
MESTO  NEMŠOVÁ 
Mestský úrad v Nemšovej, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

OV/303/2016/2090/DL    Tel. kontakt: 032/6509647, 0918 876 665  V Nemšovej, 07.11.2016 
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Vec: Upovedomenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu o nariadení odstránenia  
         nepovolenej drobnej stavby ,,oplotenie“ vydanom Mestom Nemšová  dňa  
         28.09.2016  pod číslom OV/303/2016/1740/DL a výzva na vyjadrenie sa účastníkov  
         konania. 
 
 
           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 v nadväznosti na § 56 Zák. č. 71/1967 o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (správny poriadok) 
 

upovedomuje 
 
účastníkov konania o nariadení odstránenia nepovolenej drobnej stavby ,,oplotenie““ 
v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča, na pozemkoch registra E-KN parc. č.: 78, 79/1, 81 a na 
pozemku registra C-KN parc. č.: 811 stavebníka Vladimíra Švitela, Pod hájom č. 960/22-
18, 018 41 Dubnica nad Váhom, že voči rozhodnutiu o nariadení odstránenia 
nepovolenej drobnej stavby ,,oplotenie“ zo dňa 28.09.2016 číslo OV/303/2016/1740/DL 
bolo Mestu Nemšová dňa 21.10.2016 doručené odvolanie stavebníka Vladimíra Švitela, 
Pod hájom č. 960/22-18, 018 41 Dubnica nad Váhom a účastníka konania Mgr. Mariána 
Švitela, Pod hájom č. 960/22, 018 41 Dubnica nad Váhom v znení cit.: 
   

             ,,    Obdržali sme predmetné uznesenie o odstránenie stavby s ktorým však nesúhlasíme a 
zároveň sa odvolávame. 

                     V odôvodnení sa uvádza, že predmetná parcela sa nachádza v extraviláne obce a jej 
oplotením by bol zamedzený prístup vlastníkov susedných pozemkov – pýtame sa ako to 
riešili doteraz. Pokiaľ sa týka toto záhradkárov mali toto riešiť spoločne s Ing. Bachratou – 
keď im pridelovala záhradky – možnosť majú vrchom nad záhradkami (je tam cesta) alebo 
cestou k mlynu (na konci obce). 

                   Účastníci konania, či už ide o fyzické alebo PO nenamietali nezákonnosť oplotenia – 
čiže im neprekáža. 

             Mesto tu stále obchádza fakt, že v minulosti scudzilo pozemok, kde uskutočnilo 
neoprávnenú stavbu a taktiež oplotenie bez patričných povolení na tej istej parcele. Taktiež 
obchádza fakt, že po činnosti strelnice sú na pozemku nábojnice, staré pneumatiky vo 
valoch (čierna skládka) a toto sa nesnaží dať do pôvodného stavu. 

             Ako si máme potom vysvetliť dva rôzne prístupy, keď mesto postavilo oplotenie bez 
patričných povolení a to nik neodstránil hoci je postavené na scudzenom pozemku bez 
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             súhlasu spoluvlastníkov predmetnej parcely. Zákon predsa platí i pre organizáciu – no na 

Slovensku to ako vidíme neplatí. “ koniec cit… 
 
 
  Stavebný úrad v súlade s § 56 správneho poriadku  
 

vyzýva, 
 

účastníkov konania o nariadení odstránenia nepovolenej drobnej stavby, aby sa 
najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia k odvolaniu písomne 
vyjadrili. Po tejto lehote stavebný úrad v súlade s § 57 odst. 2 správneho poriadku predloží 
odvolanie voči vydanému rozhodnutiu na  odstránenie nepovolenej drobnej stavby zo dňa 
28.09.2016 číslo OV/303/2016/1740/DL spolu so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu 
na rozhodnutie. 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od 
nasledujúceho dňa po vyvesení. 

 

 
 
                                                                                                           Ing. František B a g i n 
                                                                                                                 primátor mesta 
 
 
 

 
 

  
 
 

VYVESENÉ DŇA:  
 
ZVESENÉ DŇA:   
 
POTVRDENÉ DŇA: 
 
Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         
                       podpis, pečiatka 
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Doručí sa: 
Žiadateľ: 
       1.  Vladimír Švitel, Pod hájom č. 960/22-18, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Ostatní účastníci konania: 
       2.  BlackSun Property Ltd., Global Gateway 8, Rue de la perle, Mahé, SEYCHELLES  
            v zastúpení Tibor Karady, Závadská č. 807/97, 914 41 Nemšová, Company Number  
            153278 
       3.  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská  
            Štiavnica 
       4.  Michal Blažej – spoluvlastník pozemku registra E KN parc. č. 77/2 v k. ú. Ľuborča –  
            verejná vyhláška 
       5.  Jozef Chudo, Ul. Kukučínova č. 24, 914 41 Nemšová 
       6.  Katarína Paľovčíková, Kolonica 68, 067 61 Kolonica 
       7.  PaedDr. Margita Chudová, Jurkovičova 963/20, 149 00 Praha 4 
       8.  Anton Chudo, Pod hájom č. 1097/94, 018 41 Dubnica nad Váhom 
       9.  Gabriela Csinová, Jamnického č. 10, 810 00 Bratislava 
       10. Jozef Blažej - spoluvlastník pozemku registra E KN parc. č. 77/2 v k. ú. Ľuborča –  
             verejná vyhláška 
       11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 47 Bratislava 
       12. Augustín Chudo, Ul. Kukučínova č. 1046/8, 914 41 Nemšová 
       13. Anton Chudo, Valová č. 4261/10, 921 01 Piešťany 
       14. Jozef Morihlatko, Ul. Kukučínova č. 1048/12, 914 41 Nemšová 
       15. LESY SR, š. p., Námestie SNP č. 8, 974 66 Banská Bystrica 
       16. Ondrej Holeček - spoluvlastník pozemku registra E KN parc. č. 78 v k. ú. Ľuborča –  
             verejná vyhláška 
       17. Jozef Heglas, Pod Bôrikom č. 42/5, 018 51 Nová Dubnica 
       18. Mgr. Marián Švitel, Pod hájom č. 960/22, 018 41 Dubnica nad Váhom 
       19. Ľudovít Bahno, Ul. Železničná č. 129/9, 914 42 Horné Srnie 
       20. Mesto Nemšová, Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – Ing. Savková 
 
 
 
 


