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Verejná vyhláška 
 

O Z N Á M E N I E 
o začatí územného konania 

 a upustenie od ústneho konania. 

 

Navrhovatelia Peter Haliak, Jesenského 2, 914 41 Nemšová a Anna Haliaková,  

Slovenskej armády 40, 914 41 Nemšová požiadali dňa 15.06.2022 Mesto Nemšová 

o vydanie  územného rozhodnutia  na líniovú stavbu: 

 

,,Prípojka NN pre parc. č. 3832/1, KÚ Nemšová, okres Trenčín“. 

 

Líniová stavba sa bude realizovať v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch registra  

C KN parc. č.: 3822/3, 3822/1, 3832/1. 
 

Uvedeným dňom bolo začaté územné  konanie. Mesto Nemšová ako vecne a miestne 

príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 

písm. a) bod 1 zák. 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 spojení s § 27 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

o z n a m u j e 
 

začatie územného konania v súlade s ustanovením § 36 odst. 1 stavebného zákona známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne  u p ú š ť a od ústneho pojednávania 

v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 stavebného zákona v nadväznosti na prechodné 

ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID 19 podľa § 142h 

ods. c) stavebného zákona. 

 

Účastníci konania si môžu v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona svoje námietky 

a pripomienky k žiadosti písomne uplatniť na Mestskom úrade v Nemšovej, stavebnom úrade, 

Ul. SNP č. 4 a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak stavebný úrad nebude  

na ne prihliadať.  

Do podkladov žiadosti môžu účastníci konania nahliadnuť na Mestskom úrade v Nemšovej, 

stavebnom úrade, Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové dni: pondelok, streda, 

piatok), alebo u stavebníkov Petra Haliaka, Jesenského 2, 914 41 Nemšová  

a Anny Haliakovej, Slovenskej armády 40, 914 41 Nemšová. 

 



Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona 

v znení neskorších predpisov z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania. 

Rozhodnutie musí byť vyvesené v súlade § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nemšová a súčasne na 

webovej stránke mesta Nemšová. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia 

tohto rozhodnutia.    

 

 

 

 

 

                                                                                                          JUDr. Miloš Mojto 

                                                                                                      primátor mesta Nemšová 

 

 

VYVESENÉ DŇA:  

 

ZVESENÉ DŇA:   

 

POTVRDENÉ DŇA: 

 

 

Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         

                       podpis, pečiatka 

 

 
 

Doručí sa verejnou vyhláškou – stavba s veľkým počtom účastníkov: 

1.    Verejná vyhláška – právnickým osobám aj fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné 

práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté (vlastníci pozemkov uvedených na prvej strane tohto rozhodnutia 

a susedných pozemkov).  

Ostatní účastníci konania: 

2.    Peter Haliak, Jesenského 2, 914 41 Nemšová 

3.    Anna Haliaková, Slovenskej armády 40, 914 41 Nemšová 

4.    Mesto Nemšová FO – Ing. Stanová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

Dotknuté orgány: 
5.    Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

6.     Regionálna vodohospodárska spoločnosť Vlára – Váh, s. r.o., Ul. J. Palu č. 3, 914 41        

        Nemšová 

7.     SPP – distribúcia a.s., Ul. Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26 

8.     Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava 

9.    Okresné riaditeľstvo policajného zboru v TN, ODi, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 

10.  Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

11.  Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany  

       prírody, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

12.  Ministerstvo obrany SR,  Agentúra správy majetku MO SR, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava 

13.  Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

 


