MESTO

NEMŠOVÁ

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á
Číslo: OV/58/2018/2160/DL

Tel. kontakt: 032/6509634

V Nemšovej, 18.09.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
POVOLENIE STAVBY.
Stavebník Ing. Marek Hrnčárik, Ul. Janka Palu č. 22/43, 914 41 Nemšová ohlásil dňa
21.04.2017 Mestu Nemšová drobné stavby:
,,Prípojka NN pre parcely č. 850, 857/2, 1898/118 a 1898/119 KÚ Nemšová“
a ,,UDRŽIAVACIE PRÁCE NA POZEMKU • KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA •
VODOVODNÁ PRÍPOJKA“.

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 posúdilo a prerokovalo žiadosť stavebníka o vydanie stavebného
povolenia a na základe výsledku stavebného konania s dotknutými orgánmi a známymi
účastníkmi konania takto

rozhodlo:
podľa § 66 v nadväznosti na § 57 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) v znení
neskorších predpisov a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

p o v o ľ u j e:
stavby: ,,Prípojka NN pre parcely č. 850, 857/2, 1898/118 a 1898/119 KÚ Nemšová“
a ,,UDRŽIAVACIE PRÁCE NA POZEMKU • KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA •
VODOVODNÁ PRÍPOJKA“, pre stavebníka Ing. Mareka Hrnčárika, Ul. Janka Palu č.
22/43, 914 41 Nemšová, na pozemkoch registra C KN parc. č.: 1898/122 a 1898/119, v obci
Nemšová, k. ú. Nemšová, pozostávajúcu zo ( z ):

2.
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1. Prípojka NN pre parcely č. 850, 857/2, 1898/118 a 1898/119 KÚ Nemšová:
Z existujúcej káblovej NN siete Nemšová káblom NAYY – J 3x240+120 mm² do
rozpojovacej a poistkovej skrine SR5 č. 40-133 – montáž uvedeného zabezpečí
Západoslovenská distribučná, a. s. na vlastné náklady. Investor stavby zrealizuje na vlastné
náklady zemný káblový vývod zo skrine SR5 č.40-133, vývod 5, káblom NAYY-J 4Bx25
mm² v zemi s ukončením v elektromerovom rozvádzači (hl. istič 3B/25A), podľa PD.
2. UDRŽIAVACIE PRÁCE NA POZEMKU • KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA •
VODOVODNÁ PRÍPOJKA:
Kanalizačná prípojka z rúr PVC – U DN 150 s napojením na verejnú kanalizáciu z PVC
400. Na prípojke bude osadená teleskopická revízna šachta z PVC ϕ 400 mm.
Vodovodná prípojka z PE D32 s napojením na verejné vodovodné potrubie z HD PE
D100. Prípojka bude ukončená vodomernou zostavou v prefabrikovanej vodomernej šachte.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: ,,Prípojka NN pre parcely č. 850,
857/2, 1898/118 a 1898/119 KÚ Nemšová“ a ,,UDRŽIAVACIE PRÁCE NA POZEMKU
• KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA • VODOVODNÁ PRÍPOJKA“ budú umiestnené: na
pozemkoch registra C KN parc. č.: 1898/122 a 1898/119 v k. ú. Nemšová, v obci
Nemšová.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy osobou na to oprávnenou.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti
práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť
dodržiavať zák. č. 124/2006 Z. z., nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. a vyhl. č. 374/1990
Zb. SÚBP a SBÚ.
5. Pri stavbe budú dodržané 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.
6. Celkový náklad stavby: neuvedený.
7. Začatie stavby: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia.
8. Ukončenie stavby: Do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného
povolenia.
9. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. František
Bagin, Ul. Šidlíkové č. 4, 914 41 Nemšová.
10. Stavebník je povinný:
a) Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
b) V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného
dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby,
3.
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nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon
štátneho stavebného dohľadu.
c) Uskutočňovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými
požiadavkami na výstavbu.
d) Viesť stavebný denník v zmysle § 46d) stavebného zákona.
e) Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov
o stavbe a účastníkoch výstavby v zmysle § 43 i ods. 3 písm. b) stavebného
zákona.
f) 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.
11. Podľa § 64 ods.1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať podmienky, vyjadrenie a
stanoviská:
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s. r. o.:
1. Vodovodná prípojka bude zrealizovaná z materiálu PE d 32x4,4 mm s napojením na
verejný vodovod navŕtavacím pásom.
2. Na prípojke bude umiestnená vodomerná železobetónová monolitická, resp.
prefabrikovaná šachta s min. pôdorysnými vnútornými svetlými rozmermi 1200 x
900 mm a svetlou výškou 1800 mm. Šachta bude opatrená ťažkým liatinovým
poklopom a rebríkom, resp. stupačkami. V šachte bude osadená vodomerná zostava.
3. Montáž vodomeru vykonajú pracovníci RVS VV s. r. o. na základe predloženej
žiadosti.
4. V prípade, že na pozemku bude zriadená studňa, nesmie byť rozvod vody z vlastnej
studne prepojený s vnútorným rozvodom vody, ktorý je napojený na verejný
vodovod.
5. Zrážkové odpadové vody budú likvidované na vlastnom pozemku vsakom a nebudú
odvádzané do verejnej kanalizácie.
6. Kanalizačná prípojka bude zrealizovaná z materiálu PVC DN 150. Potrubie bude
uložené v zemi v zmysle technologického predpisu výrobcu.
7. Pred napojením na verejnú kanalizáciu bude na kanalizačnej prípojke umiestnená
kanalizačná revízna šachta s minimálnym priemerom DN 600 mm.
8. Minimálny sklon kanalizačnej prípojky musí byť 2,0 %.
9. Zaústenie kanalizačnej prípojky do potrubia verejnej kanalizácie bude zrealizované
tak, aby nedošlo k poškodeniu potrubia verejnej stoky.
10. Pred začatím vypúšťania splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie, je
stavebník povinný oznámiť túto skutočnosť v kancelárii RVS VV s. r. o..
Západoslovenskej distribučnej a. s.:
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. odsúhlasuje PD s nasledovnými
pripomienkami:
1. Meranie spotreby elektrickej energie požadujeme umiestniť na mieste trvale
prístupnom pracovníkom Západoslovenskej distribučnej a. s. v zmysle zákona č.
251/2012 Z.z. o energetike.
2. Na uzatvorenie elektromerového rozvádzača požadujeme použiť typizovaný
mechanizmus pre energetické zariadenia.
3. Novovybudovaná NN prípojka bude prevádzkovaná v zmysle zákona č. 251/2012
Z.z. o energetike.
4.
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4. Pred uvedením definitívnej prípojky elektrickej energie do prevádzky je potrebné
doložiť:
a) správu z 1. odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia.
b) plán skutočného vyhotovenia prípojky potvrdený zhotoviteľom prípojky.
5. Ku dňu kolaudácie predložiť stavebnému úradu stanovisko Západoslovenskej
distribučnej a.s.
8.

Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v záujmovom
území zo strany jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí.
9.1. Upozorňujeme, že ( na ):
a) Počas výstavby zabezpečiť účinné opatrenia na zabránenie úniku ropných
a iných nebezpečných látok. Dbať o ochranu povrchových a podzemných vôd.
b) Podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie
archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať
archeologické výskumy.
c) V prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov tieto ohlásiť
Krajskému pamiatkovému úradu.
d) Dodržanie zák. č. 135/1961 Z. z. (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov na zabezpečenie čistoty ciest a verejných priestranstiev pri
stavebných prácach.
9.2. Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby realizovať tak, aby bol
minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany
životného prostredia vrátane odvedenia vody zo strechy na vlastný pozemok.
9.3. Pri súbehoch a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 736005.
10. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle § 52 ods.1 zák.č.71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
11. Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená je povinný plniť
a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.
12. Stavebný úrad v súlade s § 81c písm. a) od kolaudácie upúšťa.
12. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V určenej lehote boli vznesené
námietky účastníkov konania.
Dňa 16.05.2017 námietka účastníka konania Ladislava Prnu, Ul. Janka Palu č. 49/14,
914 41 Nemšová v znení :
cit.: Na základe Vášho listu OV/413/2017/956/DL, zo dňa 05.05.2017, ktorý ma vyzýva
k vyjadreniu sa o začatí stavebného konania drobných stavieb pre prípojku NN, kanalizačnú
prípojku, vodovodnú prípojku a udržiavacích prác na pozemku NESÚHLASÍM s povolením
drobnej stavby pre stavebníka Ing. Mareka Hrnčárika, ul. Janka Palu č. 22/43, 914 41
Nemšová.
Zdôvodnenie: Ako podielový spoluvlastník daných parciel 1898/118 a 1898/119, LV 3974
v KÚ Nemšová v podiele (140/15350) žiadam Stavebný úrad aby vyzval stavebníka o
predloženie právoplatnej kúpno – predajnej zmluvy môjho podielu uvedených parciel. koniec
cit….

5.
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Ďalej dňa 16.05.2017 námietka účastníka konania Štefana Prnu, Ul. Vážska č. 430/1, 914
41 Nemšová v znení : Na základe Vášho listu OV/413/2017/956/DL, zo dňa 05.05.2017,
ktorý ma vyzýva k vyjadreniu sa o začatí stavebného konania drobných stavieb pre prípojku
NN, kanalizačnú prípojku, vodovodnú prípojku a udržiavacích prác na pozemku
NESÚHLASÍM s povolením drobnej stavby pre stavebníka Ing. Mareka Hrnčárika, ul. Janka
Palu č. 22/43, 914 41 Nemšová.
Zdôvodnenie: Ako podielový spoluvlastník daných parciel 1898/118 a 1898/119, LV 3974
v KÚ Nemšová v podiele (55/15350) žiadam Stavebný úrad aby vyzval stavebníka o
predloženie právoplatnej kúpno – predajnej zmluvy môjho podielu uvedených parciel. koniec
cit….
Ďalej dňa 19.05.2017 námietka účastníčky konania Marty Krbaťovej, Ul. Kamenec č.
278/119, 914 41 Nemšová v znení : Na základe Vášho listu OV/413/2017/956/DL, zo dňa
05.05.2017, ktorý ma vyzýva k vyjadreniu sa o začatí stavebného konania drobných stavieb
pre prípojku NN, kanalizačnú prípojku, vodovodnú prípojku a udržiavacie práce na pozemku
NESÚHLASÍM s povolením drobnej stavby pre stavebníka Ing. Mareka Hrnčárika, ul. Janka
Palu č. 22/43, 914 41 Nemšová.
Zdôvodnenie: Ako podielová spoluvlastníčka daných parciel 1898/118 a 1898/119, LV 3974
v Kú Nemšová v podiele 55/30700, žiadam Stavebný úrad Nemšová, aby vyzval stavebníka o
predloženie právoplatnej kúpno – predajnej zmluvy môjho podielu uvedených parciel. koniec
cit….
Ďalej dňa 19.05.2017 námietka účastníčky konania Antónie Bošanskej, Mierové
námestie č. 61/11, 914 41 Nemšová v znení : Na základe Vášho listu OV/413/2017/956/DL,
zo dňa 05.05.2017, ktorý ma vyzýva k vyjadreniu sa o začatí stavebného konania drobných
stavieb pre prípojku NN, kanalizačnú prípojku, vodovodnú prípojku a udržiavacie práce na
pozemku NESÚHLASÍM s povolením drobnej stavby pre stavebníka Ing. Mareka Hrnčárika,
ul. Janka Palu č. 22/43, 914 41 Nemšová.
Zdôvodnenie: Ako podielová spoluvlastníčka daných parciel 1898/118 a 1898/119, LV 3974
v Kú Nemšová v podiele 55/30700, žiadam Stavebný úrad Nemšová, aby vyzval stavebníka o
predloženie právoplatnej kúpno – predajnej zmluvy môjho podielu uvedených parciel. koniec
cit….
Ďalej dňa 19.05.2017 námietka účastníčky konania Marty Dzygovskej, Ul. Šmidkeho č.
422/15, 914 41 Nemšová v znení : Na základe Vášho listu OV/413/2017/956/DL, zo dňa
05.05.2017, ktorý ma vyzýva k vyjadreniu sa o začatí stavebného konania drobných stavieb
pre prípojku NN, kanalizačnú prípojku, vodovodnú prípojku a udržiavacie práce na pozemku
NESÚHLASÍM s povolením drobnej stavby pre stavebníka Ing. Mareka Hrnčárika, ul. Janka
Palu č. 22/43, 914 41 Nemšová.
Zdôvodnenie: Ako podielová spoluvlastníčka daných parciel 1898/118 a 1898/119, LV 3974
v Kú Nemšová v podiele 55/15350, žiadam Stavebný úrad Nemšová, aby vyzval stavebníka o
predloženie právoplatnej kúpno – predajnej zmluvy môjho podielu uvedených parciel. koniec
cit….
Stavebný úrad námietkam vyhovuje.
6.
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Ďalej dňa 19.05.2017 námietka účastníčky konania Janky Mazánovej, Ul. Šidlíkové č. 8,
914 41 Nemšová v znení : Na základe Vášho listu OV/413/2017/956/DL, zo dňa 05.05.2017,
ktorý ma vyzýva k vyjadreniu sa o začatí stavebného konania drobných stavieb pre prípojku
NN, kanalizačnú prípojku, vodovodnú prípojku a udržiavacie práce na pozemku
NESÚHLASÍM s povolením drobnej stavby pre stavebníka Ing. Mareka Hrnčárika, ul. Janka
Palu č. 22/43, 914 41 Nemšová.
Zdôvodnenie: Ako podielová spoluvlastníčka daných parciel 1898/118 a 1898/119, LV 3974
v Kú Nemšová v podiele 55/15350, žiadam Stavebný úrad Nemšová, aby vyzval stavebníka o
predloženie právoplatnej kúpno – predajnej zmluvy môjho podielu uvedených parciel. koniec
cit….
Stavebný úrad námietke nevyhovuje.

Odôvodnenie.
Stavebník Ing. Marek Hrnčárik, Ul. Janka Palu č. 22/43, 914 41 Nemšová ohlásil dňa
21.04.2017 Mestu Nemšová drobné stavby: ,,Prípojka NN pre parcely č. 850, 857/2,
1898/118 a 1898/119 KÚ Nemšová“ a ,,UDRŽIAVACIE PRÁCE NA POZEMKU •
KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA • VODOVODNÁ PRÍPOJKA“.
Nakoľko stavebník Ing. Marek Hrnčárik, Ul. Janka Palu č. 22/43, 914 41 Nemšová
nedisponuje plným vlastníctvom k pozemku registra C KN parc. č. 1898/119 v k. ú. Nemšová,
kde majú byť zabudované predmetné prípojky, stavebný úrad rozhodol, že drobné stavby je
možné v súlade s § 57 ods.(1) povoliť len v stavebnom konaní.
Stavebný úrad preto oznámil podľa § 61 ods. 1 v nadväznosti na § 57 ods. 1 stavebného
zákona začatie stavebného konania písomným oznámením zo dňa 05.05.2017 pod č. j.
OV/413/2017/956/DL a zároveň podľa § 61 odst. 2 stavebného zákona upustil od miestneho
zisťovania. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania bolo
doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom. Účastníci konania mohli svoje námietky
a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od dňa doručenia, na čo boli
v oznámení upozornení. Na základe doručeného oznámenia boli stavebnému úradu doručené
dňa 16.05.2017 námietky účastníkov konania Ladislava Prnu, Ul. Janka Palu č. 49/14, 914 41
Nemšová; Štefana Prnu, Ul. Vážska č. 430/1, 914 41 Nemšová a dňa 19.05.2017 námietky
účastníkov konania Marty Krbaťovej, Ul. Kamenec č. 278/119, 914 41 Nemšová; Antónie
Bošanskej, Ul. Mierové námestie č. 61/11, 914 41 Nemšová; Marty Dzygovskej, U.
Šmidkeho č. 422/15, 914 41 Nemšová a Janky Mazánovej, Ul. Šidlíkové č. 8, 914 41
Nemšová, v ktorých žiadajú, aby stavebník Ing. Marek Hrnčárik, Ul. Janka Palu č. 22/43, 914
41 Nemšová odkúpil ich podiely z pozemkov registra C KN parc. č. 1898/118 a 1898/119 v k.
ú. Nemšová.
Stavebný úrad námietkám účastníkov konania Ladislava Prnu, Ul. Janka Palu č. 49/14,
914 41 Nemšová; Štefana Prnu, Ul. Vážska č. 430/1, 914 41 Nemšová a dňa 19.05.2017
námietky účastníkov konania Marty Krbaťovej, Ul. Kamenec č. 278/119, 914 41 Nemšová;
Antónie Bošanskej, Ul. Mierové námestie č. 61/11, 914 41 Nemšová; Marty Dzygovskej, U.
Šmidkeho č. 422/15, 914 41 Nemšová vyhovel. Námietke účastníčky konania Janky
Mazánovej, Ul. Šidlíkové č. 8, 914 41 Nemšová nevyhovel, nakoľko nemá spoluvlastnícky
podiel v pozemkoch registra C KN parc. č. 1898/118 a 1898/119 v k. ú. Nemšová.
7.
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Stavebný úrad dňa 25.07.2017 pod číslom OV/413/2017/1557/DL upovedomil účastníkov
konania o podaných námietkách a dal im možnosť vyjadriť sa k nim v lehote 7 pracovných
dní od doručenia.
Stavebný úrad dňa 25.07.2017 pod číslom OV/413/2017/1558/DL vyzval stavebníka Ing.
Mareka Hrnčárika, Ul. Janka Palu č. 22/43, 914 41 Nemšová, aby v termíne 60 dní od
doručenia výzvy doložil preukázanie majetkového usporiadania podielov v pozemku registra
C KN parc. č. 1898/119, k. ú. Nemšová na základe námietok účastníkov konania Ladislava
Prnu, Ul. Janka Palu č. 49/14, 914 41 Nemšová zo dňa 16.05.2017, Štefana Prnu, Ul. Vážska
č. 430/1, 914 41 Nemšová zo dňa 16.05.2017, Marty Krbaťovej, Ul. Kamenec č. 278/119, 914
41 Nemšová zo dňa 19.05.2017, Antónie Bošanskej, Mierové námestie č. 61/11, 914 41
Nemšová zo dňa 19.05.2017, Marty Dzygovskej, Ul. Šmidkeho č. 422/15, 914 41 Nemšová
zo dňa 19.05.2017 a zároveň dňa 25.07.2017 pod číslom OV/413/2017/1563/DL konanie
prerušil v lehote 60 dní.
Dňa 14.08.2017 bolo mestu Nemšová dané na vedomie od dedičky podielov v pozemku
registra C KN parc. č. 1898/119 v k. ú. Nemšová PhDr. Margity Janišovej, rodenej Hrbáľovej,
Jungmannova 10, 851 01 Bratislava po nebohom Ing. Pavlovi Hrbáľovi (verejná vyhláška), že
písomne požiadala stavebníka Ing. Mareka Hrnčárika, Ul. Janka Palu č. 22/43, 914 41
Nemšová o majetkové vysporiadanie podielov. Stavebný úrad predmetné vzal na vedomie.
Dňa 18.09.2017 požiadal stavebník Ing. Marek Hrnčárik, Ul. Janka Palu č. 22/43, 914 41
Nemšová o predĺženie termínu na doloženie chýbajúcich dokladov k povoleniu drobných
stavieb.
Stavebný úrad jeho žiadosti vyhovel a dňa 26.09.2017 pod číslom OV/413/2017/1922/DL
upovedomil účastníkov konania o predĺžení termínu o 90 dní od doručenia.
Dňa 05.01.2018 požiadal stavebník Ing. Marek Hrnčárik, Ul. Janka Palu č. 22/43, 914 41
Nemšová o opätovné predĺženie termínu na doloženie chýbajúcich dokladov k povoleniu
drobných stavieb.
Stavebný úrad jeho žiadosti vyhovel a dňa 17.01.2018 pod číslom OV/58/2018/108/DL
upovedomil účastníkov konania o predĺžení termínu o ďalších 90 dní od doručenia.
Dňa 10.04.2018 požiadal stavebník Ing. Marek Hrnčárik, Ul. Janka Palu č. 22/43, 914 41
Nemšová o opätovné predĺženie termínu na doloženie chýbajúcich dokladov k povoleniu
drobných stavieb.
Stavebný úrad jeho žiadosti vyhovel a dňa 20.04.2018 pod číslom OV/58/2018/950/DL
upovedomil účastníkov konania o predĺžení termínu o ďalších 90 dní od doručenia.
Dňa 11.07.2018 požiadal stavebník Ing. Marek Hrnčárik, Ul. Janka Palu č. 22/43, 914 41
Nemšová o opätovné predĺženie termínu na doloženie chýbajúcich dokladov k povoleniu
drobných stavieb.
Stavebný úrad jeho žiadosti vyhovel, dňa 08.08.2018 pod číslom OV/58/2018/1858/DL
upovedomil ho o predĺžení termínu do 08.11.2018 a zároveň konanie dňa 08.08.2018 pod
číslom OV/58/2018/1888/DL prerušil do 08.11.2018. Stavebný úrad zároveň aktualizoval
účastníkov konania.
Stavebník svoju žiadosť doplnil o kúpnopredajnú zmluvu na podiely v pozemku registra C
KN parc. č. 1898/119, k. ú. Nemšová na základe námietok účastníkov konania Ladislava
Prnu, Ul. Janka Palu č. 49/14, 914 41 Nemšová zo dňa 16.05.2017, Štefana Prnu, Ul. Vážska
č. 430/1, 914 41 Nemšová zo dňa 16.05.2017, Marty Krbaťovej, Ul. Kamenec č. 278/119, 914
41 Nemšová zo dňa 19.05.2017, Antónie Bošanskej, Mierové námestie č. 61/11, 914 41
Nemšová zo dňa 19.05.2017, Marty Dzygovskej, Ul. Šmidkeho č. 422/15, 914 41 Nemšová.
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Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v
ustanovení § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby
nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a
oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
K žiadosti o vydanie povolenia na stavbu v určenej lehote neboli vznesené námietky zo strany
účastníkov konania. Stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skoordinované
a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad vo svojom konaní postupoval
v zmysle stavebného zákona a zákona o správnom poriadku č. 71/1967 Zb.

Žiadosť bola doložená:
- Projektom stavby :
- prípojka vody a kanalizácie: Ing. Pavol Vavruš.
- prípojka NN: Ing. Ján Majtán.
- uhradeným správnym poplatkom.
- Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 39/2017.
- Kúpnou zmluvou na podiely pozemku registra C KN parc. č. 1898/118 a 1898/119 v k. ú.
Nemšová.
Vyjadreniami dotknutých orgánov:
- Západoslovenská distribučná, a. s. zo dňa 09.01.2017.
- Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh s. r. o. zo dňa 11.04.2017 pod
číslom 90/2017.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali
povolenie drobných stavieb.
Správny poplatok

v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol
uhradený vo výške 10 € slovom: desať eur.

Poučenie.
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 Mestský úrad v Nemšovej, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41
Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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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:
Žiadateľ:
1. Ing. Marek Hrnčárik, Ul. Janka Palu č. 22/43, 914 41 Nemšová
Ostatní účastníci konania:
2. Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – odd. finančné – Ing.
Savková
3. Marcela Belková, Ul. Mierové námestie č. 222/30A, 914 41 Nemšová
4. Katarína Hamáčková, Ul. Janka Palu č. 41, 914 41 Nemšová – verejná vyhláška
5. Jozef Daňo, Ul. SNP č. 7, 914 41 Nemšová - spoluvlastník pozemku registra C KN
parc. č. 1898/121 v k. ú. Nemšová – verejná vyhláška
6. Ing. Ladislav Ďuriš, Ul. SNP č. 6, 914 41 Nemšová – spoluvlastník pozemku registra
C KN parc. č. 1898/121 v k. ú. Nemšová – verejná vyhláška
7. Ing. Róbert Nič, Ul. Nová č. 1359/44, 900 42 Dunajská Lužná – Nové Košariská
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8. Štefan Prno, Ul. Vážska č. 1, 914 41 Nemšová
9. Ladislav Prno, Ul. Janka Palu č. 49/14, 914 41 Nemšová
10. Emília Pagáčová, Borčice č. 138, 018 53 Bolešov
11. Adela Miklášová, Pod Hájom č. 119, 018 41 Dubnica nad Váhom
12. Marta Dzygovská, Ul. Šmidkeho č. 422/15, 914 41 Nemšová
13. Štefan Šubert, Mateja Bela 2441/41, 911 08 Trenčín
14. Ing. Mária Kúbeková, Mudrochova č. 1033/18, 949 01 Nitra – Čermáň
15. Anna Rybanská, Janka Kráľa č. 1166/26, 958 06 Partizánske
16. Marián Milan, Malinovského č. 1156/1, 958 06 Partizánske
17. Margita Čaplová, Janka Kráľa č. 1193/8, 958 06 Partizánske
18. Marta Krbaťová, Kamenec č. 278/16, 914 41 Nemšová
19. Antónia Bošanská, Mierové námestie č. 61/11, 914 41 Nemšová
20. Pavol Tomáš, Ul. Bernolákova č. 16, 914 41 Nemšová – spoluvlastník pozemku
registra C KN parc. č. 1898/121 v k. ú. Nemšová – verejná vyhláška
21. Jozef Vozník, Ul. Lachova č. 12, 851 03 Bratislava 5
22. Igor Daňo, Ul. Fullu č. 3098/3, 841 05 Bratislava 4
23. Martin Štefánek, Dolná č. 11, 811 04 Bratislava 1
24. Jozef Petrík, Pod Hájom č. 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
25. Róbert Karas, Urbárska č. 944/9, 917 01 Prievidza – III Necpaly
26. Ing. František Bagin, Ul. Šidlíkové č. 4, 914 41 Nemšová
27. Ing. Pavol Vavruš, Ul. Janka Palu č. 54/4, 914 41 Nemšová
28. Ing. Ján Majtán, Športovcov č. 657/5-7, 018 41 Dubnica nad Váhom
29. Beáta Galková, Ul. Štúrova č. 328/6, 914 41 Nemšová
30. PhDr. Margita Janišová, Ul. Jungmannova 1170/10, 851 01 Bratislava
Dotknuté orgány:
31. Západoslovenská distribučná a. s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
32. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3, 914 41
Nemšová
33. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26
34. Slovak Telekom, a. s., Ul. Bajkalská č. 23, 817 62 Bratislava 15

