Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Č. j.: Výst. – 10242/2022-Ok – TS1 -20
Spis: 577/2022
Vybavuje: Ing. Olejník, e-mail: jan.olejnik@dubnica.eu

V Dubnici nad Váhom, 13.05.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
doplnené podklady rozhodnutia
Navrhovateľ „Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Centrum
I 55/130, 018 41 Dubnica nad Váhom“, v zastúpení SVB 55, Centrum I 55/130, 018 41
Dubnica nad Váhom podal dňa 01.03.2021 a doplnil dňa 02.05.2022 žiadosť o stavebné
povolenie na stavbu (zmenu dokončenej stavby): „Obnova a zateplenie bytového domu
Centrum I 55/130, Dubnica nad Váhom“ na pozemku parc. č. C-KN 1000/10 katastrálne
územie Dubnica nad Váhom.
Mesto Dubnica nad Váhom 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 zmysle §
33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje,
že žiadosť bola doplnená o podklady rozhodnutia. Účastníkom konania a dotknutým
orgánom dáva možnosť nahliadnuť a vyjadriť sa k doplneným podkladom rozhodnutia na
stavebnom úrade, odd. výstavby a územného plánovania Mestského úradu v Dubnici nad
Váhom, Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom, po telefonickej resp. mailovej dohode
s referentom stavebného úradu, ktorý vedie príslušné konanie a to najneskôr do 7 pracovných
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
Návrh bol doplnený o nasledovné:
- Technická správa – 2x
 Projektová dokumentácia - Revízia 1 v rozsahu:
 Výkres č. A3: Pôdorys 1.NP - pôvodný stav a búracie práce - 2x
 Výkres č. A4: Pôdorys 2.NP - 9.NP - pôvodný stav a búracie práce - 2x
 Výkres č. A7: Pohľad južný a východný - pôvodný stav a búracie práce - 2x
 Výkres č. A8: Pohľad západný a severný - pôvodný sta a búracie práce - 2x
 Výkres č. A9: Pôdorys 1 .PP - navrhovaný stav - 2x
 Výkres č. A10: Pôdorys 1.NP - navrhovaný stav - 2x
 Výkres č. A11: Pôdorys 2.NP - 9.NP - navrhovaný stav - 2x
 Výkres č. A12: Pôdorys strechy - navrhovaný stav - 2x
 Výkres č. A13: Priečny rez - navrhovaný stav - 2x
 Výkres č. A14: Pohľad južný a východný - navrhovaný stav - 2x
 Výkres č. A15: Pohľad západný a severný - navrhovaný stav - 2x
 Výkres č. A15a: Pohľady - navrhovaný stav - farebné riešenie - 2x
 Výkres č. A16: Výpisy okien - 2x
 Výkres č. A20: Detail napojenia pôvodnej lodžie na nový balkón - 2x
 Statické posúdenie (DSP) - 2x
 Zápisnica z písomného hlasovania s prezenčnou listinou - 1x
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Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak v určenej
lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona, má sa za to, že so
stavbou súhlasia.
Bc. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu, oddelenia
investičnej výstavby, životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora mesta

Toto oznámenie sa podľa § 61, ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania
oznamuje verejnou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli mesta
Dubnica nad Váhom a bude zverejnené aj na webovej stránke: www.dubnica.eu.

Vyvesené dňa .........................................
Pečiatka a podpis

Zvesené dňa ....................................
Pečiatka a podpis

Oznámenie sa doručí:
Účastníkom konania:
1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou.
Dotknutým orgánom:
1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01
Trenčín,
2. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového
hospodárstva,
3. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody
a krajiny,
4. Mesto Dubnica nad Váhom, ref. dopravy,
5. Co/ Mesto Dubnica nad Váhom – odd. výstavby, ÚP a ŽP (tu).
Na vedomie:
1. SVB 55, Centrum I 55/130, 018 41 Dubnica nad Váhom
2. Mesto Dubnica nad Váhom, Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta, (odd. SM).
3. Ing. arch. Ľubomír Bútora, Nad kostolom 1115/19, 018 41 Dubnica nad Váhom
(projektant),
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