017. 
-    Vyjadrením Okresného riaditeľstva HaZZ v TN číslo: ORHZ-TN1-577-001/2017  
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      z 27.septembra 2016. 
- Vyjadrením Okresného úradu TN, OSZP, odd. štátnej vodnej správy zo dňa 30.5.2017  

 pod číslom: OÚ-TN-OSZP3-2017/0018166-002 TMM. 
- Vyjadrením Okresného úradu TN, OSZP, odd. štátnej ochrany prírody  zo dňa 

24.05.2017 pod číslom: OÚ-TN-OSZP3-2017/018170-002 SIN. 
- Vyjadrením Okresného úradu TN, OSZP, odd. štátnej ochrany prírody a VZŽP,odpady  

zo dňa 25.5.2017  pod číslom: OÚ-TN-OSZP3-2017/018457-002SLI. 
-     Dokladom o vlastníctve k pozemkom, nájomnou zmluvou zo dňa 12.12.2014. 

      -     Dokladom o zaplatení správneho poplatku. 
      -     Kópiou katastrálnej mapy č.302/2014 zo dňa 22.01.2014. 
      -     Vyjadrením Krajského pamiatkového úradu Trenčín zo dňa 28.4.2017 pod číslom: KPUTN- 
             2017/7640-4/32736. 
      -     Vyjadrením SVP, š.p. OZ Piešťany zo dňa 26.6.2017 pod číslom CS SVP OZ P4922/2017/2  
             a CZ 19772/210/2017. 
      -     Vyjadrením Lesy SR š.p. OZ Trenčín číslo: 25786/203/2017  zo dňa 1. júna 2017. 
      -     Splnomocnením zo dňa 22.5.201512.9.2016. 
 
Správny poplatok: V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol       
                                 zaplatený vo výške 4800 € .  Slovom: štyritisíc osemsto 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 doručenia 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. 
 
 
 
 
 
                                                                                                         JUDr. Miloš Mojto 
                                                                                                          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
VYVESENÉ DŇA:  
ZVESENÉ DŇA:  
POTVRDENÉ DŇA: 
Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         
                                            podpis, pečiatka  
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Navrhovateľ: 
1. STAVBY – INŽINIERSKE SLUŽBY, s. r. o., Mierové nám. 33, 911 01 Trenčín, konateľ 

Ing. Andrej Hanušovský v zastúpení Bricol  s. r.o.. 
Ostatní účastníci konania: 

2. Mesto Nemšová - Mestský úrad, odd. finančné a správy majetku, Ing. Jarmila Savková 
3. Ing. Peter Dobeš, Jozefa Lacu 1538/23,914 41 Nemšová 
4. Zuzana Dobešová, Jozefa Lacu 1538/23,914 41 Nemšová 
5. Ing. Ján Malast, MALASTAV, s.r.o. Projektový ateliér, Ul. I. Olbrachtova 20/912, 911 01 

Trenčín 
6. Ing. Pavol Bartoň, RACIOTHERM, projektová kancelária, Nábrežná 3, 911 01 Trenčín 
7. Ing. Jozef Milde, Šafárikova 2735/1, 911 08 Trenčín 
8. Ing. Marián Henek, Pri potoku 1323, 913 21 Trenčianska Turná 
9. Ing. Juraj Knapp, Braneckého 8, 911 01 Trenčín 
10. Anna Zajacová, TEVYS, s.r.o, Jilemnického 17, 911 01 Trenčín 
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 
12. Vlastníci susedného pozemku registra C-KN parcelné číslo 2158 a 2157 v k.ú. Ľuborča – 

doručuje sa verejnou vyhláškou. 
Dotknuté orgány: 
      13. Slovak Telekom, a.s. Karadzičova 10, 825 13 Bratislava 
      14. Lesy SR, š.p. Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín 
      15. Západoslovenská distribučná a.s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 
      16. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
      17. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36,  
            911 01 Trenčín 
      18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v TN, Nemocničná č. 4, 911 01     

       Trenčín 
      19. Okresný úrad TN, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny, Hviezdoslavova  

        č. 3, 911 01 Trenčín 
 20. Okresný úrad TN, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo, Hviezdoslavova  
       č. 3, 911 01 Trenčín 
 21. Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová 

      22. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku  
 č. 834/3, 921 80 Piešťany 

       23. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín  
       24. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa, Hviezdoslavova 3,  
             911 01 Trenčín 
       25. Mestský úrad Nemšová, Oddelnie správne, referát ŽP, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
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