
M E S T O    N E M Š O V Á 
Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo:  OV/59/2016/MIN-348            Tel. kontakt: 032/6509634             V Nemšovej 02.03.2016 
 
 
 

V e r e j n á    v y h l á š k a 
 
 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E. 
     
     Stavebníci Ing. Pavol Bublavý a manž. Jana Bublavá rod. Baginová, Izbická 14, 915 01 
Nové Mesto nad Váhom požiadali dňa 01.02.2016 Mesto Nemšová o vydanie  stavebného 
povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na  stavbu: 
 

,,PREVÁDZKOVÁ BUDOVA STAVEBNÍN ROPSPOL – pobočka NEMŠOVÁ“ 
 

v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča  na pozemku registra C KN parc. č.: 650/50 a inžinierske siete 
na pozemku registra C KN parc. č. 650/50. 
     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   
prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní  
s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a rozhodol takto:  
     Stavbu ,,PREVÁDZKOVÁ BUDOVA STAVEBNÍN ROPSPOL – pobočka 
NEMŠOVÁ“ stavebníkov Ing. Pavla Bublavého a manž. Jany Bublavej rod. Baginovej, 
Izbická 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom na pozemku registra C KN parc. č. 650/50 v       
k. ú. Ľuborča, obec Nemšová  pozostávajúcu z (zo): 
 

1. Samostatne stojacej budovy: 
Prízemie:  
Predajňa, zádverie, chodba, šatňa, sprcha, WC. 
Technické parametre stavby: 
Zastavaná plocha:                      100,80 m². 
Obostavaný priestor:                  450,00 m³. 
Úžitková plocha:                          80,47 m². 

2. Vnútorných rozvodov:  
Elektroinštalácia, bleskozvod, zdravotechnika, vykurovanie – elektrické infražiariče. 

3. Prípojok na inžinierske siete:  Elektrika z existujúcej NN prípojky,  existujúca 
vodovodná prípojka s vodomernou šachtou, do existujúcej kanalizačnej prípojky. 

4. Nové oplotenie: Stĺpiky v betónovom základe, nové poplastované pletivo. 
 

podľa § 39a, § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 10  vyhl.č. 
453/2000 Z. z.   

p o v o ľ u j e. 
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné 
zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.    

2. Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: Stavba bude umiestnená na  
pozemku registra C KN parc. č. 650/50 v  k. ú. Ľuborča, obec Nemšová. 

− Šírka priečelia stavby: 12,70 m. 
− Minimálne vzdialenosti stavby od susedných pozemkov:  

Od pozemku registra  C KN parc. č. 650/46: 2,00 m. 
Od pozemku registra C KN parc. č. 650/26: 2,00 m.  
Od  montovaného konštrukčného skladu súpisné číslo 2086 na pozemku registra C KN 
parc. č. 650/44: 1,65 m. 

3. Výškové zónovanie stavby:  
− ± 0,0 ≡ čistá podlaha 1.N.P. = +0,30 m od Ú.T. 
− Výška stavby od ± 0,0 po hrebeň: +4,49 m. 

4. Podmienky napojenia na inžinierske siete v miestnej komunikácii Ul. Rybárska:  
Pripojenie na existujúce prípojky elektriky, vody a kanalizácie. 

5. Podmienky architektonické:   
− Podlažnosť: Prízemie. 
− Tvar zastrešenia: Pultová strecha.                   

6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických  zariadení a dbať na ochranu  a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť dodržať 
Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, z pohľadu bezpečnosti 
technických zariadení. 

7. Pri uskutočňovaní stavby dodržať 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. 

8. Celkový náklad stavby: 45 000 €. 
9. Začatie stavby: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného  povolenia. 
10. Ukončenie stavby: Do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného 

povolenia. 
11. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: ROPSPOL, a. s., Trenčianska 18, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 306 886.  
Stavebný dozor bude vykonávať: Ing. František Bagin Ev. č.: 00172 (v súlade 
s ustanovením  46b stavebného zákona). 

12. Stavebníci sú povinní: 
− Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 
− V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného 

dohľadu a nimi prizvaným  znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, 
nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon 
štátneho stavebného dohľadu. 

− Uskutočňovať  stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými 
požiadavkami na výstavbu.  

− Viesť stavebný denník v zmysle § 46d  stavebného zákona. 
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− Stavebníci sú povinní označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o 

stavbe a  účastníkoch výstavby v zmysle § 43 i ods. 3 písm. b) stavebného 
zákona.  

13.      Podľa § 64 ods.1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať  podmienky, vyjadrenie a   
           stanoviská: 
13.1.   Pred začatím stavebných prác zabezpečiť  vytýčenie  inžinierskych  sietí v záujmovom          

území zo strany jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí. 
13.2.   Upozorňujeme na dodržanie zák. č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov  na  

zabezpečenie čistoty ciest a verejných  priestranstiev  pri stavebných prácach. 
13.3.   Postup organizácie výstavby a  technické opatrenia  výstavby  realizovať tak, aby bol 

minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a  ochrany 
životného prostredia. 

13.4.   Vznikajúce odpady  pri stavbe  zneškodňovať  v súlade so  zák. č.  223/2001 Z. z.          
o odpadoch v znení neskorších predpisov a pri kolaudácií preukázať spôsob ich 
zneškodnenia. 

13.5.    Pri súbehoch a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 736005. 
13.6.   Stavbu na elektrickú energiu napojiť z existujúcej NN prípojky káblom AYKY 4x25mm² 

zo skrine SR č. 40-68,  Nemšová, ul. Rybárska. Stavbu „PREVÁDKOVÁ BUDOVA“ 
pripojiť z existujúceho NN rozvodu investora za meraním spotreby elektrickej energie. 
Meranie spotreby elektrickej energie  umiestniť na mieste trvale prístupnom 
pracovníkom Západoslovenskej  distribučnej, a.s. v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. 
o energetike. Na uzatvorenie elektromerového rozvádzača použiť typizovaný 
mechanizmus pre energetické zariadenia. 

13.7.    Z hľadiska prevádzkovateľa plynárenských zariadení  dodržať: 
− Pred realizáciou výkopových, alebo stavebných prác požiadať spoločnosť SPP – 

distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu – vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. 
− Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, 

podľa STN 736005, STN 386413, STN 386415 a zákona č. č. 251/2012 Z. z. 
− Zemné práce v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú 

stranu od plynovodov a prípojok.  
− Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy prizvať pracovníka SPP a.s. 

Nové Mesto nad Váhom. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej 
vzdialenosti od plynovodu podľa STN 736005, STN 386413, STN 386415, zákon č. 
656/2004 Z.z.. Kontroly zaznamenávať do stavebného denníka. 

13.8.  Stavbu na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu napojiť na existujúcu vodovodnú 
a kanalizačnú prípojku. Dažďové vody odvádzať vsakom na pozemok investora. 
V prípade, že na pozemku bude zriadená studňa, nesmie byť rozvod z vlastnej studne 
prepojený s vnútorným rozvodom vody napojeným z verejného vodovodu. 

13.9.  Z pohľadu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.: Pri realizácii stavby 
rešpektovať ochranné pásmo hrádze toku Vlára v šírke min. 6 m od vzdušnej päty 
hrádze v súlade s STN 75 2101. Stavebný a iný materiál uskladňovať mimo 
vymedzeného ochranného pásma hrádze. V ochrannom pásme nie je prípustné ani 
navážanie zeminy. K vytýčeniu bodov trasy oplotenia v dotyku s ochrannou hrádzou 
prizvať úsekového technika SPSV II. Piešťany – Ing. Maslová (0325/7434343, 
0903721443) a jeho pokyny rešpektovať. 
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13.10.  Z pohľadu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne: Podľa § 

52 ods. 1, písm. c) v spojitosti s § 47, ods. 7, zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. pred 
výstavbou objektov zabezpečiť stanovenie výšky radónového rizika podľa postupov 
ustanovených vyhl. MZ SR č. 528/2007 Z. z.  

13.11. Technicky riešiť protiradónové opatrenia podľa STN 730601 t. j.: 
     -  Obmedziť kontakt stavby s podložím na nevyhnutné minimum. 
     -  Nevykonávať okolo stavby na väčších plochách úpravy s nízkou priepustnosťou pre  

plyny (asfalt, betón a pod.). 
     -  Na obsyp okolo stavby používať materiál s vysokou priepustnosťou pre plyny. 
     - Pod podlahami v kontaktných podlažiach nerealizovať nevetrané drenážne vrstvy 

s vysokou plynopriepustnosťou. Ak treba takúto vrstvu vytvoriť, musí byť vždy 
odvetraná do exteriéru. 

     - Protiradónová izolácia plní zároveň aj funkciu hydroizolácie, a preto musí byť 
navrhnutá tak, aby odolávala hydrofyzikálnemu, mechanickému a koróznemu 
namáhaniu. 

            - Protiradónová izolácia musí byť celistvá a spojitá po celej ploche kontaktnej 
konštrukcie. Celistvosť sa dosahuje najmä realizáciou vzduchotesných spojov 
a priestupov. 

13.12.  V prípade zistenia, resp.  narušenia  archeologických   nálezov   počas stavby musí 
nálezca písomne ohlásiť  hneď   nález   Krajskému   pamiatkovému    úradu Trenčín, 
príslušnému stavebnému úradu a Trenčianskemu múzeu v Trenčíne. Nález sa musí 
ponechať  bez  zmeny  až  do obhliadky Krajským pamiatkovým  úradom Trenčín,  
alebo ním poverenou  odborne  spôsobilou  osobou   a  nálezca  je  do  doby obhliadky   
povinný vykonať  všetky  nevyhnutné  opatrenia  na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť 
ho  proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. 

 13.13.    Pri kolaudácii stavby stavebníci stavebnému úradu predložia: 
- Splnenie podmienok vyššie uvedených, certifikáty preukázania zhody, prípadne 

technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne, 
technické charakteristiky podľa PD v časti požiarna ochrana. 

- Doklady o zneškodnení odpadov vyprodukovaných počas výstavby. 
- Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. 
- Laboratórny rozbor vody. 
- Porealizačné zameranie stavby – geometrický plán.  
- Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a. s. ku kolaudácii. 
- Vyjadrenie ku kolaudácii od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom  

v Trenčíne a Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. 
- Revízne správy od elektroinštalácie a bleskozvodu 
- Tlakové skúšky vnútorných rozvodov zdravotechniky. 

14.       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. 

15.       Stavebníci všetky podmienky, za ktorých  je im stavba povolená, sú povinní plniť a po   
            doručení tohoto povolenia ich berú na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzujú. 
16.       Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
            Počas ústneho konania dňa 01.03.2016 podali námietky účastníci konania: 
            16.1. Ján Mindár, Borovského č. 21, 914 41 Nemšová, člen Spoločenstva bývalých 

urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkového spoločenstva v znení cit.:  



 
5. strana z 8 sprán stavebného povolenia Mesta Nemšová zo dňa 02.03.2016, číslo OV/59/2016/MIN-348 

 
 
 
             „... Nesúhlasím z tých dôvodov, že stavebný pozemok bol vo vlastníctve urbáru 

Ľuborča, ktorý bol v prenájme nášho urbáru – spoločenstva. ...“. 
            Námietka je neopodstatnená a nevyhovuje sa jej.  
            16.2. Ing. Pavol Bublavý, Izbická 14, 615 01 Nové Mesto nad Váhom, stavebník v znení 

cit.: „... K námietke SBUL uvádzam, že vlastnícky vzťah k pozemku 650/50 je na 
spoločnosť ROPSPOL, a.s., Nové Mesto nad Váhom. ...“                   

             Námietka je opodstatnená a vyhovuje sa jej. 
 
 

O d ô v o d n e n i e. 
 
 

     Stavebníci Ing. Pavol Bublavý a manž. Jana Bublavá rod. Baginová, Izbická 14, 915 01 
Nové Mesto nad Váhom požiadali dňa 01.02.2016 Mesto Nemšová o vydanie  stavebného 
povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na  stavbu ,,PREVÁDZKOVÁ BUDOVA 
STAVEBNÍN ROPSPOL – pobočka NEMŠOVÁ“ v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča  na pozemku 
registra C KN parc. č.: 650/50 a inžinierske siete na pozemku registra C KN parc. č. 650/50. 
Stavebný úrad dňa 04.02.2016 pod číslom OV/59/16/MIN-180 oznámil začatie spojeného 
územného a stavebného konania a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. 
Oznámenie bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktorí si mohli svoje 
námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom konaní, na čo boli v oznámení 
upozornení. Neznámym účastníkom konania bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou. 
Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 01.03.2016. Stavebný úrad 
v uskutočnenom konaní o povolení stavby preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených 
v ustanoveniach § 37, § 62 a § 63  ods. 1, 2 stavebného zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov a zistil, že uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby nie sú ohrozené verejné 
záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 
konania. Stavba je situovaná v areáli stavebnín ROPSPOL, a. s. v  lokalite, ktorá je podľa 
platného územného plánu a jeho zmien a doplnkov určená ako „PRIEMYSELNÁ ZÓNA 
VLÁRA“. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách 
na výstavbu.  
 
     V  zlúčenom územnom a stavebnom konaní  povolenia stavby ,,PREVÁDZKOVÁ 
BUDOVA STAVEBNÍN ROPSPOL – pobočka NEMŠOVÁ“ vzniesli počas ústneho 
konania uskutočneného dňa 01.03.2016 námietky účastníci konania Ján Mindár 
Borovského č. 21, 914 41 Nemšová, člen Spoločenstva bývalých urbárnikov 
a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkového spoločenstva a Ing. Pavol Bublavý, Izbická 14, 
615 01 Nové Mesto nad Váhom, stavebník. Námietky sú uvedené v bode 16.1, 16.2 výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.  

- Ján Mindár vo svojej námietke vyjadril nesúhlas so stavbou z dôvodu , že stavebný 
pozemok bol vo vlastníctve a prenájme  Spoločenstva bývalých urbárnikov 
a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkového spoločenstva. Stavebný úrad vyhodnotil 
námietku ako neopodstatnenú a nevyhovel jej z dôvodu, že stavebník k vydaniu 
stavebného povolenia predložil doklad o vlastníctve a inom práve k pozemku C KN 
parc. č. 650/50 v k. ú. Ľuborča. Podľa listu vlastníctva č. 2538 je vlastníkom  
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predmetného pozemku v podiele 1/1 ROPSPOL, a. s., Trenčianska 18, Nové Mesto 
nad Váhom. Stavebníci Ing. Pavol Bublavý a manž. Jana majú s vlastníkom pozemku 
pod stavbou uzatvorenú nájomnú zmluvu za účelom realizácie stavby. Stavebný úrad 
nie je kompetentný riešiť námietky vyplývajúce z vlastníckych vzťahov, ktoré je 
možné riešiť podľa občianskeho zákonníka.   

- Ing. Pavol Bublavý sa vo svojej námietke vo vzťahu k námietke Jána Mindára 
vyjadril, že vlastníkom pozemku pod stavbou je ROPSPOL, a.s.. Stavebný úrad   na 
základe predloženého  dokladu o vlastníctve k pozemku pod stavbou  -  C KN parc. 
č. 650/50 v k. ú. Ľuborča  vedenej na LV č. 2538 námietku vyhodnotil ako 
opodstatnenú a vyhovel jej.   
 

Ž i a d o sť  o  p o v o l e n i e  s t a v b y  b o l a  d o l o ž e n á :  
− Projektom stavby, ktorý vypracovali:   

Stavebnú časť: Ing. Milan Blaško, Ing. Miroslav Gašparík, Ev. č. 0951*SP*A1. 
Tepelnotechnické posúdenie stavby: Ing. Milan Blaško 
Statiku: Ing. Stanislav Bátora, Ev. č.: 2129*Z*3-1. 
Zdravotechniku: Ing. Juraj Masár, Ev. č.: 4145*14. 
Elektroinštaláciu: Ing. Štefan Kostelný, Ev. č.: 2226*Z*5-3. 
Požiarnu bezpečnosť: Ján Lukáč, špecialista požiarnej ochrany, Reg. č.: 24/2012. 

− Prehlásením  a osvedčením stavebného dozora. 
− Výpisom z listu vlastníctva. 
− Nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi prenajímateľom ROPSPOL, a.s., Trenčianska 18, 

915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36306886 ako prenajímateľom a Ing. Pavlom 
Bublavým a Janou Bublavou, Izbická 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom ako nájomcom 
zo dňa 03.01.2016. 

− Snímkou z katastrálnej mapy. 
− Splnomocnení Ing. Milana Blašku na zastupovanie v stavebnom konaní od Ing. Juraja 

Masára, Ing. Štefana Kostelného a Jána Lukáča. 
− Vyjadrením Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 13.1.2016, číslo CD 687/2016. 
− Vyjadrením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zo dňa 

11.02.2016, číslo B/2016/00372-004. 
− Vyjadrením Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zo dňa 

14.01.2016, číslo ORHZ-TN1-44/2016. 
− Vyjadrením Slovenského vodohospodárskeho podniku , š.p., odštepného závodu Piešťany 

zo dňa 14.01.2016, číslo CZ 900/210/2016. 
− Dokladom o zaplatení správneho poplatku. 

 
     V priebehu spojeného územného a stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, 
ktoré by znemožňovali povolenie stavby. 

 
Správny poplatok: V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol    

zaplatený vo   výške  100 €.  Slovom: Sto eur. 
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P o u č e n i e. 
 

     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 Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3,     914 41 
Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom 
po vyčerpaní riadnych  opravných prostriedkov. 
         Toto oznámenie + grafická príloha 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha pre stavebníkov: 1 x overená projektová dokumentácia 
 
 
VYVESENÉ DŇA:  
 
ZVESENÉ DŇA:  
 
POTVRDENÉ DŇA: 
 
 
 
Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         
                       podpis, pečiatka 
 
   



      
8. strana z 8 sprán stavebného povolenia Mesta Nemšová zo dňa 02.03.2016, číslo OV/59/2016/MIN-348 

 
Doručí sa: 
Stavebník: 

1. Ing. Pavol Bublavý, Izbická 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
2. Jana Bublavá, Izbická 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Účastníci konania: 
3. ROPSPOL, a. s., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
4. Mesto Nemšová, MsÚ, Odd. finančné a správy mestského majetku – Ing. Jarmila 

Savková, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
5. Slovenský pozemkový fond, Brigádnická 22, 911 01 Trenčín 
6. Spoluvlastníci pozemku E KN parc. č. 24 v k. ú. Ľuborča – Verejná vyhláška 
7. Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkové spoločenstvo, 
Ľuborčianska 27, 914 41 Nemšová 

8. Ing. Milan Blaško, Záhumenská 633/38, 914 42 Horné Srnie 
9. Ing. Miroslav Gašparík, Ul. Saratovská č. 9, 911 01 Trenčín 
10. Ing. František Bagin, Šidlíkové č. 4, 914 41 Nemšová 

Dotknuté orgány : 
11.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná č. 4, 911 01 Trenčín 
12.  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského č. 36, 911 01 Trenčín 
13.  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 1 
14.  RVS  Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
15.  Slovak Telekom a. s., Ul. Poštova č. 1, 010 08 Žilina 
16.  SPP  - distribúcia a. s., Ul. Mlynské Nivy  44/b, 825 19 Bratislava 26 
17.  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Nábr. Ivana Krasku 3/384, 921 80 Piešťany 
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Ministerstva obrany SR, odbor 

výstavby a rutinnej štandardnej údržby, Ul. Kutuzovova  č. 8, 832 47 Bratislava 
      19.  Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového 

hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
      20.   Mesto Nemšová,  MsÚ, Odd. správne, referát ŽP – Ing. Eva Brandoburová, Janka Palu 

2/3, 914 41 Nemšová 
 

 
 
 
 
                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


