
N á v r h VZN zverejnený na úradnej tabuli  a webe mesta Nemšová:  09.02.2018 
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:  20.02.2018 

 
NÁVRH 

 
Mesto Nemšová v zmysle § 4 ods. 4 písm. j  a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  a v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. z. ( stavebný 
zákon)  vydáva toto  
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. ... /2018, ktorým sa vyhlasuje  záväzná 

časť Územného plánu mesta Nemšová 
 

Článok I 
Základné ustanovenia 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nemšová 
(ÚPN mesta Nemšová), ktorá je uvedená v prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia a to ako: 
       Textová časť     -  Záväzná časť ÚP mesta Nemšová 
       Výkresová časť -  Výkres č. 08  Výkres záväzných častí návrhu územného plánu a schéma 

verejnoprospešných stavieb M 1: 10 000 
Výkres č. 09  Výkres záväzných častí návrhu územného plánu a schéma 
verejnoprospešných stavieb M 1: 5 000  

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, hranice zastavaného 
územia obce, usporiadania  verejného dopravného, a technického vybavenia, ustanovenia plôch pre 
verejnoprospešné stavby, kultúrnohistorických hodnôt, starostlivosti o životné prostredie, tvorby 
krajiny vrátane plôch zelene. 
 

Článok  II 
Uloženie dokumentácie Územného plánu mesta Nemšová 

 
Schválená dokumentácia „Územný plán mesta Nemšová“ je uložená s možnosťou do nej nahliadnuť 
na: 
 a) Mestskom úrade Nemšová, Oddelení investičnej výstavby, ÚP, stavebného poriadku, dopravy 
a pozemných komunikácií, SNP č. 4, Nemšová,  
b) Okresnom úrade Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín. 

 
Článok  III 

Záverečné ustanovenie 
 
1. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo dňa 28.02.2018  na 
svojom zasadnutí uznesením číslo ................. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie  nadobúda účinnosť  15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli 
mesta.  
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Nemšová č. 38/2002, ktorým sa vyhlasuje  záväzná časť:  Zmeny č. 01  a ôsmich doplnkov č. 03-10 
Územného plánu sídelného útvaru Nemšová... a  VZN Mesta Nemšová č 7/2015, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN-SÚ Nemšová č. 1/2014 Nemšová. 
 
V Nemšovej 28.02.2018        
                                                                                                       
                                                                                                          Ing. František Bagin 

                                                                                primátor mesta  


