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Verejná vyhláška 

 

OZNÁMENIE  
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

 

 

 

BAMAX PLUS, s.r.o., so sídlom J. Kollára 696/11, 018 51 Nová Dubnica /ďalej len 

„navrhovateľ“/, podala dňa  9. 8. 2012 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

stavby :                                    

                                                                

„ PENZIÓN s.č. 874 -prístavba “ 
 

na pozemku p.č. KN C 1183/4,  k.ú. Nová Dubnica.  

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Mesto Nová Dubnica  ako príslušný stavebný úrad 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 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný úrad“/v súlade 

s § 36 ods. 1 a 4 citovaného  zákona, oznamuje začatie územného konania dotknutým 

orgánom a známym účastníkom konania a súčasne 

 

n a r i a ď u j e  
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. ktoré sa uskutoční dňa 

18. 9. 2012 o 10,00 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

so stretnutím pozvaných v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Novej Dubnici                     

/ prízemie /, ul. Trenčianska 45/41.  

 

     Do podkladov k rozhodnutiu možno nahliadnuť na Mestskom úrade – oddelení výstavby, 

územného plánovania a dopravy v Novej Dubnici v úradných hodinách  a pri ústnom 

pojednávaní. Účastníci konania môžu v zmysle § 36 stavebného zákona svoje námietky 

a pripomienky ku stavbe uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na neskôr podané 

námietky sa neprihliada.  

     V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých 

orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú 

lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený 
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o začatí územného konania, neoznámi  v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko 

k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí.   

     V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené 

v tomto prvostupňovom konaní v  určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.    

 

     Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 

písomné plnomocenstvo  toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.    

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 26 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a bude vyvesené po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta www.novadubnica.sk. 

 

 

 

  Ing. Peter Marušinec  

  primátor mesta 
  

 

 

Oznámenie sa doručí : 

Účastníkom konania verejnou vyhláškou 

1. BAMAX PLUS, s.r.o., J. Kollára 696/11, 018 51 Nová Dubnica  

2. Mesto Nová Dubnica 

Dotknutým orgánom  

1. Krajsky pamiatkový úrad, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín 

2. Obvodný úrad, odbor ŽP, M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín 

3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 

4. Regionálny úrad verejného  zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 

Považská Bystrica 

Co : Mesto Nová Dubnica – stavebný úrad 
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