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

__________________________________________________________________________ 

Ev. č. VÚPaD/5318/2012     V Novej Dubnici 25. 9. 2012 

Č. spisu: 1870/2012                                                           

Vybavuje: p. Suchá č.t. 4433484 kl. 152  

 

Verejná vyhláška 
 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
 

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

„navrhovateľ“/, podala dňa 9. 8. 2010 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby  

„PENZIÓN s.č. 874 - prístavba“ na pozemku KN C 1183/4,  k.ú. Nová Dubnica. 

Začatie konania bolo oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom  

jednotlivo a súčasne bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa 

konalo  dňa 18. 9. 2012.  

 

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“/ prerokoval návrh 

v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi  v súlade s § 35 a 36 

stavebného zákona, posúdil návrh podľa §  37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská 

uplatnené dotknutými orgánmi a podľa § 39 a 39a  stavebného zákona vydáva   

 

rozhodnutie o umiestnení stavby  

 

„PENZIÓN s.č. 874 - prístavba“ 
 

na pozemku KN C 1183/4   k.ú. Nová Dubnica podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie. 

 

I. Účel a popis stavby:  
 

Stavba prístavby jestvujúceho penziónu je navrhnutá podľa požiadaviek stavebníka na 

zvýšenie kapacity ubytovacích priestorov penziónu. Jestvujúci penzión sa nachádza na ulici 

SNP v Meste Nová Dubnica. Prístavba penziónu bude štvorpodlažná, podpivničená, 

železobetónová monolitická konštrukcia s výplňovým murivom Porotherm. Prístavba bude 

pozostávať z garáže, banketovej miestnosti, chodieb, izieb so sociálnym zariadením 

a balkónov. Zastrešenie prístavby bude pokračovať prekrytím dreveným krovom 

v jestvujúcom sklone so strešnou krytinou Bramac.  

Vonkajšie pôdorysné rozmery prístavby : 4,8m x 14,70m 

Zastavaná plocha prístavby : 70,56 m2 
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Obostavaný priestor prístavby : 955 m3 

Prístavba bude napojená na jestvujúce inžinierske siete jestvujúceho penziónu – voda, 

kanalizácia, elektrika, slaboprúd, plyn/.V rámci areálového rozvodu bude potrebná preložka 

kanalizácie mimo navrhovanú prístavbu ako i revízne šachty. 

Parkovanie vozidiel návštevníkov a zamestnancov je riešené pred budovou penziónu 

a v areály objektu a zostane v pôvodnom stave. Kapacita parkoviska pozostáva z jestvujúcich 

19 parkovacích miest + štyri novo navrhované parkovacie miesta v podzemnej garáži 

prístavby. 

    

 

II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby  podľa § 39a, ods.  

     2 stavebného zákona sa určujú tieto podmienky: 
 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku KN C 1183/4 k.ú. Nová Dubnica a podľa vyznačenia 

červenou čiarou v dokumentácii pre územné rozhodnutie, overenej stavebným úradom 

v územnom konaní. 

2. Projekt pre stavebné povolenie bude spracovaný v súlade so schválenou dokumentáciou 

pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval  Ing. Marián Peciar, autorizovaný stavebný 

inžinier, Reg. č. 3134*A*1, Atrium s.r.o., Nábrežná 3, 911 01 Trenčín, v súlade s § 9 

vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

3. Projekt stavby musí spĺňať príslušné všeobecné technické požiadavky na navrhovanie 

stavieb, stanovené v § 47 stavebného zákona.  

4. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala ustanovenia § 43d stavebného zákona. 

5. Pre stavbu budú navrhnuté stavebné materiály a výrobky, ktoré sú podľa osobitných 

predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

6. Stavba ani jej následná prevádzka nebude mať na životné prostredie dotknutej lokality 

žiadny negatívny vplyv. 

7. Pri stavbe  budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb 

podľa § 43d a § 48 - § 53 stavebného zákona a príslušné technické normy  , najmä  

hygienické, protipožiarne  a bezpečnostné. 

8. Podľa § 40 od. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie  záväzné aj pre právnych 

nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

 

 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
               Účastníci konania v priebehu územného konania neuplatnili žiadne námietky .  

   

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby je podľa § 40,ods.1 stavebného zákona platné 2 

roky odo dňa keď nadobudne právoplatnosť, nestráca však platnosť ak bude v tejto 

lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia .    

 

O d ô v o d n e n i e :  
Navrhovateľ  podal 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. 

Návrh bol doložený dokumentáciou pre územné rozhodnutie spracovanou oprávnenou osobou 

v zmysle príslušných predpisov.    

Stavebný úrad oznámil dňa 23. 8. 2012 začatie územného konania dotknutým orgánom  

jednotlivo a účastníkom konania v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona  a § 26 zákona 

o správnom konaní a na deň   18. 9. 2012 nariadil ústne pojednávanie.                                      

      Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby  podľa § 37 stavebného zákona, pričom   
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      zistil,  že  umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, nie je  

      v rozpore s verejnými záujmami a nebude neprimerane ohrozovať, alebo obmedzovať záujmy  

      vlastníkov susedných pozemkov. 

Navrhovateľ má k pozemku p.č. KN C 1183/4 k.ú. Nová Dubnica a stavbe penziónu s.č. 874 

vlastnícke právo, čo preukázal výpisom z LV č. 3377.      

      K umiestneniu stavby sa kladne vyjadrili : OR HaZZ Trenčín, Regionálny úrad verejného   

      zdravotníctva P. Bystrica.        

      Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby   

      a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

      Správny poplatok uložený  podľa zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov  vo výške      

     16,50 €  bol zaplatený do pokladne správneho orgánu dňa 18. 9. 2012. 

      Prístavba penziónu je v súlade so schváleným územným plánom Mesta Nová Dubnica.  

 

P o u č e n i e : 
Podľa § 53 a následne  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní  v znení neskorších 

predpisov proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu 

účastníci konania podať odvolanie na Krajský stavebný úrad v Trenčíne, prostredníctvom 

stavebného úradu  – Mesta Nová Dubnica, Trenčianska 45/41 Nová Dubnica. 

Toto rozhodnutie  je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.   

 

Účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou  podľa § 42 ods. 2 stavebného 

zákona a § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie 

bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Nová Dubnica, na internetovej stránke Mesta 

Nová Dubnica – www.novadubnica.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.     

 

 

 

                                                                                                                     Ing.  Peter Marušinec 

                                                                                                                     primátor mesta 

  

 

Príloha pre navrhovateľa:  

Overená dokumentácia pre územné rozhodnutie 

 

Doručí sa : 

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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