
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: OV/809/13/14/15/DL-005     Tel. kontakt: 032/6509634          V Nemšovej, 10.02.2015 
 
 

V e r e j n á   v y h l á š k a  
 

 

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

 
 
     Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov 
(ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe 
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  v súlade s § 35 ods. 2   stavebného zákona v znení neskorších predpisov 
návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby 
 
  

,,Skleník“ 
 
 

v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemku registra C-KN parc. č. 3288 navrhovateľa 
Ing. Radoslava Krchnávka, Ul. Vážska č. 2, 914 41 Nemšová 
 

za s ta v u j e .  
 

 
O d ô v o d n e n i e. 

 
Navrhovateľ Ing. Radoslav Krchnávek, Ul. Vážska č. 2, 914 41 Nemšová požiadal dňa 
11.07.2013 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu ,,Skleník“ v obci 
Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemku registra C-KN parc. č. 3288. 
Keďže navrhovateľ nepredložil všetky predpísané doklady stavebný úrad dňa 19.07.2013 pod 
číslom OV/809/13/DL-002 územné konanie prerušil a vyzval navrhovateľa na doplnenie 
podkladov k územnému konaniu. Dňa 08.11.2013 po doplnení podkladov k územnému 
konaniu stavebný úrad pod číslom OV/809/13/DL-003 oznámil začatie územného konania 
a nariadil ústne konanie. Ústne konanie sa uskutočnilo dňa 10.12.2013. Pri ústnom konaní 
bolo pri miestnej obhliadke zistené, že navrhovateľ nemá zabezpečený bezpečný prístup 
k pozemku. Na základe výsledku ústneho konania spojeného s miestnou obhliadkou stavebný 
úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie žiadosti a rozhodnutím OV/809/13/DL-004 zo dňa 
09.01.2014 konanie o umiestnení stavby prerušil do doby 90 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia. 
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Rozhodnutie bolo navrhovateľovi doručené dňa 20.01.2014. Keďže navrhovateľ po uplynutí 
stanovenej lehoty žiadosť nedoplnil a nepožiadal o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov, 
stavebný úrad v súlade s § 35 ods. 2   stavebného zákona  konanie na umiestnenie stavby 
,,Skleník“ zastavuje. Na základe vyššie uvedených skutočností stavebný úrad v súlade so 
stavebným zákonom rozhodol tak, ako je vyššie uvedené.  
 

 
P o u č e n i e. 

 
       Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. 
o správnom konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia na Okresnom  úrade  Trenčín, cestou tunajšieho úradu. Včas podané 
odvolanie má odkladný účinok. 
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych  opravných prostriedkov. 

Toto rozhodnutie musí  byť vyvesené na verejnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní 
od nasledujúceho dňa po vyvesení. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Ing. František B a g i n  
                                                                                                                    primátor mesta 
 
 
VYVESENÉ DŇA:  
ZVESENÉ DŇA:  
POTVRDENÉ DŇA: 
 
Pripomienky: boli – neboli    
 
 
                                                                                                       –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         
                       podpis, pečiatka 
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Doručí sa: 
Navrhovateľ: 
   1.    Ing. Radoslav Krchnávek, Vážska č. 2, 914 41 Nemšová 
Známi účastníci konania: 
   2.    SBUL Nemšová, Ing. Jozef Ďurík, Ul. Školská č. 18 B, 914 41 Nemšová 
   3.    Slovenská správa ciest, Miletičova č. 19, 821 08 Bratislava 
   4.    Dalibor Janega - Dalitrans, Veľké Bierovce č. 266, 913 11 Veľké Bierovce   
Dotknuté orgány: 
   5.    Západoslovenská energetika, Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 
   6.    Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3,  91441  
          Nemšová 
   7.    Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava 
   8.    SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26 
   9.    Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne, Námestie sv. Anny č. 7, 911 01 Trenčín 
   10.  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911  
           01 Trenčín 
   11.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v TN, Nemocničná č. 4, 911 01  
          Trenčín 
   12.  Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná č. 7, 911 42  
          Trenčín 
   13.  Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového  
          hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   14.  Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany  
          prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín   
   15.   Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Ul. Kutuzovova 8, 832 47  
           Bratislava 

 
 
 

 
 
 

 


