
 
M E S T O  N E M Š O V Á  

MESTSKÝ ÚRAD 
ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová 

 
OV458/15/PR/002, k spisu: OU-TN-OSZP3-2015/013208-002 TBD      V Nemšovej, dňa:30.04.2015        
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Vec: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára -Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová,  
         Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava 
          – 3. etapa: Aktivita č. 4 – Pravý breh – kanalizácia – líniová stavba zmena  
          Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica  
          – oznámenie o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 
 
       Navrhovateľ Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára -Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 
914 41 Nemšová doručil dňa 21.04.2015 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti 
o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti “Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh 
a intenzifikácia ČOV Nemšová, Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie 
odpadových vôd okresu Ilava – 3. etapa: Aktivita č. 4 – Pravý breh – kanalizácia – 
líniová stavba zmena Borčice,  Bolešov, Kameničany,  Slavnica“.  
Okresný úrad Trenčín, OSŽP následne listom požiadal Mesto Nemšová o zverejnenie 
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v súlade s §18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z.  
v platnom znení.   
      Vážení občania,  
o  doručení  oznámenia  o zmene navrhovanej činnosti  Vás  týmto v  zmysle § 29 ods. 8 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto informujeme. 
       Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára -
Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová, Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie 
odpadových vôd okresu Ilava – 3. etapa: Aktivita č. 4 – Pravý breh – kanalizácia – líniová 
stavba zmena Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica“ môže široká verejnosť nahliadnuť, 
robiť z neho výpisky, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na MsÚ Nemšová, 
Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová a to počas úradných hodín - v zasadačke na 1.NP 
budovy, po ohlásení sa na sekretariáte. 
Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 10 pracovných dní od jeho zverejnenia 
( vyvesenia na úradnej tabuli mesta Nemšová). 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej 
činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia  uvedených informácií podľa §29 ods. 9 na 
adresu: Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 
             911 01 Trenčín. 
 
        Ing. František Bagin  
                                  primátor mesta 
Vyvesené: 30.4.2015 
Zvesené: 
Potvrdené dňa:  .................    podpis, pečiatka: .......................... 
 


