MESTO

NEMŠOVÁ

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á
Číslo: OV/49/2019-2/MIN – 129
Tel. kontakt: 032/6509634
V Nemšovej, 17.01.2019
Verejná vyhláška
OZNÁMENIE
o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby.
Stavebník Branislav Krajči a manž. Henrieta Krajčiová rodená Papierniková, Štúrova
325/12, 914 41 Nemšová požiadal dňa 09.01.2019 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného
povolenia zmeny dokončenej stavby rodinného domu súpisné číslo 325:
,,PRÍSTREŠKY K RODINNÉMU DOMU č. 325/12“
v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemku registra C KN parc. č. 720/2 podľa
geometrického plánu na zameranie prístavby rodinného domu p. č. 720/2 číslo 50183630-5018 overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 22.08.2018 pod číslom
1116/18 pozostávajúcej z prístavieb:
1. PRÍSTREŠOK č. 2:
Drevený prístrešok slúžiaci na parkovanie osobných motorových vozidiel pozostáva zo
šiestich drevených stĺpov 150 mm x 150 mm s betónovými základmi - pätkami,
dreveného krovu so zastrešením sedlovou strechou v prednej časti prístrešku (od
miestnej komunikácie ulica Štúrova) prechádzajúcou do pultovej strechy nadväzujúcej
na strechu rodinného domu. Strešná krytina je z bitúmenového šindľa, klampiarske
výrobky a odvodnenie strechy sú z pozinkovaného plechu. Podlahu prístreška tvorí
betónová dlažba PREMAC hr. 60 mm.
Technické parametre prístavby – PRÍSTREŠOK č. 2:
Zastavaná plocha prístreška: 30,68 m².
Obostavaný priestor prístreška: 80,00 m³.
2. PRÍSTREŠOK č. 3:
Drevený prístrešok slúžiaci na zastrešenie vchodu do hospodárskych priestorov
pozostáva z dvoch drevených stĺpov 100 mm x 100 mm s betónovými základmi pätkami, dreveného krovu so zastrešením pultovou strechou. Strešná krytina je
z bitúmenového šindľa, klampiarske výrobky a odvodnenie strechy sú z pozinkovaného
plechu. Podlahu prístreška tvorí keramická dlažba.
Technické parametre prístavby – PRÍSTREŠOK č. 3:
Zastavaná plocha prístreška: 7,60 m².
Obostavaný priestor prístreška: 10,00 m³.
3. PRÍSTREŠOK č. 4:
Prístrešok slúžiaci na zastrešenie skladových priestorov pozostáva z
dvoch železobetónových stĺpov 300 mm x 300 mm s betónovými základmi – základové
pásy, dreveného krovu so zastrešením valbovou strechou. Strešná krytina je
z bitúmenového šindľa, klampiarske výrobky a odvodnenie strechy sú z pozinkovaného
plechu. Podlahu prístreška tvorí keramická dlažba.
Technické parametre prístavby – PRÍSTREŠOK č. 4:
Zastavaná plocha prístreška: 13,91 m².
Obostavaný priestor prístreška: 38,00 m³.
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Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby.
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
oznamuje
začatie konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby v súlade s ustanovením
§ 88a v nadväznosti na § 61 odst. 1 stavebného zákona známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom a súčasne n a r i a ď u j e ústne konanie spojené s miestnym
zisťovaním, ktoré sa uskutoční
dňa 12. februára 2018 t. j. v utorok o 13.00 hod.
so stretnutím na mieste, Ul. Štúrova č. 12, Nemšová.
Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Mestskom úrade
v Nemšovej, odd. výstavby Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové dni: pondelok,
streda, piatok), alebo u stavebníka Branislava Krajčiho a manž. Henriety Krajčiovej rodenej
Papiernikovej, Štúrova 325/12, 914 41 Nemšová resp. pri ústnom konaní.
V rovnakej lehote podľa § 61 odst. 5 stavebného zákona oznámia svoje stanoviská dotknuté
orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (ktorú na jeho žiadosť stavebný
úrad predĺži) neoznámi svoje stanovisko k dodatočne povoľovanej zmene stavby, predpokladá
sa, že s dodatočným povolením zmeny stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak
sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú moc
s overením podpisu.
Toto oznámenie 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:
Stavebník:
1. Branislav Krajči, Štúrova 325/12, 914 41 Nemšová
2. Henrieta Krajčiová, Štúrova 325/12, 914 41 Nemšová
Ostatní účastníci konania:
3. MUDr. Marián Šebík, Okružná 292/24, 018 41 Dubnica nad Váhom
4. Anna Mutňanská rod. Šebíková – zomrelá, posledne bytom Štúrova č. 10, 914 41
Nemšová – verejná vyhláška
5. Martin Daňo, Sklárska 172/9, 914 41 Nemšová
6. Lívia Daňová, Sklárska 172/9, 914 41 Nemšová
7. Ferdinand Papiernik, Fraňa Madvu 1112/8, 914 41 Nemšová
8. Ing. Pavol Vavrúš, Bernolákova 21A, 914 41 Nemšová
Dotknuté orgány:
9. Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Odd. správne, referát životného prostredia –
Ing. Eva Brandoburová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

