
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:                                           Vybavuje/kontakt:                                                     Nemšová 

OV/354/2022-15/BL-4541          Ing. Blašková/0918876665      09.06.2022 

 

 

 

Verejná vyhláška 

 

R O Z H O D N U T I E  
o zastavení stavebného konania. 

 
 

Mesto Nemšová podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, ako 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.  4 zák. č. 135/1961 Zb. 

Zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov § 2 zákona č. 416/2001  

Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 

celky, rozhodlo v súlade s § 60 ods. 2 písm. e) stavebného zákona a podľa § 30 ods. 1 písm. 

b) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov vo veci vydania stavebného povolenia  na zmenu dokončenej stavby 

 

 

,,PARKOVISKO MK SKLÁRSKA“, 

 

na pozemkoch registra C KN parc. č.: 261/1, 261/54, 267/1, 261/61 v k. ú. Nemšová, obec 

Nemšová, stavebníka Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová IČO: 00311812  

v zastúpení JUDr. Milošom Mojtom, primátorom mesta 

 

z a s t a v u j e .  
 

 

O d ô v o d n e n i e. 
 

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 stavebné povolenie na na zmenu dokončenej stavby ,,PARKOVISKO MK SKLÁRSKA“. 

Stavba je navrhovaná na pozemkoch registra C KN parc. č.: 261/1, 261/54, 267/1, 261/61  

v k. ú. Nemšová, obec Nemšová.  

Mesto Nemšová – ako 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.  4 zák. č. 135/1961 Zb. 

Zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov § 2 zákona č. 416/2001  

Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 

celky, oznámil v súlade s § 61 ods. 4 dotknutým orgánom a známym účastníkom konania 

formou verejnej vyhlášky pod č. OV/354/2022-5/BL-1282 zo dňa 25.04.2022 začatie 

stavebného konania na zmenu dokončenej stavby.    



Na základe pracovnej porady zamestnancov mesta, ktorá bola zvolaná k realizácii predmetnej 

stavby a z dôvodu námietky účastníka konania zo dňa 20.05.2022 zaevidovanej pod  

č. 2940/22, pristúpil stavebník k späťvzatiu žiadosti a preto špeciálny stavebný úrad 

predmetné stavebné konanie zastavil. 

 

Projektová dokumentácia a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií budú vrátené 

stavebníkovi. 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona musí 

byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nemšová. za deň doručenia sa pokladá 

posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.    

 

 

P o u č e n i e. 
 

 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní môžu 

účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia  

na Mestskom úrade Nemšová, stavebný úrad. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych  opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

                                                                                                             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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


