
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/250/2018/2241/DL        Tel. kontakt: 032/6509647            V Nemšovej, 26.09.2018 
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 
Vec: Upovedomenie o podaných námietkach k oznámeniu o začatí konania 
o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby a kolaudácii zmeny dokončenej stavby 
súpisné číslo 1079 ,,ZOBYTNENIE POVALOVÝCH PRIESTOROV“ vydanom Mestom 
Nemšová  dňa 16.03.2018  pod číslom OV/250/2018/586/DL a upovedomenie o doplnení 
podkladov s možnosťou účastníkov konania nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. 
 
 
           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 nadväznosti na § 33 ods. 2 Zák. č. 71/1967 o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (správny poriadok) 
 

upovedomuje 
 

účastníkov konania  o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby a kolaudácii zmeny 
dokončenej stavby súpisné číslo 1079 ,,ZOBYTNENIE POVALOVÝCH PRIESTOROV“  
v obci Nemšová, k. ú. Nemšová, na pozemku registra C KN parc. č.  1080/27  stavebníčky 
Evy Čorňakovej, Ul. Vážska č. 455/18, 914 41 Nemšová,  že k oznámeniu o začatí konania 
o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby a kolaudácii zmeny dokončenej stavby 
súpisné číslo 1079 ,,ZOBYTNENIE POVALOVÝCH PRIESTOROV“  zo dňa 16.03.2018 
číslo OV/250/2018/586/DL boli Mestu Nemšová priamo na ústnom konaní dňa 19.04.2018 
podané námietky účastníka konania Dalibora Pernicu, Ul. Za Soľnou č. 1080/43, 914 41 
Nemšová v znení : 
 

             cit.: ,, Nesúhlasím z týchto dôvodov: k bodu 3: Realizácia prestrešenia vonkajšej terasy – 
uvedená betónová terasa je vybudovaná bez základu a ako oporný múr a základová časť zo 
strany nášho domu je v našom vlastníctve a dochádza k trvalému poškodzovaniu nášho 
majetku. Nie je riadne odizolovaná.....   koniec cit… 

 
 
a účastníkov konania Jozefa Kiačika a manželky Heleny Kiačikovej rodenej Sedlárovej, Ul. 
Za Soľnou č. 1078/39, 914 41 Nemšová v znení : 
 

             cit.: ,,... Nesúhlasím z týchto dôvodov: Nedodania týchto dokladov 
             1. Stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu z roku 1990. 
             2. Kolaudačné rozhodnutie a geometrický plán ku kolaudácii. 
             3. Žiadam tvaromiestné konanie.     koniec cit… 



 
2. strana z 2 strán upovedomenia  zo dňa 24.01.2017 číslo OV/77/2016/166/DL 

 
             Stavebníčka Eva Čorňaková, Ul. Vážska č. 455/18, 914 41 Nemšová doplnila dňa 10.08.2018 

podklady konania o: 
              
             - list vlastníctva č. 1349 pre k. ú. Nemšová, na ktorom je uvedený rodinný dom súpisné číslo  
               1079. 
             - stanovisko stavebného dozora Ing. Pavela Greppela k námietke účastníka konania Dalibora  
               Pernicu, Ul. Za Soľnou č. 1080/43, 914 41 Nemšová zo dňa 19.04.2018. 
 
             Dňa 12.09.2018 podklady konania o: 
 
             - projektovú dokumentáciu k zastrešeniu terasy, vypracovanú Ing. Pavlom Vavrušom. 

 
Stavebný úrad v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku dáva účastníkom konania 
o  dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby a kolaudácii zmeny dokončenej 
stavby možnosť písomne sa vyjadriť k uvedeným námietkam a zároveň možnosť 
nahliadnuť do doplnených podkladov konania v lehote najneskôr do 7 pracovných dní 
odo dňa doručenia tohto upovedomenia.  
 
Toto upovedomenie 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 
 
Doručí sa: 
1.   Eva Čorňaková, Ul. Vážska č. 455/18, 914 41 Nemšová   
2.   Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – odd. finančné Ing. Savková 
3.   Dalibor Pernica, Ul. Za Soľnou č. 1080/43, 914 41 Nemšová 
4.   Jozef Kiačik, Ul. Za Soľnou č. 1078/39, 914 41 Nemšová 
5.   Helena Kiačiková, Ul. Za Soľnou č. 1078/39, 914 41 Nemšová 
6.   Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo,  
      Ul. Školská č. 18B, 914 41 Nemšová  
7.   Spoluvlastníci pozemku registra C KN parc. č. 1041/1 v k. ú. Nemšová – verejná  
      vyhláška 
8.   Ing. Pavol Vavruš, Ul. Janka Palu č. 54/4, 914 41 Nemšová 
9.   PROLUSTOP, s. r. o. – Ing. Miroslav Šulík, Lúky 421, 020 53 Lúky 
10. Ing. Pavel Greppel, Klenová 3, 831 01 Bratislava 


