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VEREJNÁ VYHLÁŠKA     

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí stavebného konania  spojeného s územným konaním  

a upustenie od ústneho konania. 

 

     Stavebníci Marián Patka a manž. Martina Patková rod. Hoštáková, Slnečná 1343/19, 

914 41 Nemšová požiadali dňa 09.01.2023 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia  

v spojenom územnom a stavebnom konaní stavby:  

 

„GARÁŽ“ 

 

v obci Nemšová, k. ú. Kľúčové na pozemku registra C KN parc. č. 219/4, 219/3 pozostávajúcu 

zo samostatne stojacej garáže  s využitím pre parkovanie motorového vozidla a na uloženie 

bicyklov, záhradkárskej techniky a náradia. Stavba bude  obdĺžnikového pôdorysného tvaru 

o rozmeroch 4,1 x 6,5 m s kratšou stranou od uličného pohľadu s prístupom od miestnej 

komunikácie ulica Slnečná. Stavba bude samostatne stojaca, nepodpivničená so sedlovou 

strechou. 

Technické parametre stavby: 

Zastavané plocha: 27,00 m2. 

Úžitková plocha: 24,21 m2. 

Obostavaný priestor: 105,00 m3. 

Výška stavby od ±0,00 po hrebeň: + 4,97 m. 

 

     Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie stavby. 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 stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona, ktoré 

stavebný úrad podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spája s územným konaním známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom a  u p ú š ť a  v zmysle  § 61 ods. 2 stavebného 

zákona  od miestneho zisťovania a ústneho konania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe 

pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie.  

     Účastníci konania si môžu  v zmysle § 61 ods. 3 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 (dňom 

doručenia  tohto oznámenia účastníkom konania - právnym nástupcom po zomrelom Ing. 

Mariánovi Amrichovi PhD., naposledy bytom Nemšová, Duklianska 671/14 je 15 – ty. deň odo  
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dňa zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli mesta), na neskôr podané námietky stavebný úrad 

neprihliadne.  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 stavebníka Mariána Patku a manž. Martiny 

Patkovej rod. Hoštákovej, Slnečná 1343/19, 914 41 Nemšová. 

Toto oznámenie  musí byť zverejnené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od 

nasledujúceho dňa po vyvesení. 

 

 

 

                                                                                                                     JUDr. Miloš Mojto 

                                                                                                                        primátor mesta 

 

 

 
VYVESENÉ DŇA: 

 

ZVESENÉ DŇA:  

 

POTVRDENÉ DŇA: 

 

 

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

                                                                                                                     Mestský úrad v Nemšovej         

                             podpis, pečiatka 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

Stavebník: 

1. Marián Patka, Slnečná 1343/19, 914 41 Nemšová  

2. Martina Patková, Slnečná 1343/19, 914 41 Nemšová 

Ostatní účastníci konania: 
3. Právny nástupcovia po zomrelom Ing. Mariánovi Amrichovi PhD., naposledy bytom 

Nemšová, Duklianska 671/14 – verejná vyhláška 

4. Ing. Soňa Amrichová, Slnečná 1351/35, 914 41 Nemšová 

5. Vincent Machara, Slnečná 1430/45, 914 41 Nemšová 

6. Ing. Lenka Macharová, Slnečná 1430/45, 914 41 Nemšová 

7. Mesto Nemšová, MsÚ Nemšová, FO – Ing. Zuzana Stanová, Janka Palu 2/3, 914 41 

Nemšová 

8. Ing. Pavol Vavruš, Bernolákova 20A, 914 41 Nemšová 

Dotknuté orgány : 

9. Mesto Nemšová, Oddelenie správne, referát životného prostredia – Ing. Zuzana 

Chovancová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

 


