
 

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 
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Vec: PETÍCIA „VYBUDUJME CYKLOTRASU ĽUBORČA – TRENČIANSKA 

ZÁVADA“ – oznámenie výsledku vybavenia petície. 
   
 
   Dňa 07.06.2019 bola do podateľne Mestského úradu v Nemšovej doručená  petícia 
obyvateľov mestskej časti Trenčianska Závada v zastúpení petičným výborom -  Monikou 
Korienkovou, Podhorská č. 32, 914 41 Nemšová, ktorá bola zaevidovaná  pod podacím 
číslom  1396/19.  
      V petícii s názvom VYBUDUJME CYKLOTRASU ĽUBORČA – TRENČIANSKA 
ZÁVADA“ obyvatelia mesta Nemšová, mestskej časti Trenčianska Závada požadujú cit.:     
„... My, dolupodpísaní obyvatelia Nemšovej, mestskej časti Trenčianska Závada, žiadame 

Mestský úrad v Nemšovej, a všetky zainteresované strany o zrealizovanie projektu cyklotrasy 

medzi Ľuborčou a Trenčianskou Závadou a súbežným dobudovaním kanalizácie a vodovodu 

do Trenčianskej Závady, nakoľko problémy s nedostatkom pitnej vody boli v našej mestskej 

časti viac než kritické. Apelujeme na skutočnosť, že mestská časť Trenčianska Závada je 

jedinou neodkanalizovanou časťou mesta Nemšová. ...“ 
     Mestský úrad Nemšová  Vám  k predmetu petície o z n a m u j e  n a s l e d o v n é :  

-  Vo veci požiadavky vybudovania cyklotrasy Ľuborča – Trenčianska Závada bola 
po schválení zámeru v Mestskom zastupiteľstve vypracovaná projektová 
dokumentácia  pod názvom „Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – Trenčianska 
Závada“ v celkovej dĺžke 1792 m. Cyklistická cestička je trasovaná z Trenčianskej 
Závady krajinou do Ľuborčianskej doliny v extraviláne v údolí Závadského potoka  
/ t. j. územím Malé rieky/ v záujme zabezpečenia bezpečnosti  cyklistov smerujúcich  
z a do mestskej časti Trenčianska Závada.  

-  Obec Horná Súča na základe vydokladovanej žiadosti mesta Nemšová, ako orgán 
štátnej správy na úseku územného plánovaní a stavebného poriadku podľa č. I., § 2 
ods. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný generálny 
stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 5 
písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie v súlade s určením stavebného úradu Okresným úradom 
Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky listom zo dňa 01.02.2019 pod č. OÚ – TN-
OVBP2-2019/5173-2/Ma dňa 10.06.2019 pod číslom: S/OcÚHS/0675/2019-005 
vydala rozhodnutie o umiestnení stavby: „Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – 
Trenčianska Závada“, časť: SO 01 Cyklotrasa, SO 02 Lávka cez Závadský potok“ pre 
stavebníka Mesto Nemšová v zastúpení Jánom Gabrišom, zástupcom primátora mesta 
Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová.  

-  Po nadobudnutí právoplatnosti vyššie uvedeného rozhodnutia o umiestnení stavby 
bude stavebné konanie stavby „ Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – Trenčianska 
Závada“, časť: SO 01 Cyklotrasa, So 02 Lávka cez Závadský potok“   viesť 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, § 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. 

-  Následne bude snahou mesta získať finančné prostriedky na výstavbu stavby pod 
názvom „Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – Trenčianska Závada“ z iných zdrojov 
a to - v rámci vyhlásených výziev  na cyklotrasy. 

-  Vo veci požiadavky súbežného vybudovania kanalizácie  a vodovodu v 
Trenčianskej Závade bolo SBUL Ľuborča  ako vlastníkovi časti pozemkov pod 
stavbou dňa 12.6.2019 pod číslom MsÚ 1921/2019 zaslaná žiadosť mesta Nemšová 
o vyjadrenie k zabudovaniu inžinierskych sietí (vody a kanalizácie) a o majetkoprávne 
vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasou. Odpoveď sme zatiaľ nedostali. 

-  Z dôvodu, že požadovaná realizácia dobudovania verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie do mestskej časti Trenčianska Závada je investičnou akciou závislou od 
schválenia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta je potrebné k vybavenie petície 
podľa  § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov, aby  časť petície týkajúcu sa dobudovania verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie  bola prerokovaná v jednotlivých komisiách / finančnej, ŽP a výstavby a s 
poslancami MsZ Nemšová. 

-  V prípade schválenia zámeru mesta na vybudovanie prepojenia verejných vodovodov 
Ľuborča a Trenčianska Závada ako i zámeru mesta na odkanalizovania mestskej časti 
Trenčianska Závada s prepojením na kanalizačný systém mesta na ulici Závadskej 
v Nemšovej ako najvhodnejšieho variantu riešenia uskutoční Mesto Nemšová výber 
dodávateľa prác na PD a následne vybaví potrebné povolenia na umiestnenie 
a povolenie predmetných vodných stavieb.  

-  Následne sa vypracuje žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov 
z environmentálneho fondu a Mesto Nemšová po schválení poslancami MsZ vyčlení 
z rozpočtu potrebné finančné prostriedky na spoluúčasť na projekte v zmysle aktuálnej 
výzvy.  
 

                           S úctou 
 
 
                                                                                                                Ján Gabriš 
                                                                                                     zástupca primátora mesta 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 
1. Za petičný výbor: Monika Korienková, Podhorská č. 32, 914 41 Nemšová 
2.  Mesto Nemšová, MsÚ Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová - sekretariát  
     primátora – zverejnenie na web. 
 


