
M E S T O    N E M Š O V Á 
Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á 

 
Číslo: OV/311/2018-2/PR-751/2018     Tel. kontakt: 032/6509614      V Nemšovej, 10.4.2018 
 
 

Verejná vyhláška 
 

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

a nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. 
 
     Stavebníčka Zuzana Balážová, Karpatská 14, 914 41 Nemšová požiadala dňa 28.02.2018 
Mesto Nemšová o povolenie terénnych úprav časti pozemkov registra C-KN parcelné čísla: 
1987 a 1870 v k.ú. Ľuborča, v meste Nemšová pod názvom: 

 
 

,, Terénne úpravy pozemkov 1870 a 1987 “. 
    

       Pozemky registra C-KN parcelné číslo 1987 a 1870 v k.ú. Ľuborča sa nachádzajú 
v extraviláne mesta Nemšová sú vo vlastníctve mesta Nemšová a slúžia ako účelová poľná 
prístupová cesta k užívaniu okolitých pozemkov.  
„Terénne úpravy pozemkov  1870 a 1987“ pozostávajú z (zo):  

- Úpravy podkladu časti  pozemkov strojným vyrovnaním a zhutnením v šírke 2,5 m 
            a v dĺžke 134 m. 

- Úprava  šikmého nájazdu na pozemku 1987 a stabilizácia svahu realizáciou oporného 
múrika a zhutnenie podkladu pod spevnený kryt zo štrkodrvy frakcie 0-32 mm. 

- Úprava krytu rozprestretím štrkodrvy  frakcie.: 0-32 mm v hrúbke 110 mm na upravený 
podklad šírke 2,5m a dĺžke 134 m s napojením na účelovú poľnú cestu. 
                                                              

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.  
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové 
komunikácie podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)  v nadväznosti na § 3a ods.  5 zák. 
č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
cestný zákon) a § 16 a § 22 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný 
zákon), § 2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 
na obce a na vyššie územné celky 

o z n a m u j e 
 

začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 odst. 1 v nadväznosti na § 61 ods. 4 
stavebného zákona všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne  
nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa:  

 
10. mája 2018, t.j. vo štvrtok o 10.00 hod. 

so stretnutím na MsÚ Nemšová -  v zasadačke Stavebného úradu Nemšová, 
 Ul. SNP č. 4 , 914 41 Nemšová. 

 



     Do podkladov žiadosti môžu účastníci konania nahliadnuť na Mestskom úrade v Nemšovej, 
stavebnom úrade, Ul. SNP č. 4, Nemšová (počas úradných hodín v stránkové dni: pondelok, 
streda, piatok), alebo u stavebníčky: Zuzana Balážová, Karpatská 14, 914 41 Nemšová  
     Účastníci konania  môžu  v zmysle § 61 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky 
k žiadosti na povolenie terénnych úprav časti pozemkov registra C-KN parcelné čísla: 1870 a 
1987 v k.ú. Ľuborča písomne uplatniť na meste Nemšová, MsÚ Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 
914 41 Nemšová a to najneskoršie pri ústnom  pojednávaní dňa 10.5.2018 o 10.00 hod.. 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak stavebný úrad nemusí na ne 
prihliadať.   Ak niektorý orgán štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži 
stavebný  úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo 
predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou 
z hľadiska ním sledovaných záujmov  súhlasí. Ak sa nechá niektorý účastník konania 
zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc na zastupovanie s overením podpisu.  
 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní od 

nasledujúceho dňa po vyvesení na  úradnej tabuli mesta  Nemšová a to  spôsobom v mieste 

obvyklým. Posledný deň tohto vyvesenia je dňom doručenia. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Ing. František B a g i n  
                                                                                                                    primátor mesta 
Mesto Nemšová: 
VYVESENÉ DŇA:  
ZVESENÉ DŇA:  
POTVRDENÉ DŇA: 
 
Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                       Mestský úrad Nemšová  
                       podpis, pečiatka 
 
 
 
Upozornenie:  
Účastníkom konania - vlastníkom susedných parciel dotknutých stavbou v zastúpení SPF Bratislava sa 
oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky vyvesením na úradnej tabuli mesta Nemšová spolu 
s grafickou prílohou spôsobom v meste obvyklým. 
 
Doručí sa: 
Navrhovateľ: 

1. Zuzana Balážová, Karpatská 539/14, 914 41 Nemšová  
Účastníci konania: 

2. Mesto Nemšová, MsÚ Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 

Doručí sa verejnou vyhláškou:   
4. Gurínová Katarína v zastúpení správcom: Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 

817 15 Bratislava - doručuje sa VV ( p. č.: 1865). 



5. Varadinová Anna r. Minďárová v zastúpení správcom: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 
cesta č. 36, 817 15 Bratislava - doručuje sa VV ( p. č.: 1863). 

6. Bobotová Mária , Janka Palu  8/15, 914 412 Nemšová ( p. č.: 1872) 
7. Bobotová Martina, Janka Palu 8/15, 914 41 Nemšová ( p. č.: 1872) 
8. Bobotová Petronela, Janka Palu 8/15, 914 41 Nemšová ( p. č.: 1872) 
9. Bobotová Michaela, Janka Palu 8/15, 914 41 Nemšová ( p. č.: 1872) 
10. Krchňávková Marta, Považská 565/4, 914 41 Nemšová ( p. č.: 1875) 
11. Patková Margita, Fučíková 988/17, 914 41 Nemšová( p. č.: 1867) 
12. Rýger Milan, Borovského 929/5, 914 41 Nemšová ( p. č.: 1864) 
13. Horná Anna, v zastúpení správcom: Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 

Bratislava - doručuje sa VV ( p. č.: 1866). 
14. Koníček Ondrej, v zastúpení správcom Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 

15 Bratislava - doručuje sa VV ( p. č.: 1873). 
Dotknuté orgány: 

15. ORPZ – Okresný dopravný inšpektorát, ul. Kvetná č. 7, 911 49 Trenčín 
16. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany prírody 

a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
17. Západoslovenská distribučná a.s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 
18. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
19. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
20. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


