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V e r e j n á    v y h l á š k a 

 
O Z N Á M E N I E 

o začatí konania zmeny dokončenej stavby a upustenie od ústneho konania. 

 

Stavebník Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová IČO: 00311812  v zastúpení 

JUDr. Milošom Mojtom, primátorom mesta požiadal dňa 28.03.2022 Mesto Nemšová 

o vydanie stavebného povolenia  na zmenu dokončenej stavby: 

 

,,PARKOVISKO MK SKLÁRSKA“. 

 

Zmena dokončenej stavby sa bude realizovať v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch 

registra C KN parc. č.: 261/1, 261/54, 267/1, 261/61 a bude pozostávať z (zo): 

 

Navrhované zjednosmernenie MK zlepší dopravnú situáciu v lokalite a predíde kolíznym 

situáciám. Vybudovaním pozdĺžnych parkovacích státí sa zvýšia kapacity parkovacích miest 

pre obyvateľov okolitých bytových domov a vybudovaním chodníkov sa zlepší bezpečnosť 

chodcov. 

Navrhované parkovacie miesta v počte 12 pozdĺžnych státí z toho jedno státie bude 

určené pre osoby so zdravotným postihnutím, chodníky a stojiská pre smetné nádoby  

sú navrhnuté pozdĺž MK. Napojenie navrhovaných spevnených plôch na MK je riešené 

strojovým zarezaním asfaltu a následným doasfaltovaním MK po uložení zapustených 

obrubníkov na š.0.10m a š.0,20m. Časť MK bude potrebné zrekonštruovať pokládkou novej 

obrusnej asfaltobetónovej vrstvy na sfrézovaný povrch kvôli jej prespádovaniu, tak aby 

dažďová voda bola odvedená do zelene a nevytvárali sa popri navrhovanom chodníku mláky. 

Zjednosmernenie MK sa vyznačí príslušným zvislým trvalým dopravným značením. 

Všetky navrhované spevnené plochy sú navrhnuté z betónovej dlažby a sú odvodnené  

do okolitej zelene. V miestach vstupu chodcov na vozovku budú chodníky upravené 

bezbariérovo. 

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie zmeny dokončenej stavby.  

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  
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o z n a m u j e 

 

začatie konania o povolení zmeny dokončenej stavby v súlade s ustanovením § 61 odst. 1 

stavebného zákona, známym   účastníkom   konania   a  dotknutým   orgánom  a súčasne   

u p ú š ť a  v zmysle § 61 odst. 2 stavebného zákona  od miestneho zisťovania a ústneho 

konania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie. 

Účastníci konania si môžu  v zmysle § 61 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky 

k žiadosti písomne uplatniť na Mestskom úrade v Nemšovej, stavebnom úrade, Ul. SNP č. 4 

a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. V rovnakej lehote 

oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak stavebný úrad nebude na ne prihliadať.  

Do podkladov žiadosti môžu účastníci konania nahliadnuť na Mestskom úrade v Nemšovej, 

stavebnom úrade, Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové dni: pondelok, streda, 

piatok), alebo u stavebníka Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s § 26 ods. 2 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa  

§ 61 ods. 4 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Nemšovej 

a na internetovej stránke Mesta Nemšová www.nemsova.sk. Slúži ako doručenie oznámenia 

pre účastníkov konania. 

 

 

 

 

 

JUDr. Miloš Mojto 

      primátor mesta Nemšová 
 

VYVESENÉ DŇA:  

ZVESENÉ DŇA:  

POTVRDENÉ DŇA: 

 

 

Pripomienky: boli – neboli                                          –––––––––––––––––––––––– 

                                                                                           Mestský úrad v Nemšovej         

                      podpis, pečiatka 
 

Doručí sa: 

1. Mesto Nemšová, FO – Ing. Stanová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

2. Ostatní účastníci konania – doručenie verejnou vyhláškou vyvesením oznámenia  

na úradnej tabuli MsÚ Nemšová a na web stránke Mesta Nemšová 

3. Ing. Rastislav Hriňák, Olbrachtova 20,  911 01 Trenčín 

4. Ing. Mária Strápková, Kalinčiankova 4, 911 01 Trenčín  

5. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 1 

6. RVS  Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

7. Slovak Telekom a. s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

8. SPP  - distribúcia a. s., Ul. Mlynské Nivy  44/b, 825 19 Bratislava 26 

9. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 

Trenčín 

10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát 

v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 

http://www.nemsova.sk/


11. Okresný úrad Trenčín, Odbor dopravy a pozemných komunikácii, Ul. Hviezdoslavova 

č. 3, 911 01 Trenčín 

12. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového 

hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

13. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. štátnej vodnej 

správy, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského č. 36, 

911 01 Trenčín 

 

 

 

 




