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V Nemšovej, 24.05.2018

Verejná vyhláška
Rozhodnutie
o prerušení konania.
Stavebník ALEX N s.r.o., Jaseňová 1997/15B, 914 41 Nemšová, IČO: 44525460 požiadal
dňa 10.05.2018 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia stavby „Sídlisko IBV
Šidlíkové, časť: SO 31 – prípojka VN, SO 32 – trafostanica, SO 33 – rozvody NN“ v obci
Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch registra C KN parc. č.: SO 31: 2477, 2488, 2479,
1894/47, 1894/45, 1894/63, 1894/62, 1894/70, SO 32: 1894/70, SO 33: 1894/61, 1894/62,
1984/63. K žiadosti boli doložené: 2 x projektová dokumentácia, vyjadrenie VETROPACK
NEMŠOVÁ s.r.o. zo dňa 28.11.2017, číslo Kla 02/2017, vyjadrenie Západoslovenskej
distribučnej, a. s. zo dňa 04.01.2018 číslo CD 62977/2017. Z dôvodu, že predložená žiadosť
o vydanie stavebného povolenia
nebola podané v súlade s právoplatným územným
rozhodnutím stavby „Sídlisko IBV Šidlíkové“ vydaným Mestom Nemšová dňa 26.01.2010 pod
číslom OV 1792/09/10-003 a rozhodnutím o zmene územného rozhodnutia vydaným Mestom
Nemšová dňa 11.05.2015 pod číslom OV/1240/14/15/MI-005 a neobsahovala predpísané
náležitosti, stavebný úrad dňa 24.05.2018 pod číslom OV/505/2018/MIN-1268 vyzval
stavebníka na doplnenie žiadosti v termíne do 60 dní o: doplnenie žiadosti o vydanie
stavebného povolenia podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona (doplnenie zoznamu účastníkov konania), plnomocenstvo na
zastupovanie stavebníka Ing. arch. Petrom Dunajovcom, 2 x opravenú projektovú
dokumentáciu ( na PD je uvedený nesprávny údaj odberateľa), doklad o úhrade správneho
poplatku, originál výpisy z listov vlastníctva (overené), aktuálnu snímku z katastrálnej mapy
(overenú), doklady o inom práve k pozemkom pod stavbou, ktoré nie sú vo vlastníctve
stavebníka podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, právoplatné rozhodnutie o zmene územného
rozhodnutia lokalita „IBV ŠIDLÍKOVÉ“ s povolením zmeny umiestnenia predmetnej stavby,
vyjadrenia od správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov a ostatné doklady podľa § 8,
§ 9 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Do doplnenia žiadosti 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 podľa § 60 stavebného zákona o povolení stavby:
„Sídlisko IBV Šidlíkové, časť: SO 31 – prípojka VN,
SO 32 – trafostanica,
SO 33 – rozvody NN“
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stavebníka ALEX N s.r.o., Jaseňová 1997/15B, 914 41 Nemšová, IČO: 44525460 v obci
Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch registra C KN parc. č.: SO 31: 2477, 2488, 2479,
1894/47, 1894/45, 1894/63, 1894/62, 1894/70, SO 32: 1894/70 – SO 32 , SO 33: 1894/61,
1894/62, 1984/63
prerušuje
na 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku počas doby stanovenej na doplnenie žiadosti neplynie
lehota na rozhodnutie vo veci samej.
O d ô v o d n e n i e.
Stavebník ALEX N s.r.o., Jaseňová 1997/15B, 914 41 Nemšová, IČO: 44525460 požiadal
dňa 10.05.2018 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia stavby „Sídlisko IBV
Šidlíkové, časť: SO 31 – prípojka VN, SO 32 – trafostanica, SO 33 – rozvody NN“ v obci
Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch registra C KN parc. č.: SO 31: 2477, 2488, 2479,
1894/47, 1894/45, 1894/63, 1894/62, 1894/70, SO 32: 1894/70, SO 33: 1894/61, 1894/62,
1984/63. K žiadosti boli doložené: 2 x projektová dokumentácia, vyjadrenie VETROPACK
NEMŠOVÁ s.r.o. zo dňa 28.11.2017, číslo Kla 02/2017, vyjadrenie Západoslovenskej
distribučnej, a. s. zo dňa 04.01.2018 číslo CD 62977/2017. Z dôvodu, že predložená žiadosť
o vydanie stavebného povolenia nebola podaná v súlade s právoplatným územným
rozhodnutím stavby „Sídlisko IBV Šidlíkové“ vydaným Mestom Nemšová dňa 26.01.2010 pod
číslom OV 1792/09/10-003 a rozhodnutím o zmene územného rozhodnutia vydaným Mestom
Nemšová dňa 11.05.2015 pod číslom OV/1240/14/15/MI-005 a neobsahovala predpísané
náležitosti, stavebný úrad dňa 24.05.2018 pod číslom OV/505/2018/MIN-1268 vyzval
stavebníka na doplnenie žiadosti v termíne do 60 dní o: doplnenie žiadosti o vydanie
stavebného povolenia podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona (doplnenie zoznamu účastníkov konania), plnomocenstvo na
zastupovanie stavebníka Ing. arch. Petrom Dunajovcom, 2 x opravenú projektovú
dokumentáciu ( na PD je uvedený nesprávny údaj odberateľa), doklad o úhrade správneho
poplatku, originál výpisy z listov vlastníctva (overené), aktuálnu snímku z katastrálnej mapy
(overenú), doklady o inom práve k pozemkom pod stavbou, ktoré nie sú vo vlastníctve
stavebníka podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, právoplatné rozhodnutie o zmene územného
rozhodnutia lokalita „IBV ŠIDLÍKOVÉ“ s povolením zmeny umiestnenia predmetnej stavby,
vyjadrenia od správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov a ostatné doklady podľa § 8,
§ 9 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a stavebné konanie prerušil tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ak stavebník v stanovenej lehote nepredloží
stavebnému úradu doklady vyžiadané výzvou Mesta Nemšová zo dňa 24.05.2018 číslo
OV/505/2018/MIN-1268, 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.
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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. ALEX N s.r.o., Jaseňová 1997/15B, 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

