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V e r e j n á

V Nemšovej, 08.08.2016

v y h l á š k a

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) stavebné konanie o povolení zmeny dokončenej stavby súpisné číslo
861 „ZATEPLENIE FASÁDY – AB LS - Nemšová“ v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča na
pozemku C KN parc. č. 425/2 stavebníka Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod
Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín, IČO 36038351
prerušuje
na 60 dní.

O d ô v o d n e n i e.
Stavebník Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52
Trenčín, IČO 36038351 požiadal dňa 13.06.2016 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na
zmenu dokončenej stavby – administratívnej budovy súpisné číslo 861 ,,ZATEPLENIE
FASÁDY – AB LS - Nemšová“ v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča na pozemku registra C KN
parc. č. 425/2. Stavebný úrad oznámil dňa 20.06.2016 pod číslom OV/504/2016/MIN-1198
začatie konania o zmene dokončenej stavby a upustil od ústneho konania a miestneho
zisťovania, nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery stavby a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli svoje
námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia,
na čo boli v oznámení upozornení. Keďže stavebník nepredložil k vydaniu stavebného
povolenia na zmenu dokončenej stavby vyjadrenia dotknutých orgánov: Okresného riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru v Trenčíne a Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti
o životné prostredie, stavebný úrad dňa 08.08.2016 pod číslom OV/504/2016/MIN-1538 vyzval
stavebníka, aby chýbajúce doklady predložil v termíne do 60 dní odo dňa doručenia výzvy
a týmto rozhodnutím konanie o povolení zmeny dokončenej stavby prerušil na 60 dní.
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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 rozhodnutie 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

Doručí sa:
Stavebník:
1. Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
Účastníci konania
2. Ondrej Patka, Závadská 859/42, 914 41 Nemšová
3. Irena Patková, Závadská 859/42, 914 41 Nemšová
4. Tomáš Michalec, Ľuborčianska 1427/52, 914 41 Nemšová
5. Oľga Koniarová, Závadská 36, 914 41 Nemšová
6. Právny nástupci po nebohom Ľubomírovi Koniarovi posledne bytom Nemšová, Závadská 36 –
verejná vyhláška
7. Štefan Motola, Závadská 44, 914 41 Nemšová
8. BYTOP, s.r.o., Ing. Igor Šinský, Opatovská 246/103, 911 01 Trenčín
9. Stran, s.r.o., Ing. Rudolf Babulík, Generála Viesta 40, 911 01 Trenčín
Dotknuté orgány :
10. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hosp., Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín
11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Ul. Jesenského č. 36, 911 01 Trenčín
12. Mesto Nemšová, Ing. Eva Brandoburová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

