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

 

Číslo spisu: 

Predchádzajúce: 

VÚPaD/455/2021/Gá 

VÚPaD/1915/2020/Gá 

 V Novej Dubnici dňa 23.8.2021  

Č. j.: 4467/2021   

 

 

Vybavuje: Galbavá/4433484 kl. 153 
 

 

PREDLOŽENIE ODVOLANIA 

 

Mesto Nová Dubnica (ďalej len "stavebný úrad") predkladá odvolaciemu orgánu spisový materiál a odvolanie, 

ktoré podali: 

Ing. Monika Prekopová, P. Jilemnického  28/13-23, 018 51 Nová Dubnica 

Ing. Štefan Prekop, P. Jilemnického 28/13-23, 018 51 Nová Dubnica 

(ďalej len "odvolateľ"), proti rozhodnutiu, ktoré príslušný stavebný úrad vydal dňa 12.5.2021 pod č.2800/2021 

v spise  VÚPaD/1915/2020/Gá vo veci: 

Jednopodlažná drevená záhradná chatka v záhradkovej osade 

na pozemku register "C" parc. č. 399/339 v katastrálnom území Nová Dubnica. 

 

Stanovisko stavebného úradu: 

Navrhovatelia dňa 9.10.2020 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu . 

Podanie nebolo úplné, preto stavebný úrad dňa 30.11.2020 vyzval navrhovateľov na doplnenie žiadosti o: 

• Stanovisko, vyjadrenie správcu vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ závod Povodie 

stredného Váhu ,Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany( pozemok KNC 401/9 k.ú. Nová Dubnica ) 

• Meno a adresu projektanta, ktorý vypracoval PD predloženú na  stavebné povolenie  (§ 45 ods.6 písm. a 

stavebného zákona . V žiadosti  uvedená  DOORSTONE s.r.o. bez uvedenia zodpovednej osoby na 

vypracovanie PD a dokladu o dosiahnutom vzdelaní  nemôže byť uvedená ako projektant) 

• Do projektovej dokumentácie doplniť odstupové vzdialenosti navrhovanej stavby od susedných hraníc 

pozemkov vrátane vodného toku, doplniť výškové osadenie navrhovanej stavby , doplniť jednoduchý  

technický popis navrhovanej stavby(technický správu) 

 a konanie prerušil. Lehota na doplnenie bola stanovená na 60 dní odo dňa doručenia výzvy navrhovateľom.. 

Navrhovateľom výzva s rozhodnutím o prerušení konania  bola doručená 18.12.2020 .  

Po doplnení podania dňa 3.02.2021  stavebný úrad pokračoval  v začatom konaní, oznámil začatie konania  

a nariadil ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa  14.4.2021. Stavebný úrad pri 

prerokovaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia  a miestnom zisťovaní zistil, že sa jedná o stavbu, ktorá 

bola začatá bez stavebného povolenia( vybudovaná základová doska, ktorá bola umiestnená a vyhotovená tak  

tak, že neboli dodržané parametre uvedené v dokumentácii. (odstupová vzdialenosť od vodného toku). 

Stavebníci nedodržali ani stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. OZ Piešťany vydané pod č. 

CS 227/2020 dňa 11.01.2021, pretože stavba bola začatá v ochrannom pásme vodného toku. Stavebný úrad 

z tohto dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku rozhodnutia o zastavení spojeného územného a 

stavebného konania. 

Odvolanie bolo odvolateľom podané v zákonom stanovenej lehote a je prípustné. 

Stavebný úrad nemôže o odvolaní sám rozhodnúť, pretože odvolaniu nie je možné vyhovieť podľa § 57 ods. 1 

správneho poriadku. Predkladá ho preto spolu so spisovým materiálom podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku 

príslušnému správnemu orgánu II. stupňa. 

Stavebný úrad z týchto dôvodov navrhuje, aby odvolací orgán odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie 

potvrdil v celom rozsahu. 

 

Ing. Ján Krumpolec 

vedúci oddelenia výstavby, územného plánovania a dopravy 
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Spisový materiál zasielame odvolaciemu orgánu : poštou 

Príloha: 

- odvolanie účastníkov konania(originál) 

- spisový materiál v tom:  

1. žiadosť o stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní zo dňa 

9.10.2020 s prílohami: 

• prehlásenie stavebného dozoru + osvedčenie o vykonaní skúšky stavebného dozoru,  

• nákres stavby bez údajov o spracovateĺovi, situácia umiestnenia  stavby, 

• stanovisko Okresného úradu Trenčín, odbor pozemkový a lesný k poripravovanému zámeru na 

poľnohospodárskej pôde  zo dňa 27.8.2020,  

• doklad o zapaltení správneho poplatku 

2. výpisy z LV 1000 k.ú. Nová Dubnica 

3. výpisy z LV 258 k.ú. Nová Dubnica 

4. výpisy z LV 3647 k.ú. Nová Dubnica 

5. výpis z LV 3883 k.ú. Nová Dubnica 

6. výpis z OVERSI LV 3884 k.ú. Nová Dubnica 

7. kopia z katastrálnej mapy OVERSI na parcelu KNC 399/339 k.ú. Nová Dubnica 

8. rozhodnutie vydané pod č.1711/2020 v spise č. VÚPaD/1915/2020/Gá dňa 30.11.2020 , ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 8.12.2020 

9. Doklady doplnené dňa 3.2.2021 na základe výzvy 

10. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania č.1439/2021 v spise č.  

VÚPaD1915//2020/Gá  dňa 18.3.2021+ doručenky 6ka + verejná vyhláška  z CÚET a úradnej tabule 

mesta 

11. Záznam z ústneho pojednávania zo dňa 14.4.2021 + 2x príloha(emailová korešpondencia zo zástupcom 

SVP š.p. OZ Piešťany, fotokopia stanoviska SVP š.p. OZ Piešťany vydaná pre stavebníkov pod č. 

CS227/2020 zo dňa 11.01.2021) 

12. Rozhodnutie o zastavení konania vydané pod č.2800/2021 v spise č. VÚPaD/455/2021/Gá dňa 

12.5.2021 + doručenky + verejná vyhláška+ vyhláška CUET 

13. Vyžiadanie kopie spisu od navrhovateľky , stavebníčky zo dňa 14.6.2021 

14. Zaslanie kopie spisu na základe vyžiadania stavebníčky zo dňa 8.6.2021 

15. Odvolanie voči rozhodnutiu o zastavení konania – VÚPaD/455/2021/Gá  doručené  dňa 

18.6.2021(fotokopia) 

16. Oznámenie o podanom odvolaní  vydané pod č. 3933/2021 v spise č.VÚPaD/455/2021/Gá zo dňa 

8.7.2021- doručenka + verejná vyhláška 

 

 

 

Toto oznámenie   má povahu verejnej vyhlášky podľa  § 26 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta , internetovej stránke mesta 

www.novadubnica.eu, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk 

 

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

 

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

 

 

http://www.novadubnica.eu/
http://www.slovensko.sk/
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Doručí sa: 

účastníci (doručenky) 

1. Ing. Mgr. Monika Prekopová, P. Jilemnického 28/13-23, 018 51  Nová Dubnica 

2. Ing. Štefan Prekop, Petra Jilemnického 28/13, 018 51  Nová Dubnica 

3. spoluvlastníci pozemku KNC 399/1 zapísaní na LV 3647 k.ú. Nová Dubnica- verejná vyhláška 

4. Judita Demčáková, Petra Jilemnického 4/2, 018 51  Nová Dubnica- zomrela-verejná vyhláška  

5. Ludek Vašenda, Trenčianska 725/54-19, 018 51  Nová Dubnica 

6. Zuzana Vašandová, Trenčianska 725/54-19, 018 51  Nová Dubnica 

7. Mesto Nová Dubnica, oddelenie majetkové, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica  

8. Dušan Remenec,  914 43  Omšenie 403 (stavebný dozor) 

9. Ján Garabáš-DOORSTONE , s.r.o. Družstevná 849, 027 43 Nižná(projektant) 

  

dotknuté orgány 

10. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku súp. č. 3/834, 921 80  Piešťany 

 

 Co do spisu: 

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

 

 

 


