
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/518/15/DL-002           Tel. kontakt: 032/6509634               V Nemšovej, 04.06.2015 
 

Verejná vyhláška 
 

ROZHODNUTIE 
o prerušení  stavebného konania o dodatočnom povolení stavby 

 a výzva na doplnenie žiadosti. 
 

 
     Stavebníčka Zuzana Bahnová rod. Matejíčková, Ul. Bottova č. 1036/17, 914 41 
Nemšová požiadala dňa 15.05.2015 Mesto Nemšová  o vydanie  stavebného povolenia na  
zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 1885: 
 
  
,,ZMENA DOKON ČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU NA REKREA ČNÝ DOM na p.č. 

1992/1, 2“. 
 
 
  Stavba je postavaná v obci Nemšová, v k. ú. Ľuborča na pozemku registra C-KN parc. č.: 
1992/2.   
     Pretože žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti (prílohy), vyzývame  stavebníčku, aby 
najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia a výzvy v súlade s § 60 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ďalej len stavebný zákon 
v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. návrh doplnil 
o: 
 
 
     1. Projektovú dokumentáciu požiarno – bezpečnostného riešenia budov, tak ako to  
         predpisuje § 9 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z..  
 
 
     2. Písomný súhlas vlastníka pozemku registra C KN parc. č. 1991 v k. ú. Ľuborča,  
         s umiestnením prístavby až na hranicu, čo je v rozpore s vyhláškou č. 532/2002 Z.z.. 
 
     3. Vyjadrenia dotknutých organizácií k stavebnému konaniu, tak ako to ustanovuje § 8  
         vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (Západoslovenskej distribučnej, a. s., SPP – Distribúcia a. s.,  
         RVS Vlára – Váh s. r. o., Slovak Telekom, a. s.). 
 
     4. Povolenie na zrealizovanie studne, spolu s laboratórnym vyšetrením vzorky vody, keďže  
         objekt je napojený  na pitnú vodu z vlastnej studne. 
 
     5. Doplnenú projektovú dokumentáciu o pôdorys (pôdorysy) jestvujúcich podlaží, aby bolo  
         v stavebnom konaní (povolení) možné popísať zmenu z jestvujúceho stavu na  
         navrhovaný. 
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     6. Právoplatné stavebné povolenie na prístupovú komunikáciu k rekreačnej chate na  
         pozemku registra C KN parc. č. 1992/2 v k. ú. Ľuborča. 
 
 
 

 
     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 a v nadväznosti na § 60 ods. 1 stavebného zákona stavebné konanie  
 
 

p r e r u š u j e. 
 

 
      Počas doby stanovenej na doplnenie podania neplynie lehota na rozhodnutie vo veci 
samej. Ak navrhovateľ v stanovenej lehote podanie nedoplní a nepožiada stavebný úrad 
o predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti, stavebný úrad v súlade s § 60 odst. 2 stavebného 
zákona v nadväznosti na § 30 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o  správnom poriadku stavebné 
konanie zastaví. 
 

O d ô v o d n e n i e. 
 

 
   Stavebníčka Zuzana Bahnová rod. Matejíčková, Ul. Bottova č. 1036/17, 914 41 Nemšová 
požiadala dňa 15.05.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu 
dokončenej stavby ,,ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU NA REKREAČNÝ 
DOM na p.č. 1992/1, 2“. Keďže navrhovateľ nepredložil všetky doklady potrebné k vydaniu  
stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby, stavebný úrad rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
 
 
 
 
 

 
P o u č e n i e. 
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     Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona číslo 71/1967 Zb. 
o správnom konaní  nemožno odvolať. 
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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Doručí sa: 
Navrhovateľ: 
   1.    Zuzana Bahnová, Ul. Bottova č. 1036/17, 914 41 Nemšová 
Známi účastníci konania: 
   2.    Marcela Vydrnáková, Ul. Sklárska č. 180/2, 914 41 Nemšová 
   3.    Mária Trúneková – vlastník pozemku registra C KN parc. č. 1991 v k. ú. Ľuborča –  
          verejná vyhláška 
   4.    Slovenský pozemkový fond, Ul. Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava 
   5.    Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská  
          Štiavnica 
   6.    Ing. Martin Filina, Cintorínska č. 649, 913 21 Trenčianska Turná 
   7.    Ing. Michal Bariš, Dúbrava č. 572, 913 33 Horná Súča 
   8.    Ing. Peter Čahoj, Prusy č. 232, 957 03 Horné Ozorovce 
Dotknuté orgány: 
   10.  Západoslovenská distribučná a. s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 
   11.  Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3,  914 41  
          Nemšová 
   12.  Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 23, 817 62 Bratislava 15 
   13.  SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 19  Bratislava 26 
   14.  LESY SR, š. p., OZ Trenčín, Ul. Hodžova č. 38, 911 52 Trenčín  
   15.  Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového  
          hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   16.  Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie správy vôd,  
          Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   17.  Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany  
          prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   18.  CHKO Biele Karpaty, Ul. Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová 
    
 
 
 
 


