
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/462/2017/1534/DL         Tel. kontakt: 032/6509634        V Nemšovej, 19.07.2017 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

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

     Stavebníci Ing. Jakub Lipták, Ul. Železničná č. 110/38, 914 42 Horné Srnie 
a manželka Ing. Adriana Liptáková rodená Ďurišová, Ul. Podhorská č. 1517/40, 914 41 
Nemšová požiadali dňa 15.05.2017 Mesto Nemšová  o vydanie  dodatočného stavebného 
povolenia na  stavbu: 

 

,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“. 

 

     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 prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 88a v nadväznosti na § 63 
stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania 
a rozhodol takto: Stavbu ,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ stavebníkov Ing. 
Jakuba Liptáka, Ul. Železničná č. 110/38, 914 42 Horné Srnie a manželky Ing. Adriany 
Liptákovej rodenej Ďurišovej, Ul. Podhorská č. 1517/40, 914 41 Nemšová, na  pozemku  
registra  C KN parc. č.:  478/3  v   k. ú. Trenčianska Závada, v obci Nemšová, ktorý 
vznikol jej zameraním geometrickým plánom číslo 48035637-009-17 zo dňa 02.02.2017, 
úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 13.02.2017, pod 
číslom 144/17 pozostávajúcu z (zo):  
 

 SO 01:  Samostatne stojacej budovy rodinného domu s jedným štvorizbovým bytom:  
              stavba je rozostavaná v rozsahu hrubej zastrešenej stavby. 
 
     1.P.P.:    2 x garáž, 2 x sklad, pivnica, chodba so schodiskom na 1.N.P. + práčovňa,  
                   kotolňa, hobby, vonkajšie schodisko na terasu. 

        1.N.P.:     zádverie, WC, schodisko do 1.P.P., chodba, obývacia izba + jedáleň, 3 x izba,  
                     kuchyňa, kúpeľňa, terasa. 
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         Technické parametre stavby: 
          Zastavaná plocha :               174,62 m². 
          Obostavaný  priestor:         1183,24 m³. 
          Úžitková plocha:                  284,82 m². 
          Obytná plocha:                    140,61 m². 
 
    2.  Vnútorných rozvodov: elektroinštalácie, vykurovania, zdravotechniky. 
    3.  Prípojok na inžinierske siete: elektrika, kanalizácia (do vlastnej žumpy), (voda  
         z vlastnej studne). 
    4.  Bleskozvodu. 
    5.  Zateplenia: hr. 100 mm. 
    6.  Rekuperačných jednotiek: s možnosťou spätného získavania tepla. Rekuperačné  
         jednotky budú osadené v miestnostiach 1.N.P.. 
    7.  Oplotenia. 
    8.  Spevnených plôch: z betónovej dlažby. 
 
         Technické parametre stavby: 
          Zastavaná plocha :               375,86 m². 
 
 
SO 03: Vodonepriepustnej žumpy: železobetónová prefabrikovaná o objeme 11,5 m³. 

 
podľa § 88a v nadväznosti na § 66 stavebného zákona a § 10  vyhl.č. 453/2000 Z.z.  
 
  

 d o d a t o č n e   p o v o ľ u j e. 
 
 
 

Pre dodatočné povolenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1.   Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť tohto   

  dodatočného povolenia  stavby. Prípadné ďalšie zmeny  stavby nesmú byť zrealizované  
  bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.    

2.     Polohové a výškové umiestnenie  stavby: 

        Stavba ,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ je umiestnená v obci Nemšová, k. ú. 
Trenčianska Závada, na pozemku registra C KN parc. č. 478/3  v   k. ú. Trenčianska 
Závada, v obci Nemšová, ktorý vznikol jej zameraním geometrickým plánom číslo 
48035637-009-17 zo dňa 02.02.2017, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom dňa 13.02.2017, pod číslom 144/17. 

 
        Šírka priečelia stavby:        15,000 m.  (v pohľade od Ul. Podhorskej, so zateplením) 
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        Výškové zónovanie stavby: 

 ± 0, 00 m    = 341,970 m. n. m.. 
 - výška stavby od ± 0,00 po hrebeň = 5,476 m. 

  Vzdialenosti stavby od hraníc susedných pozemkov  registra C KN  v obci Nemšová,   
  k. ú. Trenčianska Závada,  podľa situácie osadenia stavby výkres C – 2 SITUÁCIA,    
  ktorá je súčasťou PD:  (v pohľade od Ul. Podhorskej) 
   
  Ľavý predný roh budovy od hranice pozemku registra C KN parc. č. 480                                           
                                                                                                                         2,115 m 
  Pravý predný roh budovy od hranice pozemku registra C KN parc. č. 480                                           
                                                                                                                         2,000 m 
 
  Pravý predný a zadný roh budovy od hranice pozemku registra C KN parc. č. 478/2                                          
                                                                                                                         1,240 m 
  Od hranice pozemku registra C KN parc. č. 481                                           
                                                                                                                         11,630 m 
  Ľavý a pravý predný roh budovy od hranice pozemku registra C KN parc. č. 480                                          
                                                                                                                         26,130 m 
 

       Stavba ,,Spevnené plochy“ je umiestnená v obci Nemšová, k. ú. Trenčianska Závada, na 
pozemkoch registra C KN parc. č. 478/1, 478/2, 34/2, 35/1, 35/2. 

 
       Stavba ,,SO 03: Vodonepriepustná žumpa“ je umiestnená v obci Nemšová, k. ú. 

Trenčianska Závada, na pozemku registra C KN parc. č. 478/1. 
 
  3.   Podmienky napojenia na inžinierske siete:  

  Voda: Z existujúcej vlastnej vŕtanej studne hadicou PE D32 x 3,0.  
 
  Kanalizácia: Z rúry PVC DN 150 o dĺžke 26,20 m so zaústením do prefabrikovanej   
  žumpy. Na trase budú umiestnené 2 ks revíznych šácht. 
 

        Elektrika: Z existujúcej NN siete Nemšová, časť Trenčianska Závada,  
        podporný bod č. 11 káblom NAYY – J 4x16 mm² do istiacej skrinky SPP   - montáž  
        uvedeného zabezpečí Západoslovenská distribučná a.s. na vlastné náklady. 
        Investor stavby zrealizuje na vlastné náklady  káblový vývod zo skrine SPP   
        káblom NAYY – J 4x25 mm²  v zemi, s ukončením v elektromerovom rozvádzači  
        umiestnenom na hranici parcely č. 38, k. ú.  Trenčianska Závada (hl. istič 3B/25 A),  
        podľa PD. 
4.     Podmienky architektonické: 

        Podlažnosť: suterén, prízemie. 
        Tvar zastrešenia strechy: valbová. 
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5.   Pri uskutočňovaní  stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických  zariadení a dbať na ochranu  a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť dodržať 
Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, z pohľadu bezpečnosti 
technických zariadení. 

6.   Pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb 
v nadväznosti na vyhl. č. 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 a príslušné technické normy. 

    7.    Celkový náklad  stavby:     148 000 €. 
8.    Pokračovanie prác na stavbe: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto dodatočného  
       stavebného povolenia. 
9.   Ukončenie  stavby: Do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
10.  Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. 
11.  Stavebný dozor vykonáva: Ing. Peter Takáč, Ul. Janka Palu č. 10/19, 914 41 Nemšová. 
12. Stavebník je povinný: 

a) V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného 
dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, 
nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon 
štátneho stavebného dohľadu. 

b) Uskutočňovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými 
požiadavkami na výstavbu. 

c) Viesť stavebný denník v zmysle § 46d) stavebného zákona. 
d) Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov 

o  stavbe a  účastníkoch výstavby v zmysle § 43 i ods. 3 písm. b) stavebného 
zákona.  

e) Stavebný materiál uskladniť na vlastnom pozemku resp. na pozemku určenom 
na zariadenie staveniska a v prípade potreby požiadať o vydanie povolenia 
Mestský úrad v Nemšovej na uskladnenie materiálu na verejnom priestranstve 
min. 5  pracovných dní vopred. 

13.    Podľa § 64 ods.1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať  podmienky, vyjadrenie a   
         stanoviská: 
         Západoslovenskej distribučnej a. s.: 
            -  Meranie spotreby elektrickej energie umiestniť na mieste trvale prístupnom  
                pracovníkom Západoslovenskej distribučnej, a. s. v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.  
                o energetike. 
            -  Na uzatvorenie elektromerového rozvádzača použiť typizovaný mechanizmus pre  
               energetické zariadenia. 
           - Novovybudovaná prípojka bude prevádzkovaná v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.  
             o energetike. 
         Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára . Váh, s. r. o.: 
            -  V prípade, že v budúcnosti bude objekt napojený na verejný vodovod, zrealizovať  
               vnútorný rozvod vody tak, aby nebol prepojený s vnútorným rozvodom vody  
               napojeným na studňu. 
         Mesto Nemšová, odd. ŽP: 
            -  dodržiavať povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia  
                v zmysle zákona 318/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z.z. o 
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                ovzduší 
            -  dodržiavať povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia  
               stanovené § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie  
               ovzdušia 
            -  dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 10/2005 o ovzduší  
               a o poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. 
         Mesto Nemšová, odd. ŽP: 
            -  Stavebník je povinný zabezpečiť si rozbor vody, aby bolo potvrdené, či je vhodná  
              ako pitná. Kópiu rozboru vody doručí stavebník do 15 dní od jeho prevzatia na  
              Mestský úrad v Nemšovej. 
            -  Stavebník je povinný v prípade vybudovania inžinierskych sietí pre plánovanú IBV  
              sa bezodkladne napojiť na verejný vodovod. 
         Okresného úradu Trenčín, odboru ŽP, odd. odpadového hospodárstva: 
            -  Investor stavby je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval  
               ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečil  
                podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonával ich evidenciu od ich  
               vzniku a následne zabezpečil ich zhodnotenie alebo zneškodnenie len na  
               povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch. 
            -  Držiteľ odpadov (dodávateľ stavby) je povinný preukázať, ktorej oprávnenej osobe  
               bude odovzdávať odpady, vznikajúce pri realizácii stavby skôr, ako začne stavbu  
               realizovať. 
            -  Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí  
               stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách. 
            -  Dodávateľská firma je pôvodcom odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby,     
                podľa  ustanovení § 77 ods. 2  zákona o odpadoch. Po realizácii stavby je investor  
                povinný požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu Okresný úrad Trenčín,  
                odbor ŽP, podľa ustanovení § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 a k žiadosti doložiť  
                prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie alebo  
                zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona  
                o odpadoch. 
          Krajského pamiatkového úradu Trenčín: 

     - Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme  
        písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín. V prípade zistenia,  
         resp. narušenia archeologických nálezov počas výstavby musí nálezca alebo osoba  
        zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín najneskôr na druhý  
        pracovný deň po jeho nájdení. 
     - Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb.  
        o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade  
        zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas výstavby musí nálezca alebo  
       osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo  
        prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na  
       druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do  
       obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou  
       osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky je  
       nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä  
       zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. 

14.   Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v záujmovom    
         území  zo  strany  jednotlivých  prevádzkovateľov  týchto  sietí. 
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15.   Upozorňujeme  na  dodržanie zák. č. 135/1961 Z. z. v  znení neskorších predpisov na  
        zabezpečenie čistoty ciest a verejných  priestranstiev  pri stavebných prácach. 
15.1.Postup organizácie výstavby a  technické opatrenia  výstavby  realizovať tak, aby bol  
        minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a  ochrany  
        životného prostredia. 
15.2.Pri súbehoch a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 736005. 
15.3 Ku dňu kolaudácie doloží stavebník zmluvu na odvoz a likvidáciu žumpových vôd,  
        uzatvorenú s oprávnenou firmou, resp. spoločnosťou. 
15.4 Ku dňu kolaudácie doloží stavebník súhlasné stanovisko Okresného úradu Trenčín,   
        pozemkového a lesného odboru, na záber poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch  
        registra C KN parc. č.: 478/1, 478/2, 34/2, 35/1, 35/2,  v   k. ú. Trenčianska Závada,  
        v obci Nemšová, na ktorých je umiestnená stavba ,,Spevnené plochy“. 
16.   Ku kolaudácii stavby stavebník okrem iného predloží: 
                 - revíznu správu vnútornej elektroinštalácie a prípojky NN. 
                 - revíznu správu komína. 
                   - správu o vykonaní tlakových skúšok vnútorných rozvodov vody, kanalizácie a  
                   vykurovania. 
                 - správu o vykonaní tlakovej skúšky žumpy. 
                 - protokol o rozbore vody z vlastnej studne. 
                 - vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a. s. ku kolaudácii. 
                 - certifikát o energetickej triede budovy. 
                 - porealizačné zameranie stavby. 
17.   V realizácii  stavby sa nesmie pokračovať, kým toto dodatočné  povolenie nenadobudne  
       právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. 
18.   Stavebník všetky podmienky, za ktorých je mu  stavba dodatočne povolená je povinný 

plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje. 
19.  R o z h o d n u t i e  o  n á m i e t k a c h  ú č a s t n í k o v  k o n a n i a :  V  určenej lehote 

námietky účastníkov  konania neboli podané. 
 
 

O d ô v o d n e n i e. 
          

     Stavebníci Ing. Jakub Lipták, Ul. Železničná č. 110/38, 914 42 Horné Srnie a manželka 
Ing. Adriana Liptáková rodená Ďurišová, Ul. Podhorská č. 1517/40, 914 41 Nemšová 
požiadali dňa 15.05.2017 Mesto Nemšová  o vydanie  dodatočného stavebného povolenia na  
stavbu: ,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“. Stavebný úrad dňa 22.05.2017 pod 
číslom OV/462/2017/1075/DL oznámil začatie konania o dodatočnom povolení stavby 
a zároveň nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 
20.06.2017. Súčasne stavebný úrad oznámil začatie priestupkového konania. Oznámenie 
o začatí konania o dodatočnom povolení  stavby bolo doručené stavebníkom, účastníkom 
konania a dotknutým orgánom, ktorí mohli svoje  námietky a pripomienky uplatniť najneskôr 
v deň konania.  

     Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o dodatočnom povolení stavby preskúmal 
predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 88a v nadväznosti na  § 62 a § 63  
stavebného zákona a zistil, že dodatočným povolením stavby nie sú ohrozené  verejné 
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záujmy, ani  neprimerane  obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 
konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu.  

 

V konaní o dodatočnom povolení  stavby neboli  vznesené námietky zo strany účastníkov 
konania.  

 

Ž i a d o s ť  o  d o d a t o č n é  p o v o l e n i e  s t a v b y  b o l a  d o l o ž e n á :  
» Architektonicko – stavebným riešením, ktoré vypracoval Ing. Peter Kňažek. 
» Tepelno – technickým posudkom, ktorý vypracovala Ing. Michaela Míšová. Ev. č. 

267*1*2009. 
» Statická doprava: Ing. Mária Strápková, Ev. č. 5437*12. 
» Statickým posúdením, ktoré vypracoval  Ing. Patrik Meško, Ev. č. 5459*Z*13. 
» Zdravotechnika, vykurovanie, ktoré vypracoval Ing. Jakub Mrlian, Ev. č. 5720*14. 
» Elektroinštaláciou, prípojkou NN, ktorú vypracoval Ing. Pavol Bartoň, Ev. č. 0747*A*5-

3. 
» Protipožiarnou bezpečnosťou stavby vypracovanou Jánom Lukáčom, reg. č. 24/2012. 
» Hydrogeologickým prieskumom č. 59-2015-10 od GEOSTA s. r. o.. 
» Prehlásením  stavebného dozoru. 
» Geometrickým plánom zamerania rozostavanej stavby č. 48035637-009-17 zo dňa 

02.02.2017. 
» Listami vlastníctva č. 113, 1045. 
» Kópiou katastrálnej mapy č. 1712/17. 
» Dokladom o zaplatení správneho poplatku. 

 
Vyjadreniami dotknutých organizácií:  

- Západoslovenskej distribučnej, a. s. zo dňa 30.05.2017 pod číslom CD 36239/2017. 
- Slovak Telekom, a. s. zo dňa 17.05.2017 pod číslom 6611713709. 
- Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s. r. o. zo dňa 19.05.2017 pod číslom  
  106/2017. 
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 24.05.2017 pod číslom KPUTN-2017/12979- 
  2/39621. 
- Okresného úradu Trenčín, odboru životného prostredia, oddelenia odpadového  
   hospodárstva zo dňa 09.06.2017 pod číslom OÚ – TN – OSZP3 – 2017/018218- 
   002BEN. 
- Mesto Nemšová – odd. ŽP – povolenie malého zdroja znečistenia  zo dňa 12.06.2017  
   pod číslom 981/2017. 
- Mesto Nemšová – odd. ŽP – povolenie studne  zo dňa 20.06.2017 pod číslom  
  RO/ŽP/1085/2017. 
- Mesto Nemšová – odd. správy majetku – súhlas na zásobovanie a prechod po  
  pozemkoch  zo dňa 14.06.2017  pod číslom 1170/2017. 
- Okresného úradu Trenčín, pozemkového a lesného odboru zo dňa 19.06.2017 pod číslom    
  OÚ – TN – PLO – 2017/021172-002, Kol. 
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     V priebehu konania o dodatočnom povolení  stavby nenašiel stavebný úrad také dôvody, 
ktoré by znemožňovali jej dodatočné povolenie. 

 

Správny poplatok: V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol     
zaplatený vo  výške 150 € (3 x 50 €).  Slovom: Stopäťdesiat eur. 

 
 

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 môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa 
oznámenia   rozhodnutia  na  Mesto  Nemšová,  Mestský  úrad  Nemšová,  Ul. Janka Palu 2/3,  
914 41 Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych  opravných prostriedkov. 

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 
 
 
 
 
 
VYVESENÉ DŇA:  
 
ZVESENÉ DŇA:   
 
POTVRDENÉ DŇA: 
 
Pripomienky: boli – neboli                                                         –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                    Mestský úrad v Nemšovej         
                       podpis, pečiatka 
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Stavebník: 
1.   Ing. Jakub Lipták, Ul. Železničná č. 110/38, 914 42 Horné Srnie 
2.   Ing. Adriana Liptáková, Ul. Podhorská č. 1517/40, 914 41 Nemšová 
Účastníci konania: 
3.   LESY SR, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
4.   Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – Ing. Savková 
5.   Zdenko Gajdošík, Ul. Podhorská č. 1514/46, 914 41 Nemšová 
6.   Anna Gajdošíková, Ul. Podhorská č. 1514/46, 914 41 Nemšová 
7.   Ľubomír Mutňanský, Ul. Považská č. 561/12, 914 41 Nemšová 
8.   Ing. Peter Kňažek, Ul. Vlárska č. 299/16, 914 41 Nemšová 
9.   Ján Lukáč, Duklianskych hrdinov č. 880/26, 911 05 Trenčín 5 
10. Ing. Patrik Meško, Záhumenská č. 2, 911 04 Trenčín 
11. Ing. Jakub Mrlian, Hybe č. 171, 032 31 Hybe 
12. Ing. Pavol Bartoň - RACIOTHERM, Nábrežná č. 3, 911 01 Trenčín 
13. Ing. Michaela Míšová, Hybe č. 171, 032 31 Hybe 
14. Mary ATELIER, Ing. Mária Strápková, Dlhé hony č. 1158/3, 911 01 Trenčín 
15. Ing. Peter Takáč, Ul. Janka Palu č. 10/19, 914 41 Nemšová  
Dotknuté orgány: 
16. Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – odd. ŽP – Ing. Brandoburová 
17. Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového  
      hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
18. Západoslovenská distribučná a. s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 
19. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3,  914 41  
      Nemšová 
20. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 23, 817 62 Bratislava 15 
21. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 19  Bratislava 26 
22. Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany  
      prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
23. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, nám. Sv. Anny č. 7, 911 01 Trenčín 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


