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V e r e j n á

V Nemšovej, 20.06.2016

v y h l á š k a

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania.
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“.
Administratívna budova súpisné číslo 861 sa nachádza v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča na
pozemku registra C KN parc. č. 425/2.
Zmena dokončenej stavby bude pozostávať z (zo):
- Zateplenia obvodového plášťa vrátane ostení kontaktným zatepľovacím systémom
s tepelnou izoláciou z fasádneho polystyrénu EPS – F v hrúbke 100 mm a povrchovou
úpravou z tenkostennej akrylátovej omietky, v soklovej časti zatepľovacím systémom
formou extrudovaného polystyrénu XPS do výšky 0,35 m od terénu v hrúbke 80 mm
- Zateplenia stropných a podkrovných konštrukcií tepelnou izoláciou v medzistrešnom
priestore z minerálnej vlny o hrúbke 150 mm voľne loženej na klieštiny s lokálne
položenými doskami (drevené OSB, min. 600 mm pochôdznosti) v administratívnej
časti a voľne loženou minerálnou vlnou o hrúbke 150 mm na strop nad 1. NP
v prevádzkovej časti.
- Výmeny a osadenia nových vonkajších parapetov na oknách, výmeny vstupných dverí.
- Izolácie základov od vzlínajúcej zemnej vlhkosti lokálnou injektážou.
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 o z n a m u j e začatie stavebného konania v súlade s § 61 odst. 1 stavebného zákona
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne u p ú š ť a v zmysle § 61 odst.
2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania, nakoľko sú stavebnému úradu
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie.
Účastníci konania si môžu v zmysle § 61 stavebného zákona svoje námietky
a pripomienky k žiadosti písomne uplatniť na Mestskom úrade v Nemšovej, stavebnom úrade,
Ul. SNP č. 4 a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Dňom
doručenia neznámym účastníkom konania je 15. – ty deň od zverejnenia oznámenia na úradnej
tabuli mesta. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak stavebný úrad
nebude na ne prihliadať. Do podkladov žiadosti môžu účastníci konania nahliadnuť na
Mestskom úrade v Nemšovej, stavebnom úrade, Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín
v stránkové dni: pondelok, streda, piatok), alebo u stavebníka Lesy Slovenskej republiky, š. p.,
Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín, IČO 36038351.
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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

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

