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1 .  Z ÁV ÄZ N Á ČASŤ  Ú Z E M N É H O  
P L ÁN U  V EĽK É H O  Ú Z E M N É H O  
C E L K U  T R E NČ I AN S K E H O  K R AJ A 
Z M E N Y  A D O P L N K Y  2 0 0 4  

1.1 Záväzné regulatívy územného rozvoja 
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 

1.11 Pri územnom rozvoji kraja vychádzať z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych 
a vnútroregionálnych vzťahov, pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických 
podmienok 

1.22 Ťažiská osídlenia jednotlivých úrovní formovať ako priestorovo-plošné sídelné systémy, 
ktoré sú tvorené sieťou vzájomných vzťahov jednotlivých hierarchických úrovní centier 
osídlenia, priľahlých obcí a vidieckeho priestoru. 

1.3 Podporovať rozvoj krajského mesta Trenčín ako centra osídlenia 1.skupiny, druhej 
podskupiny ako centra celoštátneho významu. Trenčín formovať ako centrum 
1.3.1. administratívno-správne Trenčianskeho kraja, 
1.3.2. kultúrno-spoločenské, 
1.3.3. vzdelávacie, ako sídlo vysokej školy, 
1.3.4. výstavno-nákupno-obchodné, 
1.3.5. hospodársko-ekonomické, 
1.3.6. športu, 
1.3.7. cestovného ruchu  a rekreácie, 
1.3.8. ako významný dopravný uzol, 

1.4 Podporovať rozvoj centier druhej skupiny, jej prvej podskupiny s možnosťou plnenia 
nadregionálnych až celoštátnych funkcií, a to miest: Prievidza, Považská Bystrica  
a druhej podkupiny, mesta Púchov ako mesta nadregionálneho významu. V týchto 
centrách podporovať rozvoj týchto zariadení: 
1.4.1.správy vyššieho významu s nadregionálnou  až celoštátnou pôsobnosťou 
1.4.2.vyššieho systému vzdelávania nadväzujúceho na stredné vzdelanie s maturitou 

školiacich pre ďalšie vzdelávanie a odborné preškoľovanie a rekvalifikovanie 
pracovníkov 

1.4.3.zdravotníckych a sociálnych s funkciou nadregionálneho poskytovania 
špecifických služieb 

1.4.4. kultúrnych - divadlá, koncertné sály a múzeá 
1.4.5. výstavníctva (veľtrhy) a kongresov 
1.4.6. technologických centier a parkov 
1.4.7. športových pre súťaže krajskej a celoštátnej úrovne 
1.4.8. nákupných a obchodných centier 
1.4.9. voľného času, rekreácie a cestovného ruchu s dostatočnými plochami zelene. 
 

1.5 Podporovať rozvoj centier tretej skupiny, a to prvej podskupiny ako centier regionálneho 
až nadregionálneho významu: Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Nové Mesto nad 
Váhom a centier druhej podskupiny ako centier regionálneho významu so špecifickými 
funkciami a to: Bojnice, Dubnica nad Váhom, Handlová, Ilava, Myjava a Trenčianske 
Teplice. Podporovať rozvoj týchto zariadení, správ okresného významu 
1.5.1. stredných škôl s maturitou 
1.5.2. špecifických škôl 
1.5.3. inštitútov vzdelávania dospelých 

                                                   
1 Nariadenie vlády č. 149/1998 Z.z. – písmo kurzíva 
2 Zmeny a doplnky č. 1/2004 – písmo obyčajné  
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1.5.4. zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia 
1.5.5. kultúrnych zariadení okresného (regionálneho) a nadregionálneho významu 
1.5.6. nákupných a obchodných stredísk 
1.5.7. voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene 
1.5.8. priemyslu. 
 

1.6. Podporovať rozvoj centier štvrtej skupiny ako centier osídlenia regionálneho významu 
a to miest: Nová Dubnica a Stará Turá a v nich tieto zariadenia: 
1.6.1. niektorých správ okresného významu 
1.6.2. stredných škôl s maturitou 
1.6.3. špecifických škôl 
1.6.4. zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia 
1.6.5. kultúrnych zariadení regionálneho významu 
1.6.6. voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene 
1.6.7. priemyslu. 
 

1.6a Podporovať rozvoj centier osídlenia piatej skupiny ako sídiel subregionálneho významu 
a to miest Beluša, Brezová pod Bradlom, Nemšová, Nováky. V týchto centrách 
podporovať predovšetkým tieto zariadenia: 
1.6a.1. stredných odborných a učňovských škôl 
1.6a.2. zdravotných stredísk všeobecných lekárov a zubných ambulancií 
1.6a.3 výrobných služieb 
1.6a.4. obchodných zariadení s komplexným sortimentom tovarov 
1.6a.5. voľného času a rekreácie s potrebnými plochami zelene. 
 

1.7 Podporovať rozvoj centier osídlenia šiestej skupiny. V prvej podskupine ide o sídla, 
ktoré plnia funkcia sídla lokálneho významu s plnením niektorých subregionálnych 
funkcii: 

 Nitrianske Pravno 
 Nitrianske Rudno 
 Nová Dubnica 
 Trenčianska Teplá 
 Svinná 
 Pruské 
 Ladce 
 Lednické Rovne 
 Bošany 

 
Druhú podskupinu predstavujú sídla, ktoré zabezpečujú komplexné základné vybavenie 
pre obyvateľov bezprostredného zázemia. Ide o sídla: 
1.7.1. v okrese Bánovce nad Bebravou: Uhrovec, Rybany, Veľké Veľké Držkovce, 

Podlužany a  Slatina nad Bebravou, 
1.7.2. v okrese Ilava: Košeca, Košecké Podhradie, Horná Poruba, Bolešov, Mikušovce 

a Zliechov 
1.7.3. v okrese Myjava: Krajné, Vrbovce a Brestovec, 
1.7.4. v okrese Nové Mesto nad Váhom: Bošáca, Zemianske Podhradie, Moravské 

Lieskové, Bzince pod Javorinou, Lubina, Kočovce, Považany, Lúka, Čachtice, 
Podolie a Horná Streda, 

1.7.5. v okrese Partizánske: Chynorany, Klátova Nová Ves, Žabokreky nad Nitrou a 
Veľké Uherce, 

1.7.6. v okrese Považská Bystrica: Horná Mariková, Dolná Mariková, Papradno, Udiča, 
Plevník-Drienové, Brvnište, Pružiná, Domaniža a Sverepec, 

1.7.7. v okrese Prievidza: Pravenec, Kanianka, Nedožery-Brezany, Lazany, Chrenovec, 
Ráztočno, Sebedražie, Valaská Belá, Liešťany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka 
Nová Ves, Dolné Vestenice, Lehota pod Vtáčnikom, Bystričany, Osľany a 
Zemianske Kostoľany, 

1.7.8. v okrese Púchov: Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou, Dohňany, Lúky, 
Lednica, a Dolné Kočkovce, 

Záväzná časť ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja - Zmeny a doplnky č.1/2004 3 



1.7.9. v okrese Trenčín: Horné Srnie, Horná Súča, Dolná Súča, Drietoma, Motešice, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce a Melčice-Lieskové. 
V týchto centrách podporovať predovšetkým rozvoj následných zariadení: 
• základných škôl 
• predškolských zariadení 
• zdravotníckych (všeobecní lekári, zubní lekári, lekáreň) 
• stravovacích zariadení s možnosťou ubytovania  
• pôšt 
• opravárenských a remeselníckych služieb pre pokrytie základnej potreby 
• nákupných možností pre pokrytie základnej potreby 
• zariadení voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene. 
 

1.8 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia s cieľom 
vytvoriť rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním 
špecifických druhov osídlenia, 

 1.8.1 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom 
na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických 
a urbanisticko-architektonických daností 

1.8.2 zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného 
charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky 
utváraný typ zástavby obcí (kopaničiarsky v podhorí Malých a Bielych Karpát, 
Myjavskej pahorkatiny, poľnohospodársky v nive Váhu a Nitry, vinohradnícky v 
oblasti Nového Mesta nad Váhom) a zohľadňovať národopisné špecifiká 
jednotlivých regiónov.(slovenský, moravsko-slovácky, nemecký) 

1.8.3 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné 
prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. 
obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a 
životné prostredie vidieckeho priestoru. 

1.8.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným 
centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia 
obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali 
kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a 
dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na 
moderný spôsob života. 

1.8.5 vytvárať optimálnejšie správne celky zlučovaním obcí na geografický podobných  
základoch a princípoch ako predpokladu efektívnejšieho rozvoja v súčasnosti  
rozdrobeného územia vidieka. 

 
1.9 zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce vojenské objekty 

a zariadenia a rešpektovať ich ochranné pásma  poskytovať pri majetkovom prevode 
určitého jestvujúceho vojenského objektu po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej 
republiky rovnocennú náhradu prerokovať jednotlivé stupne ďalšej projektovej 
dokumentácie stavieb s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. 

2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu 
2.1 podporovať najvýznamnejšie ťažiskové územia rekreácie, cestovného ruchu a 

kúpeľníctva: 
2.1.1. mesto Trenčín a kúpeľné miesto Trenčianske Teplice, 
2.1.2. mesto Prievidza s kúpeľným miestom Bojnice, 
2.1.3. kúpeľné miesto Nimnica, 

2.2 usmerňovať rozvoj rekreácie a cestovného ruchu do vhodných obcí a rekreačných 
lokalít, najmä v okrese: 
2.2.1. Bánovce nad Bebravou: Uhrovec a Bánovce nad Bebravou - Pažiť, 
2.2.2. Ilava: Zliechov, Bolešov - vodná nádrž, Dulov a Dubnica nad Váhom - Pri Váhu, 
2.2.3 Myjava: Brezová pod Bradlom, Stará Myjava a Brezová pod Bradlom - vodná 

nádrž Brezová, 
2.2.4. Nové Mesto nad Váhom: Lubina, Beckov. Nové Mesto nad Váhom - Zelená 
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Voda, Stará Turá-Dubník, Kalnica-Kalnická dolina a Stará Lehota-Bezovec, 
2.2.5. Partizánske: Klátova Nová Ves, Partizánske-miestna časť Malé Bielice, Veľké 

Uherce - vodná nádrž a Ješkova Ves – Podsliače, 
2.2.6. Považská Bystrica: Horná Mariková, Papradno, Udiča - Nosická priehrada, 

Manínska úžina a Považská Bystrica-Vŕbie, 
2.2.7 Prievidza: Valaská Belá, Nitrianske Pravno, Lehota pod Vtáčnikom, Opatovce nad 

Nitrou, Osľany, Bystričany, Nitrianske Rudno - priehrada, Kľačno-Fačkovské 
sedlo, Handlová-Remeta, Bojnice-Vendelín, Horná Ves-Lômy, Chvojnica-
Chvojnická dolina a Bystričany-Chalmová, 

2.2.8. Púchov: Mojtín, Beluša-Belušské Slatiny 
2.2.9. Trenčín: Trenčín - Ostrov, Trenčianske Teplice-Baračka a Kamenická dolina, 

2.3 skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a 
agroturistiky predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych 
aktivít  podporovať združenia a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja,

2.4 usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku rekreáciu, 
2.5 zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvateľov okresných a väčších miest v 

ich záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekreačných zón, 
2.6 vytvoriť podmienky pre realizáciu Golfparku v katastrálnom území Horná Streda, Lúka a 

golfového ihriska Breziny v katastrálnom území Trenčianska Turná a Sedličná, 
2.7 pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území 

kraja: 
2.7.1. sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných 

objektov a služieb cestovného ruchu, 
2.7.2. postupne vytvárať komplexný systém objektov a služieb pre turistov na diaľničnej 

a ostatnej cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu, 
2.7.3. pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie technické 

a technologické prvky a zariadenia, 
2.7.4. všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným 

vzájomne prepojeným informačno-rezervačným systémom pre turistov s 
možnosťou jeho zapojenia do medzinárodných informačných systémov, 

2.8 podporovať rozvoj využívania minerálnych a termálnych vôd v cestovnom ruchu a v 
kúpeľníctve. 

2.9 zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce ochranné pásma  
prírodných liečivých a prírodných  minerálnych stolových vôd.   

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry 
3.1 riešiť rozvoj zdravotníckych zariadení v súlade s koncepciou Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky "Perspektívna sieť lôžkových zdravotníckych zariadení v SR", 
3.2 vytvoriť podmienky pre rozvoj vysokých škôl v Trenčíne. 

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva 
4.1 rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, 

vyhlásené a urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a 
ich ochranné pásma) a súbory navrhované na vyhlásenie, 

4.2 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja 
(kopaničiarske osídlenie), 

4.3 uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a 
vidieckych sídiel, 

4.4 rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia, 

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany 
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu 
5.1 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci 

urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu. 
5.2 realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred 

eróziou, zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete 
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a pred všetkými druhmi odpadov, 
5.3 pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných k obhospodarovaniu lesov 

zohľadňovať požiadavky ochrany prírody, 
5.4 v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky 

navrhnúť na zalesnenie, 
5.5 podporovať riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových 

úprav a projektov miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom 
remízok, protierózných pásov a vetrolamov, v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych 
Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchov , Beskýd 

5.6 zabezpečovať vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability 
predovšetkým v okresoch Prievidza a Partizánske (oblasť hornej Nitry), 

5.7 obmedzovať reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami 
a mokraďami, 

5.8 vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území 
kraja, 

5.9 podporovať opatrenia na sanáciu a rekultiváciu zosuvných a opustených ťažobných, 
poddolovaných území a začleniť ich do funkcie krajiny 

5.10 riešenie poľnohospodárskej výroby v oblasti hornej Nitry zamerať na biologicko-
organické poľnohospodárstvo, skleníkové hospodárstvo  v  agroparku na 
poddolovanom území medzi Prievidzou a Novákmi, 

5.11 postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, 
aby nedochádzalo k erózii pôd na svahoch, 

5.12 revitalizovať priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou podľa osobitných 
revitalizačných programov, 

5.13 zabezpečiť revitalizačné práce kontaminovaného horninového prostredia a podzemnej 
vody najmä v oblastiach so silne znečisteným  životným prostredím ( Nováky, Prievidza, 
Partizánske, Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom a 
i.), 

5.14 rekultivovať jestvujúce vyťažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov, 
5.15 uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo 

schválených krajských a okresných environmentálnych akčných programov, 
5.16 rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho 

prírodných daností a najmä v osobitne chránených územiach (územiach európskeho 
významu, chránených vtáčich územiach a pod.),prvkoch územného systému 
ekologickej stability, NECONET , biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov 
bioty využívanie územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny  zvlášť   

5.17 podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach podľa zákona 
o ochrane prírody a krajiny, v pásmach hygienickej ochrany  

5.18 v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu 
pôdy prevažne v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, 
Strážovských vrchov, Považského Inovca, Tríbeča, Vtáčnika, Javorníkov.  

5.19 odstrániť skládky odpadov lokalizované v chránených územiach prírody  
5.20 regulovať rozvoj rekreácie v územiach ochrany prírody v lesných ekosystémoch 

využívať rekreačný potenciál v súlade s ich únosnosťou (Vršatské Podhradie, Kalnica, 
Stará Myjava, Bezovec, Kľačno, Zelená Voda,...) 

5.21 revitalizovať toky upravené na kanálový typ, kompletizovať sprievodnú vegetáciu 
výsadbou pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu 
trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na 
realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov 

5.22 venovať pozornosť revitalizácii jestvujúcich  potokov a prinávráteniu funkcie čiastočne 
likvidovaným  resp. nevhodne upraveným tokom  na riešenom území -zvlášť mimo 
zastavané územie obcí (zapojenie pôvodných ramien, važín, prírodných úprav brehov  
a pod. - napr. Dudváh, Biely potok, apod.), vysadiť lesy v nivách riek na plochách 
náchylných na eróziu, chrániť mokrade, spomaliť odtok vôd v upravených korytách 

5.23 zosúladiť požiadavky na využívanie ložísk nerastných surovín pre potreby rozvoja 
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hospodárstva so záujmami ochrany prírody najmä v Chránenej krajinnej oblasti Malé 
Karpaty, Biele Karpaty 

5.24 usmerniť v súlade s ochranou životného prostredia, pôdneho fondu 
a vodohospodárskymi záujmami ťažbu štrkopieskov v alúviu Váhu s uprednostnením 
ťažby vo vodných nádržiach alebo v korytách tokov oproti ťažbe z porasteného terénu 

6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja 
6.1 vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky 

využívať celé územie kraja, 
6.2 nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v 

existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím 
uvoľnených areálov poľnohospodárskych dvorov, 

6.3 podporovať budovanie priemyselných parkov celoštátneho významu v nasledovných 
lokalitách: 
6.3.1.  Bánovce n/Bebravou - Horné Ozorovce 
6.3.2.  Dubnica nad Váhom - Kolačín 
6.3.3.  Nové Mesto n/ Váhom – Dolné pole 
6.3.4.  Stará Turá – Chirana - Prema 
6.3.5.  Myjava – Javorinská 
6.3.6.  Prievidza – Nováky – Agropark 
6.3.7.  Handlová – Banícka kolónia 
6.3.8.  Púchov - Luh, Predsigoť, Podzábreh 
6.3.9.  Trenčín – Belá 
6.3.10. Trenčín Bratislavská. 
6.3.11 Trenčín Bratislavská II. 
 

6.4 podporovať budovanie priemyselných parkov regionálneho významu v nasledovných 
lokalitách: 
6.4.1.  Bánovce nad Bebravou - Biskupice 
6.4.2.  Rybany – Dolné Sedlište 
6.4.3.  Slávnica – Farské 
6.4.4.  Ladce – medzi cementárňou a kameňolomom 
6.4.5.  Brezová pod Bradlom – Davčové 
6.4.6.  Nové Mesto n/ Váhom – Milex 
6.4.7.  Lúka – Konopnica 
6.4.8.  Nová Ves nad Váhom  - Pažiť 
6.4.9.  Partizánske – Podlužie, Luh 
6.4.10. Malé Kršteňany - Lúky, kameňolom Veľký vrch 
6.4.11. Považská Bystrica – Považská Teplá 
6.4.12. Prievidza – Areál SAD 
6.4.13 Sebedražie – Baňa Cígeľ 
6.4.14. Bystričany – Lipovec, Záhumenie 
6.4.15. Nitrianske Pravno - Dolný lán, Za železnicou 
6.4.16. Beluša – Podbrezie 
6.4.17. Dohňany – Horné prúdy 
6.4.18. Nemšová – Predná Sihoť 
6.4.19. Trenčianska Teplá – Sina osada 
6.4.20. Nemšová – Niva 

7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 

7.1. Cestná infraštruktúra  

7.1.1 Realizovať diaľnicu D1 v kategórii D26,5/120 v trase multimodálneho koridoru č. Va 
(hlavná sieť TINA), AGR č. E50, E75, v trase a úsekoch: 

• (existujúca trasa D1) Ladce – Sverepec – Považská Bystrica západ – Vrtižer 
– hranica Žilinského kraja, 

• v meste Považská Bystrica   
7.1.2 Realizovať rýchlostnú cestu R2 v kategórii R22,5/100 : 
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• v trase výhľadovej doplnkovej siete TINA a AGR č. E50, v úseku št. hranica 
SR/ČR – Chocholná križovatka s D1, 

• v trase AGR č. E572 v úsekoch Chocholná križovatka s D1 – Bánovce nad 
Bebravou – Nováky a Prievidza – Handlová – hranica Banskobystrického 
kraja. 

7.1.3. Realizovať rýchlostnú cestu R6 v kategórii R 22,5/100 v trase výhľadovej doplnkovej 
siete TINA v trase a úsekoch: 

• št. hranica SR/ČR Lysá pod Makytou – Púchov – Beluša križovatka s D1. 
7.1.4. Realizovať preložku cesty I/61 (celoštátneho významu) v trase a úseku: 

• Považská Bystrica. 
7.1.5 Zabezpečiť územnú rezervu – koridor pre preložku a úpravu cesty I/61 (celoštátneho 

významu) v katastrálnom území mesta Trenčín. 
7.1.6. Realizovať preložku cesty I/64 (celoštátneho významu) v kategórií C 11,5/80-60, 

v trase a úsekoch: 
• hranica Nitrianskeho kraja Chynorany – Partizánske – Nováky/Lelovce – 

križovatka s R2, mimo intravilány obcí, 
• západný obchvat Prievidze (existujúca križovatka s R2 – koridor medzi 

Prievidzou a Bojnicami – severný okraj Prievidze s pripojením na existujúcu 
trasu I/64). 

7.1.7 Zabezpečiť územnú rezervu – koridor pre cestu I/64 (celoštátneho významu) v 
kategórií C 11,5/80-60, v trase a úsekoch: 

• Nováky/Lelovce križovatka s R2 – okraj zastavaného územia obce Opatovce 
nad Nitrou – západný obchvat Prievidze, 

• severná časť obchvatu Prievidze – Nedožery/Brezany - Lazany – Poluvsie – 
Pravenec križovatka s existujúcou I/64 – Nitrianske Pravno križovatka s II/519 
– severný okraj Nitrianskeho Pravna pripojenie na existujúcu trasu I/64, mimo 
intravilány obcí. 

7.1.8. Zabezpečiť územnú rezervu - koridor pre novú cestu II. triedy (nadregionálneho 
významu) v kategórií C 9,5/70-60, v trase a úsekoch: 

• Bánovce nad Bebravou križovatka s R2 – Dolné Naštice – Rybany – Livina – 
Nadlice pripojenie na existujúcu cestu I/64, mimo intravilány obcí.  

7.1.9. Zabezpečiť územnú rezervu - koridor pre cestu II/499 (regionálneho významu) 
v kategórií C 9,5/70-60, v trase a úsekoch: 

• západný obchvat Myjava. 
• obchvat Brezová pod Bradlom  

7.1.10 Homogenizovať existujúcu trasu cesty II/499 (regionálneho významu) v kategórii C 
 9,5/70-60. 

7.1.11. Zabezpečiť územnú rezervu - koridor pre cestu II/500 (regionálneho významu) 
v kategórií C 9,5/70-60, v trase a úseku: 

• Vrbovce – hranica Trnavského kraja. 
7.1.12 Homogenizovať existujúcu trasu cesty II/500 v kategórii C 9,5/70-60. 
7.1.13. Realizovať preložku cesty II/507 (regionálneho významu) v kategórií C 9,5/70-60, 

v trase a úseku: 
• obchvat Lednické Rovne. 

7.1.14 Homogenizovať existujúcu trasu cesty II/507 (regionálneho významu) v kategórii C 
9,5/70-60. 

7.1.15. Realizovať preložku cesty II/516 (regionálneho významu) v kategórií C 9,5/70-60, 
v trase a úseku: 

• obchvat Trenčianske Teplice. 
7.1.16. Homogenizovať existujúcu trasu cesty II/516 v kategórii C S9,5/70-60. 
7.1.17 Realizovať preložku cesty II/517 (regionálneho významu) v kategórií C 9,5/70-60, 

v trase a úseku: 
•  Považská Bystrica. 

7.1.18. Homogenizovať existujúcu trasu cesty II/517 v kategórii C 9,5/70-60. 
7.1.19. Homogenizovať cestný ťah II/519 (vo výhľade cesta celoštátneho významu s 
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preradením medzi cesty I. triedy) v kategórii C 9,5/80-60 v trase a úsekoch: 
• Nitrianske Pravno križovatka s I/64 – hranica Žilinského kraja (s 

pokračovaním Jasenovo – Budiš – Diviaky – Turčianske Teplice križovatka 
R3). 

7.1.20 Realizovať preložku cesty II/574 (regionálneho významu) v kategórii C 9,5/70-60 
v trase a úseku: 

• Ilava. 
7.1.21 Zabezpečiť územnú rezervu - koridor pre cestu II/574 v kategórií C 9,5/70-60, v trase 

a úseku: 
• preložka v k.ú. Liešťany. 

7.1.22. Homogenizovať existujúcu trasu cesty II/574 v kategórii C 9,5/70-60. 
7.1.23 Realizovať preložku cesty II/579 (regionálneho významu) v kategórií C 9,5/70-60, 

v trase a úseku: 
• obchvat Hradište. 

7.1.24. Homogenizovať existujúcu trasu cesty II/579 v kategórii C 9,5/70-60. 
7.1.25 Realizovať preložku cesty II/581 (s podporou jej nadregionálnej funkcie v rámci 

cestného ťahu št. hranica SR/Rakúsko – Moravský Svätý Ján – Senica – Myjava – 
Nové Mesto nad Váhom) v kategórií C 9,5/70-60, v trase a úseku: 

• obchvat Stará Turá. 
7.1.26 Zabezpečiť územnú rezervu - koridor pre cestu II/581 (s podporou jej nadregionálnej 

funkcie v rámci cestného ťahu št. hranica SR/Rakúsko – Moravský Svätý Ján – 
Senica – Myjava – Nové Mesto nad Váhom) v kategórií C 9,5/70-60, v trase a úseku: 

• obchvat Myjava. 
7.1.27. Homogenizovať existujúcu trasu cesty II/581 v kategórii C 9,5/70-60. 
7.1.28. Realizovať preložku cesty III/05063 (subregionálneho významu) v kategórii C 7,5/60 

trase a úsekoch: 
• križovatka na západnom obchvate I/64 Prievidze – Kanianka – Poruba. 

7.1.29 Zabezpečiť územnú rezervu - koridor pre realizáciu prepojení ako ciest III. 
(subregionálneho významu) triedy v kategórii C 7,5/60 v trase a úsekoch: 

• Valaská Belá – Čierna Lehota, 
• Sebedražie – Cígeľ – Podhradie – Lehota pod Vtáčnikom – Kamenec pod 

Vtáčnikom – Bystričany – Čereňany, 

7.2 Infraštruktúra železničnej dopravy  

7.2.1 Zabezpečiť územnú rezervu – koridor pre vysokorýchlostnú železničnú trať pre rýchlosť 
250 km/hod. (juh – sever Viedeň – Bratislava – Žilina – Katowice), na území kraja 
v trase a úsekoch: 

• hranica Trnavského kraja – Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – hranica 
Žilinského kraja. 

7.2.2 modernizovať trať č. 143, 
7.2.3. Realizovať modernizáciu železničnej trate č. 120 I. kategórie na traťovú rýchlosť do 160 

km/hod., v trase multimodálneho koridoru č. Va. (hlavná sieť TINA), AGC č. E63 a E40 
hranica Trnavského kraja – Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – Púchov – hranica 
Žilinského kraja. Z toho v trase s novým smerovým vedením: 

• železničný tunel Turecký vrch, 
• úseky vynútených lokálnych úprav. 

7.2.4. Zabezpečiť územnú rezervu – koridor pre optimalizáciu železničnej trate č. 125 I. 
kategórie, v trase doplnkovej siete TINA, AGC č. E40 v úseku hranica SR/ČR – 
Strelenka – Lúky pod Makytou – Púchov. 

7.2.5. Zabezpečiť územnú rezervu – koridor pre modernizáciu železničnej trate č. 140 (III. 
kategórie, trať nadregionalneho významu) Nové Zámky – Prievidza v trase a úsekoch: 

• preložka Nováky – Laskár – Opatovce nad Nitrou – Prievidza. 
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7.3. Infraštruktúra vodnej dopravy 

7.3.1. Rezervovať a chrániť územie Vážskej vodnej cesty (vnútroštátna vodná cesta 
medzinárodného významu na území kraja triedy Va, súčasť multimodálneho koridoru č. 
Va., AGN č. E81).lokalizovanej v trase a úsekoch: 

• existujúceho Vážskeho elektrárenského kanálu, 
• vodných nádrží a prirodzeného koryta rieky Váh. 

7.3.2. Rezervovať a chrániť územie prístavov Vážskej vodnej cesty lokalizovaných v: 
• Novom Meste nad Váhom, Trenčíne, Dubnici nad Váhom (katastrálne územie 

Trenčianska Teplá), Púchove (katastrálne územie Beluša) a Považskej Bystrici. 

7.4 Infraštruktúra leteckej dopravy 

7.4.1. Rezervovať a chrániť územie verejných letísk regionálneho významu na lokalitách: 
• Prievidza, letisko so štatútom medzinárodnej dopravy, 
• Trenčín, letisko doporučené na získanie štatútu medzinárodnej dopravy. 

7.4.2. Aeroklubové letiská regionálneho významu. 
7.4.2.1 Chrániť územie aeroklubových letísk regionálneho významu na lokalitách: 

• Dubnica/Slavnica, 
• Partizánske – Malé Bielice. 

7.5 Infraštruktúra kombinovanej dopravy 

7.5.1. Rezervovať územie pre terminál kombinovanej dopravy neštátneho charakteru 
v Trenčianskej Teplej a v jeho rámci rezervovať plochy pre zriadenie nácestného 
strediska colného vypravovania nákladných vozidiel medzinárodnej cestnej dopravy. 

7.6. Hromadná doprava 
 vybudovať integrovaný dopravný systém pre koordináciu tarifných prepravných 

podmienok a budovanie vhodných kapacitných druhov dopráv. 

7.7. Infraštruktúra cyklistickej dopravy 

7.7.1. Vytvoriť územné podmienky pre rozvoj Považskej nadregionálnej cyklomagistrály 
v trase a úsekoch: 

• hranica Trnavského kraja – Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – Púchov – 
Považská Bystrica – hranica Žilinského kraja. 

7.7.2. Vytvoriť územné podmienky k prepojeniu cyklomagistrál a pripojeniu regionálnych 
cyklotrás na Považskú cyklomagistrálu: 

• Považská Bystrica – hranica Žilinského kraja Rajec (pripojenie na Rajeckú 
cyklomagistrálu), 

• Košeca – Zliechov – hranica Žilinského kraja (Čičmany – Fačkov pripojenie na 
Rajeckú cyklomagistrálu), 

• Trenčianske Teplice - Bojnice-Prievidza – Nitrianske Pravno – Vrícko 
(Turčianska cyklomagistrála), 

• Nové Mesto nad Váhom – Myjava – Vrbovce hranica SR/ČR, 
• Biele Karpaty 

8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry 
8.1. Energetika 
8.1.1 rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre veľmi 

vysoké napätie, 
8.1.2 rozšíriť transformovňu TR 400/110 kV Bošáca o ďalší transformátor 400/110 kV. 
8.1.3 rezervovať koridor pre 400 kV vedenie Bošáca-Otrokovice (Česká republika), 
8.1.4 rezervovať koridor pre 400 kV vedenie Bošáca – Nováky – Horná Ždaňa, 
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8.1.5 vytvoriť podmienky pre realizáciu rekonštrukcie  a rozšírenie transformovne Považská 
Bystrica  na 400/110 kV vrátane vedenia 400 kV do rozvodne Považská Bystrica, 

8.1.6 zabezpečiť rekonštrukciu 110 kV vedenia č. 8758, 8759 Nové Mesto nad Váhom-
Trenčín-Dubnica nad Váhom, 

8.1.7 zabezpečiť rekonštrukciu rozvodne 220 kV Bystričany, 
8.1.8 vytvoriť podmienky pre realizáciu rekonštrukcie transformovne Handlová, 
8.1.9 zabezpečiť výstavbu nového zdroja tepla Handlová, 
8.1.10 chrániť koridor pre výstavbu magistrálneho severojužného plynovodu riešeným 

územím, 
8.1.11 zabezpečiť náhradu kotlov ENO - A, III. stavba, 
8.1.12 zabezpečiť rekonštrukciu tepelných rozvodov Prievidza, Púchov 
8.1.13 v podhorských obciach kraja presadzovať a podporovať využitie miestnych 

energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, malé vodné elektrárne, 
a pod.) pre potreby obyvateľstva a služieb 

8.1.14 zabezpečiť realizáciu vysokotlakového plynovodu Malé Chlievany - Svinná - Slatinská 
dolina, 

8.1.15 vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja. 
8.1.16 Realizovať zaústenie 110 kV vedení do TR Bošáca II. z južného smeru, v nasledovných 

úsekoch:  
• zaústenie 110 kV vedení z Myjavy (č. 8502) a ČSD Nové Mesto nad Váhom/ 

A1 Jaslovské Bohunice (č. 8853) 
• zaústenie 110 kV vedení z VE Nové Mesto nad Váhom/VE Horná Streda (č. 

8760), Piešťan II., Piešťan I., Tesly Piešťan  
8.1.17 vytvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných 

zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike (hlavne 
v podhorských oblastiach Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchoch, 
Považskom Inovci) 

8.1.18 Zabezpečiť územnú rezervu - koridor pre preložku VTL plynovodu DN 300/25 bar 
(Topoľčany – Martin) v lokalite Opatoviec nad Nitrou v súbehu s preložkou železničnej 
trate č. 140. 

8.1.19 Zabezpečiť územnú rezervu - koridor pre preložku VVN elektrického vedenia 220 kV 
(Bystričany – Sučany) v lokalite Opatoviec nad Nitrou v súbehu s preložkou železničnej 
trate č. 140. 

Záväzná časť ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja - Zmeny a doplnky č.1/2004 11 



8.2. Vodné hospodárstvo 

8.2.1 Rešpektovať pásmo hygienickej ochrany vodných zdrojov a chránené vodohospodárske 
oblasti Strážovské vrchy, Beskydy-Javorníky a povodia vodárenských tokov Solka - 
Vyšehradný potok, Tužina a Nitrica a záujmové územia výhľadových vodohospodárskych 
diel, 

8.2.2 rešpektovať ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových 
vôd, 

8.2.3 Na úseku zásobovania pitnou vodou prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb: 
a) Senica - Holdošov mlyn, pripojenie nového vodného zdroja pre zásobovanie skupinového 

vodovodu Brezová pod Bradlom; 
b) Myjava - Fajnory, rozšírenie vodného zdroja; 
c) využitie zdokumentovaného vodného zdroja Beckov pre krytie potrieb skupinového 

vodovodu Trenčín; 
d) využitie zdokumentovaných vodných zdrojov Kameničany a Slavnica pre rozšírený 

skupinový vodovod Pružina - Púchov - Dubnica; 
e) realizácia regionálneho skupinového vodovodu, ktorý vznikne vzájomným prepojením 

skupinového vodovodu Považská Bystrica a Pružina - Púchov - Dubnica a zabezpečením 
zásobovania obcí pravej strany Váhu (obcí ležiacich v Papradnianskej a Maríkovej doline, 
ale aj v oblasti Kameničany - Slavnica, Mikušovce - Tuchyňa - Červený Kameň); 

f) využitie nových zdrojov podzemných vôd: Uhrovec, Kolačno, Garajka pre zásobenie obcí 
dotovaných v rámci nadregionálnej Ponitrianskej sústavy, skupinového vodovodu 
Partizánske a skupinového vodovodu Uhrovec-Šíšov; 

g) zásobenie obcí Zlatníckej doliny (Zlatníky, Malé Hoste, Pochabany, Veľké Hoste a 
Libichava) z Ponitrianského skupinového vodovodu prepojením so SKV Bánovce nad 
Bebravou; 

h) prívod vody Motešice - Trenčianske Teplice, 
i) zásobenie obcí Veľké Držkovce, Čuklasovce, Halačovce a Otrhánky pripojením na 

Ponitrianský skupinový vodovod pri Ruskovciach s prepojením na SKV Bánovce nad 
Bebravou; 

j) prívod vody Nedašovce - Vysočany - Pravotice v rámci skupinového vodovodu Uhrovec - 
Šišov; 

k) prepojiť skupinový vodovod Žitná- Radiša – Kšinná so skupinovým vodovodom Omastiná 
– Uhrovské Podhradie  

l) využitie zdokumentovaného vodného zdroja Dolné Srnie pre zásobovanie skupinového 
vodovodu Nové Mesto nad Váhom a oblasť Starej Turej; 

m) doplnenie vodného zdroja Lednické Rovne pre obce Dolná Breznica a Horná Breznica, 
n) rozšírenie skupinového vodovodu Nové Mesto nad Váhom (prívod Častkovce - Podolie - 

Očkov, Potvorice - Brunovce - Pobedim), 
o) prívod vody z Domaniže cez Kardošovú Viesku do Malej Lednice; 
p) výstavba prívodu vody z Nitrianského Rudna pre skupinový vodovod Nováky; 
q) výstavba prívodu vody Nováky - skupinový vodovod Prievidza; 
r) Handlová, prívod vody; 
s) rekonštrukcia prívodu vody z vodárenskej nádrže Turček do SKV Prievidza a Handlová, 
t) rozšírenie vodovodu Prievidza vrátane miestnych častí (M. Lehôtka, Veľká Lehôtka a 

Hradec) 
u) výstavba vodojemov pre zabezpečenie dostatočnej akumulácie vo vzťahu k priemernej 

dennej potrebe zásobovaných obcí, 
v) v rámci nadregionálnych územných väzieb: 

− prívod vody zo Žitného ostrova, pre skupinový vodovod Nové Mesto nad Váhom 
a Myjava v trase Trnava-Čachtice. 

8.2.4 
 
 
 
 
 

o Na úseku odkanalizovania a čistenia odpadových vôd: 
oPostupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s čistiarňami odpadových vôd 
za rozvojom verejných vodovodov: 
a) výstavbou čistiarní odpadových vôd v rozhodujúcich zdrojoch znečistenia, 
b) prioritnou výstavbou kanalizácií s čistiarňami odpadových vôd v obciach ležiacich v 

pásmach hygienickej ochrany zdrojov pitných vôd, prírodných liečivých zdrojov a 
prírodných zdrojov minerálnych a stolových vôd, prípadne v obciach ležiacich v ich 
blízkosti, 
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c) prednostne výstavbou skupinových kanalizácií s čistiarňami odpadových vôd. 
8.2.5 prednostne zabezpečiť realizáciu stavieb: 

1) z hľadiska čistenia odpadových vôd v súlade s NV SR č.491/2002 Z.z.: 
a) Trenčín, pravý breh, ukončenie  výstavby čistiarne odpadových vôd a základnej 

kanalizačnej siete; 
b) rekonštrukcia ČOV Myjava s terciálnym čistením odpadových vôd; 
c) ukončenie výstavby kanalizácie a ČOV Čachtice, titulu ochrany významného vodného 

zdroja skupinového vodovodu Nové Mesto nad Váhom; 
d) dokončenie rekonštrukcie a modernizácie ČOV Považská Bystrica - II.etapa; 
e) dokončenie rekonštrukcie a intenzifikácie ČOV Bánovce nad Bebravou; 
f) intenzifikácia ČOV: Trenčín-ľavý breh, Trenčianska Teplá, Púchov, Stará Turá, 

Prievidza, Nemšová, Partizánske; 
g) rekonštrukcia ČOV Brezová pod Bradlom,  
h) intenzifikácia a rozšírenie kapacity ČOV Nové Mesto nad Váhom; 
i) dobudovanie Beluša, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd; 
j) rozšírenie kapacity ČOV: Handlová, Chynorany, Krajné, Bzince pod Javorinou, 

2) rekonštrukcie kanalizácií z dôvodu vysokého podielu balastných vôd v obciach: Myjava, 
Brezová pod Bradlom, Trenčianske Teplice, Stará Turá, Lednické Rovne, Partizánske, 
Prievidza, Bojnice, Nové Mesto nad Váhom 

3) stavby, potrebné pre ochranu zdrojov pitnej, minerálnej, alebo termálnej vody, prírodných 
liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych a stolových vôd,: 
a) regionálna skupinová kanalizácia obcí: Nová Dubnica, Ladce, Ilava, Pruské, Slavnica, 

Bolešov, Sedmerovec, Kameničany a Borčice so spoločným čistením na ČOV 
Dubnica nad Váhom - pre ochranu zdrojov alúvia Váhu; 

b) dobudovanie rozostavanej kanalizácie a ČOV Mojtín, ležiacej v chránenej 
vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy - ochrana zdrojov pitnej vody Pružina,  

c) skupinová kanalizácia obcí: Lúka, Modrovka, Modrová - pre zabezpečenie ochrany 
zdroja pitnej vody Šáchor, v katastri obce Lúka; 

d) odkanalizovanie obcí Čelková Lehota, Sádočné, Malé Lednice do ČOV  Domaniža 
e) regionálna skupinová kanalizácia Beluša s odkanalizovaním obcí: Sverepec, Visolaje, 

obcí Pružínskej doliny (Slopná, Tŕstie, Ďurďové, Podskalie, Dolný Lieskov, Horný 
Lieskov a Pružina) a obce Dolné Kočkovce do spoločnej ČOV Beluša  

f) dobudovanie ČOV Timoradza a výstavba skupinovej kanalizácie obcí: Timoradza, 
Čierna Lehota, Šípkov, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Krásna Ves a 
Trebichava  

g) spoločná kanalizácia Trenčianske Mitice - Trenčianske Jastrabie s ČOV Trenčianske 
Jastrabie; 

h) výstavba kanalizácie Opatovce nad Nitrou s prečerpaním splaškov do ČOV Prievidza 
- pre ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych a 
stolových vôd; 

4) stavby rozvoja verejných kanalizácií, ktoré využijú jestvujúce kapacity čistenia 
odpadových vôd: 
a) skupinová kanalizácia obcí: Horné Naštice, Uhrovec, Kšinná, Žitná-Radiša, Uhrovské 

Podhradie, Omastiná, Ľutov, Prusy, Podlužany, Dežerice, Malá Hradná, Ruskovce, 
Veľké Chlievany, Dvorec, Dubnička, Veľké Držkovce do rekonštruovanej ČOV 
Bánovce nad Bebravou; vo výhľade sa uvažuje do tohoto systému odkanalizovať aj 
obce Motešice, Bobot, Horňany, 

b) regionálna skupinová kanalizácia Považská Bystrica, v rámci ktorej budú 
odkanalizované obce pravej strany Váhu - Papradnianskej doliny, Manínskej úžiny, 
Domanižskej doliny a ostatných okolitých obcí do jestvujúcej ČOV Považská Bystrica; 

c) skupinová kanalizácia obcí: Brestovec, Stará Myjava a Poriadie s čistením splaškov v 
jestvujúcej ČOV Myjava; 

d) skupinová kanalizácia obcí: Košariská, Priepasné a Polianka so spoločným čistením 
splaškov v jestvujúcej ČOV Brezová pod Bradlom; 
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e) rozšírenie kanalizácie Stará Turá vrátane miestnych častí 
f) odkanalizovanie obcí: Pobedim, Očkov, Podolie s odvedením splaškov na jestvujúcu 

ČOV Piešťany, 
g) sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Prievidza s odkanalizovaním 

okolitých obcí: Prievidza, Bojnice, Nedožery-Brezany, Lazany, Malinová, Ráztočno, 
Chrenovec - Brusno, Lipník, Jalovec, Veľká Čausa, Malá Čausa, Kanianka, a 
Opatovce nad Nitrou do jestvujúcej ČOV Prievidza; 

h) skupinová kanalizácia obcí: Kolačno, Veľké Uherce, Brodzany, Malé Uherce, Pažiť, 
Malé Kršteňany a Veľké Kršteňany, s odvedením odpadových vôd do jestvujúcej ČOV 
Partizánske;  

i) rozšírenie odkanalizovania Trenčiansko-teplickej kotliny, v úseku Horná Poruba - 
Omšenie - Trenčianske Teplice s odvedením splaškov do ČOV Trenčianska Teplá; 

j) výstavba skupinovej kanalizácie obcí: Podkylava a Kostolné, Hrachovište, Vaďovce a 
Višňové s odvedením splaškov do jestvujúcej ČOV Krajné; 

k) kanalizácia v obci Soblahov s odvedením splaškov do čistiarne odpadových vôd 
Trenčín - ľavý breh; 

l) odkanalizovanie obcí Dohňany, Mestečko a Záriečie do ČOV Púchov; 
 
5) ostatné významné stavby: 

a) výstavba skupinovej kanalizácie s ČOV pri Uhrovci, pre odvedenie a čistenie 
odpadových vôd z obcí: Uhrovec, Kšinná, Žitná – Radiša, Uhrovské Podhradie a 
Omastiná 

b) ukončenie skupinovej kanalizácie obcí: Mníchova Lehota, Trenčianska Turná, 
Opatovce, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce a Selec so spoločnou ČOV v 
Trenčianskych Stankovciach; 

c) odkanalizovanie obcí Drietoma, Kostolná-Záriečie a Zamarovce s odvedením 
splaškov do rozostavanej ČOV Trenčín - pravý breh; 

d) skupinová kanalizácia obcí: Štvrtok nad Váhom, Ivanovce, Melčice-Lieskové, 
Adamovské Kochanovce, Choholná-Velčice so spoločnou ČOV Ivanovce; 

e) vybudovanie nadregionálnej skupinovej kanalizácie obcí mikroregiónu Suchodolie a 
Pobebravie so spoločnou ČOV Ostratice, v rámci ktorej budú odkanalizované niektoré 
obce okresu Bánovce nad Bebravou aj Partizánske: Borčany, Šišov, Chudá Lehota, 
Libichava, Veľké Hoste, Pochabany, Malé Hoste, Zlatníky, Haláčovce, Otrhánky, 
Rybany, Pravotice, Dolné Naštice, Nedašovce, Brezolupy, Pečeňany, Vysočany, 
Ostratice, Livina a Livinské Opatovce; 

f) výstavba skupinovej kanalizácie a ČOV Udiča, vrátane obcí Hatné a Dolná Maríková 
g) výstavba skupinovej kanalizácie obcí: Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, 

Nitrianske Rudno, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Nitrianske Sučany, 
Nitrica, Horné Vestenice, Dolné Vestenice, Hradište a Skačany s ČOV Skačany; 

h) výstavba skupinovej kanalizácie obcí Čereňany, Radobica, Horná Ves, Oslany do 
ČOV Oslany; 

i) výstavba kanalizácie obcí Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany a ČOV 
Zemianske Kostoľany; 

8.2.6 zabezpečiť prerozdelenie prietoku Jablonky 
8.2.7 využiť možnosti pripojenia sa na jestvujúce skupinové vodovody z hľadiska zásobovania 

obyvateľstva pitnou vodou: 
a) v regióne Bánovce nad Bebravou - na skupinové vodovody Ponitrianskej sústavy;  
b) v regióne Ilava - na skupinový vodovod Pružina-Púchov-Dubnica (obce pravej strany 

Váhu); 
c) v regióne Myjava - na skupinový vodovod Myjava (len obec Chvojnica); 
d) v regióne Nové Mesto nad Váhom - na skupinový vodovod Čachtice-Nové Mesto nad 

Váhom (týka sa len niektorých obcí); 
e) v regióne Partizánske - na skupinový vodovod Veľký Klíž; 
f) v regióne Považská Bystrica - na skupinový vodovod Považská Bystrica; 
g) v regióne Púchov - na skupinový vodovod Pružina-Púchov-Dubnica; 
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h) v regióne Trenčín - na skupinový vodovod Trenčín-Trenčianske Teplice 
8.2.8 samostatné miestne vodovody zriaďovať pre jednotlivé obce len tam, kde sú k dispozícií 

vhodné zdroje podzemných vôd (resp. hydrogeologickým prieskumom preukázané možnosti 
získania takýchto zdrojov)  v obciach Bodiná, Dolná Mariková, Horná Mariková, Hatné - 
rozostavané, Lysá pod Makytou - rozostavané, Lazy pod Makytou - rozostavané, Lednica - 
rozostavané, Nová Ves-Kočovce, Nová Lehota-Stará Lehota, Horná Streda, a pod 

8.2.9 zabezpečiť ochranu inundačného územia, v ktorom:  
a) nepripustiť výstavbu a iné nevhodné činnosti 
b) vyhodnotiť rozširovanie zemníkov pre ťažbu štrkov v území, 
c) hľadať optimálne riešenia pri obmedzovaní nadmernej ťažby štrkov 
d) vytvárať podmienky pre prirodzené meandrovanie povrchových tokov 
e) vytvárať podmienky pre spomaľovanie odtoku povrchových vôd z predmetného územia 

8.2.10 z hľadiska ochrany vodných zdrojov zabezpečiť lokality perspektívnych vodných zdrojov tak, 
aby nedošlo k ich znehodnoteniu, prípadne následnej kontaminácii: 
a) pre zabezpečenie ochrany jestvujúcich vodných zdrojov obcí Dohňany, Mestečko, 

Záriečie, Lúky a Lazy pod Makytou zabezpečiť revitalizáciu vodného toku Biela Voda; 
b) riešenia odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd realizovať podľa návrhov 

uvedených v 8.2.5 ad 3) 
8.2.11 zabezpečiť územné rezervy pre vodné nádrže: 

a) vodná nádrž v kategórii B - Liešťany, 
b) vodná nádrž v kategórii C - Tužina, Sobotište, 
vodná nádrž v kategórii E - Nitrianske Sučany, Radiša, Chvojnica. 
 

8.2.12 Protipovodňová ochrana 
a) zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov, 
b) vytvárať územné podmienky a budovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na 

ochranu intravilánov miest a obcí, 
c) komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach s dôrazom na spomalenie odvedenia 

povrchových vôd z územia, v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany 
prírody, 

d) realizovať „polder Malejov“ v okrese Myjava  
8.2.13 Zabezpečiť územnú rezervu pre preložku toku rieky Nitra v lokalite Opatovce nad Nitrou 

v súbehu s preložkou železničnej trate č. 140, v rámci koridoru pre preložky technickej 
infraštruktúry v priestore Nováky – Opatovce nad Nitrou - Prievidza 

9.1. V oblasti odpadového hospodárstva 
9.1 zabezpečiť riešenie odpadového hospodárstva v súlade so schváleným Programom 

odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja do roku 2005, 
9.2 Riadiť odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na životné 

prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších environmentálnych záťaží, 
9.3 Zvýšiť materiálové zhodnocovanie odpadov na 67 %, 
9.4 Zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov, 
9.5 Neprekročiť 1 %-ný podiel zneškodňovania odpadov spaľovaním, 
9.6 Zvýšiť spaľovanie nebezpečných odpadov, 
9.7 Neprekročiť 25 %-ný podiel zneškodňovania odpadov skládkovaním, 
9.8 Dosiahnuť 20 %-ný podiel materiálového zhodnocovania komunálnych odpadov. 
9.9 Dosiahnuť 75 %-ný podiel zneškodňovania komunálnych odpadov skládkovaním. 
9.10 Dosiahnuť 5 %-ný podiel iného nakladania komunálnych odpadov. 
9.11 Dosiahnuť 15 %-ný podiel kompostovania komunálnych biologicky rozložiteľných 

odpadov. 
9.12 Znížiť množstvo biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu 

zneškodňovaných skládkovaním o 30 % oproti roku 2000. 
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9.13 Zapojiť do systému separovaného zberu 70 % obyvateľov. 
9.14 Zvýšiť množstvo separovaného odpadu na cca 40 kg na obyvateľa. 
9.15 Riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných 

regionálnych skládkach 

1.2 Verejnoprospešné stavby 
Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry  
1. Cestná infraštruktúra 
1.1. Diaľnica D1 v trase a úsekoch Ladce – Sverepec – Považská Bystrica západ – Vrtižer – 

hranica Žilinského kraja. (v meste Považská Bystrica ) 
1.2. Rýchlostná cesta R2 v trase a úsekoch št. hranica SR/ČR Drietoma – Chocholná 

križovatka s D1 – Bánovce nad Bebravou – Nováky a Prievidza – Handlová – hranica 
Banskobystrického kraja. 

1.3. Rýchlostná cesta R6 v trase a úsekoch št. hranica SR/ČR Lysá pod Makytou – Púchov – 
Beluša križovatka s D1.  

1.4. Cesta I/61 v trase a úseku preložky v meste Považská Bystrica. 
1.5. Cesta I/64 v trase a úsekoch hranica Nitrianskeho kraja Chynorany – Partizánske – 

Nováky/Lelovce – križovatka s R2, západný obchvat Prievidze (existujúca križovatka s R2 
– koridor medzi Prievidzou a Bojnicami – severný okraj Prievidze s pripojením na 
existujúcu trasu I/64). 

1.6. Cesta II/507 v trase a úseku preložky Lednické Rovne. 
1.7. Cesta II/517 v trase a úseku preložky Považská Bystrica. 
1.8. Cesta II/579 v trase a úseku obchvatu Hradište. 
1.9. Cesta II/581 v trase a úseku obchvatu Stará Turá. 
1.10. Cesta II/516 v trase a úseku obchvatu Trenčianskych Teplíc. 
1.11. Cesta II/574 v trase a úseku obchvatu Ilavy 
1.12. Cesta III/05063 v trase a úsekoch križovatka na západnom obchvate I/64 Prievidze – 

Kanianka – Poruba. 
 
2 Infraštruktúra železničnej dopravy 

2.1. Modernizácia železničnej trate č. 120 do rýchlosti 160 km/hod. v trase hranica 
Trnavského kraja – Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – Púchov – hranica Žilinského 
kraja. Z toho v trase s novým smerovým vedením v úseku železničný tunel Turecký vrch 
a v úsekoch vynútených lokálnymi úpravami. 

2.2. Modernizácia trate č. 143 s úpravou smerových oblúkov, 
 
3. Infraštruktúra vodnej dopravy 
3.1. Vážska vodná cesta lokalizovaná v trase a úsekoch Vážskeho elektrárenského kanálu, 

vodných nádrží a v prirodzenom koryte rieky Váh.  
3.2. Výstavbu prístavov v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne, Dubnici nad Váhom 

(katastrálne územie Trenčianska Teplá), Púchove (katastrálne územie Beluša) a 
Považskej Bystrici. 

 
4. Infraštruktúra leteckej dopravy 
4.1. Verejné letiská regionálneho významu na lokalitách Prievidza – letisko so štatútom 

medzinárodnej dopravy a Trenčín – letisko doporučené na získanie štatútu 
medzinárodnej dopravy. 

 
6. Infraštruktúra hromadnej dopravy  

Trolejbusová doprava Trenčín - Dubnica nad Váhom. 
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Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva 
 
1. Oblasť zásobovania pitnou vodou 
1.1. doplnenie zdrojov podzemných vôd: Uhrovec, Kolačno, Garajka pre zásobenie obcí 

dotovaných v rámci nadregionálnej Ponitrianskej sústavy, skupinového vodovodu 
Partizánske a skupinového vodovodu Uhrovec-Šíšov; 

1.2. prívod vody do Zlatníckej doliny (Zlatníky, Malé Hoste, Pochabany, Veľké Hoste a 
Libichava) z Ponitrianského skupinového vodovodu prepojením so SKV Bánovce nad 
Bebravou; 

1.3. prívod vody Veľké Držkovce, Čuklasovce, Halačovce a Otrhánky pripojením na 
Ponitrianský skupinový vodovod pri Ruskovciach s prepojením na SKV Bánovce nad 
Bebravou; 

1.4. prívod vody Nedašovce - Vysočany - Pravotice v rámci skupinového vodovodu Uhrovec - 
Šišov; 

1.5. prepojiť skupinový vodovod Žitná- Radiša – Kšinná so skupinovým vodovodom Omastiná 
– Uhrovské Podhradie 

1.6. pripojenie vodného zdroja Holdošov mlyn pre zásobovanie skupinového vodovodu 
Brezová pod Bradlom; 

1.7. Myjava - Fajnory, rozšírenie vodného zdroja 
1.8. Prívod  vody Motešice - Trenčianske Teplice, 
1.9. doplnenie zdokumentovaného vodného zdroja Beckov pre krytie potrieb skupinového 

vodovodu Trenčín; 
1.10. doplnenie zdokumentovaného vodného zdroja Dolné Srnie pre zásobovanie skupinového 

vodovodu Nové Mesto nad Váhom a oblasť Starej Turej; 
1.11. rozšírenie skupinového vodovodu Nové Mesto nad Váhom (prívod Častkovce - Podolie - 

Očkov, Potvorice - Brunovce - Pobedim), 
1.12. doplnenie zdokumentovaných vodných zdrojov Kameničany a Slavnica pre rozšírený 

skupinový vodovod Pružina - Púchov - Dubnica; 
1.13. prívod vody z Domaniže cez Kardošovú Viesku do Malej Lednice; 
1.14. výstavba prívodu vody z Nitrianského Rudna pre skupinový vodovod Nováky; 
1.15. výstavba prívodu vody Nováky - skupinový vodovod Prievidza; 
1.16. prívod vody Handlová, 
1.17. rekonštrukcia prívodu vody z vodárenskej nádrže Turček do SKV Prievidza a Handlová; 
1.18. rozšírenie vodovodu Prievidza vrátane miestnych častí (M. Lehôtka, Veľká Lehôtka a 

Hradec) 
1.19. realizácia regionálneho skupinového vodovodu, vzájomným prepojením skupinového 

vodovodu Považská Bystrica a Pružina - Púchov - Dubnica a prívodom vody pre obce 
pravej strany Váhu (v Papradnianskej a Maríkovej doline, ale aj v oblasti Kameničany - 
Slavnica, Mikušovce - Tuchyňa - Červený Kameň); 

1.20. doplnenie vodného zdroja Lednické Rovne pre obce Dolná Breznica a Horná Breznica, 
 
2. Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd 
2.1. Trenčín, pravý breh, ukončenie výstavby čistiarne odpadových vôd a základnej 

kanalizačnej siete 
2.2. rekonštrukcia ČOV Myjava s terciálnym čistením odpadových vôd; 
2.3. ukončenie výstavby kanalizácie a ČOV Čachtice 
2.4. dokončenie rekonštrukcie a modernizácie ČOV Považská Bystrica - II.etapa 
2.5. dokončenie rekonštrukcie a intenzifikácie ČOV Bánovce nad Bebravou 
2.6. intenzifikácia ČOV: Trenčín-ľavý breh, Trenčianska Teplá, Púchov, Stará Turá, Prievidza; 
2.7. rekonštrukcia ČOV Brezová pod Bradlom,  
2.8. intenzifikácia a rozšírenie kapacity ČOV Nové Mesto nad Váhom 
2.9. dostavba ČOV Beluša,  
2.10. rozšírenie kapacity ČOV: Handlová, Chynorany, Krajné, Bzince pod Javorinou 
2.11. rekonštrukcia kanalizácie v obciach: Myjava, Brezová pod Bradlom, Trenčianske Teplice, 

Stará Turá (vrátane rozšírenia kanalizácie o miestne časti), Lednické Rovne, Partizánske, 
Prievidza, Bojnice, Nové Mesto nad Váhom  

2.12. regionálna skupinová kanalizácia obcí: Nová Dubnica, Ladce, Ilava, Pruské, Slavnica, 
Bolešov, Sedmerovec, Kameničany a Borčice so spoločným čistením na ČOV Dubnica 
nad Váhom  
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2.13. výstavba skupinovej kanalizácie a ČOV Udiča, vrátane obcí Hatné a Dolná Maríková 
2.14. výstavba skupinovej kanalizácie s ČOV pri Uhrovci, pre odvedenie a čistenie odpadových 

vôd z obcí: Uhrovec, Kšinná, Žitná – Radiša, Uhrovské Podhradie a Omastiná 
2.15. dobudovanie rozostavanej kanalizácie a ČOV Mojtín 
2.16. skupinová kanalizácia obcí: Lúka, Modrovka, Modrová 
2.17. odkanalizovanie obcí Čelková Lehota, Sádočné, Malé Lednice do ČOV Domaniža 
2.18. regionálna skupinová kanalizácia Beluša s odkanalizovaním obcí: Sverepec, Visolaje a 

obcí Pružínskej doliny (Slopná, Tŕstie, Ďurďové, Podskalie, Dolný Lieskov, Horný Lieskov 
a Pružina) a obce Dolné Kočkovce do spoločnej ČOV Beluša 

2.19. skupinová kanalizácia Motešice-Bobot-Horňany s ČOV pod Horňanmi 
2.20. dobudovanie ČOV Timoradza a výstavba skupinovej kanalizácie obcí: Timoradza, Čierna 

Lehota, Šípkov, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Krásna Ves a Trebichava 
2.21. spoločná kanalizácia Trenčianske Mitice - Trenčianske Jastrabie s ČOV Trenčianske 

Jastrabie; 
2.22. výstavba kanalizácie Opatovce nad Nitrou s prečerpaním splaškov do ČOV Prievidza 
2.23. realizácia „poldra Malejov“ v okrese Myjava 
 
Verejnoprospešné stavby v oblasti energetiky 
 
1. Energetika a teplárenstvo 
1.1. rekonštrukcia  a rozšírenie transformovne Považská Bystrica na 400/110 kV vrátane 

vedenia 400 kV do rozvodne Považská Bystrica, 
1.2. rekonštrukciu 110 kV vedenia č. 8758, 8759 Nové Mesto nad Váhom-Trenčín-Dubnica nad 

Váhom, 
1.3. rekonštrukcia rozvodne 220 kV Bystričany, 
1.4. rekonštrukcia transformovne Handlová, 
1.5. výstavba nového zdroja tepla Handlová, 
1.6. rekonštrukcia tepelných rozvodov Prievidza. 
1.7. zaústenie 110 kV vedení do TR Bošáca II. z južného smeru, v nasledovných úsekoch: 

• zaústenie 110 kV vedení z Myjavy (č. 8502) a ČSD Nové Mesto nad Váhom/ A1 
Jaslovské Bohunice (č. 8853) 

• zaústenie 110 kV vedení z VE Nové Mesto nad Váhom/VE Horná Streda (č. 8760), z 
Piešťan II., Piešťan I., Tesly Piešťan. 

 
2. Plynárenstvo 
2.1. VTL plynovod M. Chlievany - Svinná - Slatinská dolina. 
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