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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
  

Oznámenie o začatí územného  konania a nariadenie ústneho pojednávania o   umiestnení stavby:  

“ Obytná zóna Dlhé diely , Nová Dubnica- SO 12 Rozvod tepla“ líniová stavba v k .ú. Nová Dubnica.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Navrhovateľ: TERMONOVA ,a.s. SNP 98, 018 51 Nová Dubnica  zastúpená Ing. Jánom Šušaníkom 

výkonným riaditeľom spoločnosti podali  dňa  19.09.2012 návrh na vydanie územného rozhodnutia  

o umiestnení stavby:  

„Obytná zóna Dlhé diely , Nová Dubnica- SO 12 Rozvod tepla “  

líniová stavba na pozemkoch KNC 410/1, KN C 410/5 , KNC  410/33, KNC 410/7 v k. ú. Nová 

Dubnica . Dňom podania žiadosti 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 

v súlade s ust. § 36 stavebného zákona  oznamuje začatie územného konania známym účastníkom konania a 

dotknutým orgánom štátnej správy. 

Na prerokovanie návrhu  stavebný  úrad v súlade ustanovením § 36 stavebného zákona 

 

n a r i a ď u j e 
ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň  

31. októbra 2012 /t.j. streda/ o 9,30 hod. 
 

so stretnutím v zasadačke Mestského úradu v Novej Dubnici .  

 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade a pri ústnom 

konaní . Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, pretože na 

neskôr podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté 

orgány štátnej správy. 

Ak dotknutý orgán štátnej správy v stanovenej alebo predľženej lehote neuplatní svoje 

stanovisko, má sa zato, že s umiestnením navrhovanej stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí (§36 odst.3 stavebného zákona). 



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

plnomocenstvo, s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.  

 

  

 

                                                                                                            Ing. Peter  Marušinec   

                                                                                       primátor mesta 

                                                
 

 

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

č.71/1976 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov  a musí byť vyvesené na úradnej tabuli 

mesta , internetovej stránke mesta www.novadubnica.eu  po dobu 15 dni. Posledný deň vyvesenia je dňom 

doručenia. 

 

 

Vyvesené dňa: 5.10.2012   

   

Pečiatka, podpis:                                                               Zvesené dňa: 

 

 

Oznámenie sa doručuje: 

Účastníci konania: 

1. Termonova ,a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica 

2. Mesto Nová Dubnica- primátor 

3. Robert Rehák, Okružná 591/75, Nová Dubnica 

4. Jozef Bukovčák, SNP 9-25/78, Nová Dubnica 

5. Pavel Šajben, SNP 62/57-7, Nová Dubnica 

6. Anna Kučerová, Školská 120/4, Trenčianska Teplá 

7. Oznámenie verejnou vyhláškou 

Dotknuté orgány štátnej správy: 

8.  Stredoslovenská energetika -distribúcia  a.s., Ulica republiky 5,Žilina 

9. Považská  vodárenská spoločnosť a.s .Nová 133, Považská  Bystrica 

10. SPP- distribúcia  a.s. Žilina 

11. ST a.s. ,RCSI ,Poštová 1,Žilina 

12. Tekos Nová Dubnica s.r.o. Topoľová 784/5, Nová Dubnica 

13. Bytový podnik, MPO, Trenčianska 45/41, Nová Dubnica 

14. SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 

15. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany 

16. Krajský Pamiatkový úrad, ul. J. Červeňa 34, P. O. Box 18,971 06 Prievidza 

17. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín 

18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva P. Bystrica 

19. Obvodný pozemkový úrad ,Považská Bystrica 

20.  Obvodný úrad životného prostredia Trenčín 

21. Mesto Nová Dubnica- cestný správny orgán 

22. Mesto Nová Dubnica- stavený úrad(spis) 
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