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PREDLOŽENIE ODVOLANIA 

 

Mesto Nová Dubnica (ďalej len "stavebný úrad") predkladá odvolaciemu orgánu spisový materiál a odvolanie, 

ktoré podali: 

1. Michal Štefan, Ľ. Podjavorinskej 250/15,018 51 Nová Dubnica  

2. Jana Šošovičková, Trenčianska 81/20, 018 51 Nová Dubnica  

3. Dušan Holý, Ľudovíta Štúra  224/5, 018 51 Nová Dubnica  

(ďalej len "odvolatelia"), proti rozhodnutiu, ktoré príslušný stavebný úrad vydal dňa 18.2.2016 pod č. 

1084/2016 spis VÚPaD/2621/2015/Gá vo veci: 

SÍDELNÝ ÚTVAR PRI SALAŠI 

na pozemku register "C" parc. č. 641/1, 772/14, 773/5, 775/7, 775/10, 778/8, 778/13, 778/16, 778/17, 778/18, 

778/19, 778/20, 778/21, 778/22, 778/23, 778/24, 778/25, 778/26, 778/27, 778/28, 778/29, 778/30, 778/31, 

778/32, 779/1, 779/2, 779/3, 780/3, 782, 783/3, 787/1, 787/2, 791/1, 791/2, 792/1, 792/4, register "E" parc. č. 

424, 5006/6 v katastrálnom území Veľký Kolačín, register "C" parc. č. 460/26, 460/55, 460/56, 460/58, 460/59, 

460/60, register "E" parc. č. 303/2, 5004/3 v katastrálnom území Nová Dubnica. 

So stavebnými objektmi: 

SO 101 Hrubá úprava terénu pod komunikácie 

SO 105 STL plynovod 

SO 106 Trafostanica T1 

SO 107 Rozvody 22kW 

SO 108 Rozvody NN 

SO 109 Trafostanica T2 

SO 110 Verejné osvetlenie 

Sadové úpravy 

 

Napadnuté rozhodnutie bolo odvolateľom doručené verejnou vyhláškou a odvolania boli podané v zákonnej 

lehote do podateľne mestského úradu v Novej Dubnici dňa 22.3.2016 Jana Šošovičková, Trenčianska 81/20, 

018 51 Nová Dubnica  Dušan Holý, Ľudovíta Štúra  224/5, 018 51 Nová Dubnica a dňa 29.3.2016 Michal 

Štefan, Ľ. Podjavorinskej 250/15,018 51 Nová Dubnica  

Odvolania sú  podané v zákonom stanovenej lehote a sú  prípustné. 

Ostatní účastníci konania boli o obsahu včas podaných odvolaní upovedomení listom č..j. 1800/2016 dňa 

31.3.20165 s tým , aby sa k odvolaniam vyjadrili do 5 dní odo dňa  doručenia  upovedomenia o podanom 

odvolaní, ktoré bolo doručované verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke 

mesta od 5.4.2016 do 21.4.2015. Lehota na vyjadrenie k odvolaniu uplynula dňa 26.4.2016. 

Účastníci konania  : 

1. Ing. arch. Peter Kohout, a- vision, s.r.o. Bottova 5, 911 04 Trenčín(projektant) 

2. Katarína Iris Hanzelová , Pod Brezinou 63, 911 01 Trenčín 

3. Bohumil Hanzel, Pod Brezinou 63, 911 01 Trenčín 

sa k predmetu  odvolania vyjadril listom doručeným na stavebný úrad dňa 14.4.2016. 
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Stanovisko stavebného úradu: v písomnom vyhotovení rozhodnutia došlo k zrejmej nesprávnosti , kde na strane 

5 v bode 25 je okrem iného uvedený  chybný text: 

- obvod staveniska musí byť oplotený oplotením po celom obvode, viditeľne označený a identifikovateľný, 

stráţený a osvetlený; vstup bude povolený len pre osoby dodávateľov;  

po zistení nesprávnosti stavebný úrad opravil zrejmú nesprávnosť v písomnom vyhotovení stavebného 

povolenia listom, v ktorom upovedomil účastníkov konania, ţe chybný text  sa nahradzuje textom: 

- plocha zariadenia staveniska bude oplotená oplotením po celom obvode, obvod staveniska viditeľne 

označený a identifikovateľný, stráţený a osvetlený; vstup bude povolený len pre osoby dodávateľov  

Oplotenie plochy zariadenia staveniska je  riešené aj projektovej dokumentácii v časti  plán organizácie 

výstavby, kde sú vyznačené plochy zariadenia staveniska. Vzhľadom na charakter stavby a rozsiahlosť územia 

nie je vhodné, účelné a ekonomické oplotiť  celú lokalitu. 

Účastníci konania boli upovedomení o oprave zrejmej nesprávnosti listom vyveseným na úradnej tabuli mesta  

a internetovej stránke mesta od 5.4.2016 do 21.4.2016. 

Taktieţ trasy pohybu vozidiel stavby sú vymedzené v časti PD- plán organizácie výstavby. 

Stavebný úrad  opravou rozhodnutia odstránil nesprávnosť vo vydanom stavebnom povolení a text zosúladil 

s grafickou časťou , druhá časť odvolania smeruje k trasám pohybu vozidiel vo vymedzenej lokalite. Stavebný 

úrad vyhovel odvolateľom  iba v časti odvolania opravou nesprávnosti  rozhodnutia. Stavebný úrad  nemôţe 

o podanom  odvolaní  sám rozhodnúť, pretoţe odvolaniu nie je moţné vyhovieť podľa § 57 ods. 1 správneho 

poriadku. Predkladá ho preto spolu so spisovým materiálom podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku príslušnému 

správnemu orgánu II. stupňa. 

Stavebný úrad  na základe vyššie uvedených skutočností  navrhuje, aby odvolací orgán odvolanie zamietol a 

napadnuté rozhodnutie potvrdil v celom rozsahu. 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor 

  

 

Príloha: 

Odvolania: 
- Michal Štefan, Ľ. Podjavorinskej 250/15,018 51 Nová Dubnica  

- Jana Šošovičková, Trenčianska 81/20, 018 51 Nová Dubnica  

- Dušan Holý, Ľudovíta Štúra  224/5, 018 51 Nová Dubnica  

spisový materiál spis č. 2621/2015 v tom:  

1. vyjadrenie účastníkov konania Ing. arch. Peter Kohout, a- vision, s.r.o. Bottova 5, 911 04 Trenčín 

(projektant) zo dňa  14.4.2016 

2. vyjadrenie účastníkov konania Katarína Iris Hanzelová , Pod Brezinou 63, 911 01 Trenčín a Bohumil 

Hanzel, Pod Brezinou 63, 911 01 Trenčín zo dňa  14.4.2016 

3. upovedomenie o oprave zrejmej nesprávnosti č. 1737/2016 zo dňa 24.3.2016-2x+ doručenka 28 ks 

4. oznámenie o podanom odvolaní č.1800/2016 zo dńa 31.3.2016+fotokopia odvolania 3x+ doručenky 11x 

5. oznámenie o vydanom stavebnom povolení- verejná vyhláška 3x 

6. Stavebné povolenie + verejná vyhláška +doručenky 31 ks 

7. Záznam  zo stavebného konania zo dňa 11.1.2016 

8. Oznámenie o začatí konania č. 6495/2015 zo dňa 10.12.2015+ verejná vyhláška + doručenky 

9. Vyjadrenia  dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inţinierskych sietí 

- Mesto Nová Dubnica rozhodnutie na výrub drevín č. 5008/2015 ŢP vydané dňa 28.9.2015 

- Mesto Nová Dubnica rozhodnutie na výrub drevín č. 4158/2015 ŢP vydané dňa 10.8.2015 

- Tekos Nová Dubnica s.r.o. 
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- MO SR Agentúra  správy majetku Banská Bystrica  

- Technická Inšpekcia , a.s. Bratislava 

- Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

- PVS a.s. Povaţská Bystrica 

- Slovak Telekom a.s. Bratislava 

- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie- ochrana prírody 

- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie- ŠVS- súhlas TS1,TS2 

- Okresný úrad Ilava, odbor  krízového riadenia 

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 

- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie- EIA 

- Okresné riaditeľstvo PZ SR,ODI Trenčín 

- Správa ciest TSK Trenčín 

- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie- odpady 

- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie-  štátna vodná správa 

- Spoločnosť urbárnikov pozemkové spoločenstvo Trenčianske Teplice 

- Slovenský pozemkový fond Bratislava RO Povaţská Bystrica 

- Slovenský pozemkový fond Bratislava RO Trenčín 

- Mesto Trenčianske Teplice 2x  

- Mesto Nová Dubnica 

- SPP a.s. Bratislava 

- Slovak telekom  

- SVP š.p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I Púchov, Nimnica 

- Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor- stanovisko 

- Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor-  rozhodnutie o odňatí pôdy z PPF 

Mesto Nová Dubnica- ţivotné prostredie 

SSE- distribúcia a.s. Ţilina – vyjadrenie 3x 

10. Ţiadosť +  doklad o zaplatení správneho poplatku 

11. Splnomocnenia  5x 

12. Výpisy z LV 3837,3196,3179,3180,3181,3178,3047,3177 k.ú. Nová Dubnica 

13. Kopia z katastrálnej mapy 7x 

14. Doklady o inom právnom vzťahu: 

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Europeum , s.r.o. Trenčín 

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Mestom Nová Dubnica 

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Bohumil Hanzel, Katarína Hanzelová, Katarína 

Iris Hanzelová, Martin Hanzel, Juraj Knapp  

15. Právoplatné územné rozhodnutie na umiestnenie stavby vydané mestom Nová Dubnica pod č. 

2331/2015 vydané dňa 4.5.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.12.2015 

16. Projektová dokumentácia stavby  

 

 

 

 

 

 


