
M E S T O    N E M Š O V Á 
Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: OV/220/2018/513/DL          Tel. kontakt: 032/6509647         V Nemšovej, 24.04.2018 
 
 

V e r e j n á    v y h l á š k a 
 

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E. 
 
     
          Stavebník Ing. Radoslav Krchnávek, Ul. Sklárska č. 176/10, 914 41 Nemšová 
požiadal dňa 14.02.2018 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia  na  stavbu: 
 
 

,,SO Prístup na pozemok (roľu) Nemšová“. 
 
 
     Mesto Nemšová, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 
a účelové komunikácie podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej  len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 
3a,   § 16 a § 22 ods.2 zák. č.: 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon),  § 2 
zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 
a na vyššie územné celky prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní  s dotknutými 
orgánmi a známymi účastníkmi konania a rozhodol takto: 
  
     Stavbu ,,SO Prístup na pozemok (roľu) Nemšová“, stavebníka Ing. Radoslava 
Krchnávka, Ul. Sklárska č. 176/10, 914 41 Nemšová, na pozemkoch registra C KN parc. 
č.:  3281, 3288, 2502/1  v k. ú. Nemšová, obec Nemšová podľa územného rozhodnutia 
vydaného Mestom Nemšová, pod číslom OV/704/2017/2223/DL zo dňa 30.10.2017, 
ktorá bude pozostávať z (zo): 
 
       Z jestvujúcej MK Moravskej na pozemok ležiaci mimo  telesa jestvujúcej cesty, novo 
navrhnutým vjazdom šírky 4,5 m. Komunikácia bude funkčnej triedy C3, základnej kategórie 
MOK 3,72/30, ako jednopruhová, obojsmerná so šírkou jazdného pruhu 2,75 m a spevnenými 
krajnicami šírky 0,5 m. Celková dĺžka 45,00 m. 
 
Priečne zloženie: 
- kryt z kameniva hrubého drveného veľkosti 32-63 mm            hr. 200 mm 
- štrkopiesok                                                                                   hr. 200 mm 
           
            Technické parametre: 
            Zastavaná plocha:          168,75 m². 
 
 
 
 
 



2. strana z 10 strán stavebného povolenia vydaného Mestom Nemšová dňa 24.04.2018 pod číslom OV/220/2018/982/DL 
 
 
 

 

podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 10  vyhl.č. 
453/2000 Z. z. 
 
   

p o v o ľ u j e. 
 

 
 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1.   Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné 

zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.    
2.    Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: 
       Stavba bude umiestnená podľa územného rozhodnutia vydaného Mestom Nemšová, pod  
       číslom OV/704/2017/2223/DL zo dňa 30.10.2017, na pozemkoch registra C KN parc. č.:  
     3281, 3288, 2502/1  v k. ú. Nemšová, obec Nemšová. 
3.   Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických  zariadení a dbať na ochranu  a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť dodržať 
Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, z pohľadu bezpečnosti 
technických zariadení. 

4.   Pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb 
v nadväznosti na vyhl. 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. 

      5.   Celkový náklad stavby: 3000 €. 
 6.    Začatie stavby: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 7.    Ukončenie stavby: do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného    
        povolenia. 
 8.    Stavba bude uskutočňovaná: svojpomocne. 
 9.    Stavebný dozor bude vykonávať: Ing. Dušan Duvač, Karpatská č. 1, 914 41 Nemšová,  
        Ev. č.: 4677*SP*A2. 
 10.  Stavebník je povinný: 
          -  Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

    -  V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a 
        nimi prizvaným  znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do 
        projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného  
        dohľadu. 
   -   Uskutočňovať  stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na  
        výstavbu. 
   -   Viesť stavebný denník v zmysle § 46d  stavebného zákona. 
   -   Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a   
       účastníkoch výstavby v zmysle § 43 i ods. 3 písm. b) stavebného zákona.  

11.    Podľa § 64 ods.1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať  podmienky, vyjadrenie a   
         stanoviská: 
               Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja: 
      -  zriadením vjazdu nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cestného telesa. 
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      -  dažďové vody z pozemku stavebníka nesmú byť odvádzané na cestu. 
      -  počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný. 
      -  pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením  
         v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
         v Trenčíne 
      -  počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť  
         obmedzená premávka na ceste. 
       Slovenskej správy ciest, investičná výstavba a správa Žilina: 
      - SSC IVSC Žilina súhlasí s umiestnením stavby, s udelením výnimky z cestného  
        ochranného pásma štátnej cesty I/57 a s použitím prenosného DZ podľa schválenej  
         projektovej dokumentácie pri splnení nižšie uvedených podmienok. 
      - Vyhotovenie a osadenie prenosných DZ na štátnej ceste I/57 zrealizuje odborne  
         spôsobilá osoba. 
      - Prenosné DZ bude udržiavať /investor/ počas realizácie prác na vlasné náklady  
        v prevádzky schopnom stave. 
      - Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí okamžité odstránenie prenosných DZ. 
      - Manipuláciou a osadením prenosných DZ nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa ani  
         odvodňovacieho systému štátnej cesty i/57 a jej príslušenstva. 
      - Za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v uvedenom úseku zodpovedá od začatia  
        do ukončenia prác žiadateľ. 
      - Prenosné dopravné značenie musí byť odsúhlasené príslušným dopravným  
         inšpektorátom. 
      - Okresný úrad Trenčín, odbor CD a PK požiadať o vydanie príslušných povolení. 
      Okresného úradu Trenčín, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií: 
      - S predloženou PD napojenia a technickým riešením vjazdu z cesty III/1869 súhlasíme,  
         požadujeme však rešpektovať nasledovné požiadavky: 
      - Nakoľko je projektovaná stavba v ochrannom pásme cesty I/57, podlieha  
         povoľovaciemu konaniu v zmysle ustanovení § 11 cestného zákona. Pred vydaním  
         územného rozhodnutia treba požiadať tunajší úrad o povolenie výnimky zo zákazu  
         v ochrannom pásme cesty I/57 v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na internetovej  
         stránke úradu. 
       - Pred realizáciou prác na napojení účelovej komunikácie na cestu III/1869 požiadať  
         správny cestný orgán o určenie prenosného dopravného značenia počas prác v zmysle  
         žiadosti a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu. K uvedenému je potrebné  
         vopred spracovať a na ORPZ SR-ODI Trenčín odsúhlasiť projekt organizácie dopravy  
         počas prác (projekt prenosného dopravného značenia). 
       - Najneskôr pred uvedením navrhovanej účelovej komunikácie do užívania je potrebné  
         požiadať tunajší cestný správny orgán o určenie použitia zvislých trvalých dopravných  
         značiek a dopravných zariadení. 
       V zmysle § 3b zák. č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) 

stanovujeme k spôsobu a riešeniu úpravy trvalého dopravného napojenia nasledovné 
požiadavky: 

      1. Zriadenie vjazdu z cesty (pripojenie pozemnej komunikácie) na cestu, bude riešené 
v súlade s § 2 ods. 4 cestného zákona.  

      2. Pri výjazde na cestu III/1869 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky a musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery  
v zmysle STN, teda bude zabezpečené vyprázdnenie rozhľadových polí. 

      3. Zriadením vjazdu – dopravného napojenia a realizáciou účelovej komunikácie nesmie 
byť prerušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty III/1869, na navrhovanej  
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       komunikácii dôsledne riešiť odvodnenie vozovky tak, aby z riešenej komunikácie 

a priľahlých pozemkov nedochádzalo k vytekaniu vôd a nečistôt na cestu III/1869 (§ 1 
vyhl. č. 35/1984 Zb.). 

      4. Zriadenie vjazdu na cestu musí byť plynulé a vykoná sa strojným zarezaním krytu 
s pritavením tesniaceho elastického pásu, na styku asfaltovej časti vozovky a plochy 
vjazdu sa osadí betónový obrubník ABO 2-15/25 v úrovni nivelety vozovky. 

      5. Realizácia vjazdu – pripojenia účelovej komunikácie ako aj jeho užívanie musí 
prebiehať v súlade s vyjadreniami dopravného inšpektorátu a správcu cesty. 

      6. V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.(cestný zákon) nebude počas realizácie 
stavby cesta I/57 a III/1869 poškodzovaná alebo znečisťovaná. 

      7. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na 
nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie pripojenia na cestu 
III/1869. 

      8. Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť 
ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím 
žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.  

    RVS Vlára – Váh, s. r. o.: 
      V záujmovom území vyššie uvedenej stavby, tak ako je vyznačené na priloženej situácii, 

sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete v našej správe. 
    Západoslovenskej distribučnej a. s.: 
      V dotknutom území parcely č. 3281, k. ú. Nemšová sa nenachádza žiadne podzemné 

elektrické vedenie NN a VN v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.. 
VN vonkajšie vedenie 22 kV č. 282 požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu v zmysle 
Zákona o energetike č. 251/2012, § 43, Ochranné pásma. 

    Slovak Telekom, a. s., Trenčín: 
         Pri prácach dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak    
         Telekom a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 
         Súhlasíme za nasledovných podmienok: 
         Dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti  
         Slovak Telekom a. s.. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky: 
         - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.)  
           a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane  
           proti rušeniu. 
        -  Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,  
           v prípade zmeny, resp. ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
        -  Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je  
           v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s./alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje  
           do ochranného pásma, vyzve spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie  
           konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom poverenej  
           osoby: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, tel.: +421 32 6521 289. 
        - V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do  
           projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie  
           tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
        - V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu  
           o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.  
           Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 
        - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať  
           podmienka spoločnosti Slovak Telekom a. s. / alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.  
           o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas  
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           výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok  
           podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 
         - V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza  
           nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a. s. / alebo  
           DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť  
           proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
         - Nedodržanie podmienok je porušením § 68 zákona 351/2011 Z.z.. 
         - V prípade, že žiadateľ bude pokračovať v prácach po strate platnosti vyjadrenia, je  
            povinný zastaviť práce a požiadať o nové vyjadrenie. 
         - Pred realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti  
            Slovak Telekom a. s. / alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom  
            k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných  
            prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové  
            rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia  
            od prevádzkovateľov týchto sietí. 
          - Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. / alebo DIGI SLOVAKIA, s.  
            r. o. vykoná Slovak Telekom a. s. na základe samostatnej objednávky do troch  
            týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti, alebo ju odovzdáte technikovi:  
            František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, tel.: +421 32 6521 289, 0902  
            719 358. 
          - Stavebník, resp. poverená osoba je povinný dodržať všeobecné podmienky ochrany  
            SEK. 
          - Žiadateľ môže použiť vyjadrenie len na daný účel, pre ktorý bolo vydané. Žiadateľ  
             nemôže získané údaje ďalej rozširovať, prenajímať bez súhlasu Slovak Telekom a. s.. 
          - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, to nezbavuje  
             stavebníka povinnosti požiadať o vytýčenie. 
(Stavebník je povinný postupovať v zmysle plného znenia podmienok vo vyjadrení.) 
Všeobecné podmienky ochrany SEK: 
 
A. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK  
     Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., alebo zasahuje do ochranného  
     pásma týchto sietí, je stavebník po  konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s.,  
     povinný zabezpečiť: 
           -  Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených  
              zamestnancom Slovak Telekom a. s.. 
           -  Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia  
              telekomunikačného vedenia. 
           -  Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia  
              telekomunikačného vedenia. 
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, 
hradil@suptel.sk, 0907 777 474. 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 
s rôznou funkčnosťou. 
        B.  Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je  
              žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že  
              zabezpečí: 
           -  Pred začatím prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu  
              terénu. 
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           -  Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,  
               s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli  
               na jeho ochranu stanovené. 
           -  Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú  
               odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu  
               terénu. 
           -  Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení  
               pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali hĺbiace stroje. 
           -  Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu,  
               krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy  
               zariadenia. 
           -  Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím. 
           -  Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na t. č. 12129. 
           -  Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak  
               Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny  
               priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). 
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
           C. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST),  
                je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk). 
           D. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení  
                v plnom rozsahu. 
       SPP – distribúcia, a. s.: 
         SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len ,,Zákon o energetike“): 
SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledovných 
podmienok: 
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že  
  umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými  
  zariadeniami v správe SPP-D, 
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania,  
  alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto  
  vyjadrení, 
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu  
   pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na  
   posúdenie SPP-D, 
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných  
   predpisov, požadujeme, aby stavebník: 
• rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných  a/alebo  
  bezpečnostných pásiem, 
• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami  
  dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 
• zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu  
  k existujúcim plynárenským zariadeniam, 
• zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní  
   navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 
• zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich  
   plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou, 
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    - k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. 
12.    Pred začatím stavebných prác zabezpečiť  vytýčenie  inžinierskych  sietí v záujmovom           
         území zo strany jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí. 
12.1. Upozorňujeme na dodržanie zák. č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov             
         na  zabezpečenie čistoty ciest a verejných  priestranstiev  pri stavebných prácach. 
12.2. Postup organizácie výstavby a  technické opatrenia  výstavby  realizovať tak, aby bol 
         minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a  ochrany  
         životného prostredia. 
12.3. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do podzemných vôd a pôdy  
         škodiace látky a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť. 
12.4  Pred realizáciou prác na napojení účelovej komunikácie na cestu III/1869 požiadať  
         Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie  
         prenosného dopravného značenia počas prác. 
13.    Pri kolaudácii stavby stavebník predloží: 

       - Splnenie podmienok vyššie uvedených, certifikáty preukázania zhody, prípadne 
technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky. 

      -  Doklady o zneškodnení odpadov jednotlivých druhov v tonách vyprodukovaných  
          počas výstavby a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov  
          odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch.  

            -  Porealizačné zameranie stavby – geometrický plán, 
            -  Vyjadrenie ku kolaudácii od Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o ŽP,  
               odpadového hospodárstva, 
            -  Vyjadrenie ku kolaudácii od OR PZ Okresný dopravný Inšpektorát v Trenčíne, 
14.    Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne  právoplatnosť v 

zmysle §  52  ods.1 zák.č.71/1967 Zb. Stavebné  povolenie stráca platnosť, ak do 
dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá. 

15.       Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená je povinný plniť a po   
            doručení tohoto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje. 
16.       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 neboli podané žiadne námietky. 
 
 

O d ô v o d n e n i e. 
 

 
     Stavebník Ing. Radoslav Krchnávek, Ul. Sklárska č. 176/10, 914 41 Nemšová požiadal dňa 
14.02.2018 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia  na  stavbu: ,,SO Prístup na 
pozemok (roľu) Nemšová“, na pozemkoch registra C KN parc. č.: 3281, 3288, 2502/1  v k. ú. 
Nemšová, obec Nemšová podľa územného rozhodnutia vydaného Mestom Nemšová, pod 
číslom OV/704/2017/2223/DL zo dňa 30.10.2017. Stavebný úrad dňa 12.03.2018 pod číslom 
OV/220/2018/513/DL oznámil  stavebníkovi, účastníkom konania a dotknutým orgánom 
v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania a v zmysle § 61 odst. 2 
stavebného zákona zároveň upustil od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, 
nakoľko na predmetnú stavbu bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie. Stavebný úrad v 
uskutočnenom konaní o povolení stavby preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v 
ustanoveniach  § 62 a § 63  ods. 1, 2 stavebného zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov a zistil, že uskutočnením /ani budúcim užívaním/  stavby nie sú ohrozené verejné 
záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 
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konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu.  
 
V stavebnom konaní neboli podané žiadne pripomienky. 
 
 
 
Ž i a d o s ť  o  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 vypracoval:   

Ing. Patrik Meliš, autorizovaný stavebný inžinier, konštrukcie inžinierskych stavieb, Ev. 
č.: 5107*SP*12. 

»    Listami vlastníctva č. 840, 3730. 
»    Územným rozhodnutím číslo OV/704/2017/2223/DL zo dňa 30.10.2017. 
»    Uhradeným správnym poplatkom. 
»    Prehlásením stavebného dozoru. 

 
Vyjadreniami: 
» Západoslovenskej distribučnej, a. s. zo dňa 21.07.2017 pod číslom CD 52075/2017. 
» SPP – distribúcia, a. s. zo dňa 25.10.2017 pod číslom TD/NS/0716/2017/Ga. 
» RVS Vlára – Váh, s. r. o. zo dňa 22.09.2017 pod číslom 168/2017. 
» Slovak Telekom a. s. zo dňa 06.09.2017 pod číslom 6611725013. 
» OR PZ ODI TN zo dňa 03.02.2016 pod číslom ORPZ-TN-ODI-51-001/2016-ING. 
» Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o ŽP, orgán štátnej správy, odpadové 

hospodárstvo zo dňa 14.08.2017 pod číslom OU-TN-OSZP3-2017/024279-002BEN. 
» Správy ciest TSK zo dňa 10.02.2016 pod číslom SC/2016/337. 
» Slovenskej správy ciest IVaSC Žilina zo dňa 05.09.2017. 
» Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 

31.07.2017 pod číslom OÚ-TN-OCDPK-2017/025261-002/SKR. 
» Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 

12.09.2017 pod číslom OU-TN-OCDPK-2017/029005-003/VAV. 
 
 
 

     V priebehu  stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by 
znemožňovali povolenie stavby. 

 

 

Správny poplatok: V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol 
uhradený vo výške 100 Eur.   Slovom: sto eur. 

 
 

P o u č e n i e. 
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     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 rozhodnutie 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 

 

 
 
 
 
 
 
 

Príloha pre navrhovateľa: 1 x overená PD    
                                    
Doručí sa: 
Stavebník: 
   1.   Ing. Radoslav Krchnávek, Ul. Sklárska č. 176/10, 914 41 Nemšová 
Známi účastníci konania: 
   2.   Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo,  
         Ul. Školská č. 18B, 914 41 Nemšová  
   3.   Spoluvlastníci pozemku registra C KN parc. č. 3289 v k. ú. Nemšová – verejná  
         vyhláška 
   4.   Slovenská správa ciest, Miletičova č. 19, 821 08 Bratislava 
   5.   Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – odd. finančné Ing. Savková 
   6.   Ing. Patrik Meliš - PRODOS, Ul. Panenská č. 3111, 911 01 Trenčín 
   7.   Ing. Dušan Duvač, Ul. Karpatská č. 1, 914 41 Nemšová 
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Dotknuté orgány: 
   8.   Západoslovenská distribučná a. s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 
   9.   Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3,  914 41  
         Nemšová 
   10. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 23, 817 62 Bratislava 15 
   11. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 19  Bratislava 26 
   12. Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie štátnej  
         správy vôd, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   13. Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán ochrany  
         prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   14. Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany  
         ovzdušia, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   15. Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového  
         hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   16. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  
         Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   17. Okresné riaditeľstvo PZ SR ODI, Ul. Kvetná č. 7, 911 42 Trenčín 
   18. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska č. 3, 911 05 Trenčín 
   19. Ministerstvo obrany SR, SAMaI, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava 
   20. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Ul. M. Rázusa 104/A, 010 01  
         Žilina 
       
 
 
 
 
 


