
M E S T O    N E M Š O V Á 
Mestský úrad Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á 

  Číslo:                                         Vybavuje/linka:                                                                     Nemšová 

  OV/19/2021-3/ER – 56                 Ing. Eva Remšíková / 032/6509647                                              14.01.2021 

 

V e r e j n á    v y h l á š k a. 

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E. 

 
Stavebník Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 

36 361 518, zastúpená vedúcim úseku riadenia investícií JUDr. Szabolcsom Hodosym 

a vedúcou riadenia vlastníckych vzťahov Ing. Xéniou Albertovou, v zastúpení 

splnomocnencom ELSPOL – SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO 

36 433 721, poverenou osobou Ing. Monikou Paholekovou, požiadal dňa 09.11.2020 Mesto 

Nemšová o vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením pod názvom: „TN_Nemšová, 

Trenčianska Závada, NNK, VNK, TS – Priloženie úložného optického kábla“ v meste 

Nemšová, v k. ú. Trenčianska Závada na pozemkoch C KN parcela číslo: 1045, 1053, 1046, 

1039, ďalej v meste Nemšová, v k. ú. Ľuborča na pozemkoch C KN parcela číslo: 2247, 2240, 

2248, 2249, 2250, 2229/1, 2310, 2309, 2261, 2262, 2277, 2291, 2260, 2258, 2259, ďalej v obci 

Horná Súča, v k. ú. Horná Súča na pozemku C KN parcela číslo: 13192, ďalej v obci Dolná 

Súča, v k. ú. Dolná Súča na pozemkoch C KN parcela číslo: 6180/1, 6182, 6185, 6183, 6184, 

6186, 6187, 6188, 6193, 6194, 6195, 6229, 6232/1 a na pozemkoch E KN parcela číslo: 6185, 

6186, 6188, 6194, 6229, 6228, ktorou sa pôvodný rozsah stavby „TN_Nemšová, Trenčianska 

Závada, NNK, VNK, TS“, na ktorú bolo vydané Mestom Nemšová „Stavebné povolenie“ číslo: 

OV/464/2019-1/VK-1282/2019 dňa 30.05.2019, právoplatné dňa 17.07.2019 (ďalej len 

pôvodná stavba), rozšíri o priloženie úložného optického kábla k VNK vedeniam pôvodnej 

stavby. 

Mesto Nemšová, ako určený stavebný úrad, na základe určenia Okresného úradu 

Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, vydaného dňa 30.9.2014 pod číslom OÚ-TN-

OVBP2-2014/24608-2/Ma podľa ustanovenia § 119 ods. 1, v spojení s § 117 ods. 1 zákona 

číslo 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 zákona číslo 608/2003 Z. z. o štátnej správe 

pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona číslo 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona 

v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a v nadväznosti  

na § 68 stavebného zákona  r o z h o d o l  t a k t o :  

 

Zmenu energetickej stavby pred jej dokončením: 

 

„TN_Nemšová, Trenčianska Závada, NNK, VNK, TS  

– Priloženie úložného optického kábla“  

 

stavebníka Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518, 

zastúpená vedúcim úseku riadenia investícií JUDr. Szabolcsom Hodosym a vedúcou riadenia 

vlastníckych vzťahov Ing. Xéniou Albertovou, v zastúpení splnomocnencom ELSPOL – SK,  

s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO 36 433 721, poverenou osobou  

Ing. Monikou Paholekovou, v meste Nemšová, v k. ú. Trenčianska Závada na pozemkoch  
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C KN parcela číslo: 1045, 1053, 1046, 1039, ďalej v meste Nemšová, v k. ú. Ľuborča  

na pozemkoch C KN parcela číslo: 2247, 2240, 2248, 2249, 2250, 2229/1, 2310, 2309, 2261, 

2262, 2277, 2291, 2260, 2258, 2259, ďalej v obci Horná Súča, v k. ú. Horná Súča na pozemku 

C KN parcela číslo: 13192, ďalej v obci Dolná Súča, v k. ú. Dolná Súča na pozemkoch C KN 

parcela číslo: 6180/1, 6182, 6185, 6183, 6184, 6186, 6187, 6188, 6193, 6194, 6195, 6229, 

6232/1 a na pozemkoch E KN parcela číslo: 6185, 6186, 6188, 6194, 6229, 6228, ktorou sa 

rozsah pôvodnej stavby zmení pred jej dokončením, t. j.  rozšíri sa o uloženie, resp. priloženie 

úložného optického kábla do spoločného výkopu v trase VNK vedenia pôvodnej stavby a to  

od začiatku SO 1.1, t. j. od odbočného bodu VNK vedenia pre napojenie PS 1.1 – TS EH6 

povedie  celou trasou SO 1.1, SO 1.2 a SO 1.3 až po koncový bod SO 1.3 – po nový betónový 

stĺp DB97, pričom celá trasa zmeny stavby vedie mimo zastavaného územia obcí v celkovej 

dĺžke 5465 m, v 7 úsekoch: 

1. úsek: Úložný optický kábel typ MiDia Dry Core 8.1 – 72vl. v optochráničke HDPE 40/33 

mm priložený do spoločného výkopu s novým VN zemným káblovým vedením (SO 1.1 – VN 

káblové vedenie NA2XS2Y 3x1x95) od zemnej šachty „B“ po zemnú šachtu „C“ – dĺžka trasy 

800 m; v k. ú. Trenčianska Závada, na pozemkoch C KN parcela číslo: 1053, 1045, 1046, 1039; 

2. úsek: Úložný optický kábel typ MiDia Dry Core 8.1 – 72vl. v optochráničke HDPE 40/33 

mm priložený do spoločného výkopu s novým VN zemným káblovým vedením (SO 1.1 – VN 

káblové vedenie NA2XS2Y 3x1x95) od zemnej šachty „C“ po zemnú šachtu „D“,  po bod 

napojenia na existujúce vzdušné VN vedenie na existujúcom mrežovom stožiari Mr. 37 – dĺžka 

trasy 890 m; v k. ú. Ľuborča, na pozemkoch C KN parcela číslo: 2247, 2240; 

3. úsek: Úložný optický kábel typ MiDia Dry Core 8.1 – 72vl. v optochráničke HDPE 40/33 

mm priložený do spoločného výkopu s novým VN zemným káblovým vedením (SO 1.2 – VN 

káblové vedenie NA2XS2Y 3x1x150) od zemnej šachty „D“ po zemnú šachtu „E“ – dĺžka trasy 

670 m; v k. ú. Ľuborča, na pozemkoch C KN parcela číslo: 2247; 

4. úsek: Úložný optický kábel typ MiDia Dry Core 8.1 – 72vl. v optochráničke HDPE 40/33 

mm priložený do spoločného výkopu s novým VN zemným káblovým vedením (SO 1.2 – VN 

káblové vedenie NA2XS2Y 3x1x150) od zemnej šachty „E“ po zemnú šachtu „F“ – dĺžka trasy 

690 m; v k. ú. Ľuborča, na pozemkoch C KN parcela číslo: 2247, 2248, 2249, 2250, 2229/1, 

2310; 

5. úsek: Úložný optický kábel typ MiDia Dry Core 8.1 – 72vl. v optochráničke HDPE 40/33 

mm priložený do spoločného výkopu s novým VN zemným káblovým vedením (SO 1.2 – VN 

káblové vedenie NA2XS2Y 3x1x150) od zemnej šachty „F“ po zemnú šachtu „G“, po novú TS 

EH6 (PS 1.2) – dĺžka trasy 1165 m; v k. ú. Ľuborča, na pozemkoch C KN parcela číslo: 2310, 

2309, 2229/1, 2261, 2262, 2277, 2291; 

6. úsek: Úložný optický kábel typ MiDia Dry Core 8.1 – 72vl. v optochráničke HDPE 40/33 

mm priložený do spoločného výkopu s novým VN zemným káblovým vedením (SO 1.3 – VN 

káblové vedenie NA2XS2Y 3x1x150) od zemnej šachty „G“ po zemnú šachtu „H“ – dĺžka trasy 

490 m; v k. ú. Ľuborča, na pozemkoch C KN parcela číslo: 2291, 2262, 2261, 2260, 2258, 2259; 

v k. ú. Horná Súča, na pozemkoch C KN parcela číslo: 13192; 

7. úsek: Úložný optický kábel typ MiDia Dry Core 8.1 – 72vl. v optochráničke HDPE 40/33 

mm priložený do spoločného výkopu s novým VN zemným káblovým vedením (SO 1.3 – VN 

káblové vedenie NA2XS2Y 3x1x150) od zemnej šachty „H“ po zemnú šachtu „CH“, po koniec 

úseku ÚOK, po napojenie na existujúce vzdušné vedenie na novom betónovom stĺpe DB č. 97 

– dĺžka trasy 760 m; v k. ú. Ľuborča, na pozemkoch C KN parcela číslo: 2259; v k. ú. Dolná 

Súča, na pozemkoch C KN parcela číslo: 6180/1, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 

6193, 6194, 6195, 6229, 6232/1 a na pozemkoch E KN parcela číslo: 6185, 6186, 6188, 6194, 

6229, 6228; 
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-pričom zmenou stavby sa nebude realizovať rozšírenie záberu poľnohospodárskej pôdy (PPF), 

lesnej pôdy (LPF), ani výrubov – tieto sú vyriešené v rámci pôvodnej stavby, nebude sa 

navyšovať rozsah záberu ochranných pásiem, rozsah výkopových a demolačných prác, ani 

stavebných úprav, nevzniknú naviac žiadne odpady, nevyvolá zmenu trasy pôvodnej stavby, 

ani zmenu profilov výkopových rýh pre uloženie káblových vedení podľa pôvodnej stavby; 

-zároveň podľa technického riešenia zmeny stavby sa v káblových šachtách (typ SGLB1730) 

ponechá rezerva dĺžky 30 m (stočený kábel) a Smart markre (typ SM1500 101,4 kHz) – budú 

realizované v priamej každých 50 m, ďalej vo všetkých zlomových bodoch, v káblových 

šachtách, v križovaniach a v pretlakoch,  

 

podľa § 66 stavebného zákona a § 11 vyhlášky číslo 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e. 

 
 

 

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. 

Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: 

Zmena stavby bude umiestnená v súlade s podmienkami uvedenými v Rozhodnutí 

o umiestnení pôvodnej stavby: „TN_Nemšová, Trenčianska Závada, NNK, VNK, TS“ 

vydaným Mestom Nemšová pod. č. OV/1408/15/DL-003 dňa 24.02.2015, právoplatným 

dňa 02.04.2015. Trasa zmeny stavby v 1. až 7. úseku je totožná s trasou pôvodnej stavby. 

Zmena stavby – priloženie úložného optického kábla – bude umiestnená v zmysle 

Dokumentácie realizácie stavby spracovanej zodpovedným projektantom Ing. Patrikom 

Mikušiakom, ev. č. 6789*A2 (október 2020, archivačné číslo Z 20006) – viď Situačný 

výkres stavby číslo listu 01 až 06. 

3. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, dbať o ochranu 

života a zdravia osôb a bezpečnosti technických zariadení, zvlášť dodržať ustanovenia 

zákona číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, vyhlášky číslo 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti  

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností.  

4. Pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia § 43d, § 43e, § 47, § 48, § 53 stavebného 

zákona v nadäznosti na vyhlášku číslo 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

zákon číslo 610/2003 Z. z. a 351/2011 Z. z. (o elektronických komunikáciách) a ostatné 

príslušné technické normy, zvlášť STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia, STN 73 3050 Zemné práce, STN 34 2100 Predpisy pre oznamovacie vedenia. 

5. Celkový náklad zmeny stavby: 9 000,00 €. 

6. Začatie stavby: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia, so začatím 

stavby „TN_Nemšová, Trenčianska Závada, NNK, VNK, TS“. 

7. Ukončenie stavby: Do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia, 

s ukončením stavby „TN_Nemšová, Trenčianska Závada, NNK, VNK, TS“. 

8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Výberové konanie sa zrealizuje po vydaní 

stavebného povolenia. Stavebník ohlási stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do sedem 

pracovných dní od ukončenia výberového konania. 
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9. Stavebník je povinný: 

− Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

− Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu, 

ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi 

prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, nazerať do jej dokumentácie a utvárať 

predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu, bezodkladne ohlásiť stavebnému 

úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy, či zdravie osôb alebo môžu 

spôsobiť značné národohospodárske škody.  

− Uskutočňovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami  

na výstavbu.  

− Viesť stavebný denník v zmysle § 46d  stavebného zákona. 

− Podľa  § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona označiť stavenisko s uvedením potrebných 

údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 

10. Podľa § 64 ods. 1 stavebného zákona je potrebné dodržať podmienky, vyjadrenia 

a stanoviská účastníkov konania, orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a vlastníkov 

inžinierskych sietí: 

o Mesto Nemšová: Stanovisko k PD č. j.: OV/1408/15/DL-001 zo dňa 05.02.2015. 

o Obec Dolná Súča: Stanovisko k PD číslo 283/2015 zo dňa 26.3.2015. 

o Obec Horná Súča: Stanovisko k PD značka 1686/2014-002 zo dňa 02.10.2014. 

o Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor: Záväzné stanovisko značka OU-TN-

PLO-2014/0028441-002 zo dňa 5.11.2014. 

o Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor: Rozhodnutie o dočasnom vyňatí 

pozemkov z plnenia funkcií lesov č. j.: OU-TN-PLO-2018/022638-003 CE zo dňa 

20.8.2018. 

o Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: Vyjadrenie k PD 

číslo OU-TN-OCDPK-2014/023278-002/MAT zo dňa 11.09.2014. 

o Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia: Stanovisko číslo OU-TN-OKR1-

2015/004432-41 zo dňa 26.03.2015. 

o Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej 

správy: Vyjadrenie číslo OU-TN-OSZP3-2014/0 23119-002 TPJ zo dňa 8.10.2014. 

o Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve: Vyjadrenie číslo OÚ-TN-OSZP3-2015/010638-002 SLI  

zo dňa 24.03.2015. 

o Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody 

a krajiny: Vyjadrenie číslo OÚ-TN-OSZP3-2015/011825-002 zo dňa 04.05.2015. 

o Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne: Stanovisko číslo ORHZ-

TN1-877/2014 zo dňa 02.10.2014. 

o Krajský pamiatkový úrad Trenčín: Záväzné stanovisko značka: KPUTN-2015/15944-

2/52522 zo dňa 04.08.2015. 

o Ministerstvo obrany SR: Vyjadrenie číslo ASM-90-1994/2014 zo dňa 06.10.2014. 

o Lesy SR, š. p., OZ Trenčín: Vyjadrenie k PD značka 16186/104/2015 zo dňa 30.03.2015 

a značka 19441/2018-104 zo dňa 25.04.2018. 

o Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh s. r. o., Nemšová: Záväzný posudok k PD 

číslo 79/2015 zo dňa 30.3.2015. 

o Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava: Vyjadrenie k PD číslo CD 17166/2015  

zo dňa 2.4.2015. 

o Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.: Stanovisko číslo 4073/301-2014 zo dňa 

24.9.2014. 

o SPP – distribúcia, a. s., Bratislava: Vyjadrenie číslo 358/2015/NM/TD zo dňa 14.4.2015. 
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o Slovak Telekom, a. s., Bratislava: Vyjadrenie číslo 6611505638 zo dňa 20.03.2015 a číslo 

6611824966 zo dňa 03.09.2018. 

o Orange Slovensko a. s., Bratislava, MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Piešťany: Vyjadrenie číslo 

BA-0836/2015 zo dňa 17.4.2015. 

o Technická inšpekcia, Organizačná zložka na Slovensku, Nitra: Osvedčenie, Inšpekčný 

certifikát č.: OSV-KD/15/0410, č. j.: 1282/15/0380/KD/3 zo dňa 27.03.2015. 

o Povinnosť dodržať zákon číslo 135/1961 Z. z. cestný zákon v znení neskorších predpisov 

na  zabezpečenie čistoty ciest a verejných  priestranstiev pri stavebných prácach. 

o Postup organizácie výstavby a  technické opatrenia  výstavby  realizovať tak, aby bol 

minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany 

životného prostredia. 

11. Ku kolaudácii zmeny stavby stavebník predloží:  

• Splnenie podmienok vyššie uvedených, certifikáty, preukázania zhody, prípadne technické 

osvedčenia na všetky výrobky a zariadenia, doklady o overení požadovaných vlastností 

výrobkov a zariadení, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti 

prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku. 

• Porealizačné zameranie pôvodnej stavby vrátane zmeny stavby. 

• Protokol o prevzatí a odovzdaní pôvodnej stavby vrátane zmeny stavby. 

12. Zmena stavby nesmie byť začatá, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 

v zmysle § 52 ods. 1 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov. Stavebné  povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov  

odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá. 

13. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je mu zmena stavby povolená, je povinný plniť 

a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje. 

14. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V určenej lehote námietky účastníkov konania neboli podané. 

 

             

O d ô v o d n e n i e. 

 

Stavebník Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 

36 361 518, zastúpená vedúcim úseku riadenia investícií JUDr. Szabolcsom Hodosym 

a vedúcou riadenia vlastníckych vzťahov Ing. Xéniou Albertovou, v zastúpení 

splnomocnencom ELSPOL – SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO 

36 433 721, poverenou osobou Ing. Monikou Paholekovou, požiadal dňa 09.11.2020 Mesto 

Nemšová o vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením pod názvom: „TN_Nemšová, 

Trenčianska Závada, NNK, VNK, TS – Priloženie úložného optického kábla“ v meste 

Nemšová, v k. ú. Trenčianska Závada na pozemkoch C KN parcela číslo: 1045, 1053, 1046, 

1039, ďalej v meste Nemšová, v k. ú. Ľuborča na pozemkoch C KN parcela číslo: 2247, 2240, 

2248, 2249, 2250, 2229/1, 2310, 2309, 2261, 2262, 2277, 2291, 2260, 2258, 2259, ďalej v obci 

Horná Súča, v k. ú. Horná Súča na pozemku C KN parcela číslo: 13192, ďalej v obci Dolná 

Súča, v k. ú. Dolná Súča na pozemkoch C KN parcela číslo: 6180/1, 6182, 6185, 6183, 6184, 

6186, 6187, 6188, 6193, 6194, 6195, 6229, 6232/1 a na pozemkoch E KN parcela číslo: 6185, 

6186, 6188, 6194, 6229, 6228, ktorou sa pôvodný rozsah stavby „TN_Nemšová, Trenčianska 

Závada, NNK, VNK, TS“, na ktorú bolo vydané Mestom Nemšová „Rozhodnutie o umiestnení 

stavby“ číslo OV/1408/15/DL-003 dňa 24.02.2015, právoplatné dňa 02.04.2015 a „Stavebné 

povolenie“ číslo OV/464/2019-1/VK-1282/2019 dňa 30.05.2019, právoplatné dňa 17.07.2019 

(ďalej len pôvodná stavba), rozšíri o priloženie úložného optického kábla k VNK vedeniam 

pôvodnej stavby. 
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Mesto Nemšová v tomto stavebnom konaní vystupuje ako určený stavebný úrad,  

na základe určenia Okresného úradu Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, vydaného dňa 

30.9.2014 pod číslom OÚ-TN-OVBP2-2014/24608-2/Ma podľa ustanovenia § 119 ods. 1, 

v spojení s § 117 ods. 1 zákona číslo 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 zákona číslo 

608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene 

a doplnení zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona číslo 369/1990  

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre účely umiestnenia a realizácie stavby 

na pozemkoch v meste Nemšová a na pozemkoch v katastri obce Horná Súča a obce Dolná 

Súča. 

Určený stavebný úrad dňa 19.11.2020 pod číslom OV/1111/2020-2/ER-3014 

v nadväznosti na § 68 stavebného zákona oznámil v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona 

začatie stavebného konania zmeny stavby pred jej dokončením a v súlade s § 61 ods. 2 

stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko 

právoplatné územné rozhodnutie a právoplatné stavebné povolenie vydadné Mestom Nemšová 

na pôvodnú stavbu poskytli dostatočný podklad pre posúdenie žiadosti stavebným úradom 

s tým, že účastníci konania a dotknuté orgány si mohli svoje námietky a pripomienky písomne 

uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, na čo boli v oznámení upozornení. 

Oznámenie bolo doručené známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. 

Neznámym účastníkom konania bolo oznámenie v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku 

doručené verejnou vyhláškou. Oznámenie bolo doručené dňa 25.11.2020 aj na Obec Horná 

Súča a Obec Dolná Súča rovnako na jeho zverejnenie a doručenie formou verejnej vyhlášky. 

V stavebnom konaní zmeny stavby pred jej dokončením námietky účastníkov konania 

v určenej lehote neboli podané. 

Určený stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú 

žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením, 

ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené 

alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa 

požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 

 

 

Ž i a d o s ť  o  p o v o l e n i e  z m e n y  s t a v b y  b o l a  d o l o ž e n á :  

− Projektom: „Dokumentácia realizácie stavby“ spracovaná zodpovedným projektantom Ing. 

Patrikom Mikušiakom, reg. č. 6789*A2 (október 2020, archivačné číslo Z 20006). 

− Projektom pôvodnej stavby „TN_Nemšová, Trenčianska Závada, NNK, VNK, TS“ 

spracovaným zodpovedným projektantom ZSD, a. s., Bratislava Ing. Jánom Baránekom 

(06/2019, zákazka číslo L13.0754.14.0004). 

− Plnomocenstvom pre ELSPOL – SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 

Námestovo, IČO 36 433 721 zo dňa 27.08.2020. 

− Dokladom o zaplatení správneho poplatku zo dňa 05.11.2020. 

 

V priebehu stavebného konania zmeny stavby pred jej dokončením nenašiel určený stavebný 

úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali jej povolenie. 

 

 

Správny poplatok: V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol      

zaplatený vo   výške  100 €.  Slovom: Jednosto eur. 
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P o u č e n i e. 

 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov môžu účastníci konania podať 

odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Nemšová, Mestský úrad 

Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon číslo 162/2015 Z. z.). 

 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Nemšová, obce Dolná Súča 

a obce Horná Súča po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení. 

 

 

       

 

 

                                                                                                                 Miloš  M o j t o 

                                                                                                         primátor mesta Nemšová 

 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA:  

ZVESENÉ DŇA:  

POTVRDENÉ DŇA: 

 

Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         

             podpis, pečiatka 

 

 

VYVESENÉ DŇA:  

ZVESENÉ DŇA:   

POTVRDENÉ DŇA: 

 

Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                       Obecný úrad v Dolnej Súči         

                       podpis, pečiatka 

 

 

VYVESENÉ DŇA:  

ZVESENÉ DŇA:   

POTVRDENÉ DŇA: 

 

Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                       Obecný úrad v Hornej Súči         

                       podpis, pečiatka   
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Príloha pre stavebníka:  

2 x overená projektová dokumentácia zmeny stavby 

 

 

 

Doručí sa: 

Stavebník: 

1. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  

v zastúpení ELSPOL – SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo 

Účastníci konania: 

2. Ing. Patrik Mikušiak, zodpovedný projektant ELSPOL-SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 

1085, 029 01 Námestovo 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

4. LESY Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

5. Ján Repa Ševo, naposledy bytom Dolná Súča č. 440 – vlastník pozemkov registra E KN 

parc. č. 6229, 6228 v k. ú. Dolná Súča – verejná vyhláška 

6. Anna Repa Ševo rodená Barišová, naposledy bytom Dolná Súča č. 440 – vlastník pozemkov  

registra E KN parc. č. 6229, 6228 v k. ú. Dolná Súča – verejná vyhláška 

Dotknuté orgány: 

7. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

8. Regionálna vodohospodárska spoločnosť Vlára–Váh, s. r. o., Janka Palu 3, 914 41 Nemšová 

9. SPP – distribúcia a. s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26 

10. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 

Trenčín 

12. Okresný  úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 

14. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

15. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – odd. odpadového 

hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

16. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – odd. ochrany prírody, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

17. CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová 

18. LESY SR, š. p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín 

19. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Ostatní: 

20. Obec Dolná Súča, 913 32 

21. Obec Horná Súča, 913 33 

 


