Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Č. j. : Výst. - 30191/2022 – SCH
Spis: 1174/2022

V Dubnici nad Váhom, 06. 06. 2022

Vybavuje: Mgr. Gabriela Schnirczová, e-mail: gabriela.schnirczova@dubnica.eu,

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
Miroslav Mutala a Jana Mutalová, obaja bytom Centrum II. 81/23, 018 41 Dubnica nad
Váhom, v zastúpení Miloslav Šupák, Malé Košecké Podhradie 199, 018 31 Košecké
Podhradie podali na príslušný stavebný úrad dňa 25. 03. 2022 žiadosť o stavebné povolenie na
stavbu: „Záhradná chata“, na pozemku parc. č. C-KN 3181/40, 3181/119, oba kat. územie
Dubnica nad Váhom a na pozemku par. č. C-KN 3181/385, kat. územie Dubnica nad Váhom, ktorý
vznikol na základe geometrického plánu č. 43468608-01/22, vyhotovenom: Tomáš Baďura, Kpt.
Nálepku 21, 911 01 Trenčín, úradne overenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom
pod č. G1-27/2022 zo dňa 24.02.2022. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie,
ktoré stavebný úrad spojil s územným konaním o umiestnení stavby podľa § 39a ods. 4
stavebného zákona.
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 prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62
stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v stavebnom konaní a po
preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
Stavba

„Záhradná chata“
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na pozemku parc. č. C-KN 3181/40, 3181/119, oba kat. územie Dubnica nad Váhom a na pozemku
par. č. C-KN 3181/385, kat. územie Dubnica nad Váhom, ktorý vznikol na základe geometrického
plánu č. 43468608-01/22, vyhotovenom: Tomáš Baďura, Kpt. Nálepku 21, 911 01 Trenčín, úradne
overenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom pod č. G1-27/2022 zo dňa 24.02.2022,
sa podľa § 39a, § 66 stavebného zákona a § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa

povoľuje.

I. Popis stavby:
1.

Architektonické riešenie

Objekt bol navrhnutý ako jednopodlažná stavba s podkrovím, prestrašený šikmou sedlovou
strechou. Pôdorysný tvar hmoty je v tvare písmena obdĺžnika. Dispozičný návrh vychádza z
požiadaviek investora, funkčnosti priestoru a zohľadňuje orientáciu na svetové strany a susedné
pozemky. Vstup do domu sa nachádza na západnej strane. Na pozemok sa vstupuje od cesty.
Prístup k chate od cesty vedie cez betónové terénne schodisko. Rovná plocha s vodomernou
šachtou vedľa schodiska bude zaistená proti zemine betónovým oporným múrov a bude slúžiť aj
ako parkovacie stojisko. Drevostavba je riešená ako otvorený koncept spoločenskej, resp. dennej
časti. Za zádverím je denná miestnosť so schodiskom schodisko do vyššieho podlažia a kuchyňou.
Z dennej miestnosti sa dá prejsť do kúpeľne s WC. V kúpeľni bude umiestnené aj komínové teleso.
Vykurovacie kachle na tuhé palivo budú mať nominálny výkon do 10kW. Podkrovie tvorí dvojica
podkrovných priestorov.
Stavba je tvorená prefabrikovanou drevenou konštrukciou so šikmou sedlovou strechou so
sklonom 45°, výška strechy ~ +5,300m. Výška murovaného komína +5,700m. Objekt tvorí jeden
dilatačný celok. Strecha bude plechová. Spodné podlažie bude z betónových debníacich tvárnic
so stropom zo systému rectobeton. Vonkajší priestor bude zatrávnený.
Objekt bude zásobovaný vodou z vodovodu a splašky budú odvádzané do žumpy situovanej na
pozemku par. č. C-KN 3181/40, kat. územie Dubnica nad Váhom. Dažďová voda bude odvádzaná
na povrch pozemku vo vlastníctve stavebníka. Objekt bude taktiež napojený na elektrickú sieť.
2.

Konštrukčné riešenie

Výkopy
Pre základové pásy budú odkopané ryhy do požadovanej hĺbky (podľa výkresovej dokumentácie)
šírky 500mm. Výkop je potrebné zabezpečiť proti zosuvu. Vykopaná zemina bude uskladnená na
pozemku. Základová škára sa upraví podľa zistenej geológie počas realizácie. V prípade zistenia
ílov sa v čo najkratšom čase zalejú základové pásy, aby nedošlo k rozmáčaniu základovej škáry.
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Základové konštrukcie
Objekt je založený na monolitických základových pásoch z prostého betónu C20/25 v nezámrznej
hĺbke o rozmeroch 500x500mm. Základy sú schodlskovo odstupňované z hľadiska zakladania vo
svahu. Druhú úroveň základov budú tvoriť debníace tvárnice DT30 previazané výstužou so
základmi a podkladovou betónovou doskou. Presné technické riešenie a vystuženie viď časť
statika.
Oporný múr vo svahu bude mať základy s rozmerom 1600x500mm pre zaistenie proti preklopeniu.
Táto časť oporného múru bude ďalej tvorená DT tvárnicami 400mm. Bližšie informácie vo
výkresovej dokumentácií.
Hydroizolácia
Hydroizolácia stavby bude zabezpečená asfaltovým pásom podľa technického listu výrobcu do
výšky 300mm nad úroveň terénu.
Vodorovné konštrukcie
Podkladový betón bude z prostého betónu C20/25 hr.=150mm vystuženého KARI sieťou
150x150x6mm.
Terasa bude vyhotovená ako dilatovaná betónová doska vystužená KARI sieťou 150x150x6mm.
Dilatácia od konštrukcie chaty XPS hr.20mm.
Strop drevenej prefabrikovanej chaty je z drevenej konštrukcie s nosníkmi nesenými na priečnych
nosných stenách.
Zvislé konštrukcie
Vonkajšie nosné steny drevenej prefa. chaty budú z drevenej rámovej konštrukciou s hrúbkou 8
cm.
Strecha a krov
Strešná konštrukcia má tvar sedlovej strechy. Pôdorysný tvar obdĺžnik. Sklon strechy je 45°. Na
strechu bude použitá plechová krytina - výber podľa investora.
Strešná konštrukcia je štítová strecha so symetrickou strešnou konštrukciou s drevenou palubnou
štruktúrou.
Úprava povrchov, maľby a nátery
Vonkajšiu a vnútornú povrchovú úpravu bude tvoriť drevený obklad.
Podlahové konštrukcie
V obytných miestnostiach bude položená plávajúca podlaha. V kúpeľni, THZ a WC bude
keramická dlažba.
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Výplne otvorov
Okná stavby budú riešené ako PVC okná s izolačným dvojsklom. Exteriérové dvere budú z PVC
s tepelnou izoláciou z EPS. Interiérové dvere budú s drevenou obložkovou zárubňou resp. podľa
výrobcu. Požiadavky na požiarnu odolnosť dverí viď PD požiarnej ochrany.
Komín
Keramický komínový systém Schiedel UNI advanced 14 014OMM, v=5,7m. Vykurovacie teleso
budú kachle na tuhé palivo s nominálnym výkonom 10kW.

Zastavaná plocha:

44 m2

Spevnené plochy:

59m2

Sklon strechy:

45°

Účel stavby:
Stavba – nebytová budova podľa § 43c písm. m) stavebného zákona –
ostatné nebytové budovy – záhradná chata.

II. Na uskutočnenie stavby stavebný úrad stanovuje podľa § 39a ods. 2 a
§ 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:
1. pozemku parc. č. C-KN 3181/40, 3181/119, oba kat. územie Dubnica nad Váhom a na pozemku
par. č. C-KN 3181/385, kat. územie Dubnica nad Váhom, ktorý vznikol na základe geometrického
plánu č. 43468608-01/22, vyhotovenom: Tomáš Baďura, Kpt. Nálepku 21, 911 01 Trenčín,
úradne overenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom pod č. G1-27/2022 zo dňa
24.02.2022. Umiestnenie stavby je zakreslené vo výkrese č. 01 „Koordinačná situácia“
z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu, ktorý rozhodne, či zmeny budú povolené v samostatnom
konaní podľa § 68 stavebného zákona alebo v zlúčenom kolaudačnom konaní s konaním o
zmene stavby pred dokončením podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, najmä nariadenie vlády SR č. 396/2006
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
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4. Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa §
43d a § 48 - § 52 stavebného zákona, príslušné technické normy, hygienické, protipožiarne a
bezpečnostné predpisy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z..
5. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i ods. 3 písm. a), d), e), f), h) stavebného zákona.
6. Spracovateľ projektu: MNprojekt, s.r.o., Duklianska 1988/65, 909 01 Skalica, IČO: 52 714 101 Ing. Michal Šupák – architektonicko-konštrukčné riešenie; spolupracujúci projektanti: Samuel
Lábsky, č. osv. 075/1/2018-EZ-P-E1-A,B - odborne spôsobilý na projektovanie elektrických
zariadení – elektroinštalácie, bleskozvod a uzemnenie, Ing. Boris Binek, PhD., reg.č. 11/2019,
špecialista požiarnej ochrany – požiarna ochrana; Ing. Peter Drahoš - zdravotechnika.
7. Stavba bude dokončená v termíne: do 24 mesiacov od dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. Žumpa sa povoľuje ako dočasná stavba v zmysle § 36 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) v
znení neskorších predpisov a doplnkov na dobu určitú a to do doby uvedenia verejnej kanalizácie
v predmetnej lokalite do prevádzky.
9. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu § 43f
stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na
zamýšľaný účel.
10. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky a zhotoviteľ stavby, určený vo výberovom
konaní, bude v zmysle § 44 stavebného zákona oprávnený na uskutočnenie stavby podľa
osobitných predpisov a bude zodpovedný za uskutočnenie stavby podľa overenej
projektovej dokumentácie. Stavebník je povinný v zmysle § 62 ods. 1 písm. d) stavebného
zákona oznámiť zhotoviteľa stavby (názov a sídlo) stavebnému úradu do 15 dní po ukončení
výberového konania.
11. Zhotoviteľ je v zmysle obchodnoprávnych predpisov povinný zabezpečiť stavbyvedúceho, ktorý
je podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona oprávnenou osobou.
12. Podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona bude na stavbe vedený stavebný denník, do ktorého budú
zapísané všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich
stavebné práce a priebeh výstavby.
13. Stavebník podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu začatie
stavby.
14. Organizáciu výstavby zabezpečiť tak, aby okolie stavby nebolo zaťažované hlukom, vibráciami,
prachom a exhalátmi nad prípustnú mieru, v súlade s platnými predpismi.
15. Práce vykonávať iba v čase medzi 8,00 – 19,00 hodinou. Zdržať sa stavebnej činnosti v čase dní
sviatkov a pracovného pokoja.
16. V prípade, že v súvislosti s uskutočňovaním stavby vznikne škoda na susedných
nehnuteľnostiach, jej náhradu zabezpečí stavebník po dohode s vlastníkmi. Ak nedôjde k dohode
o náhrade škody rozhodne príslušný súd.
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17. Vzniknuté odpady pri uskutočňovaní stavby je držiteľ odpadov povinný odovzdať iba osobe
oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom
mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s
týmto zákonom.
18. Ukončenie stavby stavebník oznámi stavebnému úradu podaním návrhu na kolaudáciu
podľa § 79 stavebného zákona. Návrh bude obsahovať náležitosti a prílohy podľa §17 a §18
vyhlášky MŽP SR č 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný predložiť stavebnému úradu evidenciu
vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v
súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. Čestné prehlásenie investora nebude stavebný úrad
akceptovať.
19. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať podmienky a požiadavky dotknutých orgánov
a organizácií:
•

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, č. j. KPUTN-2022/9374-2/33150/FAK zo dňa 22. 04.
2022:
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia,
resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za
vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o
náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí
ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou
odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do
obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné
opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a
odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z
nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu.
Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému
pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o
náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje
informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu
nálezovej situácie.

•

Mesto Dubnica nad Váhom, referát ochrany ovzdušia, č. j. ŽP – 7758/2022, zo dňa
07.04.2022:
1. Stavebníci - Miroslav Mutala a Jana Mutalová, rod. Malovcová, obaja bytom Centrum II
81/23-79, 018 41 Dubnica nad Váhom, zabezpečia zrealizovanie stavby malého zdroja
znečisťovania ovzdušia, umiestnenej v priestoroch záhradnej chaty situovanej v
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záhradkárskej a chatovej oblasti Medzihorie, na pozemkoch par. č. KN-C 3181/40 a KNC 3181/119, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, v súlade s predloženou projektovou
dokumentáciou a podmienkami danými v tomto záväznom stanovisku.
2. Prevýšenie komínového telesa vyvedeného od krbových kachlí nad hrebeň sedlovej
strechy záhradnej chaty so sklonom 45° bude v zmysle STN EN 15287-1 časť 1:
Komíny pre otvorené spotrebiče palív najmenej 400 mm.
3. Najmenší horizontálny odstup od sedlovej strechy záhradnej chaty k ústiu
komínového telesa vyvedeného od krbovej jednotky bude 2 300 mm alebo najmenší
odstup nehorľavých stavebných prvkov komínového telesa od sporáka meraný v 90°
uhle k ploche sedlovej strechy záhradnej chaty bude 1 000 mm.
4. K uvedeniu zdroja do prevádzky bude potrebné požiadať Mesto Dubnica nad Váhom
o vydanie súhlasu na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V stavebnom konaní účastníci konania neuplatnili námietky, o ktorých by stavebný úrad
musel rozhodovať.

Odôvodnenie:
Miroslav Mutala a Jana Mutalová, obaja bytom Centrum II. 81/23, 018 41 Dubnica nad
Váhom, v zastúpení Miloslav Šupák, Malé Košecké Podhradie 199, 018 31 Košecké Podhradie
podali na príslušný stavebný úrad dňa 25. 03. 2022 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:
„Záhradná chata“, na pozemku parc. č. C-KN 3181/40, 3181/119, oba kat. územie Dubnica nad
Váhom a na pozemku par. č. C-KN 3181/385, kat. územie Dubnica nad Váhom, ktorý vznikol na
základe geometrického plánu č. 43468608-01/22, vyhotovenom: Tomáš Baďura, Kpt. Nálepku 21,
911 01 Trenčín, úradne overenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom pod č. G127/2022 zo dňa 24.02.2022. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie, ktoré stavebný
úrad spojil s územným konaním o umiestnení stavby podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona.
Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad oznámilo listom č.j.: Výst. –
8556/2022-SCH - verejnou vyhláškou zo dňa 19. 04. 2022 (z dôvodu veľkého počtu účastníkov
konania) začatie stavebného konania, ktoré stavebný úrad spojil s územným konaním o umiestnení
stavby podľa § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona, a nariadil ústne pojednávanie a miestne
zisťovanie. Ústne pojednávanie a miestne zisťovanie sa uskutočnilo dňa 30. 05. 2022. Účastníci
konania nevzniesli voči stavbe žiadne námietky ani pripomienky.
K žiadosti o stavebné povolenie bola predložená 2 x projektová dokumentácia stavby, doklad
o úhrade správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, geometrický plán č. 43468608-01/22, vyhotovený: Tomáš Baďura, Kpt.
Nálepku 21, 911 01 Trenčín, úradne overený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom pod
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č. G1-27/2022 zo dňa 24.02.2022, vyjadrenia dotknutých orgánov: Krajský pamiatkový úrad
Trenčín, č. j. KPUTN-2022/9374-2/33150/FAK zo dňa 22. 04. 2022; Mesto Dubnica nad Váhom,
referát ochrany ovzdušia, č. j. ŽP – 7758/2022, zo dňa 07.04.2022 a Rozhodnutie o trvalom odňatí
poľnohospodárskej pôdy č. OU-TN-PLO1-2022/013654-002 zo dňa 30.03.2022. Dotknuté orgány
v konaní nepredložili námietky proti realizácii stavby.
Predložená žiadosť bola preskúmaná podľa § 37, § 62 stavebného zákona, pričom bolo
zistené, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a nie je
v rozpore s verejnými záujmami. Ďalej bolo zistené, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené
záujmy ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a dotknuté
orgány si posúdenie stavby podľa § 63 stavebného zákona nevyhradili. Navrhované umiestnenie
stavby je v súlade so schváleným ÚPN mesta Dubnica nad Váhom. Objekt je realizovaný
v lokalite, ktorá je podľa ÚPN mesta Dubnica nad Váhom súčasťou funkčných plôch priľahlého
záujmového územia 4 – „Pod Ostrým vrchom“ s funkčným vymedzením záhradkárske a chatové
lokality pod označením 4.8. Stavba svojím charakterom a účelom nemá nepriaznivý vplyv na
životné prostredie a neodporuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu stanoveným
v § 47 stavebného zákona a príslušným ustanoveniam vyhlášky č. 532/2002 Z.z..
Podľa výpisu z LV č. 4917 sú vlastníkmi pozemku parc. č. C-KN 3181/40 a 3181/119, oba
kat. územie Dubnica nad Váhom stavebníci: Miroslav Mutala a Jana Mutalová, obaja bytom
Centrum II. 81/23, 018 41 Dubnica nad Váhom. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil
dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia stavby. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so
stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavba nesmie byť
začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.).
Stavebné povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov konania.
Správny poplatok uložený podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, podľa položky 60 písm. b) bod 2. vo výške 50,- Eur bol uhradený na účet
správneho orgánu v hotovosti (poklad. doklad 612200649 zo dňa 25.03. 2022).

Poučenie:
Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, proti
tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na
Mesto Dubnica nad Váhom, Mestský úrad, ul. Bratislavská 434/9. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podľa správneho poriadku.

Bc. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu, oddelenia investičnej výstavby, životného
prostredia a dopravy na základe poverenia primátora mesta
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Stavebné povolenie sa účastníkom konania podľa § 69, ods. 2 stavebného zákona doručuje
verejnou vyhláškou, ktorá bude po dobu 15 dní vyvesená na úradnej tabuli mesta Dubnica nad
Váhom a na webe: www.dubnica.eu v časti „úradná tabuľa“.

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

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

Príloha: overená projektová dokumentácia pre stavebníka
Rozhodnutie sa doručí:
Účastníkom konania
1. Doručuje sa účastníkom konania známym a neznámym právnickým a fyzickým osobám,
ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným
pozemkom a stavbám, vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (vlastníci
pozemkov a stavieb uvedených na prvej strane tohto rozhodnutia a susedných pozemkov a
stavieb).
Dotknutým orgánom:
1. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek št. správy odpadového hospodárstva,
2. Mesto Dubnica nad Váhom, ref. životného prostredia, ochrana ovzdušia.
Na vedomie:
1. Miloslav Šupák, Malé Košecké Podhradie 199, 018 31 Košecké Podhradie,
2. Jana Mutalová, Centrum II. 81/23, 018 41 Dubnica nad Váhom,
3. Miroslav Mutala, Centrum II. 81/23, 018 41 Dubnica nad Váhom,
4. Ing. Michal Šupák, Pod hájom 1358/139, 018 41 Dubnica nad Váhom (projektant).
Co/ Mesto Dubnica nad Váhom – odd. výstavby a ÚP (tu).
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