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Obec Trenčianska Teplá
M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
e-mail: obecnyurad@trencianskatepla, tel.: 032/6591 311, fax: 032/6591 241
č. SU – 7434/526/2018 ER
V Trenčianskej Teplej dňa 02.07.2018

ROZHODNUTIE
VÝZVA NA DOPLNENIE ŽIADOSTI A PRERUŠENIE KONANIA

Stavebník: Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518,
v zastúpení: MČ Projekty, s. r. o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO: 35 829 745,
poverená konateľka: PhDr. Ľubomíra Beháňová, Za Plavárňou 8529/9, 010 08 Žilina
(ďalej len "stavebník“) podal dňa 06.06.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
TN NOVÁ DUBNICA, ZAKAB. VNV 1068, VNK
Súbor / objekt:
SO 01 – VN káblové vedenie
PS 01 – Spínacia stanica EH8-Box
SO 02 – Demontáž VN vzdušného vedenia
(ďalej len “stavba“), ktorá má byť umiestnená na pozemkoch:
k. ú. Nová Dubnica – KN-C parcela č. 534/8, 534/9, 542/5; KN-E parcela č. 2567/2, 2570/1, 2571/1,
2574/1, 2575/1, 2578/1, 2579, 2582, 2583, 2586, 2587, 2590, 2591, 2594, 2595, 2598, 2599, 2602,
2603, 2606, 2607, 2609, 6474/1, 2656, 2657, 2655, 2654, 2668/2, 3106/503, 2669, 2677/2, 2678,
3088, 2679, 3087, 3085, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3077, 2670, 2673/2, 2674/2,
2675/2, 2676/503;
k. ú. Trenčianska Teplá – KN-E parcela č. 6511, 2935, 2901, 2902, 2904, 2777, 2776, 2775, 2896,
2786, 2787.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Trenčianska Teplá, ako stavebný úrad I. stupňa 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") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 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 a §§
32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
"správny poriadok") je zároveň určený Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej
politiky pod č.: OÚ-TN-OVBP2-2017/27340-2/Ma zo dňa 23.8.2017 ako stavebný úrad podľa
ustanovenia § 119 ods. 1, v spojení s § 117 ods. 1 stavebného zákona na územné, stavebné
a kolaudačné konanie na uvedenú stavbu a na vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia
a kolaudačného rozhodnutia na uvedenú stavbu. Určený stavebný úrad obce Trenčianska Teplá
posúdil, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby a
vyzýva
stavebníka v súlade s § 60 ods. 1 stavebného zákona , aby v lehote
do 90 dní odo dňa doručenia tejto výzvy
predloženú žiadosť doplnil v zmysle ustanovení § 8 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona ( ďalej len „Vyhláška“ ) nasledovne:
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- V zmysle stanovísk LESY SR, š. p. a OÚ Trenčín, Pozemkový a lesný odbor zabezpečiť príslušné
doklady k dočasnému a k trvalému odňatiu lesných pozemkov dotknutých stavbou.

Určený stavebný úrad súčasne podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku stavebné konanie
prerušuje.

Odôvodnenie:
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Určený stavebný úrad dňa 13.06.2018 oznámil
začatie stavebného konania pod č. SU-7062/526/2018 ER s tým, že v zmysle § 61 ods. 2 stavebného
zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a účastníci konania môžu svoje
námietky a pripomienky podať do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne
nebude prihliadať.
Stavebník na základe písomného stanoviska LESY SR, š. p., OZ Trenčín zn.: 25501/2017-104 zo dňa
06.06.2017 a písomného stanoviska OÚ TN, PLO č.: OU-TN-PLO-2017/020815-002 zo dňa
06.07.2017 podal na OU TN, PLO dňa 05.02.2018 žiadosť o zmenu podmienok, ktoré správny orgán
určuje pri trvalom alebo dočasnom odňatí, pred vydaním stavebného povolenia vo vyjadrení k zámeru
nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy. OU TN, PLO vydal dňa 12.02.2018 pod č.:
OU-TN-PLO-2018 stanovisko k uvedenému podnetu, v ktorom sa špecifikujú podmienky a postupy
vybavovania príslušných dokladov k trvalému a k dočasnému odňatiu pre túto stavbu. Na základe
tohto stanoviska stavebník požiadal určený stavebný úrad dňa 28.06.2018 o prerušenie stavebného
konania za účelom splnenia uvedených podmienok.
Určený stavebný úrad vyzval stavebníka, aby predloženú žiadosť v súlade s § 60 ods. 1 stavebného
zákona v požadovanej lehote doplnil. Zároveň podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku určený stavebný
úrad stavebné konanie prerušil.
Upozornenie:
Určený stavebný úrad po preskúmaní všetkých predložených dokladov môže požadovať ďalšie
doplnenie podania v zmysle platných predpisov pre posúdenie predmetu konania.
Ak nebude návrh v stanovenej lehote doplnený, určený stavebný úrad územné konanie podľa § 35
ods. 3 stavebného zákona zastaví.
Poučenie o odvolaní:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je
preskúmateľné súdom.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce
Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
ZSD a. s. v zastúpení: PhDr. Ľubomíra Beháňová, Za Plavárňou 8529/9, 010 08 Žilina
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2. Mesto Nová Dubnica, ako vlastník pozemku p. č. 542/5
3. Obec Trenčianska Teplá, ako vlastník pozemku p. č. 6511
4. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11
5. Lesy Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
6. Považský cukor, a. s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá
7. 131 x vlastníci pozemkov – verejná vyhláška
8. Vlastníci susedných pozemkov – líniová stavba – verejná vyhláška
Dotknuté orgány štátnej správy a vlastníci IS :
1. OÚ TN, odbor st. o ŽP, odd. ŠVS, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
2. OÚ TN, odbor st. o ŽP, odd. ochr. prírody a krajiny, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
3. OÚ IL, odbor st. o ŽP, odd. ochr. prírody a krajiny, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
4. OÚ TN, odbor starostlivosti o ŽP, odpad. hosp., Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
5. OÚ TN, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
6. OR HaZZ, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
10. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
12. Lesy SR, š. p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
13. SPP – distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Vlastníci pozemkov, na ktorých je umiestnená líniová stavba (por. č. 7.) a vlastníci susedných
pozemkov – líniová stavba (por. č. 8.) – verejnou vyhláškou:
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce / mesta na dobu 15 dní ( úradná tabuľa
Trenčianska Teplá + webová stránka, úradná tabuľa Nová Dubnica + webová stránka ). Posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia oznámenia.
Vyvesené dňa : ...................................
Pripomienky boli – neboli:

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

.....................................................................................................................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
Vybavuje: Ing. Eva Remšíková

