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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámenie o začatí stavebného konania 
 

 
Mesto Nová Dubnica, zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Marušincom /ďalej 

stavebník/ podalo dňa  5.10.2012 na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia na  stavbu: 

Komunikácia - 

- predĺženie ulice Jilemnického smer priemyselná zóna 
na pozemkoch parcele č. KN C 390, KNC 411/2, KNC 394, KNC 410/1, KNC 410/2, KNC 

399/182, KNC 399/183, KNC 399/184, KNC 399/185, KNC 399/380, KNC 399/379, KNC 

410/6, KNC 410/7, KNC 399/4, KNC 399/376, KNC 401/1, KNC 402/11, KNC 442/1 v k. ú. 

Nová Dubnica. 

Objektová skladba: 

SO 01 Miestna komunikácia 

SO 02 Premostenie Kolačínskeho potoka 

SO 03 Dažďová kanalizácia 

SO 04 Prekládka podzemného kábla SWAN 

SO 05 Prekládka teplovodného potrubia 

 

Na umiestnenie stavby vydal územné rozhodnutie  určený stavebný úrad podľa § 117 

v spojení s ustanovením § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov , Mesto Dubnica nad/Váhom pod č.  

Výst.-26975/2012-Čk-TS1-A/10 dňa 31.07.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

14.09.2012. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie . 
 

Mesto Nová Dubnica, ako príslušný  špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a podľa § 3a odst.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov  

oznamuje 
začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania 

v súlade s ustanovením  §61 a súčasne stavebný úrad  v súlade s ustanovením §61  ods. 2 zákona č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov tunajší úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania. 



  Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti  uplatniť  v súlade s ustanovením § 61 odst.3 

stavebného zákona písomne resp. ústne do zápisnice na stavebnom úrade najneskôr do:  

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

v opačnom prípade  nebudú vzaté do úvahy. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Novej Dubnici – na oddelení 

výstavby, ÚP a dopravy. 

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy. Ak 

dotknutý orgán štátnej správy v stanovenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko má sa 

za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§60 odst.5 stavebného zákona). 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať predloží jeho zástupca písomnú plnú 

moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá v konaní zastupovať. 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky  podľa § 61odst.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. 

 

 

 

 
Ing. Peter Marušinec 

     primátor mesta  
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Oznámenie sa doručuje: 

Účastníci konania: 

1. Mesto Nová Dubnica- primátor Ing. Peter Marušinec 

2. Anna Kučerová, Školská 120/4, 914 01 Trenčianska Teplá 

3. Ing. Jozef Kvaššay, PROJART spol. s.r.o. Slovenských partizánov 1130/50,  

017 01 Považská Bystrica(projektant) 

4. Oznámenie účastníkom konania, majiteľom susedných pozemkov dotknutých 

stavbou verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mesta 

        

        Dotknuté orgány štátnej správy: 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica 

6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica 

7. Obvodný úrad životného prostredia Trenčín 

8. Obvodný pozemkový úrad Považská Bystrica 

9. Stredoslovenská energetika - distribúcia  a.s., Pri rajčianke 2927,Žilina 

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

11. SPP- distribúcia  a.s.RCSI Žilina 

12. ST a.s. ,RCSI ,Poštová 1,Žilina 

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

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

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

16. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany 

17. Krajský pamiatkový úrad, ul. J. Červeňa 34, P. O. Box 18,971 06 Prievidza 

18. Okresné riaditeľstvo PZ- ODI,Kvetná 7,911 42 Trenčín 

19. Mesto Dubnica  n/Váhom – poverený stavebný úrad pre ÚR 

20. Mesto Nová Dubnica- cestný správny orgán(spis) 
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