
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/565/2018/1398/DL         Tel. kontakt: 032/6509647           V Nemšovej, 08.06.2018 
 
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

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

 a nariadenie ústneho konania. 
 
 

     Navrhovateľ Mgr. Vladimír Forgáč, Ul. Fučíkova č. 22, 914 41 Nemšová požiadal dňa 
18.05.2018 Mesto Nemšová o vydanie  povolenia  na terénne úpravy: 
 
 
 

,,PROTIERÓZNE OPATRENIE – VLOŽENIE RÚRY – ZASYPANIE PRIEKOPY, 
SPEVNENIE ZÁSYPU“. 

 
 
 

     Terénne úpravy sú navrhované v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča na pozemku registra C KN 
parc. č.: 1312 a budú pozostávať z (zo): 
 
 
    V jestvujúcej zemnej ryhe vzniknutej eróziou pôdy bude uložená rúra o priemere 0,6 m 
a dĺžke 21 m. Rúra bude zasypaná zeminou, po krajoch stabilizovaná kamenivom. Plocha 
bude zatrávnená. 
               
     Uvedeným dňom bolo začaté konanie o využití územia. Mesto Nemšová ako vecne 
a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 
písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

o z n a m u j e 
 
začatie konania o využití územia v súlade s ustanovením § 36 odst. 1 stavebného zákona 
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne  n a r i a ď u j e  ústne konanie 
spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční 
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dňa 28.06.2018  t.j. vo štvrtok  o 10.00 hod. 
so stretnutím na  stavebnom úrade v Nemšovej, Ul. SNP č. 4. 

 
 
     Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Mestskom úrade 
v Nemšovej, odd. výstavby Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové dni: pondelok, 
streda, piatok), alebo u navrhovateľa Mgr. Vladimíra Forgáča, Ul. Fučíkova č. 22, 914 41 
Nemšová, resp. pri ústnom konaní. 
     Známi účastníci konania si môžu uplatniť svoje pripomienky najneskôr v deň konania. 
V rovnakej lehote podľa § 36 odst. 3  stavebného zákona oznámia svoje stanoviská dotknuté 
orgány. Ak dotknutý orgán  v určenej alebo predĺženej lehote (ktorú na jeho žiadosť stavebný 
úrad predĺži) neoznámi svoje  stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou 
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  
     Ak sa nechá niektorý  účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú moc 
s overením podpisu. 
       
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od 
nasledujúceho dňa po vyvesení. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Ing. František B a g i n 
                                                                                                                 primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
VYVESENÉ DŇA:  
 
ZVESENÉ DŇA:   
 
POTVRDENÉ DŇA: 
 
Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                             Mesto Nemšová 
                       podpis, pečiatka 
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Doručí sa: 
Žiadateľ 
1.   Mgr. Vladimír Forgáč, Ul. Fučíkova č. 22, 914 41 Nemšová 
Ostatní účastníci konania:    
2.   Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava 
3.   Ján Blažej vlastník pozemku registra C KN parc. č. 1311 v k. ú. Ľuborča – verejná  
      vyhláška 
4.   Štefan  Blažej vlastník pozemku registra C KN parc. č. 1313 v k. ú. Ľuborča – verejná  
      vyhláška 
5.   Ingrid Havránková, Udiča č. 277, 018 01 Udiča 
6.   Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – odd. finančné a správy majetku  
       – Ing. Savková 
Dotknuté orgány: 
7.   Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
8.   RVS Vlára – Váh, s.r.o., Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová 
9.   SPP – distribúcia a.s., Ul. Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26 
10. Slovak Telekom a.s., Ul. Karadžičova č. 10, 825 13 Bratislava  
11. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
12. Okresný úrad Trenčín, odbor životného prostredia, ochrana prírody a krajiny,  
      Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
 
 


