
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/651/2016/1575/DL         Tel. kontakt: 032/6509634           V Nemšovej, 12.08.2016 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

ROZHODNUTIE 
o prerušení  konania o dodatočnom povolení stavby. 

 
 
   

 
  Stavebník Branislav Rýger, Ul. Borovského č. 1170/33, 914 41 Nemšová požiadal dňa 
18.07.2016 Mesto Nemšová  o vydanie  dodatočného stavebného povolenia na nepovolenú 
zmenu ohlásenej stavby: 
 
 

,,OPLOTENIE“. 
 

 
   Stavba ,,OPLOTENIE“ je zrealizovaná na pozemku registra C KN parc. č. 1855 v k. ú. 
Ľuborča. 
 
 
 
 
     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 § 60 ods. 1 stavebného zákona  a § 29 ods. 1 zák. č. 
71/1967 Zb.  o správnom konaní (správny zákon) konanie o dodatočnom povolení   
 
 

p r e r u š u j e  
 
 

v termíne do 90 dní od doručenia. 
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      Počas doby stanovenej na doplnenie podania neplynie lehota na rozhodnutie vo veci 
samej. Ak navrhovateľ v stanovenej lehote podanie nedoplní alebo nepožiada stavebný 
úrad o predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti, stavebný úrad v súlade s § 60 odst. 2 
stavebného zákona v nadväznosti na § 30 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o  správnom 
poriadku  konanie o dodatočnom povolení zastaví a podľa § 88 stavebného zákona 
nariadi odstránenie stavby. 
 
 

O d ô v o d n e n i e. 
 
 

    Stavebník Branislav Rýger, Ul. Borovského č. 1170/33, 914 41 Nemšová požiadal dňa 
18.07.2016 Mesto Nemšová  o vydanie  dodatočného stavebného povolenia na nepovolenú 
zmenu ohlásenej stavby: ,,OPLOTENIE“. Po preskúmaní podkladov konania a na základe 
zistenia z výkonu štátneho stavebného dohľadu, pri ktorom bolo zistené, že na predmetnom 
pozemku sa nachádza aj nepovolená stavba ,,Žumpa“, vyzval stavebný úrad dňa 12.08.2016 
pod číslom OV/651/2016/1574/DL stavebníka Branislava Rýgera, Ul. Borovského č. 
1170/33, 914 41 Nemšová, na doplnenie podkladov konania k dodatočnému povoleniu 
nepovolenej zmeny ohlásenej stavby ,,OPLOTENIE“ o predpísané prílohy a doplnenie 
podkladov žiadosti o objekt ,,Žumpa“. 
 
   Keďže stavebník nepredložil také doklady na základe ktorých je možné vydať dodatočné 
stavebné povolenie, 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 oznámenie 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 
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VYVESENÉ DŇA:                      ZVESENÉ DŇA:                         POTVRDENÉ DŇA: 
 
 
 
Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         
                       podpis, pečiatka 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 
Navrhovateľ: 
      1.   Branislav Rýger, Ul. Borovského č. 1170/33, 914 41 Nemšová 
Účastníci konania: 
      2.   Mesto Nemšová, Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová, odd. finančné – Ing. Savková 
      3.   Slovenský pozemkový fond, Ul. Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava 
      4.   Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča, Ul. Ľuborčianska č. 27,  
            914 41 Nemšová    
      5.   Miroslav Ďuriš, Ul. Závadská č. 796/75, 914 41 Nemšová 
      6.   Ľubomír Rýger, Ul. Borovského č. 928/3, 914 41 Nemšová 
      7.   Ing. Igor Ševčík – ARGUS – DS, s. r. o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín 
      8.   Ing. Jozef Kazík, Ul. Trenčianska č. 228, 018 61 Beluša 
Dotknuté orgány: 
      9.   Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava    
    10.   Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava    
    11.   Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
            Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01  Trenčín 
    12.   Správa ciest TSK, Brnianska č. 3, 911 05 Trenčín   
    13.   Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie  
            odpadového hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
    14.   Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany  
            Prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
    15.   Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Nám. Sv. Anny č. 7, 911 01 Trenčín 
 
 
 


