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Územný plán mesta Nemšová – vyhodnotenie pripomienok a stanovísk uplatnených v rámci NÁVRHU ÚP 

mesta Nemšová 
 

Č: Dátum: 
Názov organizácie, fyzických 

a právnických osôb: 
Vyjadrenie: Vyhodnotenie: 

1 21.9. 
2017 

TRANSPETROL, a. s., 
Šumavská 38, 821 08 
Bratislava, prevádzka Šahy zn. 
2701/17-Bu/La 

Nezasahuje do ochranného pásma 
ropovodu, žiadne pripomienky. 

berie sa na 
vedomie 

2 21.9. 
2017 

Peter Kutlík, Slnečná 1675//15 
A, Nemšová, kutlik@tss.sk 

Zapracovanie rozvojovej plochy pre šport a 
telovýchovu z dôvodu rozšírenia 
športového areálu TJ Vlára Kľúčové. 

Neakceptuje sa. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územno-
plánovacej 
dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

3 22.9. 
2017 

Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra, Mlynská dolina 
1, 817 04 Bratislava, zn. 231-
2138/2988/17 

Vyjadrenie postúpené MŽP SR, sekcia 
geológie a prírodných zdrojov. 

berie sa na 
vedomie 

4 25.9. 
2017 

Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 
824 12 Bratislava, 
Produktovod Kľačany, zn. 
57400/2017/415 

Nedochádza k stretu záujmov s 
produktovými vedeniami. 

berie sa na 
vedomie 

5 25.9. 
2017 

Obec Horné Srnie, Družstevná 
430/1, 914 42 Horné Srnie 

Nemá pripomienky. berie sa na 
vedomie 

6 27.9. 
2017 

Železnice SR, generálne 
riaditeľstvo, odbor expertízy, 
Klemensova 8, 813 61 
Bratislava 1, zn. 
24744/2017/O420-2 
 

a) Zachovať existujúce objekty a zariadenia 
ŽSR, ako aj zachovať dostupnosť a 
prepojenie na infraštruktúru mesta a všetky 
novovybudované kríženie komunikácií s 
traťou, riešiť ako mimoúrovňové. 

Berie sa na 
vedomie 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou 

b) Odporúčame novovybudované objekty 
priemyselnej, občianskej a technickej 
vybavenosti situovať z ekologického 
hľadiska v takej vzdialenosti od železničnej 
trate, aby boli umiestnené za hranicou 
najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku 
spôsobenej prevádzkou železničnej 
dopravy, platné pre príslušné objekty, 
stavby a územia, v zmysle príslušnej 
legislatívy. V prípade ich umiestnenia v 
ochrannom pásme dráhy zabezpečiť 
opatrenia na elimináciu nepriaznivých 
účinkov železničnej prevádzky z hľadiska 
hluku a vibrácií...v zmysle zákona č. 
355/2007 Z. z. a vyjadrenia RÚVZ. 
 

Berie sa na 
vedomie 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou 
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c) Stavby v obvode dráhy a v ochrannom 
pásme dráhy podliehajú dodržiavaniu 
ustanovení Zákona č. 513/2009 Z.z. o 
dráhach a Zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní stavebnom poriadku v 
znení neskorších predpisov. Reguláciou 
územia nesmie byť narušený rozvoj 
železničnej dopravy. 

Berie sa na 
vedomie 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou 

7 29.9. 
2017 

Okresný úrad Trenčín, odbor 
krízového riadenia, 
Hviezdoslavova 3, 911 01 
Trenčín, OU-TN-OKRI-
2017/000452-10 

Súhlasí bez pripomienok. berie sa na 
vedomie 

8 29.09. 
2017 

Ministerstvo obrany SR, 
agentúra správy majetku, 
Kutuzovova 8, 832 47 
Bratislava, zn. ASM-30-
2227/2017C11:C18C11:CC11:
C20 

a) Zachovať všetky vojenské objekty v 
riešenom území mesta a rešpektovať ich 
ochranné pásma. 

Akceptuje sa. 
Dokumentácia 
bola prepracovaná 
v súlade s 
pripomienkou. 
Ochranné pásmo 
bolo upravené na 
75m od 
vojenského areálu 

b) V riešenom území mesta Nemšová je 
nutné prihliadať na všetky aspekty zásahov 
do územno-plánovacej dokumentácie s 
možným vplyvom na dislokáciu a činnosť 
OS SR, najmä na priestory, objekty 
dislokácie jednotiek OS SR a ich 
bezpečností a ochranné pásma. 

Akceptuje sa. 
Dokumentácia 
bola prepracovaná 
v súlade s 
pripomienkou. 
Ochranné pásmo 
bolo upravené na 
75m od 
vojenského areálu 

c) Vojenské objekty budú aj naďalej 
dlhodobo využívané ozbrojenými silami, je 
nevyhnutné rešpektovať ich ochranné 
pásma a túto skutočnosť je treba zohľadniť 
aj pri riešení celkovej koncepcie dopravy na 
území mesta. 

Akceptuje sa. 
Dokumentácia 
bola prepracovaná 
v súlade s 
pripomienkou. 
Ochranné pásmo 
bolo upravené na 
75m od 
vojenského areálu 

d) Zo záujmových dôvodov OS SR pri 
realizácii jednotlivých plánovaných 
stavebných celkov ÚPN mesta Nemšová 
požadujeme zabezpečiť prejazdnosť 
(obslužnosť) komunikácie I/57, III/1869 (po 
preklasifikovaní II/507) v úseku 
plánovaného záberu ÚPMN o minimálnej 
šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m. 

Berie sa na 
vedomie 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou 

e) Zo záujmových dôvodov OS SR v žst. 
Nemšová, kde do železničnej infraštruktúry 
ŽSR vyúsťuje vojenská železničná vlečka 
VÚ 9994 Nemšová zabezpečiť prejazdnosť 
danej žst. a pripojenia vojenskej železničnej 
vlečky do infraštruktúry ŽSR. 
 

Berie sa na 
vedomie 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou 
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f) Neobmedzovať prejazdnosť a celkovú 
prevádzkyschopnosť vojenskej železničnej 
vlečky VÚ 9994 Nemšová v úsekoch 
záberu navrhovaných stavebných celkov 
ÚPMN. 
 

Berie sa na 
vedomie 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou 

g) Pri preklasifikovaní kategórii cestnej 
siete v meste Nemšová (II/507 a miestnych 
komunikácii III/1869...) v súlade s 
navrhovaným ÚPMN a s tým súvisiacim 
presmerovaním tranzitnej dopravy, zmenou 
intenzity dopravy, požadujeme zabezpečiť 
vybudovanie prechodov pre peších na 
komunikácii I/57 a miestnej komunikácii 
(ul. Slovenskej armády) v blízkosti VÚ 
9994 Nemšová a to z hľadiska zabezpečenia 
bezpečnosti pri predpokladanej zvýšenej 
intenzite dopravy v danom úseku. 
 

Berie sa na 
vedomie 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou 

h) Pri dopravných obmedzeniach na 
komunikáciách zasiahnutých záberom 
plánovaných stavebných celkov 
navrhovaného ÚPMN postupovať v zmysle 
§7 a §24, ods. e) Zákona č. 135/1961 Zb. a 
Vyhlášky FDM č. 35/1984, §10 ods. 6, 
písmeno b. 
 

Berie sa na 
vedomie 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou 

i) Spracovať plán organizácie dopravy 
počas pripravovanej realizácie s 
obmedzeniami v úsekoch navrhovaných 
stavebných celkov ÚPMN. 

Berie sa na 
vedomie 
Pripomienka bude 
predmetom 
riešenia 
nasledovných 
podrobných 
dokumentácií 

j) Začiatok a koniec plánovaných 
jednotlivých stavebných celkov a 
dopravných obmedzení, ktoré tvoria 
navrhovaný ÚPMN oznámiť priamo na 
odbor vojenskej dopravy Úradu 
logistického zabezpečenia OS SR, 
Kutuzovova 8, Bratislava, e-mail: 
dicvd@mil.sk. 

Berie sa na 
vedomie 
Pripomienka nie 
je predmetom 
riešenia ÚPN-M,  
bude predmetom 
riešenia 
nasledovných 
podrobných 
dokumentácií 

k) Zaslať PD pre všetky stavebné celky 
(stavby), ktoré sú zahrnuté v ÚPMN pre 
každý stupeň konania na vyjadrenie. 

Berie sa na 
vedomie 
Pripomienka nie 
je predmetom 
riešenia ÚPN-M,  
bude predmetom 
riešenia 
nasledovných 
podrobných 
dokumentácií 
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9 2.10. 
2017 

Ministerstvo životného 
prostredia SR, sekcia geológie 
a prírodných zdrojov, odbor 
štátnej geologickej správy, 
Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 
Bratislava, zn. 2734/2017-5.3, 
42352/2017 

a) V k. ú. Mesta Nemšová sa nachádzajú 4 
výhradné ložiská a 1 ložisko nevyhradeného 
nerastu. Ministerstvo požaduje dodržať 
ustanovenia §18 a §19 banského zákona 
tak, aby bola zabezpečená ochrana 
výhradných ložísk proti znemožneniu alebo 
sťaženiu ich dobývania a podľa §17 ods.5 a 
§26 ods.3 banského zákona vyznačiť 
hranice chránených ložiskových území a 
dobývacích priestorov v územnoplánovacej 
dokumentácii. Územia v blízkosti 
chránených ložiskových území a 
dobývacích priestorov nevyužívať na 
obytné, prípade rekreačné účely. 
 
 

Berie sa na 
vedomie. 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou 

b) Evidované staré banské diela, podľa 
priloženej mapy, vymedziť ako plochy 
vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa §12 
ods. 4 písm. o) Vyhlášky MŽPSR č. 
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii a vyznačiť v 
územnoplánovacej dokumentácii. 
 

Berie sa na 
vedomie. 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou. 

c) Odporúča skládky zobrazené na 
priloženej mape dostatočne zohľadniť v 
dokumentácii. 

Berie sa na 
vedomie. 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou 

d) V území sú evidované konkrétne 
environmentálne záťaže, ktoré môžu 
negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho 
využitia územia. 

Berie sa na 
vedomie 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou 

e) Orgány územného plánovania sú podľa 
§20 ods. 1 geologického zákona povinné v 
textovej a grafickej časti dokumentácie 
zohľadniť výsledky geologických prác, v 
konkrétnom prípade výsledky 
inžinierskogeologického prieskumu 
spracované v záverečnej správe: Atlas máp 
stability svahov SR v M 1:50 000. Svahové 
deformácie v predmetnom území negatívne 
ovplyvňujú možnosti využitia územia pre 
stavebné účely. 

Berie sa na 
vedomie. 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou 

f) Predmetné územie spadá do nízkeho až 
stredného radónového rizika. Stredné riziko 
môže negatívne ovplyvniť možnosti 
ďalšieho využitia územia. 

Berie sa na 
vedomie. 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou. 

g) Vymedzuje ako riziká stavebného 
využitia územia: výskyt potenciálnych, 
stabilizovaných a aktívnych zosuvov a 
výskyt stredného radónového rizika. 

Berie sa na 
vedomie. 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou. 
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10 2.10. 
2017 

Obvodný banský úrad v 
Prievidzi, Matice slovenskej 
10, 971 01 Prievidza, zn. 943-
2205/2017 

Aby pri spracovaní územnoplánovacej 
dokumentácie pre ÚPMN bol dodržaný §15 
ods. 1 a ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o 
ochrane a využití nerastného bohatstva 
(banský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 

Berie sa na 
vedomie. 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou. 

11 2.10. 
2017 

Regionálna veterinárna a 
potravinová správa Trenčín, 
Súdna 22, 911 01 Trenčín, zn. 
ZZ/2316/2017/001 

Nemá pripomienky. Berie sa na 
vedomie. 

12 2.10. 
2017 

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské 
nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
zn. DPSMK/008 

a) V bode 2.15.4.4 Distribučná sieť v časti  ,,VTL pripojovacie 
plynovody" požadujú opraviť: 
Pripojené na VTL DN300 PN 25 Akceptuje sa. 

Dokumentácia 
bola doplnená. 

RS Nemšová DN150 PN 25 
Pripojené na VTL DN100PN 25 
RS Nemšová 2 DN100PN 25 
RS Nemšová 3 DN100 PN 25 
RS Nemšová 4 DN50 PN25 
b) V bode 2.15.4.4 Distribučná sieť v časti ,,Regulačná stanica 
plynu" požadujú doplniť: V katastrálnom území mesta Nemšová 
sa nachádzajú: 
RS LIDL Nemšová - cudzia Akceptuje sa. 

Dokumentácia 
bola doplnená. 

RS Nemšová kasárne - cudzia 

c) v bode 2.15.4.3 Prepravná sieť v časti ,,Technologické 
zariadenia" požadujú doplniť: 
RS Nemšová/PS výkon 50 000 m³/h Akceptuje sa. 

Dokumentácia 
bola doplnená. 

d) V bode 2.15.4.5 Distribučná sieť lokálna požadujú doplniť: 
RS Nemšová s výkonom 1200 m³/h Akceptuje sa. 

Dokumentácia 
bola doplnená. 

e) V bode 2.15.4.5 Distribučná sieť lokálna 
v časti ,,Vyťaženosť siete a RS" požadujú 
doplniť upozornenie na skutočnosť, že 
uvedeným nárastom odberu zemného plynu 
o 1481 m³/h (2 564 836 m³/rok) v nových 
rozvojových lokalitách bude potrebné 
realizovať zásahy do existujúcej NTL, 
STL1, STL2, DS a prípadné zvýšenie 
výkonu RS, podmienky budú stanovené v 
ďalších stupňoch projektových 
dokumentácii. 

Akceptuje sa. 
Dokumentácia 
bola doplnená. 

f) Vo výkrese s označením Verejného 
technického vybavenia požadujú opraviť 
uvedenú dimenziu VTL plynovodu DN300 
na DN 100 v zmysle priloženého výkresu 
znázornenia a umiestnenia plynárenských 
zariadení. 
 

Akceptuje sa. 
Dokumentácia 
bola doplnená. 

g) Na základe priloženého výkresu priestorového usporiadania sa 
v blízkosti rozvojových lokalít nachádza distribučná sieť 
prevádzkovaná SPP - D: 
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*Lokalita č. Nemšová 01, 02, 03A, 05, 06, 
07, 29 prechádza distribučná sieť 
prevádzkovaná SPP - D, VTL plynovod z 
materiálu oceľ DN300, DN150, DN80 s 
maximálnym prevádzkovým tlakom do 2,5 
Mpa. Upozorňujú, že pre umiestnenie 
stavby bude potrebné stanoviť technické 
podmienky pre umiestnenie stavby v 
bezpečnostnom a ochrannom pásme 
plynárenského zariadenia v zmysle TPP 
90601. 

Berie sa na 
vedomie. 
Urbanizácia 
lokalít je 
podmienená 
obstaraním 
podrobnej 
Územnoplánovac
ej dokumentácie. 

*Lokalita č. Nemšová 03, 04, 28 v blízkosti 
sa nachádza distribučná sieť prevádzkovaná 
SPP - D, VTL plynovod z materiálu oceľ 
DN300, DN100 s maximálnym 
prevádzkovým tlakom do 2,5 Mpa. 
Upozorňujú, že pre umiestnenie stavby 
bude potrebné stanoviť technické 
podmienky pre umiestnenie stavby v 
bezpečnostnom a ochrannom pásme 
plynárenského  zariadenia v zmysle 
TPP90601. 

Berie sa na 
vedomie. 
Urbanizácia 
lokalít je 
podmienená 
obstaraním 
podrobnej 
Územnoplánovac
ej dokumentácie. 

*Lokalita č. Nemšová 26 prechádza 
distribučná sieť prevádzkovaná SPP - D, 
VTL plynovod z materiálu oceľ DN200 s 
maximálnym prevádzkovým tlakom do 6,3 
Mpa, DN300 s maximálnym prevádzkovým 
tlakom do 2,5MPa. Upozorňujem, že pre 
umiestnenie stavby bude potrebné stanoviť 
technické podmienky pre umiestnenie 
stavby v bezpečnostnom a ochrannom 
pásme plynárenského zariadenia v zmysle 
TPP 90601. 

Berie sa na 
vedomie. 
Urbanizácia 
lokalít je 
podmienená 
obstaraním 
podrobnej 
Územnoplánovac
ej dokumentácie. 

*Lokalita č. Ľuborča 19,20 prechádza 
distribučná sieť prevádzkovaná SPP - D, 
VTL plynovod z materiálu oceľ DN500 s 
maximálnym prevádzkovým tlakom do 6,3 
Mpa. Upozorňujú, že pre umiestnenie 
stavby bude potrebné stanoviť technické 
podmienky pre umiestnenie stavby v 
bezpečnostnom a ochrannom pásme 
plynárenského zariadenia v zmysle TPP 
90601 
 

Berie sa na 
vedomie. 
Urbanizácia 
lokalít je 
podmienená 
obstaraním 
podrobnej 
Územnoplánovac
ej dokumentácie. 

*Lokalita č. Kľúčové 10 prechádza 
distribučná sieť prevádzkovaná SPP - D, 
VTL plynovod z materiálu oceľ DN500 s 
maximálnym prevádzkovým tlakom do 6,3 
Mpa. Upozorňujú, že pre umiestnenie 
stavby bude potrebné stanoviť technické 
podmienky pre umiestnenie stavby v 
bezpečnostnom a ochrannom pásme 
plynárenského zariadenia v zmysle TPP 
90601. 
 

Berie sa na 
vedomie. 
Urbanizácia 
lokalít je 
podmienená 
obstaraním 
podrobnej 
Územnoplánovac
ej dokumentácie. 
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*Lokalita č. Ľuborča 02, 03, 17, 18 
prechádza distribučná sieť prevádzkovaná 
SPP - D, VTL plynovod z materiálu oceľ 
DN100 a DN50 s maximálnym 
prevádzkovým  tlakom do 2,5 Mpa. 
Upozorňujú, že pre umiestnenie stavby 
bude potrebné stanoviť technické 
podmienky  pre umiestnenie stavby v 
bezpečnostnom a ochrannom pásme 
plynárenského zariadenia v zmysle TPP 
90601. 

Berie sa na 
vedomie. 
Urbanizácia 
lokalít je 
podmienená 
obstaraním 
podrobnej 
Územnoplánovac
ej dokumentácie. 

*Lokalita č. Nemšová 16 v blízkosti sa 
nachádza distribučná sieť prevádzkovaná 
SPP - D, VTL plynovod z materiálu oceľ 
DN100 s maximálnym prevádzkovým  
tlakom do 2,5 Mpa. Upozorňujú, že pre 
umiestnenie stavby v bezpečnostnom a 
ochrannom pásme plynárenského zariadenia 
v zmysle TPP 90601. 

Berie sa na 
vedomie. 
Urbanizácia 
lokalít je 
podmienená 
obstaraním 
podrobnej 
Územnoplánovac
ej dokumentácie. 

h) Znázornenie umiestnenia plynárenských 
zariadení, vrátane ich príslušenstva (napr. 
zariadenia katódovej ochrany) v riešenom 
území, platné k dátumu vydania tohto 
vyjadrenia, ktoré sa nachádzajú v k.ú. 
Nemšová, bolo zaslané vo formáte pdf.ako 
príloha e-mailu, na e-mailovú 
adresu:sekretariat@nemsova.sk existujúce 
plynárenské zariadenia je nevyhnutné 
zakresliť do ÚPN-M. 

Akceptuje sa. 
Dokumentácia 
bola doplnená. 

i) Požadujú zachovať a rešpektovať 
ochranné a bezpečnostné pásma 
existujúcich plynárenských zariadení tak, 
ako tieto vyplývajú z ustanovené 
všeobecných záväzných právnych 
predpisov. 

Berie sa na 
vedomie 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou. 

j) Prípadnú plynofikáciu riešených území 
požadujú riešiť koncepčne v súlade s 
podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov a na základe 
podmienok a vyjadrení SPP - D, ako 
prevádzkovateľa siete. 

Berie sa na 
vedomie 
Pripomienka nie 
je predmetom 
riešenia ÚPN-M,  
bude predmetom 
riešenia 
nasledovných 
podrobných 
dokumentácií. 

k) V prípade požiadavky na uskutočnenie 
preložky existujúcich plynárenských 
zariadení prevádzkovaných SPP - D, je 
potrebné  kontaktovať oddelenie prevádzky 
SPP - D, ktoré možnosť realizácie preložky 
posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej 
realizácie. 

Berie sa na 
vedomie 
Pripomienka nie 
je predmetom 
riešenia ÚPN-M,  
bude predmetom 
riešenia 
nasledovných 
podrobných 
dokumentácií. 
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l) Podľa ustanovenia §79 ods. 5 a 6 a 
ustanovenia §80 ods. 4 Zákona č. 251/2012 
Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom 
pásme a bezpečnostnom pásme 
plynárenského zariadenia a vykonávať 
činnosti v ochrannom pásme plynárenského 
zariadenia možno len po predchádzajúcom 
súhlase prevádzkovateľa siete a za 
podmienok ním určených. Súhlas 
prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je 
dokladom pre územné a stavebné konanie, 
pričom každá projektová dokumentácia 
alebo iná dokumentácia stavieb, drobných 
stavieb, informačných, propagačných 
a/alebo reklamných zariadení, stavebných 
prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác 
sa posudzuje individuálne na základe 
žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na 
webovom sídle SPP - D. 
 
 

Berie sa na 
vedomie 
Pripomienka nie 
je predmetom 
riešenia ÚPN-M,  
bude predmetom 
riešenia 
nasledovných 
podrobných 
dokumentácií 

m) Agendu týkajúcu sa plynárenských 
zariadení prevádzkovaných SPP - D v 
súvislosti s procesom tvorby 
územnoplánovacej dokumentácie vybavuje: 
SPP - distribúcia, a. s., odd. stratégie siete-
koncepcia a hydraulika MS, Nové Mesto 
nad Váhom 
 
 

Berie sa na 
vedomie. 

n) O presné vytýčenie existujúcich 
plynárenských zariadení prevádzkovaných 
SPP-D (plynovod prípojok, regulačných 
staníc,  regulačných zostáv, zariadené 
katódovej  ochrany, elektrických káblov 
atď.)je možné požiadať na adrese SPP-
distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, BA 
Podrobnosti týkajúce sa postupu pri 
vytýčení plynárenských sietí a podmienky, 
za akých je táto služby poskytovaná sú 
zverejnené na web sídle SPP-D. 
 
 

Berie sa na 
vedomie. 

o) Všeobecné podmienky týkajúce sa 
rozširovania distribučnej siete a pripájania 
odberateľov priemyselných alebo obytných 
zón k distribučnej sieti prevádzkovanej 
SPP-D, sú obsiahnuté v prevádzkovom 
poriadku SPP-D, zverejnenom na webe. 
 
 
 

Berie sa na 
vedomie. 
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13 2.10. 
2017 

Ľubomír Mutňanský, Považská 
12, Nemšová 

Zaradenie parcely č. 144/1 a parcely 148/3 
v k. ú. Trenčianska Závada do územia IBV 
za účelom výstavby RD. 

Neakceptuje sa. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

14 3.10. 
2017 

Ing. Jozef Krchnávek, Sklárska 
10, Nemšová 

Nesúhlasí s vytvorením pešej zóny na ul. J. 
Palu a odklonením dopravy do sídliska (ul. 
Sklárska, Odbojárov) a tiež do ul. vedľa 
škôlky a do ul. vedľa cirkevnej školy. 
Nesúhlasí s presunom osobnej dopravy na 
ul. SNP a súčasne s návrhom na 
vybudovanie bytoviek v jej tesnej blízkosti. 
Nesúhlasí s návrhom južného obchvatu. 
 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 (viď 
záznam). 

15 3.10. 
2017 

Obyvatelia ul. Školská Nesúhlasia s návrhom ul. Školská ako 
komunikáciou v kategórii C2, t.j. miestna 
komunikácia obslužná. 
 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 (viď 
záznam). 
 
 

16 4.10. 
2017 

Miestny výbor Kľúčové Nesúhlasia s návrhom zonácie nižšie 
uvedených parciel a zároveň žiadajú o 
zachovanie pôvodného stavu ako plochy 
poľnohospodárskej výroby a služieb, 
živočíšna výroba. 
 

Akceptuje sa 
čiastočne. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) a 30.11 
2017 so 
zástupkyňou 
OZETA ako 
majiteľa areálu 
(viď záznam). 
Areál rozčlenený 
na funkčné bloky 
podľa 
jestvujúceho 
stavu, v časti 
výroby bez 
možnosti 
prístavby, 
nadstavby a novej 
výstavby. 
 
 
 

395, 396, 397, 398, 399, 400 
 
401/1d, 401/2d, 401/3d 
 
394/1, 394/3, 394/4 
 

394/2d, 394/5d, 394/6d 
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Žiadajú o rozšírenie športovej plochy v 
okolí futbalového ihriska v Kľúčovom. 

Neakceptuje sa. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

17 12.10. 
2017 

Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a.s., 
Mlynské nivy 59/A, Bratislava 
26, zn.PS/2017/015596 

Zachovať koridor jestvujúceho ochranného 
pásma 400 kV vedenia 400 kV vedenie 
V495 Bošáca - Varín v zmysle Zákona č. 
251/2012 z.z. o energetike, rešpektujúc 
zákonom požadovaný charakter územia t. z. 
mimo zastavaného územia obce a zároveň v 
rámci územného plánu nezaraďovať 
pozemky v ochrannom pásme vedenia v ÚP 
ako rekreačné a oddychové oblasti. 
 

Berie sa na 
vedomie. 
Dokumentácia je 
v súlade s 
požiadavkou 

18 4.10. 
2017 

SBUL Kľúčové pozemkové 
spoločenstvo, Slnečná 20, 
Nemšová 

Zabratú plochu pod stavbou II/507 zamení 
za rovnocennú plochu na pozemkoch 
katastra Kľúčové parc. č. 321/2, 321/3, 
321/9, 321/10, 321/11 a 321/12. Námietka, 
prečo plánovaná cesta a kanalizácia 
nekopírujú profil ochranného valu v celej 
dĺžke. 

Neakceptuje sa. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 
 

19 6.10. 
2017 

Ľudmila Sakalová, Kúty 14, 
Nemšová 

Zaradenie parc. č. 164/1 vo výmere 1211 
m² v k.ú. Trenčianska Závada do územia 
IBV za účelom výstavby RD. 

Neakceptuje sa. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 
 

20 6.10. 
2017 

Dopravný úrad, Letisko M. R. 
Štefánika, 823 05 Bratislava, 
zn. 18971/2017/ROP-002-
P/31834 

V grafickej časti sú zapracované ,,staré" (už 
neplatné) ochranné pásma Letiska Trenčín. 
Tieto žiadajú nahradiť platnými ochrannými 
pásmami, ktoré zaslali mestu Nemšová. 
 

Akceptuje sa. 
Dokumentácia 
bola doplnená. 
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Žiadajú o preverenie, či navrhnuté funkcie v 
riešených lokalitách rešpektujú ochranné 
pásma Letiska Trenčín a Dubnica nad 
Váhom. DÚ s navrhovanými funkciami 
súhlasí iba za predpokladu rešpektovania 
týchto ochranných pásiem. 

Berie sa na 
vedomie. 
Dokumentácia je 
v súlade s 
požiadavkou 
rešpektovania 
ochranných 
pásiem Letiska 
Trenčín a 
Dubnica nad 
Váhom 

21 6.10. 
2017 

Pavol Kvasnica a Danka 
Kvasnicová, Mládežnícka 4, 
Nemšová 

Nesúhlasí, aby po ul. Mládežnícka viedla 
hlavná cesta. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Mládežnícka ulica 
nie je hlavnou 
cestou ale 
komunikáciou s 
najnižšou 
kategóriou 

22 6.10. 
2017 

Renáta Knápková, Kúty 8, 
Nemšová 

Žiadosť o zaradenie parcely č. 160 o 
výmere 1193 m² v k. ú. Tr. Závada do IBV 
za účelom výstavby RD. 

Neakceptuje sa. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

23 6.10. 
2017 

Okresný úrad Trenčín, odbor 
výstavby a bytovej politiky, 
Zn. OU-TN-OVBP1-
2017/000831-016/JD 

Textová časť dokumentácie 
* na strane 50 sa píše o meste Hlohovec Akceptuje sa. 

Dokumentácia 
bola upravená. 

* na str. 171 uviesť presný názov záväznej 
Územnoplánovacej dokumentácie vrátane 
Zmien a doplnkov č. 1 a č. 2, upozorňujú na 
preklep v ÚPN VÚC 

Akceptuje sa. 
Dokumentácia 
bola upravená. 

* kapitolu Návrh verejného dopravného 
vybavenia žiadajú prepracovať tak, aby 
bolo zrejmé aké dopravné riešenie je v 
dokumentácii navrhované, v súčasnej dobe 
je kapitola spracovaná neprehľadne. Návrh 
v súlade so stavebným zákonom nemôže 
byť vypracovaný variantne. 

Akceptuje sa. 
Dokumentácia 
bola upravená. 
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* do tabuľky č. 106 na str. 275 neuvádzať 
lokality, kde už bol udelený súhlas (lokalita 
L47 podľa legendy už bol v danej lokalite 
udelený súhlas) 

Akceptuje sa 

* v záväznej časti v jednotlivých 
regulačných listoch bloku pri rozvojových 
územiach žiadajú do každého regulačného 
bloku uviesť rozvojové lokality, ktoré do 
bloku patria (označenie lokalít tak, ako je 
uvedené v textovej a grafickej časti) 

Akceptuje sa. 
Dokumentácia 
bola upravená. 

* v celej textovej časti sú použité viaceré 
skratky, ktoré nie sú vysvetlené, čo môže 
pri výklade ÚPN-M spôsobovať nejasnosti 
(NAD, IAD, PD, Z+C, OA atď.) 

Akceptuje sa. 
Dokumentácia 
bola upravená. 

* v kapitole 2.14.8.2 jednoznačne určiť, či 
sa jedná o návrh alebo výhľad 

Akceptuje sa. 
Dokumentácia 
bola upravená. 

Grafická časť dokumentácie 
Výkres č. 2 
* značka CHKO zosúladiť vlastnú grafiku s 
legendou 

Akceptuje sa 

* v legende dochádza k prekrytiu značiek 
PHO II. stupeň vonkajšie a PHO III. stupeň 

Akceptuje sa 

* značka vážska vodná cesta - zosúladiť 
vlastnú grafiku s legendou 

Akceptuje sa 

* značka vodohospodársky významný tok - 
zosúladiť vlastnú grafiku s legendou 

Akceptuje sa 

* upraviť farebnosť jednotlivých 
komunikácií-návrh a stav, vo výkrese sa zle 
orientuje 

Akceptuje sa 

Výkres č. 3 
* výraznejšie farebne odlíšiť navrhované 
lokality výrobných území-sú vo vlastnej 
grafike ťažko identifikovateľné jednotlivé 
druhy navrhovaných lokalít 

Akceptuje sa 

* výraznejšie vyznačiť plochy jestvujúcich 
cintorínov a navrhovaných cintorínov, 
zakresliť  ich ochranné pásma a zároveň 
zakresliť aj ochranné pásmo navrhovaného 
rozšírenia cintorína 

Akceptuje sa 

* v legende chýba značka cintorín Akceptuje sa 
* názov jednotlivých lokalít uvádzať len v 
rámci hraníc navrhovanej lokality (napr. 
Trenčianska Závada 06), pretože z grafickej 
časti nie je takto možné jednoznačne určiť 
návrh funkčného využitia územia 

Akceptuje sa 

* označenie rozvojových lokalít Kľúčové 
01, Kľúčové 03 a Ľuborča 09 prekrýva 
grafické znázornenie 

Akceptuje sa 

* rozvojová lokalita Kľúčové 08 - Plochy 
zelene - sprievodná, izolačná a výplňová 
zeleň nie je v grafike zakreslená 

Akceptuje sa 

* nevidia dôvod rozdeľovať lokality 
Kľúčové 07  a Kľúčové 09 na dve 
samostatné lokality, keď funkčné využitie je 

Akceptuje sa 
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rovnaké, v grafike nie sú vyznačené hranice 
oddeľujúce lokality 
* pri lokalitách Ľuborča 03, Ľuborča 27 a 
Ľuborča 30 je nesúlad značky vo vlastnej 
grafike a legende 

Akceptuje sa 

* lokalita Ľuborča 29 je v textovej časti 
uvádzaná ako plocha rekreácie - 
ekoturistika a agroturistika a v grafickej 
časti ako plocha rekreácie - rekreácia v 
prírodnom prostredí- dať do súladu 

Akceptuje sa 

* pri lokalitách Nemšová 02 je nesúlad 
značky vo vlastnej grafike a v legende, tak 
isto nevidia dôvod na dve samostatné 
lokality nakoľko funkčné využitie je 
rovnaké, v grafike nie je zakreslená hranica 
oddeľujúca lokality 

Akceptuje sa 

* pri lokalite Nemšová 03 plochy 
polyfunkčné - občianska vybavenosť, 
drobná výroba, distribúcia a skladovanie je 
nesúlad značky vo vlastnej grafike a 
legende 

Akceptuje sa 

* vo vlastnej grafike je lokalita Nemšová 03 
plochy zelene - sprievodná, izolačná a 
výplňová zeleň uvedená dvakrát v textovej 
časti iba raz 

Akceptuje sa 

* vo vlastnej grafike je lokalita Nemšová 
03A uvedená dvakrát, raz ako plochy 
priemyselnej výroby-priemyselný park a raz 
ako plochy zelene - sprievodná izolačná a 
výplňová zeleň 

Akceptuje sa 

* v textovej časti je uvedená lokalita 
Nemšová 03A plochy priemyselnej výroby-
priemyselný park, takáto značka sa ale v 
legende nenachádza 

Akceptuje sa 

* pri lokalite Nemšová 05 je nesúlad značky 
vo vlastnej grafike a legende 

Akceptuje sa 

* pri označení lokalít Ľuborča 05 a 
Nemšová 06 dochádza k prekrytiu názvov 
lokalít 

Akceptuje sa 

* pri lokalitách Nemšová 10, Nemšová 14, 
Nemšová 21 je nesúlad v názve lokality v 
grafickej časti a v textovej časti 

Akceptuje sa 

* pri lokalitách Nemšová 11, Nemšová 19 
nevidíme dôvod rozdelenia na samostatné 
lokality nakoľko funkčné využitie 
jednotlivých navrhovaných lokalít je 
rovnaké, v grafike nie sú vyznačené hranice 
oddeľujúce jednotlivé lokality a pri 
lokalitách Nemšová 11 sa navzájom 
prekrývajú 

Akceptuje sa 

* v textovej časti sa píše o navrhovanej 
lokalite Nemšová 19 plochy zelene - 
sprievodná izolačná a výplňová zeleň, v 
grafickej časti ale táto plocha nie je 
zakreslená 

Akceptuje sa 
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* v grafickej časti sú uvedené dve lokality 
Nemšová 25 v textovej len jedna 

Akceptuje sa 

* lokalita Nemšová 26 nesúlad názvu 
lokality v textovej a grafickej časti 

Akceptuje sa 

* pri lokalitách Nemšová 30 a Nemšová 31 
názvy lokalít prekrývajú skoro celé lokality 

Akceptuje sa 

* pri lokalitách Trenčianska Závada 02 a 
Trenčianska Závada 07 je nesúlad názvu 
lokality 

Akceptuje sa 

* pri lokalitách Trenčianska Závada 05 a 
Trenčianska Závada 06 je nesúlad značky 
vo vlastnej grafike a legende 

Akceptuje sa 

* v legende chýbajú značka pre cyklistické 
trasy 

Akceptuje sa 

* v legende chýbajú značky pre 
extravilánové komunikácie, miestne 
komunikácie zberné, miestne komunikácie 
obslužné 

Akceptuje sa 

* v legende chýba značka pre most Akceptuje sa 
* v legende dochádza k prekrytiu značiek 
PHO II. stupeň vonkajšie a PHO III. stupeň 

Akceptuje sa 

* vo výkrese nie je kompletne zakreslená 
hranica CMZ 

Akceptuje sa 

* značka vážska vodná cesta - zosúladiť 
vlastnú grafiku s legendou 

Akceptuje sa 

* značka vodohospodársky významný tok - 
zosúladiť vlastnú grafiku s legendou 

Akceptuje sa 

Výkres č. 4 
* značka CHKO zosúladiť vlastnú grafiku s 
legendou 

Akceptuje sa 

* značka vážska vodná cesta - zosúladiť 
vlastnú grafiku s legendou 

Akceptuje sa 

* značka vodohospodársky významný tok - 
zosúladiť vlastnú grafiku s legendou 

Akceptuje sa 

Výkres č. 5 
* značka CHKO zosúladiť vlastnú grafiku s 
legendou 

Akceptuje sa 

* vo výkrese nie je kompletne zakreslená 
hranica CMZ 

Akceptuje sa 

* v legende dochádza k prekrytiu značiek 
PHO II. stupeň vonkajšie a PHO III. stupeň 

Akceptuje sa 

* značka vážska vodná cesta - zosúladiť 
vlastnú grafiku s legendou 

Akceptuje sa 

Výkres č. 6 
* upraviť farebnosť jednotlivých 
komunikácií-návrh a stav, vo výkrese sa zle 
orientuje 

Akceptuje sa 

* značka CHKO zosúladiť vlastnú grafiku 
s legendou 
 

Akceptuje sa 

* značka pre most - zosúladiť vlastnú 
grafiku s legendou 
 

Akceptuje sa 

* značka vážska vodná cesta - zosúladiť 
vlastnú grafiku s legendou 
 

Akceptuje sa 
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Výkres č. 7 
* odporúčajú do výkresu doplniť tabuľku 
záberov poľnohospodárskej pôdy z textovej 
časti 
 

Berie sa na 
vedomie 

Výkres č. 8 
* v legende dochádza k prekrytiu značiek 
PHO II. stupeň vonkajšie a PHO III. Stupeň 
 

Berie sa na 
vedomie 

* značka CHKO zosúladiť vlastnú grafiku 
s legendou 
 

Akceptuje sa 

Textovú a grafickú časť návrhu ÚPN-M 
mesta Nemšová so zapracovanými 
pripomienkami, ktoré vyplynú z 
prerokovania, požadujú k preskúmaniu 
podľa §25 stavebného zákona predložiť 
OVBP vrátane príloh. 
 

Akceptuje sa 

24 6.10. 
2017 

Ján Adamec, Kúty 6, Nemšová Žiadosť o zaradenie parcely č. 149/1 o 
výmere 4196 m² v k. ú. Tr. Závada do IBV 
za účelom výstavby RD. 

Neakceptuje sa. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová.  
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 
 

25 9.10. 
2017 

Ing. Michal Prno, Kubranská 
1745/290, Trenčín 

Žiada o preklasifikovanie parcely č. 1129 
(register C) v k. ú. Ľuborča na logickú a 
opodstatnenú farbu červenú (plochy 
bývania v RD) rovnako ako pozemky nad 
jeho parcelou (pri pohľade  na mapu). 

Neakceptuje sa. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 
 

26 9.10. 
2017 

Štefan Prno, Dvorecká 5, 
Nemšová 

Nesúhlas s vytvorením cintorína v k. ú. 
Ľuborča, ktoré je v pláne označené ako 
regulačný blok NZC. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 
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Žiadajú zmeniť blok NF2 (Zmiešané 
územie občianskej vybavenosti a bývania) 
ohraničený ulicami Ľuborčianska a 
Družstevná na blok NB1 (Obytné územie so 
zástavbou RD), aby ostala možnosť stavby 
RD a bývanie v RD vzhľadom na dlhodobo 
plánovaný zámer využitia pozemkov na 
tento účel. 

K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam). Blok 
NF2 bol v OP 
navrhovaného 
cintorína 
zmenený na 
Záhrady, mimo 
OP na NB1 
(Obytné územie 
so zástavbou RD) 

Zmeniť časť regulačného bloku P1 (územie 
poľnohospodársky využívanej krajiny a 
krajinná zeleň) na ulici Závadská na 
regulačný blok NRZO (územie rekreačného 
využitia-záhradkárske a chatové osady) na 
pozemkoch, ktoré nám patria tak ako to 
bolo v pôvodnom návrhu z roku 2015. 

Neakceptuje sa. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

27 9.10. 
2017 

Mária Fraňová, Ľuborčianska 
13, Nemšová 

Žiadajú zmenu návrhu ÚP v časti Ľuborča, 
kde je RD pod číslom 717/13 postavený na 
parcele č. 93 navrhnutý na verejné účely. 
Rovnako nesúhlasia, aby parcela vedľa RD 
pod č. 94/3 slúžiaca ako vchod do záhrady 
na parcelu 92/1, bola zahrnutá na verejné 
účely. 

Akceptuje sa. 
Dokumentácia 
bola upravená 

28 9.10. 
2017 

Obec Trenčianska Teplá, M. R. 
Štefánika 376/30, Trenčianska 
Teplá, Zn. SU-8726/3/2017 
MG 

Nemá pripomienky. berie sa na 
vedomie 

29 9.10. 
2017 

Archeologický ústav 
Slovenskej akadémie vied, 
Akademická 2, 949 21 Nitra, 
Zn. ne/03/2017-Ch 1344/17 

Požadujú, aby na miestach, kde budú 
realizované plánované zemné práce je 
možný výskyt archeologických nálezov. 
Realizátor zemných a stavebných prác si 
vyžiada stanovisko od krajského 
pamiatkového úradu. 

Berie sa na 
vedomie. 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou. 

30 9.10. 
2017 

Mária Fraňová, Ľuborčianska 
13, Nemšová 

Aby bol navrhovaný ÚP prejednaný za 
účasti občanov, vrátane odborného výkladu 
cez obrazovku. V časti Kľúčové je veľa 
pozemkov určených na výstavbu RD a v 
Ľuborči málo. Určiť väčšiu časť pozemkov 
v Ľuborči ,,za benzinkou" pre výstavbu RD 
a aj obchodnú vybavenosť. 

Berie sa na 
vedomie. Súhlas 
Okresného úradu 
Trenčín s 
využitím 
poľnohospodársk
ej pôdy na 
nepoľnohospodár
ske účely bol 
udelený v 
obmedzenom 
rozsahu. 
Pripomienka bude 
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prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

31 9.10. 
2017 

Rastislav Pavlikovský, 
Kňazské 528/24, Trenčín 

Žiadosť o zaradenie parcely č. 801, LV 
1001, k. ú. Trenčianska Závada do územia 
IBV za účelom výstavby RD. 

Neakceptuje sa. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

32 9.10. 
2017 

Obyvatelia a vlastníci bytov v 
BD na ul. Železničná 212/14, 
213/12, 214/10, 215/8, 
Nemšová, v.z. Mária 
Trenčanová 

Nezrealizovať výstavbu MK C2, pri 
bytovom dome na ul. Železničná 212/14, 
213/12, 214/10, 215/8 Nemšová. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 

33 9.10. 
2017 

Peter Patka, Krásny Dub 980, 
Horná Súča 

Nesúhlasí, aby na pozemku parc. č. reg. C 
1263 v k. ú. Kľúčové plánovala výstavba 
elektrickej trafostanice a vybudovanie el. 
vedenia. 

Akceptuje sa. 
Dokumentácia 
bola upravená. 
Lokalizácia 
návrhu 
trafostanice nie je 
záväzná. Presné 
umiestnenie bude 
upresnené 
podrobnou 
dokumentáciou 
ÚPN-Z resp. UŠ. 

34 9.10. 
2017 

Miroslav Ványi, SNP 52, 
Nemšová 

Vybudovanie pešej zóny uzatvorením ul. 
Janka Palu zapríčiní komplikácie v doprave, 
kde sa preprava presunie na ul. SNP. 
Presunutím dopravy sa zhorší kvalita 
života, zvýši sa riziko dopravných nehôd, 
zvýši sa hluk a exhaláty. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
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35 9.10. 
2017 

Ing. Michal Prno, Kubranská 
1745/290, Trenčín 

1. Územie NEMSOVA 03 pri štátnej ceste 
1. triedy je navrhované ako sprievodná 
líniová a izolačná zeleň. Navrhujú túto 
zeleň zrušť a rozšíriť oblasť NEMSOVA 03 
fialová zóna (plochy polyfunkčné) a 
NEMSOVA 03 šedá zóna (priemyselný 
park), až po štátnu cestu 1. triedy. 
Vychádzajú aj z návrhu, kde na druhej 
strane štátnej cesty je navrhnuté územie pre 
občiansku vybavenosť a bývanie 
(NEMSOVA 27), bez akejkoľvek 
sprievodnej a izolačnej zelene. 
Rešpektujeme ochranné pásmo plynovodu, 
upozorňujeme však, že plynovod je možné 
preložiť. Pri rešpektovaní ich pripomienky 
sa otvára možnosť umiestnenia obslužnej 
miestnej komunikácie funkčnej triedy C2 
bližšie ku ceste 1. triedy alebo inde. 

Neakceptuje sa. 
Plochy v 
extraviláne v 
ochrannom pásme 
plynovodu sú 
navrhované ako 
sprievodná 
líniová a izolačná 
zeleň. 
Komunikácia bola 
premiestnená. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam). 

Ing. Dušan Prno, Kubranská 
766/270, Trenčín 

2. Územie NEMSOVA 03 A časť pri 
vojenskom objekte je navrhované ako 
sprievodná líniová a izolačná zeleň (zelená 
šrafovaná farba). Navrhujú túto zeleň zrušiť 
a rozšíriť oblasť NEMSOVA 03 (fialová 
zóna-plochy polyfunkčné) a NEMSOVA 03 
šedá zóna (priemyselný park), až po hranicu 
vojenského objektu. Navrhujú efektívnejšie 
umiestnenie obslužnej miestnej 
komunikácie a funkčnej triedy C3. 

Neakceptuje sa. 
Plochy v dotyku s 
vojenským 
útvarom budú na 
základe 
požiadavky 
Ministerstva 
obrany 
navrhované ako 
sprievodná 
líniová a izolačná 
zeleň. 
Komunikácia bola 
premiestnená. 
Presná lokalizácia 
komunikácie FT 
C3 bude 
predmetom 
riešenia 
podrobnej 
územnoplánovace
j dokumentácie 
ÚPN-Z resp. UŠ. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

36 9.10. 
2017 

Marta Fehérová, Janka Palu 
52/8, Nemšová 

Nesúhlasí s vytvorení pešej zóny na ul. 
Janka Palu a s postupným dopravným 
tlmením zaťaženia centra mesta, hlavne ulíc 
J. Palu s predpokladom vytvorenia pešej 
zóny v priestore od kostola po Vážsku 
ulicu, pričom presmerovať existujúcu cestu 
II/507 do polohy ulice SNP III/1869. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
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V regulačnom liste bloku BD1 pre 
stabilizované územie, obytné územie so 
zástavbou BD do 4 nadzemných podlaží, 
nesúhlasí s navrhnutým indexom Regulácia 
intenzity využitia pozemku, maximálny 
index zastavanej plochy upraviť na hodnotu 
0,6. 

Akceptuje sa.  
Regulácia – 
maximálny index 
zastavanosti sa 
upraví na hodnotu 
0,6 v lokalite 
NF1( blok BD1 – 
chybne uvedený.) 

Má výhrady k navrhovanému 
presmerovaniu dopravy po niektorých 
mestských komunikáciách v Nemšovej, 
nakoľko nespĺňajú šírkové parametre, ktoré 
stanovuje zákon o cestnej premávke. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 

37 9.10. 
2017 

Jana Škundová, Janka Palu 
52/8, Nemšová 

Nesúhlasí s vytvorení pešej zóny na ul. 
Janka Palu a s postupným dopravným 
tlmením zaťaženia centra mesta, hlavne ulíc 
J. Palu s predpokladom vytvorenia pešej 
zóny v priestore od kostola po Vážsku 
ulicu, pričom presmerovať existujúcu cestu 
II/507 do polohy ulice SNP III/1869. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 

V regulačnom liste bloku BD1 pre 
stabilizované územie, obytné územie so 
zástavbou BD do 4 nadzemných podlaží, 
nesúhlasí s navrhnutým indexom Regulácia 
intenzity využitia pozemku, maximálny 
index zastavanej plochy upraviť na hodnotu 
0,6. 

Akceptuje sa.  
Regulácia – 
maximálny index 
zastavanosti sa 
upraví na hodnotu 
0,6 v lokalite 
NF1( blok BD1 – 
chybne uvedený.) 

Má výhrady k navrhovanému 
presmerovaniu dopravy po niektorých 
mestských komunikáciách v Nemšovej, 
nakoľko nespĺňajú šírkové parametre, ktoré 
stanovuje zákon o cestnej premávke. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
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riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 

38 9.10. 
2017 

Patrik Škunda, Janka Palu 
52/8, Nemšová 

Nesúhlasí s vytvorení pešej zóny na ul. 
Janka Palu a s postupným dopravným 
tlmením zaťaženia centra mesta, hlavne ulíc 
J. Palu s predpokladom vytvorenia pešej 
zóny v priestore od kostola po Vážsku 
ulicu, pričom presmerovať existujúcu cestu 
II/507 do polohy ulice SNP III/1869. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 

V regulačnom liste bloku BD1 pre 
stabilizované územie, obytné územie so 
zástavbou BD do 4 nadzemných podlaží, 
nesúhlasí s navrhnutým indexom Regulácia 
intenzity využitia pozemku, maximálny 
index zastavanej plochy upraviť na hodnotu 
0,6. 

Akceptuje sa.  
Regulácia – 
maximálny index 
zastavanosti sa 
upraví na hodnotu 
0,6 v lokalite 
NF1( blok BD1 – 
chybne uvedený.) 

Má výhrady k navrhovanému 
presmerovaniu dopravy po niektorých 
mestských komunikáciách v Nemšovej, 
nakoľko nespĺňajú šírkové parametre, ktoré 
stanovuje zákon o cestnej premávke. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 

39 9.10. 
2017 

Milan Škunda, Janka Palu 
52/8, Nemšová 

Nesúhlasí s vytvorení pešej zóny na ul. 
Janka Palu a s postupným dopravným 
tlmením zaťaženia centra mesta, hlavne ulíc 
J. Palu s predpokladom vytvorenia pešej 
zóny v priestore od kostola po Vážsku 
ulicu, pričom presmerovať existujúcu cestu 
II/507 do polohy ulice SNP III/1869. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 

V regulačnom liste bloku BD1 pre 
stabilizované územie, obytné územie so 
zástavbou BD do 4 nadzemných podlaží, 
nesúhlasí s navrhnutým indexom Regulácia 

Akceptuje sa.  
Regulácia – 
maximálny index 
zastavanosti sa 
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intenzity využitia pozemku, maximálny 
index zastavanej plochy upraviť na hodnotu 
0,6. 

upraví na hodnotu 
0,6 v lokalite 
NF1( blok BD1 – 
chybne uvedený.) 

Má výhrady k navrhovanému 
presmerovaniu dopravy po niektorých 
mestských komunikáciách v Nemšovej, 
nakoľko nespĺňajú šírkové parametre, ktoré 
stanovuje zákon o cestnej premávke. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 

40 9.10. 
2017 

Júliu Fehér, Janka Palu 7/13, 
Nemšová 

Nesúhlasí s vytvorení pešej zóny na ul. 
Janka Palu a s postupným dopravným 
tlmením zaťaženia centra mesta, hlavne ulíc 
J. Palu s predpokladom vytvorenia pešej 
zóny v priestore od kostola po Vážsku 
ulicu, pričom presmerovať existujúcu cestu 
II/507 do polohy ulice SNP III/1869. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 

V regulačnom liste bloku BD1 pre 
stabilizované územie, obytné územie so 
zástavbou BD do 4 nadzemných podlaží, 
nesúhlasí s navrhnutým indexom Regulácia 
intenzity využitia pozemku, maximálny 
index zastavanej plochy upraviť na hodnotu 
0,6. 

 
Akceptuje sa.  
Regulácia – 
maximálny index 
zastavanosti sa 
upraví na hodnotu 
0,6 v lokalite 
NF1( blok BD1 – 
chybne uvedený.) 
 
 
 
 
 

Má výhrady k navrhovanému 
presmerovaniu dopravy po niektorých 
mestských komunikáciách v Nemšovej, 
nakoľko nespĺňajú šírkové parametre, ktoré 
stanovuje zákon o cestnej premávke. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
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Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 

41.,
42.,
43. 

9.10. 
2017 

− Boris Škunda, Janka 
Palu 52/8, Nemšová 
(0908346654) 

− Alexander Fehér, Janka 
Palu 
52/8,Nemšová(090264
3611) 

− Ing. Ľubomír Fehér, 
Janka Palu 52/8, 
Nemšová(0903240535 

Nesúhlasí s vytvorením pešej zóny( PZ) na 
ulici Janka Palu a s postupným dopravným 
tlmením zaťaženia centra mesta, hlavne ulíc 
J. Palu s predpokladom vytvorenia pešej 
zóny v priestore od kostola po Vážsku ulicu 
za predpokladu presmerovania existujúcej 
cesty II/507 do polohy ulice SNP III/1869.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento krok zamedzí vjazd motorových 
vozidiel do nášho domu na ulici Janka Palu 
52/8. Je to jediný vstup a vjazd do domu a 
je realizovaný vjazdom z ulice Janka Palu. 
Vytvorením PZ bude znemožnený vstup do 
nášho domu, na parkovacie miesta 
situované vo dvore uvedeného domu. 
Takisto bude znemožnený vstup pre 
zásobovacie vozidlá pre spoločnosť sídliacu 
v dome na Ul. Janka Palu 52/8. S ohľadom 
na plánované využitie objektu a 
prebiehajúce územné konanie nehnuteľnosti 
na adrese Janka Palu 52/8, kde vznikne 
bytový dom a nebytové priestory je 
potrebné mať k dispozícii vstup po 24 hodín 
denne, 7 dní v týždni pre obyvateľov 
nehnuteľnosti a zásobovanie, integrovaného 
záchranného systému. Na pozemku sa bude 
nachádzať parkovacie miesto pre ťažko 
telesne postihnutých. Obdobná situácia a 
dopravné obmedzenie vznikne pre 
majiteľov, návštevníkov a zásobovanie 
objektu na ulici Janka Palu 53/6 (majiteľ 
Puliš a p. Ružička), kde majú rovnakú 
situáciu a jediný vstup z ulice Janka Palu.  
 
 
 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 
 
 
Akceptuje sa. 
Nerieši ÚP. 
Vytvorenie PZ 
bude v ďalšom 
stupni PD/ pre 
Územné 
rozhodnutie.../ 
realizované 
v dvoch etapách: 
I. etapa: po vjazd 
do ŽŠ na Ul. 
Janka Palu, kedy 
bude 
bezproblémový 
vjazd do RD č. : 
52/8 a č. 53/6 . 
II. etapa: PZ po 
Ul. Vážsku za 
podmienky 
povolenia vstupu 
na osobitné 
povolenie. 
Susedná 
nehnuteľnosť 
bude mať prístup 
cez areál školy 
s napojením na 
Ul. Mládežnícku.  
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V regulačnom liste bloku BD1 pre 
stabilizované územie, obytné územie so 
zástavbou bytových domov do 4 NP, 
nesúhlasím s navrhnutým indexom 
zastavanej plochy upraviť na hodnotu 0,6.  
 
 
 
 
 
 
Mám vážne výhrady k navrhovanému 
presmerovaniu dopravy po niektorých 
mestských komunikáciách v Nemšovej, 
nakoľko nespĺňajú šírkové parametre, ktoré 
stanovuje zákon o cestnej premávke. Bolo 
by vhodné lepšie spracovať smerovanie 
dopravy pred akoukoľvek zmenou a 
prestavovaním návrhov a predísť 
schvaľovaniu nereálneho územného plánu v 
tejto časti, ktorý bude limitovať funkčné 
využitie priestoru bez návrhu realistického 
riešenia funkčnej dopravnej vybavenosti v 
Nemšovej. 

Akceptuje sa.  
Regulácia – 
maximálny index 
zastavanosti sa 
upraví na hodnotu 
0,6 v lokalite 
NF1( blok BD1 – 
chybne uvedený.) 
 
 
 
Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 
 
 

44. 10.10. 
2017 

− Monika Topáková, 
Mládežnícka 477/25, 
Nemšová 

− Zuzana Denešová, 
Sklárska 10, Nemšová  

− Monika Vercholová, 
Športovcov 23, 
Nemšová 

− Lukáš Jelínek, Janka 
Palu 5/9, Nemšová 

− Mária Pavlačková, 
Janka Palu 5/9, 
Nemšová 

− Daniel Pavlačka, Janka 
Palu 5/9, Nemšová 

− Ján Rajec, Janka Palu 
4/7, Nemšová    

− J. Naňáková, 
Športovcov 19, 
Nemšová    

− Michal Naňák, 
Športovcov 19, 
Nemšová   

− Peter Deneš, Sklárska 
10, Nemšová 

Nesúhlasíme  so zriadením pešej zóny na 
ulici Janka Palu, nakoľko bude mať za 
následok presmerovanie dopravy na ulice 
Mládežnícka, Odbojárov, SNP, Školská, 
Vlárska a Antona Kropáčiho. Tento presun 
veľmi nepriaznivo ovplyvní kvalitu života 
nielen na týchto uliciach. Obávame sa rizík 
spojených s dopravnými nehodami, 
znečistením, hlukom a kľudom v nočných 
hodinách, problémom s parkovaním a 
prehustením dopravy. Žiadame preto 
zrušenie plánovanej pešej zóny na ulici 
Janka Palu v Nemšovej. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 
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− Krovinová Alžbeta, 
Mládežnícka 25, 
Nemšová 

−  Prokop Anton, 
Mádežnícka 
25,Nemšová 

− Čakajíková Helena, 
Mládežnícka 25 
Nemšová 

− Môcik, Mládežnícka 
25, Nemšová 

− Patka Pavol, 
Mládežnícka 25, 
Nemšová  

− Patková Lenka, 
Mládežnícka 25, 
Nemšová,   

− Čapek Ivan,  
− Prílesan Daniel, Janka 

Palu 9/17, Nemšová 
− Miroslav Václav, 

Mládežnícka 25, 
Nemšová 

− Gabriela Václavová, 
Mládežnícka 25, 
Nemšová 

− Mária Koníčková, 
Mládežnícka 25, 
Nemšová 

− Milan Lamačka, 
Mládežnícka 25, 
Nemšová 

− Jozef Mišík, 
Mládežnícka 25, 
Nemšová 

− Jana Mišíková, 
Mládežnícka 25 , 
Nemšová 

− Peter Kotras, 
Odbojárov 1902, 
Nemšová 

− Lucia Ondrušíková, 
Jaseňová 1996/12 
Nemšová 
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45. 10.10. 
2017 

Ing. Stanislav Patka, Súhrady 
2, 911 05 Trenčín, 
( 0904992021). 

Ako vlastník a užívateľ pozemku v k. ú. 
Kľúčové  par.č.: 1306 a 1304 o výmere 
3700 m² je len malou plochou v 
navrhovanom území K 10 ako Plochy 
rekreácie- chatové osady, na ktorom pre 
ochranné pásmo plynovodu však nie je 
možné postaviť prístrešok na 
poľnohospodárske náradie, resp. záhradnú 
chatku. Žiadam o úpravu Plochy rekreácie - 
chatové osady č. K 10 v Územnom pláne 
mesta Nemšová tak, aby zahrňovala celú, 
resp. väčšinu - východnú časť parcely 1306 
v k. ú. Kľúčové. 

Akceptuje sa. 
Dokumentácia 
bola upravená 

46. 10.10. 
2017 

OZETA, s,r,o, Einsteinova 23, 
851 01 Bratislava, IČO: 44360 
835, Mgr. Jana Pecsérke 
Kubranská, konateľ 

Požadujeme, aby hospodársky dvor v 
našom vlastníctve, konkrétne areál pri 
kruhovom objazde NIVY Nemšová, bol 
zaradený v rámci ich funkčného využitia 
ako funkcia " výrobné územie" s 
možnosťou priemyselného využitia a 
výroby. Predmetný hospodársky dvor už 
neslúži len prioritne poľnohospodárskemu 
účelu, ale sa postupne transformuje na 
priemyselný areál so širším využitím 
existujúcich funkčných plôch. 
    Požadujeme, aby bol hospodársky dvor 
zahrnutý do intravilánu mesta Nemšová. 

Neakceptuje sa. 
Lokalita sa 
nachádza v PHO 
vodného zdroja, 
ktoré takéto 
využitie vylučuje. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 a 
30.11 2017 kde 
bola celá  
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 

47. 10.10. 
2017 

Poľnohospodárske družstvo 
Vlára Nemšová, Družstevná 
18, 914 41 Nemšová 

Požaduje, aby hospodárske dvory PD Vlára 
Nemšová, konkrétne HD Ľuborča a HD 
Kľúčové boli zaradené v rámci ich 
funkčného využitia ako funkcia " výrobné 
územie" s možnosťou priemyselného 
využitia a výroby. Predmetné HD už 
neslúžia len prioritne poľnohospodárskemu 
účelu, ale sa postupne transformujú na 
priemyselné areály sa širším  využitím 
existujúcich funkčných plôch. 
Požadujeme aby HD boli zahrnuté do 
intravilánu mesta Nemšová. 
Žiadame minimalizovať zábery PP na iný 
ako poľnohospodársky účel, nenarušovať 
organizáciu poľnovýroby, neobmedzovať 
obhospodarovanie a prístupnosť pozemkov, 
zabraňovať jej drobeniu. 
Uvažovať s rozvojom priemyselnej výroby 
formou intenzifikácie využitia existujúcich 
výrobných areálov v intraviláne mesta. 
Existujúce výrobné a poľnohospodárske 
areály považovať za stabilizované. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 a 
30.11 2017 kde 
bola celá  
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 

48. 10.10. 
2017 

Ján Chmelina, Hornov 191/27, 
914 41 Nemšová 

Navrhnúť aspoň jednu ulicu mestského 
typu. 
Ak má byť vytvorená pešia zóna najskôr 
vytvoriť občiansku vybavenosť a systém 
alternatívnej plnohodnotnej dopravnej siete, 
ktorá nahradí tú stávajúcu a neriešiť 

Berie sa na 
vedomie 
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dopravu presmerovaním do miestnych 
uličiek.  
V priestoroch okolo bytoviek na ul. 
Železničnej navrhnutý na otoč autobusov 
nahradiť  vytvorením oddychovej zóny s 
detským ihriskom. 
Chýba 3D elektronická vizualizácia. 
Aby Nemšová vyzerala ako mesto to 
nevyrieši 150 m pešej zóny ani jedna 
polyfunkčná budova postavená na 
nevhodnom mieste. 
 

49. 10.10. 
2017 

Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky, Správa 
CHKO Biele Karpaty, 
Trenčianska 31, 914 41 
Nemšová. 

Bez pripomienok. Berie sa na 
vedomie 

50. 10.10. 
2017 

− Mária Fraňová, 
Ľuborčianska 717/13, 
Nemšová 

− Jozef Mikula, Gorkého 
2, Nemšová. 

Požadujeme zaradiť na individuálnu bytovú 
zástavbu  záhrady za obchodom CBA v k.ú. 
Ľuborča, ktoré sú vo vlastníctve Mária 
Fraňová, Jozef Mikula, Henrich Macek a 
pod.. Pri navrhovanom riešení požadujeme 
účasť majiteľov pozemkov. 

Neakceptuje sa. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

51 11.10. 
2017 

Spoločenstvo bývalých 
urbárnikov a lesomajiteľov 
Ľuborča, pozemkové 
spoločenstvo, Ľuborčianska 
27, 914 41 Nemšová 

1. V lokalite "Ľuborča 2" za futbalovým 
ihriskom (časť parc. č. 2527 medzi 
navrhovanými komunikáciami odporúčame 
schváliť ako plochu určenú pre šport a 
telovýchovu, nie ako plochu určenú v 
rodinných domoch. Zdôvodnenie: Terajšie 
futbalové ihrisko nemá k dispozícii ďalšiu 
(pomocnú) plochu, na ktorej by sa mohli 
prevádzať športové aktivity. Neustálym 
využívaním ihriska na iné aktivity ako 
futbal trávnik zbytočne poškodzujú. Aj z 
praktického hľadiska takáto malá plocha nie 
je vhodná na výstavbu rodinných domov. 
Ide o pozemky vo vlastníctve SR, takže 
pomoc pri riešení problémov so stavebným 
pozemkom obyvateľov Nemšovej 
neprichádza do úvahy. 
 
 

Berie sa na 
vedomie. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

2. Navrhujeme zaradiť lokalitu, kde sa 
nachádzajú zvyšky osady, pohrebiska a 
hradiska v Ľuborči ako lokalitu pamiatkovo 
chránenú. Zdôvodnenie: Na výšine 
Hradisko v Ľuborči bolo v dobe bronzovej 
vybudované opevnené hradisko s valmi zo 
západnej a severnej strany. Plnilo funkciu 

Berie sa na 
vedomie. Lokalita 
je v dokumentácii 
zaradená ako 
plocha pre 
rekreáciu v 
prírodnom 
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strážnu a tiež slúžilo ako útočisko 
(refúgium). Bolo súčasťou osady z doby 
bronzovej v Ľuborči. Ide o významnú 
archeologickú lokalitu. 

prostredí. 
Požiadavka 
zapracovať 
lokalitu ako 
pamiatkovo 
chránenú nie je 
predmetom 
riešenia ÚPN-M. 

3. Navrhujeme zaradiť pozemky po pravej 
strane Závadského potoka (z pohľadu toku), 
vrátane priľahlého svahu ako plochy 
bývania v rodinných domoch (príp. výhľad) 
- najmä parcely C č. 1608 až 1693, príp. 
ako plochy rekreácie v prírodnom prostredí. 
Zdôvodnenie: Umožnenie väčšiemu počtu 
ľudí stavať domy, príp. chaty. 

Berie sa na 
vedomie. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

4. Ochranné pásmo PD Vlára, hosp. dvor 
Ľuborča, znížiť na minimum čo povoľuje 
platná legislatíva. Zdôvodnenie: Ochranné 
pásma PD Vlára boli pôvodne stanovené 
najmä v súvislosti s chovom (počtom 
hospodárskych zvierat. Za posledných viac 
ako 30 rokov sa však podmienky chovu 
hospodárskych zvierat zmenili. Znížením 
ochranného pásma na nevyhnutnú veľkosť 
umožníme ľudom vlastniacim pozemky v 
blízkosti PD Vlára HD Ľuborča 
efektívnejšie využívať svoje pozemky. 

Akceptuje sa. 
Všetky 
hygienické pásma 
okolo PD boli 
prehodnotené v 
rámci 
dokumentácie 
IMISNO - 
PRENOSOVÉ 
POSÚDENIE pre 
účely 
rozhodovania 
úradu verejného 
zdravotníctva 
VPLYVU 
CHOVU 
HOSPODÁRSKY
CH ZVIERAT 
NA LOKALITY 
NAVRHOVANÉ 
NA BYTOVÚ 
VÝSTAVBU V 
ÚPN MESTA 
NEMŠOVÁ. 
(RNDr . Juraj 
Brozman, 
10/2017) 

5. Lokalitu pri rybníku v Ľuborči (parc. C č. 
2573) stanoviť ako plochu rekreácie v 
prírodnom prostredí. Zdôvodnenie: 
Spoločenstvo vlastní pri Váhu pozemky 
parcela c č. 2573 a parc. C č. 2578, kde na 
časti týchto pozemkov pred viac ako 20-
timi rokmi bola ťažba štrku. Po ťažbe 
vznikla nádrž - vodná plocha, dnes riadne 

Berie sa na 
vedomie. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
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evidovaný a stanovený miestny kaprový 
revír lovný č. 2-3601, ktorý užíva Mestská 
organizácia slovenského rybárskeho zväzu 
Trenčín. V súčasnosti naše Spoločenstvo 
tento rybník geometricky zameralo a GP 
dalo zapísať. Je štandardné, že okolie 
rybníkov využívajú rybári aj na relax. 
Mnohí rybári by stavbu malých chatiek pri 
rybníku uvítali. Aj preto, lebo podľa návrhu 
ÚPM tu má byť vybudovaná komunikácia. 

mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

6. Vyčleniť plochu medzi Váhom a 
diaľnicou na priemyselné účely - ťažbu 
štrku, a to na pozemkoch parc. C č. 2547/2 
a parc. č, 2548. Zdôvodnenie: Ide o 
pozemky s predpokladanou výnosnou 
ťažbou štrku. Pri realizácii ÚPM bude štrk 
ako stavebný materiál veľmi vhodný. 

Berie sa na 
vedomie. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

7. Dopravu v lokalite pri pálenici, ihrisku a 
PD Vlára HD Ľuborča riešiť v zmysle 
grafického návrhu, ktorý zasielame ako 
prílohu. Zdôvodnenie: navrhnutá doprava 
efektívnejšie rieši dopravu v danej lokalite 

Berie sa na 
vedomie. Presná 
lokalizácia 
komunikácie bude 
predmetom 
riešenia 
podrobnej 
územnoplánovace
j dokumentácie 
ÚPN-Z resp. UŠ. 

52. 11.10. 
2017 

Erika Naňáková, Kamenecká 
301/8, 914 42 Horné Srnie 

Zaradiť parcely č. 146/1, 146/2, 148/2 z LV 
č. 170 v Trenčianskej Závade do IBV v 
rámci prebiehajúceho plánu v Nemšovej 
časť Trenčianska Závada 

Berie sa na 
vedomie. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

53. 11.10. 
2017 

Výbor č. 2 - mestská časť 
Ľuborča, FK TJ Družstevník 

Existujúce cvičného futbalového ihriska 60 
m x 100 m  zahrnúť do ÚP ako plochu pre 
šport (je navrhnutá na zástavbu rodinných 
domov). 

Berie sa na 
vedomie. V rámci 
bloku NB1 je 
prípustná funkcia 
pre športové 
zariadenia. 
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Zapracovať pripomienku SBUL Ľuborča č. 
7 do ÚP 

Berie sa na 
vedomie. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

Nesúhlas k riešeniu Centrálnej mestskej 
zóny v m. č. Nemšová s kritikou na riešenie 
dopravy a obchádzkových trás. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 

54. 
 

11.10. 
2017 

− Mária a Daniel 
Pavlačka, Janka Palu 
5/9, 914 41 Nemšová,  

− Peter Deneš,  
− Jozef Pavlačka,  
− Daniela Pavlačková,   
− Jozef Pavlačka ml.,  
− Lukáš Jelínek 
− Ján Rajec 

Nesúhlas s odklonením dopravy cez ulicu 
Sklársku a Mládežnícku (nezvládnu nápor 
dopravy a vedú priamo cez obytnú zónu, 
priestor pre hry detí, hlavne koridor pre 
detto idúce zo školy, do školy, matky s 
deťmi do škôlky) 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 

Nesúhlas so zastavením ulice Janka Palu - 
pešia zóna. Návrh: priestor pre pešiu zónu 
je lepšie vytvoriť už na existujúcom 
Mierovom námestí a smerom k parku - 
návrh z r. 2008. 

Dtto 

Nesúhlas so zrušením zastávky pri kine a 
odklonením dopravy cez Hornov - 
nevyhovujúca šírka ulice, priamy ťah okolo 
škôlky a neprispôsobená ulica Hornov na 
takú premávku. Návrh: ponechať súčasný 
stav. 

Dtto 

Nesúhlas  s výstavbou polyfunkčnej a 
obytnej budovy na mieste súčasnej pošty a 

Nie je predmetom 
riešenia ÚPN 
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priľahlých budov (už teraz je v okolí pošty 
problém zaparkovať) a vôbec nesúhlasíme s 
výstavbou nových bytov v centre mesta. 
Návrh: výstavba novej budovy je možná, by 
priam žiaduca - ale max 2 nadzemné 
podlažia bez bytových jednotiek. 
Cestu I/57 považovať za neprekročiteľnú 
hranicu rozvoja funkcie bývania - žiadame 
územie medzi cestou I/57 smerom na Novú 
Nemšovú a na Borčice - návrh: tzv. 
Richtárske zaradiť do územného plánu ako 
územie možné na výstavbu IBV (aspoň tie 
parcely, ktorým nevadí vysoké napätie) 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam). Územie 
je určené 
Návrhom ÚPN na 
Plochy výroby. 

3.10. 
2017 

− Mária a Daniel 
Pavlačka, Janka Palu 
5/9, 914 41 Nemšová 

− Renáta Vániová, 
Sklárska 8, 914 41 
Nemšová 

− Anton Kališ, Sklárska 
8, 914 41 Nemšová 

− Lukáš Vani, Sklárska 
8, 914 41 Nemšová 

− Katarína Bračíková, 
Šidlíkové 29, 914 41 
Nemšová 

− Zuzana Bračíková, 
Šidlíkové 29, 914 41 
Nemšová 

− Ján Sabadka, Stromová 
4, 914 41 Nemšová 

− Klaudia Michalcová, 
Janka Palu 4/7, 914 41 
Nemšová, 

− Alexandra Barcíková, 
Janka Palu 17, 914 41 
Nemšová 

− Roman Janeček, 
Šidlíkové 390/31, 914 
41 Nemšová 

− Vanesa Prnová, 
Dvorecká 20, 914 41 
Nemšová 

− Marta Michalcová, 
Janka Palu 4/7, 914 41 
Nemšová 

− Jaroslav Michalec, 
Janka Palu 4/7, 914 41 
Nemšová 

− Jaroslav Michalec, 
Janka Palu 4/7, 914 41 
Nemšová 

Nesúhlas so zrušením zastávky pri kine a 
odklonením dopravy cez Hornov – je 
nevyhovujúca šírka ulice, je to priamy ťah 
okolo škôlky a neprispôsobená ulica 
Hornov na takú premávku. Návrh: ponechať 
súčasný stav. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 

Nesúhlas s výstavbou polyfunkčnej a 
obytnej budovy na mieste súčasnej pošty a 
priľahlých budov (už teraz je v okolí pošty 
problém zaparkovať) a vôbec nesúhlasíme s 
výstavbou nových bytov v centre mesta. 

Nie je predmetom 
riešenia ÚPN. 

Nesúhlas so zrušením zastávky pri kine a 
odklonením dopravy cez Hornov – je 
nevyhovujúca šírka ulice, je to priamy ťah 
okolo škôlky a neprispôsobená ulica 
Hornov na takú premávku. Návrh: ponechať 
súčasný stav. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 



 

31 

 

− Janka Kucharíková, 
SNP 173/62, 914 41 
Nemšová 

− Andrej Sedláček, 
Janka Palu 4/7, 914 41 
Nemšová 

− Miroslav Antala, SNP 
151/34, 914 41 
Nemšová 

− Peter Vavrúš, Slnečná 
18, 914 41 Nemšová,  

− Petra Dobranská, 
Bernolákova 36, 914 
41 Nemšová 

Nesúhlas s výstavbou polyfunkčnej a 
obytnej budovy na mieste súčasnej pošty a 
priľahlých budov (už teraz je v okolí pošty 
problém zaparkovať) a vôbec nesúhlasíme s 
výstavbou nových bytov v centre mesta. 

Nie je predmetom 
riešenia ÚPN 

Cestu I/57 považovať za neprekročiteľnú 
hranicu rozvoja funkcie bývania - žiadame 
územie medzi cestou I/57 smerom na Novú 
Nemšovú a na Borčice - návrh: tzv. 
Richtárske zaradiť do územného plánu ako 
územie možné na výstavbu IBV (aspoň tie 
parcely, ktorým nevadí vysoké napätie) 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam). Územie 
je určené 
Návrhom ÚPN na 
Plochy výroby. 

Návrh zachovať jednosmernú premávku na 
ulici Kamenec, dobudovať na nej chodník 
pre chodcov a zakázať na nej premávku 
nákladným vozidlám nakoľko je cesta 
vedená príliš blízko rodinných domov. 

Berie sa na 
vedomie. 
Pripomienka nie 
je predmetom 
riešenia ÚPN-M. 

55. 11.10. 
2017 

Ing. Martin Magyar, SNP 
145/46, 914 41 Nemšová,  
Ing. Gabriela Magyarová, SNP 
145/46, 914 41 Nemšová 

CMZ - Zelený scenár počíta s vyhlásením 
pešej zóny v centre, pričom sa doprava 
odkloní predovšetkým do koridoru ulice 
SNP, ktorej zaťaženie postupne stále stúpa 
aj bez takéhoto výrazného zásahu. V 
tabuľke na strane 186 dokumentu "Územný 
plán mesta Nemšová - návrh" sa intenzita 
dopravy oproti pôvodnému stavu zvýši min. 
o cca. 35 %, pričom sa už počíta s 
odklonom časti dopravy po novej trase, 
avšak takáto ešte neexistuje a počet 
automobilov, ktoré zvolia túto trasu sa dá 
ťažko predpokladať. Taktiež sa zníži 
bezpečnosť v tejto lokalite na daných 
križovatkách či už pre chodcov, cyklistov, 
ale aj pre samotnú cestnú dopravu. Zároveň 
sa zvýši zaťaženosť aj iných ulíc, ako je 
uvedené v už spomínanej tabuľke, t. j. 
Slovenskej armády, Hornov a ďalšie 
priľahlé, pričom ide o obytné zóny mesta. 
Nepredpokladá sa návrh odklonu cesty 
II/507 ani z jednej časti, resp. až po r. 2040 
(bez časového upresnenia a akejkoľvek 
záruky, že sa tak skutočne vôbec niekedy 
stane). Finančná náročnosť všetkých 
opatrení v spojitosti s daným návrhom bude 
zásadná. Zelený scenár počíta pri IAD s 
vynútením vyššej obsadenosti OA a vyšším 
využívaním autobusovej a železničnej 
dopravy, čo je prinajmenšom otázne, ako 
toto mesto chce dosiahnuť. Máme za to, že 
vyhlásením pešej zóny podľa jednotlivých 
variantov bez dostatočne vyriešenej 
náhradnej dopravy, t. j. bez odklonu cesty 
II/507, ktorý sa plánuje eventuálne až po r. 
2040 zasiahne veľa občanov mesta výrazne 
negatívne vo forme zvýšeného hluku  a 

Berie sa na 
vedomie. Pešia 
zóna je 
podmienená 
vyriešením 
preložky cesty 
II/507 a malým 
mestským 
okruhom. 
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znečistenia, ktorému budú vystavení na 
dennej báze. občania v tomto meste 
predovšetkým bývajú. zároveň je vysoko 
pravdepodobné, že sa centrum mesta 
uzavrie so všetkými negatívnymi vplyvmi a 
obchvat sa nikdy nezrealizuje, nakoľko ide 
o mimoriadne finančne náročnú investíciu a 
k jeho neodsúhlaseniu už v minulosti došlo. 
navrhujeme vyhlásenie pešej zóny buď tak, 
aby zásadný dopravný uzol, ktorým je ulica 
Janka Palu nebola dopravne znefunkčnená, 
alebo ak je uzavretie ulice Janka Palu pre 
vyhlásenie pešej zóny nevyhnutné, 
navrhujeme túto riešiť až po preložení cesty 
II/507. 

56. 11.10. 
2017 

Veronika Sabadková, Slnečná 
1366/14, 914 41 Nemšová 

Pešia zóna - nesúhlas. Zdôvodnenie - 
negatíva: Odklonená premávka okolo 
Spojenej školy sv. Michala, ktorá je už teraz 
nebezpečná pre žiakov. Ku škole nevedie 
chodník zo strany od námestia. ZŠ Janka 
Palu zostane bez prístupu autom. Zmena 
územného plánu odkloní premávku cez 
ulicu Odbojárov, ktorá nie je prispôsobená 
na plynulú obojsmernú premávku. Budú 
potrebné ďalšie investície na úpravu 
komunikácii. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 

57. 11.10. 
2017 

Mgr. Danuše Križanová, 
Osloboditeľov 681, 914 41 
Nemšová 

Pešia zóna - nesúhlas.  Uzatvorenie ulice 
Janka Palu skomplikuje dopravu a hlavne 
nebezpečenstvo pre deti prichádzajúce z 
bočných ulíc, kde by bola zhustená 
premávka. Lepšie by bolo investovať do 
dobudovania chodníkov napr. od 
železničného priecestia k novému cintorínu, 
kde chýbajú tiež označené prechody pre 
chodcov ako riešiť pešiu zónu, ktorá 
spôsobí obyvateľom len problémy. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 

58. 11.10. 
2017 

Obyvatelia domu na ul. 
Osloboditeľov 681, Nemšová: 
Križanová, Hrehušová, 
Kapusnicová, Hrubý, Hrehuš, 
Majová, Tibenský, Porubská, 

Nesúhlasíme s územným plánom podľa 
ktorého sa plánuje budovanie pešej zóny. 
Dôvodov je viac, peniaze sa dajú 
preinvestovať užitočnejšie. Napr. 
dobudovať chodníky, zdravotné centrum, 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
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Kapusnica, Vipel, Trtala, 
Holba 

obchodné centrum a vzhľad ul. J. Palu 
pripomína skôr dedinu ako mesto. A určite 
je toho viac, čo sa dá zlepšiť, len treba 
načúvať hlasom obyvateľov 

30.11 2017 (viď 
záznam). 

59. 11.10. 
2017 

Alena Húdeková, SNP 9,  
914 41 Nemšová 

Pešia zóna - nesúhlas. Ak si chcete zobrať 
pôžičku, ktorú budú splácať ešte naše deti, 
zamyslite sa či potrebujeme 100 - 200 
metrov pešej zóny. Tým pádom by bola 
odstavená ZŠ aj obchody. Dorobiť cesty 
môžete aj lacnejšie. Ak už chcete niečo 
urobiť pre mesto, možno treba najprv 
spraviť niečo užitočné pre obyvateľov a to: 
zdravotné stredisko a pritiahnuť špecialistov 
lekárov, oddychovú zónu pre seniorov, 
opraviť chodníky vo všetkých mestských 
častiach, opraviť vodovodné potrubie, ktoré 
je v ceste na ulici SNP a každú chvíľu je 
prasknuté, viac parkovacích miest. Môj 
názor je, že takúto pešiu zónu naozaj nie je 
potrebné mať. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 

60. 11.10.2
017 

Branislav Rýger, Borovského 
1170/33, 914 41 Nemšová 

Požiadavka zaradiť celé pozemky p. č. 
1855, 1854, 1848/2  do lokality Ľuborča 23 
s rekreačným účelom. 

Neakceptuje sa. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

61. 11.10. 
2017 

− Marta a Ján Kubíček , 
Hornov 21 914 41 
Nemšová 

− Pavol Kula Mierové 
Námestie 100/36 

− Miroslava Kebísková 
Janka Palu 47 

− Dana Kulová Mierové 
Námestie 100/36 

− Vladimír Kula, 
Osloboditeľov 4 

− Martin Húdek 
Osloboditeľov 4  

− Peter Sebčák 
Odbojárov 7 

− Kristína Kulová 
Mierové Námestie 
100/36 

− Richard Vavruš 
Holubyho 1 

− Miroslav Herm 
Sládkovičova 14,  

NESÚHLASÍME s odklonením dopravy 
cez ulicu Sklársku a Mládežnícku 
(nezvládnu nápor dopravy a vedú cez 
obytnú zónu , priestor pre hry detí ,hlavný 
koridor pre deti idúce zo školy, do školy, 
matky s deťmi do škôlky) 
NESÚHLASÍME s uzavretím ulice Janka 
Palu-pešia zóna. 
Návrh:  priestor pre pešiu zónu je lepšie 
vytvoriť už na existujúcom Mierovom 
námestí a smerom k parku-návrh z r. 2008. 
NESÚHLASÍME so zrušením zastávky pri 
kine a odklonenie dopravy cez Hornov - je 
nevyhovujúca šírka ulice ,je to priamy ťah 
okolo škôlky a neprispôsobená ulica 
Hornov na takú premávku. 
Návrh: ponechať súčasný stav. 
NESÚHLASÍME s výstavbou polyfunkčnej 
a obytnej budovy na mieste  súčasnej pošty 
a priľahlých budov (už teraz je v okolí 
pošty problém zaparkovať) a vôbec 
nesúhlasíme s výstavbou nových bytov v 
centre mesta. 

Neakceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 
Objekt 
polyfunkčnej 
budovy nie je 
predmetom 
riešenia ÚPN-M. 
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− Tomáš Belko Janka 
Palu 13/25  

− Marek Chlebana SNP 
118/12 

− Ján Belko Janka Palu 
13/25 

− Ján Bračík Šidlíkové 
29/389 

− Zdeno Koníček 
Mládežnícka 25 

− Luboš Sokol Závadská 
85  

− Mária Sokolová 
Závadská 85 

− Rastislav Húdek 
Športovcov 19  

− Juraj Panáček 
Jaseňová 2000/17 

− Peter Vydrnák 
Sklárska 170/5  

− Andrej Gabriš 
Kamenec 3 

− E. Kubíčková  Hornov 
243/20 

− Marta Kubíčková 
Hornov 21 

− Ján Kubíček Hornov 
21 

− Z. Kubíček Nemšová 
243/20 

− Ľ. Šulák Nemšová 
243/22  

− D. Šuláková Nemšová 
243/22  

− J. Virguš Hornov 
263/25 

− Ľ. Lavrová Hornov 
262/23 

− P. Puna Hornov 
262/23  

− Ľ. Punová Hornov 
262/23 

− J. Kosorinský Hornov 
262/23  

− A. Kosorinská Hornov 
262/23  

− M. Pecháčková 
Hornov 257/13 

− Z. Pecháček Hornov 
257/13 

− Otto Srnka Hornov 13  
− Antónia Srnková 

Hornov 13 
− Oľga Poláčková 

Mládežnícka 23 

Nechceme ,aby sa cesta 1/57 považovala za 
neprekročiteľnú hranicu rozvoja funkcie 
bývania-žiadame územie medzi cestou 1/57 
smerom na Novú Nemšovú a na Borčice - 
tzv. Richtárske zaradiť do územného plánu 
ako územie určené na výstavbu IBV (aspoň 
tie parcely ,ktorým nevadí vysoké napätie). 
NAVRHUJEME : zachovať jednosmernú 
premávku na ulici Kamenec, dobudovať na 
nej chodník pre chodcov a zakázať na nej 
premávku nákladným vozidlám nakoľko je 
cesta vedená príliš blízko rodinných domov. 
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− Mária Záhorcová 
Hornov 12 

− Drahomír Húdek 
Hornov 256/11 

− Peter Prno Hornov 
256/11 

− Zuzana Húdeková 
Hornov 256/11 

− Margita Prnová 
Hornov 256/11 

− F.Koníček SNP 24 
− F.Koníček ml.SNP24 
− J.Lamparsý Odbojárov 

7 
− Krovinová SNP 22 
− Prokop Sklárska 6 
− Martin Janiga 

Sklárska,178/6 
− Milová Sklárska  6 
− Miroslav Milo 

Sklárska 6 
− Zderka Sklárska 4/6 
− Ivanov Sklárska 6 
− Ľubica Budíková 

Sklárska 4 
− Dana Novotná 

Sklárska 4 
− Ján Novotný Sklárska 

4 
− Viera Novotná 

Sklárska 
− Juríková Sklárska 4 
− Gugová Sklárska 4 
− Mária Remová 

Sklárska 4 
− Jana Kocianová 

Sklárska 4 
− Begáňová Sklárska 4 
− Jolana Cipelová 

Sklárska 4 
− Jankech Sklárska 4 
− Jantošovič Sklárska 4 
− Janka Virgušová 

Sklárska 8 
− Prnová Sklárska 6 
− Katarína Čapková 

Sklárska 6 
− Zita Čapková, Sklárska 

6 
− Kristína, Chmelinová 

Hornov 27 
− Ján Chmelina, Hornov 

27 
− Lacko, Sklárska 8 
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− Lacková, Sklárska 8 
− Hudeková, Sklárska 8 
− Ševčík, Sklárska 8 
− Katarína 

Nachtmannová Ing. 
Sklárska 8 

− Zdenka Malinovská 
Sklárska 8 

− František Malinovský 
Sklárska 8 

− Beáta Matejková 
Sklárska 10 

− Stanislav Mičko 
Sklárska 8 

− Martina Pribulová 
Sklárska 8 

− Marek Mazan Sklárska 
10 

− Mária Mareková 
Sklárska 10 

− Ján Ondrčka Sklárska 
10 

− Jozef Pagáč Sklárska 
10 

− František Gajdošík 
Sklárska 10 

− Miroslava Oriešková 
Sklárska 10 

− Marta Hálová, 
Sklárska 8 

− Piknová, Sklárska 31 
− Jozef Pohorelec 

Sklárska 8 
− Lenka Ševčíková 

Sklárska 8 
− Papierniková, Sklárska 

6 
− Mária Prokopová 

Sklárska 6 
− Adriana Prokopová 

Sklárska 6 
− Antalová SNP 34 
− L. Králiková, J. Palu 

22/43 
− Mindarova, Hornov 

249/8 
− Tomáš, Bohiňák 

Moravská 5 
− Marek Hoško 

Jesenského 6 
− Jana Ondrkálová 

Rybárska 11 
− Vladimír Ďuriš Ing. 

Kamenec 2 
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− Eva Ďurišová Ing. 
Kamenec 2 

− Eva Djačuková 
Judr.Hornov10 

− Natália Hudeková 
Kamenec 11 

− Jozef Mutňanský 
Hornov 221/2 

− Zdenka Mutňanská 
Hornov 221/2 

− Kristína Štefánková 
Hornov 221/2 

− Zdenka Struk 
Hornov221/2 

− Júlia Mutňanská 
Hornov 221/2 

− Jozef Uhrín Janka Palu 
24/47 

− Július .... Janka Palu 
7/13 

− Barbara Vániová 
Sklárska 176/8 

− ........9.Mája 
− ......... J. Palu 57/8 
− Tomáš Jaroslav 

Sklárska 1 
− ........ Bahno Janka 

Palu 10/19 
− ........ Radko  Sklárska 

180/2 
− Jaroslav Porubský 

Vážska 6 
− Roman Krovina SNP 

22 
− František Mindar 

Hornov 229/8 
− ............ Duda 

Odbojárov 
− Milan Janík SNP 48 
− Marian Králik SNP 45 
− Emil Pohorelec 

Sklárska 10 
− Daniel Šebík Vlárska 

11 
− Pavol Gurín Šidlíkové 

34 
− Daniela Gabrišová 

Kamenec 265/3 
− Simon ...... Moravská 8 
− Pavel Holeček 

Šidlíkové 32 
− Martin Chlebana 

Bernolákova 5 
− Luboš ......  Janka Palu 

8/15 
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− Eva Šišková Janka 
Palu 8/15 

− Peter Navrátil 
Moravská 4 

− Marian Húdek 
Osloboditeľov 4 

− Pavel Bobot Kamenec 
14 

− Miroslav Chudo 
Kamenec 1 

− Jozef .......  SNP 
130/37 

− Daniela Vodíčková 
SNP 130/37 

− Pavol Vavruš Janka 
Palu 54/4 

− Jarmila Savková 
Hornov 260/19 

− Ignác Savka Hornov 
260/19 

− Eva Košutová 
Moravská 683/6 

− Marína Petrušková 
Moravská 685/8 

− Štefan Petrúšek 
Moravská 685/8 

− Ružička     Moravská 8 
− Ružičková Moravská 

685/8 
− Anna Hrnčariková 

Moravská 685/8 
− Ján Hrnčárik 

Moravská 685/8 
− Mário Bohiňák 

Moravská 685/8 
− Pavol Orechovský 

Moravská 685/8 
− Marcela Orechovská 

Moravská 685/8 
− Daniel Hrnčarík 

Moravská 685/8 
− Beáta Schwandtnerová 

Moravská  683/6 
− Miriam Kristinová  

Moravská 683/6 
− Karol Baláž Moravská 

683/4 
− Zuzana Balážová 

Moravská 683/4 
− Daniel Merka 

Osloboditeľov 233/10 
− Ján Kráčun Moravská 

686/10 
− Blanka Kráčunová 

Moravská 686/10 
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− Marek Boháček 9.mája 
17 

− Michal Rafaj 
Odbojárov 7 

− Michal Marvička 
Sklárska 5 

− ....... ....... Potôčky 12 
− Ján .........  Hornov 21 

62. 11.10. 
2017 

Peter Prno, Trenčianska 
1235/9, Nemšová 

Požiadavka na posunutie plánovanej cesty v 
lokalite "Kľúčové č. 02" označenej vo 
výkrese číslo 3, Komplexný výkres 
priestorového usporiadania a funkčného 
využitia územia vedľa parcely č. 208 v k.ú. 
Kľúčové , ktorej som vlastníkom/ spojnica 
medzi navrhovanou predĺženou ulicou 
Záhradná a Slnečná/ v zmysle dvoch 
priložených návrhov posunu a účelom 
lepšieho  využitia pozemkov. 

Neakceptuje sa. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
podrobnej 
dokumentácie - 
UŠ, resp. UPN-Z. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam) 

63. 11.10. 
2017 

Mesto Dubnica nad Váhom, 
Bratislavská 434/9, 018 41 
Dubnica nad Váhom 

Bez pripomienok. Berie sa na 
vedomie 

64. 12.10. 
2017 

Ing. Dušan Duvač, Karpatská 
533/1, Nemšová 

V návrhu ÚP je nevhodne riešená doprava 
ako celok, ktorá by riešila priebeh dopravy 
po čiastočnom uzavretí ul. Janka Palu. 
Uzavretie pre autodopravu od križovatky 
ulíc Sklárska a Vážska nie je dobrým 
riešením, nakoľko táto úprava zamedzí 
prístup k trom jestvujúcim objektom pre 
potreby zásobovania a pre prístup 
obyvateľov a návštevníkov. 
Začiatok úpravy pešej zóny posunúť za 
koniec vstupu do areálu školy, čím sa 
zabezpečí zokruhovanie ulíc Janka Palu a 
Mládežnícka a zabezpečí prístup aj k 
športovým aktivitám školy. 
Doriešiť autobusovú dopravu, nie je vôbec 
zodpovedne doriešená. Návrh osadenia 
zastávok BUS na ulici Slovenskej armády 
alebo SNP by bolo riešené len vytvorením 
zastávok v jazdnom pruhu bez ník. 
Zriadenie lávky pre peších nad koľajiskom 
stanice ŽSR Nemšová od ul. SA na ul. 
Železničnú je investične veľmi náročné, čo 
je nereálne pre mesto. 
Napojenie južného obchvatu na cestu II/507 
pred mostným objektom cez rieku Vlára 
bude výrazne ovplyvňovať jestvujúcu 
zástavbu RD vzhľadom na výšku cestného 
telesa cesty II/507 na Ul. Rybárska. 
Preložením cesty II/507 na Ul. SNP je 
nutné realizovať zabezpečenie železničných 
priecestí pred križovaním ulice SNP a 
Slovenskej armády, otázka: kto bude 
realizovať a hradiť uvedené práce?  

Berie sa na 
vedomie. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu UPN. 
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Spracovať pred schválením ÚP prehľad 
jednotlivých postupností realizácie a 
vytvorenia pešej zóny, aby obyvatelia 
vedeli, kedy bude vlastne pešia zóna 
realizovaná. 

65. 13.10. 
2017 

Jozef Mutňanský, Hornov 
221/2, 914 41 Nemšová 

Nesúhlas s ÚP mesta Nemšová so zmenou 
dopravy v meste, nedostatok parkovacích 
miest. Parcela 219/2 v k.ú. Nemšová je v 
mojom vlastníctve. Nesúhlas s 
presmerovaním dopravy na Ul. Hornov. 

Berie sa na 
vedomie. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
30.11 2017 kde 
bola celá 
dopravná 
koncepcia 
vysvetlená (viď 
záznam). 
Dopravné riešenie 
bolo preverené 
riadne 
prerokovanou 
DUŠ, ktorá bola 
podkladom pre 
spracovanie 
Návrhu ÚPN. 
 
 
 

66. 13.10. 
2017 

− Vladimír Švítel, Pod 
hájom 960/22, 018 41 
Dubnica nad Váhom  

− Mgr. Marián Švítel, 
Pod hájom 960/22, 018 
41 Dubnica nad 
Váhom 

Požiadavka  ako je charakterizovaná parcela 
č. 78 v k.ú. Ľuborča v návrhu ÚP mesta 
Nemšová, požadujú zaradiť uvedenú 
parcelu do územného plánu ako stavebný 
pozemok pre IBV. 

Neakceptuje sa. 
Na predmetnú 
plochu nebol 
udelený súhlas 
Okresného úradu 
Odbor opravných 
prostriedkov s 
použitím 
poľnohospodársk
ej pôdy na 
nepoľnohospodár
ske účely. 
Pripomienka bude 
prehodnotená v 
rámci riešenia 
ďalšej zmeny 
územnoplánovace
j dokumentácie 
mesta Nemšová. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
22.11 2017 (viď 
záznam). 
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67., 
68. 

16.10. 
2017 

Okresný úrad Trenčín, Odbor 
cestnej dopravy a PK, 
Hviezdoslavova 3, 911 01 

Súhlasné stanovisko za podmienok: 
a) V ÚPN je potrebné zaoberať sa aj 
statickou a zásobovacou dopravou, aby 
vodiči neboli nútení pred objektami 
občianskej vybavenosti odstavovať vozidlá 
najmä na ceste II/507( § 7 a §8 vyhl. Č. 
532/2002 Z.z.). 
b) V lokalitách s bývaním v RD je potrebné 
plochy na bývanie riešiť tak, aby na 
pozemku jednotlivých RD bola dostatočná 
plocha pre odstavenie min. 2 osobných 
automobilov/ STN 73 6110/Z2. 
c) V návrhu ÚPN je potrebné sa dôsledne 
zaoberať riešením návrhu umiestnenia a 
tvaru križovatiek pri dopravnom napojení 
nových lokalít,  tak pre obytné územia ako i 
polyfunkčné zóny a výrobno- obslužné 
zóny. 
Za najvhodnejší variant riešenia dopravy 
považujeme variant č. 3 ( červený variant) a 
to najmä s ohľadom na bezpečnosť a 
plynulosť cestnej premávky, nakoľko sa po 
vyhlásení pešej zóny predpokladá výrazné 
dopravné zaťaženie cesty III1869( ul. SNP). 
Návrh umiestnenia a technické riešenie 
prípadných nových križovatiek v mieste 
napojenia na cestu II/507, III/1869 a 
III/1884 musí byť v súlade s príslušnou 
STN) STN 73 6102, STN 73 6101 a pod...) 
a s príslušnými technickými predpismi. 
Pri rozširovaní zastavaného územia mesta je 
potrebné riešiť pohyby peších i s 
prepojením k jestvujúcej zástavbe, povedľa 
ktorých je nutné taktiež riešiť aspoň 
jednostranný chodník( STN 73 61 10, čl. 
3.2.4 a 3.2.5) 

Berie sa na 
vedomie. 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou. 

69. 16.10. 
2017 

Slovenská správa ciest, 
Miletičova 19, 826 19 
Bratislava 

a) Požadujeme rešpektovať ochranné pásmo 
cesty I/57 mimo sídelného útvaru obce 
označeného dopravnou značkou 
označujúcou začiatok a koniec obce v 
zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v platnom 
znení. 

Akceptuje sa. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
21.11 2017. 

b) S umiestnením lokalít v ochrannom 
pásme cesty I/57 nesúhlasíme, jedná sa 
najmä o: Nemšová 28 - plochy priemyselnej 
výroby, Nemšová 26 - plochy zelene, 
cintorín, Nemšová 05 - plochy priemyselnej 
výroby, Nemšová 04 - polyfunkčné plochy, 
Nemšová  07- plochy bývania v bytových 
domoch malo podlažných, Nemšová 08 - 
polyfunkčné plochy, občianska vybavenosť 
a bývanie, lokalita Nemšová 27 - bytový 
dom, IBV, spevnené plochy a Nemšová 02 - 
plochy zelene. Predmetné plochy 
požadujeme umiestniť mimo ochranného 
pásma cesty I/ 57. 

Pre lokalitu 
Nemšová 28, 
ktorá je celá 
mimo 
zastavaného 
územia bude v OP 
komunikácie 
navrhnutá 
izolačná zeleň. 
Lokalita Nemšová 
26 - plochy 
zelene, cintorín 
táto funkcia môže 
byť aj v OP 
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komunikácie, 
nakoľko je tam 
terénny zlom a 
komunikácia je v 
záreze. Keďže 
lokality Nemšová 
04, 05 budú 
súčasťou 
zastavaného 
územia sídla – 
takže sa 
neuplatňuje OP 
komunikácie. 
Lokalita Nemšová 
06, 07, 08 sú 
jestvujúce 
lokality, resp. 
lokality, ktoré 
budú súčasťou 
zastavaného 
územia sídla – 
takže sa 
neuplatňuje OP 
komunikácie. Pre 
lokalitu Nemšová 
27 určenú na 
Občiansku 
vybavenosť a 
bývanie je 
potrebné v 
záväznej časti 
uviesť podmienky 
preukázania 
neprekročenia 
povolených 
hladín hluku v 
podrobnejšej 
dokumentácii. 
K pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
21.11 2017. 

c) Žiadame akékoľvek návrhy ciest, ktoré sa 
dopravne napájajú, sú v dotyku alebo v 
tesnej blízkosti cesty prvej triedy ako i 
návrh križovatiek riešiť na základe 
dopravno-inžinierskych podkladov v súlade 
s platnými STN a TP v samostatných 
projektových dokumentáciách, 
autorizovaným inžinierom pre dopravné 
stavby a zaslať na vyjadrenie SSC k 
zaujatiu stanoviska. 

Berie sa na 
vedomie. 
Dopravné riešenie 
v ÚPN bolo 
prevzaté z DUŠ 
Nemšová, ktoré 
bolo riadne 
prerokované. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
21.11 2017. 
 

d) Opraviť v návrhu ÚP zobrazenie 
križovatky označenej ako K2 zakreslenej 

Akceptuje sa. K 
pripomienke sa 
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ako jestvujúca okružná zobraziť ako prie 
sečná križovatka podľa skutočného stavu( 
križovatka ciest I/57 a ul. Slovenskej 
armády. 
 

uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
21.11 2017. 

e) Pri návrhu nových lokalít HBV, IBV, OV 
v blízkosti ciest I. až III. triedy žiadame 
posúdiť nepriaznivé vplyvy dopravy a 
vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v 
zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí v znení neskorších zmien a 
predpisov. 

Akceptuje sa. V 
regulačných 
blokoch nových 
lokalít HBV, IBV, 
OV v blízkosti 
ciest I. až III. 
Triedy budú v 
záväznej časti 
uvedené 
podmienky 
preukázania 
neprekročenia 
povolených 
hladín hluku 
zdokumentované 
v podrobnejšej 
dokumentácii. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
21.11 2017. 
 

f) Nesúhlasíme s umiestnením zástavby v 
ochrannom pásme ciest a v pásme s 
prekročenou prípustnou hladinou hluku. 

Viď bod b). K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
21.11 2017. 
 

g) Odsúhlasiť s Úradom TSK výhľadové a 
navrhované trasy cesty druhej triedy 
znázornené vo výkrese verejného 
dopravného vybavenia. Je ich potrebné 
riešiť v súlade s platnými STN a TP. 

Berie sa na 
vedomie. 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
21.11 2017. 
 

h)Navrhované miestne komunikácie, 
cyklistické trasy, pešie trasy a statickú 
dopravu je potrebné riešiť v súlade  s 
platnými STN a TP. Cyklistické trasy 
žiadame umiestňovať zásadne mimo telesa 
cesty prvej triedy. 

Berie sa na 
vedomie. 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
21.11 2017. 
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i) ÚPD je potrebné odsúhlasiť s Úradom 
TSK a Národnou diaľničnou spoločnosťou, 
a. s. Bratislava. 

Berie sa na 
vedomie. 
Dokumentácia je 
v súlade s 
pripomienkou. K 
pripomienke sa 
uskutočnilo 
dorokovanie dňa 
21.11 2017. 
 

70. 16.10. 
2017 

Okresný úrad Trenčín 
Pozemkový a lesný odbor, 
Hviezdoslavova 3, 911 01 
Trenčín,  Ing. Červeňanová 

Zapracovať pripomienky k návrhu ÚP 
mesta Nemšová v rozsahu: 
a) Na ploche rekreácie a cestovného ruchu: 
svah západne od Nemšovského štrkoviska 
sú min. 3 lesné pozemky p.č.:  registra C-
KN  4535, 4554, 4559. Pre využitie na 
rekreačné stavby, tieto pozemky treba 
uviesť do kapitoly 2.18 navrhovaného 
záberu lesných pozemkov a uviesť 
náležitosti podľa vyhlášky č. 12/2009 Z.z.. 

Akceptuje sa. Ide 
o jestvujúcu 
plochu pre 
rekreáciu. 
Vymedzenie 
plochy boli 
redukované o 
lesné pozemky. 

b) V kapitole 2.4.5.  Problémy a 
problémové oblasti do 2.4.5.3  doplniť  text: 
Bezbariérový efekt súvislej zástavby v 
ochrannom pásme lesa v k.ú. Trenčianska 
Závada, Ľuborča a Kľúčové. 
c) V kapitole 2.5.1 koncepcia rozvoja mesta 
doplniť bod: V katastrálnom území 
Trenčianska Závada a Ľuborča rešpektovať, 
že ide o územia nadväzujúce na lesný 
komplex a nevytvárať bariérový efekt 
zástavby v ochrannom pásme lesa. 
d) Grafické zobrazenie vonkajšieho 
vzdušného vedenia v severnej polovici k.ú. 
Trenčianska Závada nevedie cez lesné 
pozemky ale pred lesným komplexom 
odbočí doprava smerom na severovýchod a 
smeruje do Ľuborčianskej doliny - opraviť v 
návrhu. 
e) Nesúhlas s trasovaním elektrického 
vedenia cez lesné pozemky k navrhovanej 
rekreačnej lokalite Kľúčové  11.  využiť 
jestvujúce cesty a spoločné zariadenia. 
f) V záväznej časti návrhu ÚP mesta 
Nemšová:  
V kapitole 1.2.2 doplniť text : rešpektovať 
50 m ochranné pásmo lesov. 
V kapitole 6. Zásady a regulatívy 
umiestňovania dopravy doplniť text: 
Cyklotrasy na lesných pozemkoch a na 
pozemkoch v ochrannom pásme lesa 
zriaďovať ako doplnkovú funkciu týchto 
pozemkov, aby boli prioritne zabezpečené 
hlavné funkcie lesov a hospodárenie v nich. 
Rozšírenie cesty Ľuborčianskou dolinou 
smerom k Antonstálu alternatívne riešiť 
vybudovaním výhybní pre nerušenú 

Akceptuje sa b), 
c), e), f).                  
Vzdušné vedenia 
a ich vedenie v 
teréne vyplýva z 
oficiálnych 
dokumentov. 
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premávku lesnej techniky a odvozových 
súprav. 
V kapitole 12.1.9 Ochranné pásmo lesa 
doplniť text: Využitie územia a 
umiestňovanie stavieb je možné len na 
základe záväzného stanoviska orgánu 
Štátnej správy lesného hospodárstva. 
Predložiť doplnený návrh ÚP na vyjadrenie 
OÚ TN, Pa LO 
 

 
Dolnený návrh 
predložený na 
opätovné 
vyjadrenie. 

71. 16.10. 
2017 

RÚVZ so sídlom V TN, 
Nemocničná 4,  
911 01 Trenčín 

Výzva na doplnenie podania vo veci 
vydania záväzného stanoviska k návrhu ÚP 
mesta Nemšová 

Berie sa na 
vedomie. 
Dokumentácia je 
v súlade s výzvou 
upravená a 
opätovne 
predložená na 
základe 
dorokovania zo 
dňa 9.11.2017 na 
RÚVZ v TN. Dňa 
12.1.2018 vydané 
súhlasné záväzné 
stanovisko od 
RÚVZ pod 
číslom: 
B/2018/00046-
002/H6. 

72. 18.10. 
2017 

Trenčianske vodárne a 
kanalizácie, a. s., 
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 

Súhlasné stanovisko bez pripomienok s 
upozornením na existenciu trasovania 
vodovodného potrubia v ich správe -OC, 
DN 600 z VDJ Nemšová do Trenčína, ktoré 
žiadajú v rámci návrhu lokalít rešpektovať s 
pásmom ochrany 3 m na každú stranu od 
vonkajšieho pôdorysného okraja 
predmetného vodovodného potrubia. Ďalej 
upozornenie na skutočnosť , že časť územia 
Nemšová je súčasťou pásma hygienickej 
ochrany II. stupňa- časť: vnútorná a 
vonkajšia VZ Nemšová vymedzené 
rozhodnutím OÚŽP v Žiline pod číslom: 
1/1484/3/94_Ad zo dňa 20.7.1994 v 
nadväznosti na rozhodnutie vydané OÚ TN, 
odbor starostlivosti o ŽP č.: OU-TN-
OSZP2-2017/001961-013  zo dňa 
31.3.2017. Plánovaný zámer rozvoja v 
jednotlivých lokalitách PHO riešiť v súlade 
so závermi rozhodnutia a pre jednotlivé 
lokality dodržať podmienky vyplývajúce z 
HGP. Rozvoj lokalít z hľadiska kapacity 
vod. a kanalizačných potrubí konzultovať v 
predstihu s RVS Vlára-Váh so sídlom v 
Nemšovej. 
 
 

Berie sa na 
vedomie. 
Upozornenia nie 
sú predmetom 
riešenia ÚPN-M. 
Budú 
akceptované v 
ďalších stupňoch 
PD v rámci 
umiestnenia a 
povolenia stavieb 
stavebným 
úradom. 
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73. 18.10. 
2017 

Zásobovacia základňa I. Zachovať všetky vojenské objekty v 
riešenom území a rešpektovať ich ochranné 
pásma a zohľadniť to pri riešení celkovej 
koncepcie dopravy na území mesta. 
 

Akceptuje sa. 

74. 23.10. 
2017 

Okresný úrad TN, odbor 
starostlivosti o ŽP, 
Hviezdoslavova 3, 911 01 
Trenčín 

Bez pripomienok k návrhu ÚP mesta 
Nemšová s upozornením pre územné 
konanie: je potrebné vykonať zmapovanie 
biotopov národného a európskeho významu, 
resp. inventarizáciu chránených druhov 
fauny a flóry na pozemkoch lokalít TTP. V 
prípade ich výskytu je potrebný súhlas na 
zásah do uvedených biotopov podľa §6 ods. 
2 zákona o ochrane prírody a krajiny od OÚ 
TN, odboru starostlivosti o ŽP. 
 

Berie na vedomie. 

75. 25.10. 
2017 

HYDROMELIORÁCIE š. p., 
Vrakunská 29, 825 63 
Bratislava 201. 

Neevidujú na území mesta Nemšová  v 
rámci návrhu ÚP mesta Nemšová žiadne 
hydromelioračné zariadenia v správe 
Hydromeliorácií, š. p.. 
 

Berie na vedomie. 

76. 25.10. 
2017 

Vetropack Nemšová Žiadame, aby stavebný úrad bral do úvahy 
jestvujúcu prevádzku závodu Vetropack 
Nemšová s.r.o. na pozemku 618/1 so 
všetkými jeho vplyvmi na okolité prostredie 
a do ÚP zapracoval dostatočnú ochrannú 
zónu medzi navrhovanou IBV a parcelou 
618/1. 
 

Akceptuje sa. 

77. 9.10. 
2017 

Orechovský Anton, Nemšová Nesúhlas s novým ÚP mesta Nemšová. Je 
to nehoráznosť voči občanom mesta 
Nemšová. Sú aj dôležitejšie veci a nie ako 
okradnúť ľudí o ich majetok, dúfam, že k 
tomu nedôjde. 
 

Neakceptuje sa. 
Dorokovanie 
30.11. 

78. 3.11. 
2017 

Bc. Ľubomír Remo, odbor 
dopravy, TSK, K dolnej stanici 
7282/20A, 911 01 Trenčín 

Súhlasí s budúcim preložením trasy cesty 
II/507 v úseku od križovatky ciest II/507 x 
III/1869( III/057053) v trase cesty III/1869 
po úrovňové nechránené železničné 
priecestie trate ŽSR Trenčianska Teplá-
Lednické Rovné, ďalej po miestnej 
komunikácii do križovatky s cestou I/57. 
Súhlasí s budúcim vyradením trasy cesty 
II/507 v úseku od križovatky ciest II/507 x 
III/1869 cez úrovňové železničné priecestie 
trate ŽSR Trenčianská Teplá - Lednické 
Rovne, do križovatky s cestou I/57. 
Upozorňujeme na budúce účelné 
doriešenie/ prekategorizovanie cesty 
III/1869. Upozorňujeme na zníženie 
bezpečnosti a komfortu v budúcej trase 
cesty II/507, ak nedôjde k zásadnej  zmene 
dopravného režimu v mieste križovatky 
budúcej cesty II/507, cesty III/1869, 
úrovňového žel. priecestia trate ŽSR Tr. 
Teplá - Horné Srnie, úrovňového 

Berie na vedomie. 
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nechráneného žel. priecestia trate ŽSR Tr. 
Teplá- Lednické Rovne, úrovňového 
nechráneného vlečkového priecestia do 
areálu logistického centra a miestnej 
komunikácie Slovenskej armády v 
zastavanej časti obce Nemšová. 
Upozorňujeme na zníženie bezpečnosti a 
komfortu v mieste križovatky budúcej cesty 
II/507 a  cesty I/57 pred areálom 
logistického centra, ak nedôjde k zásadnej 
zmene jestvujúceho dopravného režimu v 
uvedenej križovatke. 

79. 30.10. 
2017 

TSK, K Dolnej stanici 
7282/20A, 911 01 Trenčín- 
Ing. arch. Dušan Drobný 
 

Súhlas bez pripomienok. Berie na vedomie. 

80. 15.11. 
2017 

Okresný úrad Trenčín, Odbor 
opravných prostriedkov, 
Hviezdoslavova 3, 911 01 
Trenčín 

Udelenie súhlasu na použitie PP na iné 
nepoľnohospodárske účely v zmysle §13 
zákona NR SR č. 220/2004 Z .z. o ochrane 
a využívaní PP  a o zmene zákona č. 
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania ŽP a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  v znení nesk. 
predpisov pre : " Návrh ÚP mesta 
Nemšová". 

Berie na vedomie. 

81. 12.1. 
2018 

RÚVZ so sídlom v TN,                                
Nemocničná 4,  
911 01 Trenčín 

Súhlasné záväzné stanovisko k návrhu "ÚP 
mesta Nemšová" 

Berie na vedomie. 

82.  13.2. 
2018 

Národná diaľničná spoločnosť, 
a.s. , Dúbravská cesta 14, 841 
04 Bratislava 

Nemá námietky.  
Upozorňuje na skutočnosť, že NDS nebude 
zabezpečovať dodatočnú ochranu zdravia 
a životného prostredia z možných 
negatívnych vplyvov diaľnice D1 na sídelné 
zóny budované v blízkosti diaľnice, 
v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z. 
Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípadných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 
a v znení vyhlášky č. 237/2009 Z. z.. 

Berie na vedomie. 

Vyhodnotenie zrealizované po odsúhlasení  obstarávateľom a riešiteľmi ÚP a v súlade s dorokovaním.  

 

Vypracovala: 

Ing. Soňa Prílesanová, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD reg. číslo: 208.   

podpis: 

Schválil:  

Ing. František Bagin, primátor mesta Nemšová  

podpis: 


