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

 

Číslo spisu: 

 

 

VÚPaD/261/2021/Gá 

(predchádzajúci spis 

VÚPaD/66/2020/Gá 

VÚPaD/1931/2019/Gá ) 

   V Novej Dubnici dňa 14.10.2021  

Č. j.: 5636/2021   

 

 

Vybavuje: Galbavá/4433484 kl. 153 

 

ROZHODNUTIE 

VÝZVA NA DOPLNENIE ŽIADOSTI A PRERUŠENIE KONANIA 

 

Okresný úrad Trenčín , odbor výstavby a bytovej politiky , Hviezdoslavova  3,  911 01  Trenčín 

rozhodnutím  vydaným pod č. OU-TN-OVBP2-2021/009406-003 dňa 09.04.2021, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť 11.05.2021 zrušil prvostupňové rozhodnutie Mesta Nová Dubnica vydaným pod č. 10487/2020 

dňa 30.09.2020 v spise č.  VÚPaD 66/2020/Gá (predchádzajúci spis č. VÚPaD /1931/2019/Gá) a vec vrátil na 

nové konanie a nové prerokovanie  vo veci  žiadosti  o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

PENZION DUBOVÝ HÁJ- DUBČEK( s príslušenstvom) 

na pozemku register "C" parc. č. 778/28, 778/65, 778/138, 778/229, 789, 790/1, 790/2, 790/3 v katastrálnom 

území Veľký Kolačín 

Stavebník(žiadateľ): Realitka 4U, s.r.o. , Námestie SNP súp. č. 7, 911 01  Trenčín 

Územné rozhodnutie na umiestnenie  stavby vydal tunajší stavebný úrad pod č. 4485/2017 v spise č. 

VÚPaD/65/2017/Gá dňa 30.6.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2017. 

Mesto Nová Dubnica, ako stavebný úrad 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")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 stavebného zákona  /ďalej len 

"stavebný úrad"/ na  podklade vydaného rozhodnutia Okresného úradu Trenčín , odbor výstavby a bytovej 

politiky , Hviezdoslavova  3,  911 01  Trenčín č. OU-TN-OVBP2-2021/009406-003 dňa 09.04.2021, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 11.05.2021   a viazaný názorom odvolacieho orgánu  

v y z ý v a 

žiadateľa (stavebníka) ): Realitka 4U, s.r.o. , Námestie SNP súp. č. 7, 911 01  Trenčín  v súlade s § 60 ods. 1 

stavebného zákona, aby v lehote do : 

14. januára 2022 

predloženú žiadosť  doplnil : 

1. Opravenú dokumentáciu stavby v zmysle rozhodnutia  Okresného úradu Trenčín odbor výstavby a bytovej 

politiky , Hviezdoslavova  3,  911 01  Trenčín č. OU-TN-OVBP2-2021/009406-003 dňa 09.04.2021, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 11.05.2021 v rozsahu uvedenom v rozhodnutí takto: 

-  „Elektroinštalácia“. vypracovanú Milanom Tomišom. autorizovaným stavebným inžinierom, s názvom 

stavby „Penzión MEDOVÉ LÚKY". čo nezodpovedá názvu stavby,  prejednávanej v stavebnom konaní 

a povolenej  prvostupňovým rozhodnutím.  

- .,Projekt organizácie výstavby" -  popis charakteristiky staveniska uvedenú. Popis stavby uvedený v PD  

„stavenisko ,ktoré sa nachádza vo východnej časti mesta Partizánske, zo severnej strany ohraničené 

riekou Nitra. Stavenisko sa nachádza v zastavanej lokalite východne od obj. bytového domu č. 12 

nachádzajúceho sa na ul. Nádražná na sídlisku LUHY Partizánske“ opraviť na povoľovanú stavbu  v k. 

ú. Veľký Kolačín.  

- Upraviť údaje o podlažnosti stavby  v Sprievodnej správy  v časti B 2. Urbanisticko, architektonicko a 

stavebno-technické riešenie stavby. Objekt — architektonický výraz obsahuje údaj ,.Počet podlaží 4 z 

toho jedno podzemné.", čo nezodpovedá údajom o podlažnosti objektu (3-podlažný).  



Č.sp. VÚPaD/261/2021/Gá - Č.z. 5636/2021 str. 2 

 
- Doplniť výkres  celkovej situácie stavby o  stavebný objekt SO 07 Prípojka slaboprúd.  

- v súlade s dokumentáciou predloženou situáciou stavby na stavebné konanie doplniť projektovú 

dokumentáciu na gabiónový oporný múr  alebo  v situácii stavby tento stavebný objekt neuvádzať( 

môže sa povoliť samostatne). 

2. Projektovú dokumentáciu objektu „sadových úprav“ s použitím druhov drevín a osív v ňom vymenovaných. 

Pri návrhu druhovú skladbu drevín podriadiť danosti územia, uprednostniť  pôvodné druhy drevín . Projekt 

sadových úprav  by mal  zároveň obsahovať aj začlenenie náhradnej výsadby, uloženej orgánmi ochrany 

prírody a krajiny na pozemkoch predmetnej stavby, do sadových úprav. 

3. Stanovisko Mesta Nová Dubnica podľa § zákona č. 543/20002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov k projektovej dokumentácii sadových úprav 

4. Dopracovať projektovú dokumentáciu pre SO 09 Voľno- časové aktivity, aby  PD spĺňala ustanovenie § 9 

ods.1 písm. a), b) bod 8, d),e) vyhl. č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona 

5. Preukázať  aktuálnosť a platnosť stanovísk, vyjadrení a rozhodnutí,  ktoré sú podkladom na vydanie  

stavebného povolenia najmä : SPP-distribúcia a.s. Bratislava, PVS a.s. Považská Bystrica, Stredoslovenská 

distribučná a.s. Žilina, Mesto Nová Dubnica-cestný správny orgán ,Mesto Nová Dubnica - orgán ochrany 

prírody a krajiny, Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa ( 

k rozhodnutiu č. OU-TN-PLO 2018/000036-04REN zo dňa 8.1.2018 a  č. OU-IL – OSZP.2018/000063-

09REN zo dňa 8.1.2018) a pod. 

Stavebný úrad súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov stavebné konanie 

p r e r u š u j e . 

Odôvodnenie: 

Mesto Nová Dubnica, ako stavebný úrad 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")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 stavebného zákona  /ďalej len 

"stavebný úrad"/ vydal stavebné povolenie pod č. 10487/2020 dňa 30.09.2020 v spise č.  VÚPaD 66/2020/Gá 

(predchádzajúci spis č. VÚPaD /1931/2019/Gá) , proti ktorému  bolo podané odvolanie.  

 

Okresný úrad Trenčín , odbor výstavby a bytovej politiky , Hviezdoslavova  3,  911 01  Trenčín rozhodnutím  

vydaným pod č. OU-TN-OVBP2-2021/009406-003 dňa 09.04.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11.05.2021 

zrušil prvostupňové rozhodnutie Mesta Nová Dubnica a vec vrátil na nové konanie a nové prerokovanie  vo veci  

predloženej žiadosti  o vydanie stavebného povolenia na  vyššie uvedenú stavbu.  

 

Na základe citovaného rozhodnutia odvolacie orgánu, stavebný úrad v novom konaní  vyzval stavebníka  na 

zosúladenie  a doplnenie projektovej dokumentácie, preukázanie aktuálnosti a platnosti  dokladov predložených 

na stavebné konanie pri podaní žiadosti 4.10.2019. 

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Upozornenie: 

Ak nebudú nedostatky žiadosti v stanovenej lehote odstránené, stavebný úrad konanie podľa § 60 ods. 2 

stavebného zákona zastaví. 

Poučenie o odvolaní: 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno odvolať. 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor 



Č.sp. VÚPaD/261/2021/Gá - Č.z. 5636/2021 str. 3 

 
  

Toto rozhodnutia a výzva  má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 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  Nová Dubnica , internetovej stránke mesta www.novadubnica.eu  a mesta Trenčianske Teplice,  

internetovej stránke mesta www.teplice.eu . centrálnej úradne elektronickej tabuli www.slovensko.sk. Posledný 

deň vyvesenia je dňom doručenia. 

 

Účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy alebo ktorí nie sú známi stavebnému úradu sa oznamuje 

rozhodnutie touto verejnou vyhláškou podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení 

neskorších predpisov. 

Mesto Nová Dubnica: 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

Mesto Trenčianske Teplice: 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

Doručí sa: 

účastníci (doručenky) 

1. Realitka 4U, s.r.o., Námestie SNP súp. č. 7, 911 01  Trenčín 

2. Bohumil Hanzel, Námestie SNP 7, 911 01 Trenčín, Pod Brezinou súp. č. 63, 911 01  Trenčín 

3. Vladimír Marek, Hanulova súp. č. 1831/9, Dúbravka, 841 02  Bratislava 

4. Marta Belicová, Okružná 521/105, 018 51  Nová Dubnica 

5. Mesto Trenčianske Teplice, mestský úrad, M.R.Štefánika 4,, 914 51  Trenčianske Teplice 

6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova súp. č. 36, 817 47  Bratislava 

7.NUNEZ NFE s.r.o., Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava 

8.NEW HOSE, s.r.o. Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava 

9. Ing. Vladimír Briestenský , Trenčianska 724/46,018 51  Nová Dubnica 

10.Ing. Zdenka Briestenská , Trenčianska 724/46, 018 51Nová Dubnica 

Doručenie verejnou vyhláškou podľa § 61 odst.4 stavebného zákona: 

11. Spoluvlastníci  pozemku KNE 615 k.ú. Veľký Kolačín zapísaní na LV 2777  

12. Spoluvlastníci pozemku KNE 627 k.ú. Veľký Kolačín LV 2564 

13.Spoluvlastníci pozemku KNE 628 k.ú. Veľký Kolačín LV 2778 

14. Spoluvlastníci pozemku KNC 940 k.ú. Trenčianske Teplice zapísaní na LV 2329  

Účastníci konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších 

predpisov: 

15. Dagmar Leitmanová, Sládkovičova 98/652, 018 51  Nová Dubnica 

16. Dušan Holý, Ľ.Štúra 224/5, 018 51  Nová Dubnica 

17. Jana Šošovičková, Okružná 148/35, 018 51  Nová Dubnica 

18. Mgr. Dagmara Štofaníková, Okružná 139/17, 018 51  Nová Dubnica 

19. Michal Štefan, Ľ. Podjavorinskej súp. č. 250/15, 018 51  Nová Dubnica 

20. Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13,P.O. Box 218, Bratislava, 850 00  Bratislava 

projektanti: 

21. Ing. arch. Ján Šimko, Ulica Víťazná 594/32, 958 04  Partizánske 

22. Peter Evetke, Bernolákova 1489/1, 949 01  Nitra 

23. Ing. Tomáš Keresztesi, Kvetná ul.3051/2, 924 01  Galanta 

24. Ing. Marian Gulik, Zápolie 509/16, 956 21  Jacovce 

25. Milan Tomiš, Horná 1422/18, 958 03  Partizánske 

26. Ing. Ján Kubiš, RACIOTHERM, Nábrežná 3, 911 01  Trenčín 

27. Peter Kopecký - Delphia, Búdkova cesta 3, 811 01  Bratislava 

Co do spisu: 

28. Mesto Nová Dubnica, oddelenie VÚPa dopravy, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

 

http://www.novadubnica.eu/
http://www.teplice.eu/
http://www.slovensko.sk/

