MESTO NEMŠOVÁ
Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á
Číslo: OV/481/2018/2934/DL

Tel. kontakt: 032/6509634

V Nemšovej, 28.12.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
o prerušení konania
o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby
uskutočnenej bez stavebného povolenia, o dodatočnom povolení stavby a dodatočnom
povolení drobných stavieb.

Stavebníci Ing. Vladislav Suchánek, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová
a Mariana Suchánková rodená Bieliková, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová
požiadali dňa 16.04.2018 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia, na
zmenu dokončenej stavby uskutočnenú bez stavebného povolenia, súpisné číslo 1077:
,,PRESTREŠENIE SCHODISKA DO SUTERÉNU RD“,
ktorá je zrealizovaná na pozemku registra C KN parc. č. 1080/169 v k. ú. Nemšová, obec
Nemšová, podľa geometrického plánu číslo 45682925-82/2018 zo dňa 05.10.2018, overeného
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 25.10.2018 pod číslom 1457/18,

dodatočného povolenia drobnej stavby:
,,ALTÁNOK S KRBOM“,
ktorý je zrealizovaný na pozemku registra C KN parc. č. 1040/123 v k. ú. Nemšová, obec
Nemšová, podľa geometrického plánu číslo 45682925-82/2018 zo dňa 05.10.2018, overeného
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 25.10.2018 pod číslom 1457/18,
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dodatočného povolenia stavby:
,,ZÁHRADNÝ BAZÉN“
ktorá je zrealizovaná na pozemkoch registra C KN parc. č.: 1040/124, 2516/51 v k. ú.
Nemšová, obec Nemšová, podľa geometrického plánu číslo 45682925-82/2018 zo dňa
05.10.2018, overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 25.10.2018
pod číslom 1457/18,

dodatočného povolenia drobnej stavby:
,,OPLOTENIE ČASTI POZEMKU - MUROVANÉ“,
ktorá je zrealizovaná na pozemkoch registra C KN parc. č.: 2516/49, 1040/122 v k. ú.
Nemšová, obec Nemšová, podľa geodetického zamerania číslo 45682925-39/2018 zo dňa
21.04.2018,

dodatočného povolenia dočasnej drobnej stavby:
,,OPLOTENIE ČASTI POZEMKU – POZINKOVANÉ PLETIVO“,
ktorá je zrealizovaná na pozemkoch registra C KN parc. č.: 1040/27 a E KN parc. č.:
1040/29 v k. ú. Nemšová, obec Nemšová, podľa geodetického zamerania číslo 4568292539/2018 zo dňa 21.04.2018,
dodatočného povolenia terénnych úprav:
,,SPEVNENÉ PLOCHY“,
ktoré sú zrealizované na pozemkoch registra C KN parc. č.: 1080/169, 2516/49, 1040/122
v k. ú. Nemšová, 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 v súlade s § 60 ods. 1) v nadväznosti na § 57 ods. 1 stavebného zákona
a v nadväznosti na § 29 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon)
konanie o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby súpisné číslo 1077, dodatočnom
povolení stavby, dodatočnom povolení drobnej stavby, dodatočnom povolení dočasnej
drobnej stavby a dodatočnom povolení terénnych úprav
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prerušuje
do 28.03.2019.
Počas doby stanovenej na doplnenie podania neplynie lehota na rozhodnutie vo veci
samej. Stavebný úrad bude v konaní pokračovať v súlade s:
§ 88 ods. (1) písm. b) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby
postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného
oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť;
odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je
v rozpore s verejným záujmom.
§ 88a ods. (2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo
ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad
nariadi odstránenie stavby.
§ 88a ods. (3) Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie
je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom
pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto
pozemku iné právo (§58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti
s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd
a konanie preruší (§137). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti
rozhodnutia súdu vo veci.
§ 88a ods. (4) V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne
povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo
nariadi úpravy už realizovanej stavby.
§ 88a ods. (5) Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor
s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia
o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
O d ô v o d n e n i e.
Stavebníci Ing. Vladislav Suchánek, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová a
Mariana Suchánková rodená Bieliková, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová požiadali
dňa 16.04.2018 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia, na zmenu
dokončenej stavby, uskutočnenú bez stavebného povolenia, súpisné číslo 1077: ,,Prístrešok
vchodu do pivnice“ a dodatočné povolenie drobných stavieb ,,Altánok, vonkajší bazén
s prekrytím, oplotenie záhrady“ a dodatočné povolenie terénnych úprav ,,spevnené plochy“.
Stavebný úrad dňa 21.05.2018 pod číslom OV/481/2018/1218/DL vyzval stavebníkov Ing.
Vladislava Suchánka, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová a Marianu Suchánkovú
rodenú Bielikovú, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová, aby v termíne 90 dní od
doručenia doplnili svoju žiadosť o dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby,
uskutočnenú bez stavebného povolenia a dodatočné povolenie drobných stavieb o predpísané
prílohy:
- Projektovú dokumentáciu k dodatočnému povoleniu zmeny dokončenej stavby súpisné číslo
1077, uskutočnenej bez stavebného povolenia, vypracovanú odborne spôsobilým
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projektantom. Projektovú dokumentáciu k dodatočnému povoleniu drobných stavieb,
vypracovanú odborne spôsobilým projektantom.
- Prehlásenie stavebného dozoru.
- Geometrický plán zamerania skutkového zrealizovania zmeny dokončenej stavby súpisné
číslo 1077, uskutočnenej bez stavebného povolenia a zároveň aj drobných stavieb, úradne
overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom.
- Vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., RVS Vlára – Váh, s. r. o., SPP – Distribúcia, a. s.,
Západoslovenskej distribučnej, a. s. k dodatočnému povoleniu stavieb.
- Listy vlastníctva k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú predmetné stavby, úradne overené
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom.
- Uhradený správny poplatok v zmysle zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
- Doklad o inom práve k pozemkom registra C KN parc. č. 2516/10 a E KN parc. č. 1040/29
v k. ú. Nemšová, obec Nemšová.
- Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, pozemkového a lesného odboru o dodatočnom
usporiadaní záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na pozemku
registra C KN parc. č. 1040/122 v k. ú. Nemšová.
Stavebný úrad zároveň dňa 21.05.2018 pod číslom OV/481/2018/1219/DL konanie na
dobu 90 dní prerušil.
Stavebníci Ing. Vladislav Suchánek, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová a
Mariana Suchánková rodená Bieliková, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová požiadali
dňa 20.08.2018 Mesto Nemšová o predĺženie termínu na doplnenie podkladov konania,
z dôvodu časovej náročnosti zabezpečenia predpísaných príloh a vlastníckeho práva
k pozemkom zasiahnutým stavbami. Súčasťou žiadosti boli aj skutkové zameranie plota
a drobných stavieb číslo 45682925-23/2017 zo dňa 09.03.2017 a geometrický plán na
oddelenie pozemkov číslo 45682925-23/2017 zo dňa 17.03.2017 úradne overený Okresným
úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 27.04.2017 pod číslom 413/17.
Stavebný úrad žiadosti stavebníkov Ing. Vladislava Suchánka, Ul. Za Soľnou č. 1077/37,
914 41 Nemšová a Mariany Suchánkovej rodenej Bielikovej, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914
41 Nemšová o predĺženie termínu vyhovel a dňa 10.09.2018 pod číslom
OV/481/2018/2101/DL1 prerušil konanie do termínu 10.12.2018. Stavebný úrad zároveň
aktualizoval účastníkov konania podľa aktuálnych výpisov z listov vlastníctva ku dňu
10.09.2018. Nakoľko pri zápise nových vlastníckych práv k pozemkom pod stavbami vznikli
nové parcelné čísla, stavebný úrad zároveň aktualizoval aj tieto novovzniknuté parcely.
Dňa 07.12.2018 stavebníci Ing. Vladislav Suchánek, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41
Nemšová a Mariana Suchánková rodená Bieliková, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41
Nemšová požiadali o opätovné predĺženie termínu na doplnenie podkladov konania a doplnili
svoju žiadosť o:
- Projektovú dokumentáciu k dodatočnému povoleniu zmeny dokončenej stavby súpisné číslo
1077, uskutočnenej bez stavebného povolenia, vypracovanú odborne spôsobilým
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projektantom. Projektovú dokumentáciu k dodatočnému povoleniu drobných stavieb, stavby
a terénnych úprav vypracovanú odborne spôsobilým projektantom.
- Prehlásenie stavebného dozoru.
- Geometrický plán zamerania skutkového zrealizovania zmeny dokončenej stavby súpisné
číslo 1077 uskutočnenej bez stavebného povolenia, stavby bez povolenia a drobnej stavby
bez ohlásenia, číslo 45682925-82/2018 zo dňa 05.10.2018 úradne overený Okresným
úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 25.10.2018 pod číslom 1457/18.
- Skutkové zameranie plota a drobných stavieb číslo 45682925-39/2018 zo dňa 21.04.2018.
- Vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., RVS Vlára – Váh, s. r. o., SPP – Distribúcia, a. s.,
Západoslovenskej distribučnej, a. s. k dodatočnému povoleniu stavieb.
- Listy vlastníctva číslo 1218 a 4221 pre k. ú. Nemšová, úradne overené
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom.
- Uhradený správny poplatok v zmysle zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
- Nájomnú zmluvu k časti pozemku registra E KN parc. č. 1040/29 v k. ú. Nemšová, obec
Nemšová.
Stavebníci doložili ako jeden z podkladov konania aj skutkové zameranie plota a drobných
stavieb číslo 45682925-39/2018 zo dňa 21.04.2018, z ktorého je zrejmý rozsah záberu
pozemku registra E KN parc. č. 1040/29 v k. ú. Nemšová dočasnej stavby ,,OPLOTENIE
ČASTI POZEMKU – POZINKOVANÉ PLETIVO“. Stavebný úrad má k dispozícii mapový
portál pre samosprávy s vyznačením priebehu inžinierskych sietí v meste Nemšová. Po
preskúmaní záberu pozemku registra E KN parc. č. 1040/29 v k. ú. Nemšová dočasnou
drobnou stavbou ,,OPLOTENIE ČASTI POZEMKU – POZINKOVANÉ PLETIVO“ a
priebehu inžinierskych sietí na pozemku registra E KN parc. č. 1040/29 v k. ú. Nemšová
podľa mapového portálu pre samosprávy bolo zistené, že v predmetnom zábere pozemku
registra E KN parc. č. 1040/29 v k. ú. Nemšová, ktorý je ohraničený dočasnou stavbou
,,OPLOTENIE ČASTI POZEMKU – POZINKOVANÉ PLETIVO“ je umiestnené VN zemné
vedenie zásobujúce areál firmy VETROPACK NEMŠOVÁ s. r. o., z trafostanice súpisné
číslo 446 na pozemku registra C KN parc. č. 1040/37 v k. ú. Nemšová. Stavebný úrad preto
vyzval dňa 02.01.2019 pod číslom OV/1/2019/1/DL stavebníkov Ing. Vladislava Suchánka,
Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová a Marianu Suchánkovú rodenú Bielikovú, Ul. Za
Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová, na doplnenie podkladov konania o vyjadrenie
VETROPACK NEMŠOVÁ s. r. o. k dodatočnému povoleniu dočasnej drobnej stavby
,,OPLOTENIE ČASTI POZEMKU – POZINKOVANÉ PLETIVO“.
Stavebný úrad po preskúmaní doplnených podkladov konania o list vlastníctva č. 4221 pre k.
ú. Nemšová zistil, že stavebníci Ing. Vladislav Suchánek, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41
Nemšová a Mariana Suchánková rodená Bieliková, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41
Nemšová nedisponujú v celosti vlastníckym právom k pozemku registra C KN parc. č.
1040/122 v k. ú. Nemšová.
Stavebnému úradu boli na základe doručeného rozhodnutia o prerušení konania
o dodatočnom povolení zo dňa 10.09.2018 číslo OV/481/2018/2101/DL1 doručené dňa
27.09.2018 námietky účastníkov konania, podielových spoluvlastníkov pozemku registra
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C KN parc. č. 1040/122 v k. ú. Nemšová Ladislava Prnu, Ul. Janka Palu 49/14, 914 41
Nemšová, Štefana Prnu, Ul. Vážska č. 430/1, 914 41 Nemšová a Marty Dzygovskej, Ul.
Šmidkeho č. 422/15, 914 41 Nemšová, v ktorej žiadajú, aby stavebníci k vydaniu
dodatočného stavebného povolenia doložili právoplatné kúpno – predajné zmluvy na ich
podiely v pozemku C KN parc. č. 1040/122 v k. ú. Nemšová.
Stavebný úrad preto vo výzve zo dňa 02.01.2019 pod číslom OV/1/2019/1/DL zároveň vyzval
stavebníkov po preskúmaní doloženého listu vlastníctva č. 4221 pre k. ú. Nemšová
a doručených námietok od spoluvlastníkov pozemku registra C KN parc. č. 1040/122 v k. ú.
Nemšová, na doloženie vlastníckeho práva v celom podiele, k pozemku registra C KN parc. č.
1040/122 v k. ú. Nemšová, v súlade s § 58 ods. (2) stavebného zákona v znení:
(2) Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo
podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. To
neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti územného
rozhodnutia nedošlo k zmene.
a 139 ods. (1) stavebného zákona v znení:
(1) Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej
zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo
uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,
d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo
uskutočniť stavbu alebo jej zmenu..
Nakoľko časť stavby ,,ZÁHRADNÝ BAZÉN“, je zrealizovaná na pozemku registra C KN
parc. č.: 1040/124, drobná stavba ,,ALTÁNOK S KRBOM“, je zrealizovaná na pozemku
registra C KN parc. č. 1040/123 v k. ú. Nemšová, obec Nemšová, ktoré boli odčlenené
z pozemku registra C KN parc. č. 1040/122 v k. ú. Nemšová zameraním stavieb
geometrickým plánom číslo 45682925-82/2018 zo dňa 05.10.2018, overeným Okresným
úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 25.10.2018 pod číslom 1457/18 a je v katastri
nehnuteľností vedený ako trvalý trávny porast, stavebný úrad opätovne vo výzve zo dňa
02.01.2019 pod číslom OV/1/2019/1/DL vyzval stavebníkov Ing. Vladislava Suchánka, Ul.
Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová a Marianu Suchánkovú rodenú Bielikovú, Ul. Za
Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová, na doplnenie podkladov konania o:
- Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, pozemkového a lesného odboru o dodatočnom
usporiadaní záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na pozemku
registra C KN parc. č. 1040/122 v k. ú. Nemšová.
Nakoľko časť stavby ,,ZÁHRADNÝ BAZÉN“, drobná stavba ,,ALTÁNOK S KRBOM“,
časť drobnej stavby: ,,OPLOTENIE ČASTI POZEMKU - MUROVANÉ“, časť terénnych
úprav: ,,SPEVNENÉ PLOCHY“, sa nachádzajú na pozemkoch, ku ktorým stavebníci
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zabezpečujú vlastnícky vzťah v celosti a zároveň požiadali o predĺženie termínu prerušenia na
doplnenie ostatných potrebných príloh, stavebný úrad im vyhovel.
Stavebný úrad aktualizoval novovzniknuté parcely odčlenené zameraním stavieb na
základe geometrického plánu číslo 45682925-82/2018 zo dňa 05.10.2018, overeného
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 25.10.2018 pod číslom 1457/18.
Stavebný úrad zároveň aktualizoval názvy stavieb podľa projektovej dokumentácie
k dodatočnému povoleniu, vypracovanej Ing. Pavlom Vavrušom.
Keďže stavebníci požiadali o predĺženie termínu na doplnenie podkladov konania
potrebných k dodatočnému povoleniu zmeny dokončenej stavby, k dodatočnému povoleniu
stavby, k dodatočnému povoleniu drobných stavieb a k dodatočnému povoleniu terénnych
úprav, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e.
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona číslo 71/1967 Zb.
o správnom konaní nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní
od nasledujúceho dňa po vyvesení.

JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta
VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:
Pripomienky: boli – neboli

––––––––––––––––––––––––

Mestský úrad v Nemšovej
podpis, pečiatka
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Doručí sa:
Stavebníci:
1. Ing. Vladislav Suchánek, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová
2. Mariana Suchánková, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová
Účastníci konania:
3. Jozef Kiačik, Ul. Za Soľnou č. 1078/39, 914 41 Nemšová
4. Helena Kiačiková, Ul. Za Soľnou č. 1078/39, 914 41 Nemšová
5. Milan Veľký, Ul. Za Soľnou č. 1076/35, 914 41 Nemšová
6. Ľudmila Veľká, Ul. Za Soľnou č. 1076/35, 914 41 Nemšová
7. Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – odd. finančné – Ing.
Savková
8. Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo, Ul.
Školská č. 18B, 914 41 Nemšová
9. Spoluvlastníci pozemku registra E KN parc. č. 1040/29 v k. ú. Nemšová – verejná
vyhláška
10. VETROPACK NEMŠOVÁ, s. r. o., Ul. Železničná č. 207/9, 914 41 Nemšová
11. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava
12. Ľudovít Chlebana, Ul. Revolučná č. 21/612, 914 41 Nemšová– spoluvlastník
pozemku registra C KN parc. č. 1040/122 v k. ú. Nemšová – verejná vyhláška
13. Johanna Gabrišová rodená Tomášová, Ul. Šidlíkové č. 24, 914 41 Nemšová–
spoluvlastník pozemku registra C KN parc. č. 1040/122 v k. ú. Nemšová – verejná
vyhláška
14. Katarína Hamáčková rodená Chlebanová, Ul. Janka Palu č. 41, 914 41 Nemšová–
spoluvlastník pozemku registra C KN parc. č. 1040/122 v k. ú. Nemšová – verejná
vyhláška
15. Štefan Prno, Ul. Vážska č. 430/1, 914 41 Nemšová
16. Štefan Chudo, Ul. Kamenec č. 1, 914 41 Nemšová – spoluvlastník pozemku registra
C KN parc. č. 1040/122 v k. ú. Nemšová – verejná vyhláška
17. Miloš Matejka, Ul. Púchovská č. 4, 914 41 Nemšová
18. František Prno, Ul. Karpatská č. 2, 914 41 Nemšová– spoluvlastník pozemku registra
C KN parc. č. 1040/122 v k. ú. Nemšová – verejná vyhláška
19. Vilma Sjekelová, Mendrika č. 1, 250 01 Litomyšl – ČR– spoluvlastník pozemku
registra C KN parc. č. 1040/122 v k. ú. Nemšová – verejná vyhláška
20. Anton Šuchma, Ul. Štúrova č. 28, 914 41 Nemšová– spoluvlastník pozemku registra
C KN parc. č. 1040/122 v k. ú. Nemšová – verejná vyhláška
21. Rudolf Žovinec, Ul. Janka Palu č. 49, 914 41 Nemšová– spoluvlastník pozemku
registra C KN parc. č. 1040/122 v k. ú. Nemšová – verejná vyhláška
22. Martin Štefánek, Dolná 11, 811 04 Bratislava
23. Jozef Petrík, Pod hájom č. 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
24. Marta Dzygovská, Ul. Šmidkeho č. 422/15, 914 41 Nemšová
25. Štefan Šubert, Ul. Mateja Bela č. 2441/41, 911 08 Trenčín
26. Ing. Ľuboslav Buda, Romanova č. 27, 851 02 Bratislava
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27. Ladislav Prno, Ul. Janka Palu č. 49/14, 914 41 Nemšová
28. Marián Králik, Ul. Šidlíkové č. 380/11, 914 41 Nemšová
29. Katarína Mierna, Ul. Borovského č. 954/8, 914 41 Nemšová
30. Jana Hajná, Ul. Fučíkova č. 994/18, 914 41 Nemšová
31. Ing. Pavol Vavruš, Ul. Bernolákova č. 21A, 914 41 Nemšová
Dotknuté orgány:
32. Západoslovenská distribučná a. s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
33. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3, 914 41
Nemšová
34. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava 15
35. SPP – distribúcia, a. s., Ul. Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 2
36. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01
Trenčín

