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Verejná vyhláška 
 

R o z h o d n u t i e  

o prerušení 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  

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 na stavbu  ,,PRÍPOJKA ELEKTRO NN Nemšová, k. ú 

Nemšová, Ľuborča“  v obci Nemšová,  k. ú. Nemšová na pozemkoch registra C KN parc. č.  

3825/15, 3825/36, 3825/37 a v k. ú. Ľuborča na pozemku registra C KN parc. č. 650/50 

stavebníka ROPSPOL, a. s., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

 

p r e r u š u j e 

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 ROPSPOL, a. s., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom požiadal dňa 

02.09.2020 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia stavby „PRÍPOJKA ELEKTRO 

NN Nemšová, k. ú Nemšová, Ľuborča“  v obci Nemšová,  k. ú. Nemšová na pozemkoch 

registra C KN parc. č.  3825/15, 2825/36, 3825/37   a v k. ú. Ľuborča na pozemku registra 

C KN parc. č.: 650/50 v stavebnom konaní.  

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  

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  zistil, 

že   predložená žiadosť neobsahuje všetky predpísané prílohy podľa § 8 ods. 2 písm. a), c) 

vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  
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Predloženej žiadosti o stavebné povolenie predchádza žiadosť o územné konanie  

na predmetnú stavbu a k vydaniu územného konania sú potrebné súhlasy vlastníkov 

pozemkov na ktorých sa stavba bude umiestňovať a vyjadrenia dotknutých orgánov. 

 

Na základe zistených  skutočností stavebný úrad v súlade s § 60 ods. 1  stavebného zákona 

v nadväznosti na § 8 a § 9  vyhlášky č. 453/2000 Z. z. dňa 26.10.2020 pod číslom 

OV/1017/2020-2/BL–2729  vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti v termíne do 60 dní. 

Stavebný úrad súčasne stavebníkov poučil, že ak v stanovenom termíne žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia nedoplnia o vyžiadané podklady, stavebný úrad podľa § 60 ods. 2 písm. 

c) stavebného zákona stavebné konanie zastaví. Stavebný úrad v súlade s § 29 ods. 1 zákona           

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) konanie prerušil tak, ako je uvedené  

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.   

    

 

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 oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní 

 od nasledujúceho dňa po vyvesení. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Miloš Mojto 

                                                                                                           primátor mesta Nemšová 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA:  

 

ZVESENÉ DŇA:   

 

POTVRDENÉ DŇA: 

 

Pripomienky: boli – neboli  

 

 

 

 

                                                                                                       –––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         

                       podpis, pečiatka 
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Doručí sa: 

Stavebník: 

1. ROPSPOL a. s., Trenčianska 18, 914 41 Nemšová  

Účastníci konania: 

2. Mesto Nemšová, MsÚ, FO – Ing. Jarmila Savková, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

3. ANZAP, s. r. o., Podhorská 13, 914 41 Nemšová 

4. SBUL, Školská 18B, 914 41 Nemšová – doručené VV 

5. Jozef Vydrnák, Mierové námestie 55, 914 41 Nemšová 

6. Jozef Sabo, Bernolákova 5, 914 41 Nemšová 

7. Ing. Dominik Slušný, EL – Promont, Poľovnícka 40, 911 05 Trenčín 

Dotknuté orgány: 
8. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 1 

9. RVS  Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

10. Slovak Telekom a. s., Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava 

11. SPP  - distribúcia a. s., Ul. Mlynské Nivy  44/b, 825 19 Bratislava 26 

12. Okresný úrad Trenčín, odb. starostlivosti o ŽP – odpadové hospodárstvo, Hviezdoslavova č. 3, 

911 01 Trenčín 

13. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Ministerstva obrany SR, , Ul. Kutuzovova  

č. 8, 832 47 Bratislava 

15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 

Trenčín 

16. Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o  ŽP - štátna vodná správa,  Hviezdoslavova 3,  

911 01 Trenčín  

17. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP – odd. ochrany prírody,  Hviezdoslavova 3,  

911 01 Trenčín 

18. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 

911 01 Trenčín 

19. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

20. Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

 
 

 

 


