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Verejná vyhláška.
Rozhodnutie
o prerušení konania.
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 ustanovením § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) podľa § 37, v nadväznosti na § 39a ods. 2 a podľa § 60
ods. 1 stavebného zákona územné konanie stavby „IBV_TN_Nemšová_Ľuborča_6RD“,
v meste Nemšová, v mestskej časti Ľuborča, v k. ú. Ľuborča na pozemkoch C KN parcela
číslo: 338/2, 359, 339/1, 339/2, 339/3, 338/3, 337/3, 340 a E KN parcela číslo: 295/1, 1008/1,
1008/2, 311/1, stavebníka Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO
35 763 469, zastúpený prokuristom Ing. Pavlom Hadrbolcom a prokuristom Dipl. Ing.
Branimírom Maričom, v zastúpení splnomocnencom TTL Group, s. r. o., Sládkovičova
183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 50 458 043,
prerušuje
na 90 dní.
Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku počas doby stanovenej na doplnenie žiadosti neplynie
lehota na rozhodnutie vo veci samej.

O d ô v o d n e n i e.
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, zastúpený prokuristom
Ing. Pavlom Hadrbolcom a prokuristom Dipl. Ing. Branimírom Maričom, v zastúpení
splnomocnencom TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
IČO 50 458 043 podal dňa 04.11.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
„IBV_TN_Nemšová_Ľuborča_6RD“, v meste Nemšová, v mestskej časti Ľuborča, v k. ú.
Ľuborča na pozemkoch C KN parcela číslo: 338/2, 359, 339/1, 339/2, 339/3, 338/3, 337/3, 340
a E KN parcela číslo: 295/1, 1008/1, 1008/2, 311/1. Dňa 02.12.2020 pod číslom
OV/1154/2020-2/ER-3176 stavebný úrad oznámil začatie územného konania. Po preskúmaní
návrhu stavebný úrad zistil, že návrh neobsahuje požadované náležitosti a dostatočné podklady
pre posúdenie umiestnenia projektovanej stavby v danom území, stavebný úrad vyzval
stavebníka na doplnenie dokladov dňa 09.02.2021 pod číslom OV/1154/2020-3/ER –
252/2021/V v termíne do 90 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie prerušil tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie číslo OV/1154/2020-3/ER-252/2021 zo dňa 09.02.2021

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

Miloš Mojto
primátor mesta Nemšová

VYVESENÉ dňa:
ZVESENÉ dňa:
POTVRDENÉ dňa:
Pripomienky: boli – neboli

______________________
Mestský úrad v Nemšovej
podpis, pečiatka

Doručí sa:
Navrhovateľ / stavebník:
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
v zastúpení TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Dotknuté orgány:
Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

