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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  28.06.2016 

 
K bodu:  Súborné stanovisko ku konceptu Územného plánu mesta Nemšová.              
Spracoval:                  Ing. Soňa Prílesanová  
Predkladá:    Ing. Soňa Prílesanová  
Schválil:  Ing. Iveta Jurisová – prednostka MsÚ 
Materiál obsahuje :      Dôvodovú správu   
                                       Súborné stanovisko. 
Počet výtlačkov:     20 
Rozdeľovník:      členovia MsZ – 13 x  
                                        primátor mesta 

                            prednostka MsÚ, hlavná kontrolórka 
                            MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry  
                            MsÚ – odd. finančné a správy ms. majetku  
                            MsÚ – odd. výstavby 

        Vedúci VPS, m.p.o. 
Prerokované: 
 
a) na zasadnutí Komisie ŽP a výstavby dňa 16.6.2016, ktorá odporučila po doplnení materiálu 
o verejnoprospešné stavby súborné stanovisko ku konceptu schváliť. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

N á v r h   n a  u z n e s e n i e : 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu: 
 
A/ Berie na vedomie: 
Súborné stanovisko ku konceptu Územného plánu mesta Nemšová zo dňa 20.06.2016.                
 
B/ Schvaľuje: 
Súborné stanovisko ku konceptu Územného plánu mesta Nemšová zo dňa 20.06.2016.               
 
 

Dôvodová správa 
 

K bodu č. 10 : Súborné stanovisko ku konceptu Územného plánu  
                         mesta Nemšová.               
 
1.  Predmet : Potreba vypracovať súborné stanovisko vyplýva z ustanovenia § 21 ods. 7 zákona 
č. 50/1976 Z. z.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, podľa ktorého  orgán ÚP  

      t.. j. mesto Nemšová, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu spracuje podľa 
výsledkov prerokovania konceptu  súborné stanovisko. 

 



2. Dôvod: Súborné stanovisko vychádza z posúdenia všetkých mestu doručených pripomienok, 
stanovísk a návrhov k III. etape tvorby ÚP mesta Nemšová – konceptu  v dvoch variantoch, 
z následného dorokovania s občanmi a organizáciami za účelom ich zosúladenia s ohľadom na 
súlad s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou s cieľom vytvorenia podkladu pre 
riešiteľa ÚP dokumentácie pri vypracovaní návrhu nového Územného plánu mesta Nemšová. 
Potreba vypracovania a dokončenia návrhu ÚP mesta Nemšová vychádza s potreby mať nástroj 
na reguláciu rozvoja mesta. 
 
3. Ďalšie informácie: Návrh UPN mesta Nemšová bude vypracovaný v zmysle § 22 stavebného 
zákona a vyhlášky č. 55/2001 Z. z..  Následne bude  verejne  prerokovaný a po jeho prerokovaní 
a vyhodnotení pripomienok a preskúmaní Okresným úradom v Trenčíne Odbor výstavby 
a bytovej politiky bude predložený Mestskému zastupiteľstvu na schválenie spolu s návrhom 
VZN.  
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Soňa Prílesanová ................................... 
 


