
Mesto Nová Dubnica 
018 51 Nová Dubnica, ul. Trenčianska 45/41 

 

Číslo spisu: VÚPaD/391/2016/Gá  V Novej Dubnici dňa 24.2.2016  

Č. j.: 391/2016   

 

 

Vybavuje: Galbavá/4433484 kl. 152 
 

 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE UŽÍVANIA STAVBY 

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

 

Ján Kopčan, P. Jilemnického 838/17, 018 51  Nová Dubnica (ďalej len "navrhovateľ") dňa  8.2.2016 podal 

návrh na zmenu užívania  stavby: 

Zmena účelu užívania  časti stavby bytového domu č. s. 21 na prízemí vo vchode č. 33 - 

- zariadenie obchodu č.12 na nový účel  obchod a služby(prevádzka gastronómie - hamburger, kebab) 

na pozemku register "C" parc. č. 160/2 v katastrálnom území Nová Dubnica. Uvedeným dňom bolo začaté 

konanie o zmene užívania časti stavby. 

Mesto Nová Dubnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný 

zákon")vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a/ zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej 

správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona  /ďalej len 

"stavebný úrad"/ v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania o zmene užívania stavby podľa § 85 

stavebného zákona a súčasne podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 

znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

24. marca 2016 (štvrtok) o 10,00 hodine 

so stretnutím pozvaných na mestskom úrade v Novej Dubnici. 

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námietky. 

V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány a organizácie o stanoviská k predmetu tohto konania. Účastníci 

konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia pred dňom ústneho pojednávania (Mesto Nová Dubnica, 

úradné dni: Po: 7.30-15.30, St: 7.30-17.00, Št: 7.30-15.30, Pi: 7.30-14.00). 

Poučenie: 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich 

doplnenie. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho 

účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor 

  

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa  § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta /obce/, internetovej stránke mesta 

www.novadubnica.eu  . 

Vyvesené dňa: ..............................       Zvesené dňa: .................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

http://www.novadubnica.eu/
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Doručí sa: 

účastníci (doručenky) 

1. Ján Kopčan, P. Jilemnického súp. č. 838/17, 018 51  Nová Dubnica 

2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov   bytového domu č.s. 21 zapísaní na LV 2762 a spoluvlastníci 

pozemku KNC 160/2  zapísaní na LV 2763 k.ú. Nová Dubnica 

 dotknuté orgány 

3. Okresné riaditeľstvo HaZZb Trenčín, Jesenského súp. č. 36, 911 01  Trenčín 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov súp. č. 1130/50, 017 01  Považská Bystrica 

  

Co do spisu: 

5. Mesto Nová Dubnica, oddelenie VÚPa dopravy, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

 

 


