
Návrh VZN:  

Zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta:                    8. júna 2022.  

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie do:                   20. júna 2022.  

Všeobecné záväzné nariadenie zverejnené na úradnej tabuli       29. júna 2022. 

Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.  

 

Mesto Nemšová prostredníctvom svojho orgánu- mestského zastupiteľstva podľa § 6 ods. 

1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon 

o obecnom zriadení) a v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení, sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NEMŠOVÁ č.   9  /2022, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta 

(ÚPN) Nemšová č. 2 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Nemšová č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta 

Nemšová 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č.1/2018 zo dňa 28. 2. 2018, ktorým sa 

vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Nemšová sa mení a dopĺňa takto: 

Článok I 

Záväzná textová časť sa mení a dopĺňa v zmysle Prílohy č.1, ktorá je súčasťou tohto 

všeobecne záväzného nariadenia. 

Článok II  

Záväzná grafická časť sa mení a dopĺňa v zmysle náložky výkresu č. 08 Výkres záväzných 

častí návrhu územného plánu a schéma verejnoprospešných stavieb M 1: 10 000  

a v zmysle náložky výkresu č. 09 Výkres záväzných častí návrhu územného plánu  

a schéma verejnoprospešných stavieb M 1: 5 000. 

Článok III  

Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov ÚPN-M Nemšová č. 2 je uložená  

s možnosťou do nej nahliadnuť na Okresnom úrade v Trenčíne Odbor výstavby a bytovej 

politiky, na mestskom úrade Nemšová a na príslušnom stavebnom úrade. 

Článok IV 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nemšová toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo dňa  

23. júna 2022 na svojom zasadnutí uznesením číslo 446. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 14. júla 2022. 

 V Nemšovej  29.6.2022                              .......................................................................... 
            Miloš Mojto  -  primátor mesta Nemšová                          


