
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/385/2016/917/DL          Tel. kontakt: 032/6509647            V Nemšovej, 16.05.2016 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

O Z N Á M E N I E 
o začatí stavebného konania zmeny dokončených stavieb 

 a upustenie od ústneho konania. 
 

     Stavebníčka  Iveta Hamáčková, Ul. Púchovská č. 520/11, 914 41 Nemšová požiadala 
dňa 12.04.2016 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia  na zmenu dokončených 
stavieb súpisné číslo 2157 a 2158: 
 

,,PRESTREŠENIE GARÁŽE“ a ,, PRESTREŠENIE HOSPODÁRSKEJ BUDOVY. 
 
 

     Zmena dokončených stavieb sa bude realizovať v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na 
pozemkoch registra C KN parc. č. 522/5, 522/6 a 522/4 a bude pozostávať z (zo): 
 

1. Búracích prác na budove garáže:  
- odstránenia  časti starej strešnej konštrukcie. 
  

       2.   Zmeny tvaru zastrešenia na budove garáže: realizácie novej strešnej konštrukcie  
             pultovej so zmenou výšky zastrešenia na + 3,110 m, ktorá vznikne nadmurovaním  
             jestvujúcej atiky. 
 
                
             Technické parametre zmeny stavby: 
              
             Obostavaný priestor:      140,00 m³. 
 
 

3.   Búracích prác na hospodárskej budove:  
- odstránenia  starej strešnej konštrukcie. 
  

       4.   Zmeny tvaru zastrešenia na hospodárskej budove: realizácie novej strešnej  
             konštrukcie pultovej dvojúrovňovej so zmenou výšky zastrešenia na + 5,275 m a  
             + 4,875 m. 
 
                
             Technické parametre zmeny stavby: 
              
             Obostavaný priestor:      160,00 m³. 
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     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 stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 odst. 1 stavebného zákona  známym   
účastníkom   konania   a  dotknutým   orgánom, a súčasne  u p ú š ť a  v zmysle § 61 odst. 2 
stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania, nakoľko sú stavebnému úradu 
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie. 
 
      Účastníci konania môžu  v zmysle § 61 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky 
k žiadosti písomne uplatniť na Mestskom úrade v Nemšovej, oddelenie výstavby a územného 
plánovania, Ul. SNP č. 4 a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak stavebný úrad 
nemusí na ne prihliadať. 
 
    Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť  na Mestskom úrade v Nemšovej, odd. výstavby 
Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové dni: pondelok, streda, piatok), alebo 
u stavebníčky Ivety Hamáčkovej, Ul. Púchovská č. 520/11, 914 41 Nemšová. 

 
 

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od 
nasledujúceho dňa po vyvesení. 
 
 
VYVESENÉ DŇA:  
 
ZVESENÉ DŇA:   
 
POTVRDENÉ DŇA: 
 
Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         

                       podpis, pečiatka 
 
 
 

                                                                                                    
                                                                                                              Ing. František B a g i n 
                                                                                                                    primátor mesta 
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Doručí sa: 
Žiadateľ: 
       1.   Iveta Hamáčková, Ul. Púchovská č. 520/11, 914 41 Nemšová 
Ostatní účastníci konania: 
       2.   Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová 
       3.   Anna Cabalová, Ul. Púchovská č. 521/13, 914 41 Nemšová 
       4.   Ing. Ján Ďuriš, Nám. Sv. Františka 3440/8A, 841 04 Bratislava – Karlova Ves 
       5.   Miroslava Ďurišová, Sklárska 180/2, 914 41 Nemšová 
       6.   Pavol Hamáček, Ul. Janka Palu č. 22, 914 41 Nemšová 
       7.   Michal Motola – spoluvlastník pozemku registra C KN parc. č. 527/2 v k. ú. Nemšová  
              – verejná vyhláška 
       8.   Anna Motolová - spoluvlastník pozemku registra C KN parc. č. 527/2 v k. ú.  
             Nemšová  – verejná vyhláška 
       9.   Viktória Motolová rod. Schvantnerová - spoluvlastník pozemku registra C KN parc.  
             č. 527/2 v k. ú. Nemšová  – verejná vyhláška 
      10.  Ing. Pavol Vavruš, Janka Palu 54/4, 914 41 Nemšová 
      11.  Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Dotknuté orgány: 
      12.  Západoslovenská distribučná a. s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 
      13.  Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3,  914 41  
             Nemšová 
      14.  Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 23, 817 62 Bratislava 15 
      15.  SPP – distribúcia, a. s., Ul. Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


