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V Nemšovej, 01.08.2018

Verejná vyhláška
ROZHODNUTIE
o zastavení stavebného 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 podľa § 46 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom v súlade s § 60 ods. 2 písm. c)
stavebného zákona v znení neskorších predpisov
zastavuje
stavebné konanie stavby „PREKLÁDKA VNV – 22kV DO ZEME NEMŠOVÁ, UL:
PÚCHOVSKÁ, OBRANCOV MIERU“ stavebníka REALLINE, spol. s.r.o., Bernoláková
355/28, 914 41 Nemšová, IČO: 36705977 v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemku
registra C KN parc. č. 3290.
O d ô v o d n e n i e.
Stavebník REALLINE, spol. s.r.o., Bernoláková 355/28, 914 41 Nemšová, IČO: 36705977
požiadal dňa 10.05.2018 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia stavby
„PREKLÁDKA VNV – 22kV DO ZEME NEMŠOVÁ, UL: PÚCHOVSKÁ, OBRANCOV
MIERU“ v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemku registra C KN parc. č. 3290. K žiadosti
o vydanie stavebného povolenia boli doložené: projektová dokumentácia, výpis z LV č. 3797,
vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 26.03.2018 číslo CD 85076/2017, zmluva
o spolupráci uzatvorená medzi prevádzkovateľom distribučnej siete a žiadateľom REALLINE,
s.r.o..
Z dôvodu, že predložená žiadosť o vydanie stavebného povolenia neobsahovala predpísané
náležitosti, stavebný úrad dňa 24.05.2018 pod číslom OV/506/2018/MIN-1270 vyzval
stavebníka na doplnenie žiadosti v termíne do 60 dní a rozhodnutím zo dňa 24.05.2018 číslo
OV/506/2018/MIN-1271 stavebné konanie prerušil s tým, že ak stavebník v stanovenej lehote
nepredloží stavebnému úradu doklady vyžiadané výzvou Mesta Nemšová zo dňa 24.05.2018
číslo OV/506/2018/MIN-1270, stavebný úrad podľa § 60 ods. 2 písm. c) stavebného zákona
stavebné konanie zastaví. Na tuto skutočnosť bol stavebník v predmetnej výzve upozornený
v zmysle § 60 ods. 1 stavebného zákona.
Lehota na doplnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia podľa výzvy 24.05.2018 pod
číslom OV/506/2018/MIN-1270 uplynula dňom 30.07.2018. Stavebník žiadosť nedoplnil.
Na základe uvedených skutočností stavebný úrad v súlade s § 60 ods. 2 písm. c) stavebného
zákona stavebné konanie stavby ,, PREKLÁDKA VNV – 22kV DO ZEME NEMŠOVÁ, UL:
PÚCHOVSKÁ, OBRANCOV MIERU“ v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemku registra
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C KN parc. č. 3290 stavebníka REALLINE, spol. s.r.o., Bernoláková 355/28, 914 41 Nemšová,
IČO: 36705977 zastavil tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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 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. REALLINE, spol. s.r.o., Bernoláková 355/28, 914 41 Nemšová
2. Ing. arch. Peter Dunajovec, Škultétyho 70, 010 01 Žilina – zástupca stavebníka
Účastníci konania:
3. Účastníci konania – doručené verejnou vyhláškou
Na vedomie :
4. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava

