
Vyhodnotenie stanovísk k preskúmaniu  
Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja   

 
 
P. 
č. 

Orgán, organizácia, fyzická 
a právnická osoba 

Pripomienky a podnety Vyhodnotenie pripomienok 
a podnetov 

MDV SR má k oznámeniu o preskúmaní ÚP-R TK nasledovné 
požiadavky a pripomienky: 
• rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej 
ochranné pásma; 

Berie sa na vedomie.  
Územný plán Veľkého územného celku  
Trenčianskeho kraja (ďalej "ÚPN 
TNSK") rešpektuje existujúcu 
dopravnú infraštruktúru a jej ochranné 
pásma.  

• rešpektovať trasovanie pripravovaných stavieb dopravnej 
infraštruktúry; 

Odporúčané upraviť ÚPN TNSK  
v zmysle podkladov poskytnutých 
k pripravovaným stavbám dopravnej 
infraštruktúry. 

• všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, 
statickú dopravu, cyklistické komunikácie, atď.) je potrebné 
navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými 
predpismi; 

Berie sa na vedomie.  
ÚPN TNSK rešpektuje, v podrobnosti 
územného plánu regiónu, požiadavky 
na dopravné parametre dopravných 
stavieb. 

• postupovať v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. o 
civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov; 
• postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o 
dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; 

 

Berie sa na vedomie.  
ÚPN TNSK rešpektuje požiadavky 
platných právnych predpisov. 

1.  Ministerstvo dopravy a 
výstavby Slovenskej 
republiky 
 
List č.: 
28497/2022/SSD/66472 
 
Doručené: 21.6.2022 
 

• z hľadiska územného rozvoja rešpektovať územnú rezervu 
pre: 
- modernizácia a optimalizácie železničnej trate Prievidza - 
Jelšovce,  
 

 
 
Odporúčané ÚPN TNSK doplniť 
v zmysle požiadavky. 
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č. 
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a podnetov 

- modernizácia železničnej trate Bratislava - Žilina v zmysle 
príslušných povolení,  
 
 
- v záväznej časti ÚP-R TK nahradiť pojem „sieť TINA“ za pojem 
„sieť TEN-T“. 

ÚPN TNSK rešpektuje platné 
povolenia vydané v súvislosti 
s modernizáciou železničnej trate. 
 
Odporúčané upraviť terminológiu 
v smernej časti (v záväznej časti sa 
uvedený pojem nevyskytuje) zmysle 
pripomienky. 

• postupovať podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva 
dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon); 

Berie sa na vedomie.  
ÚPN TNSK rešpektuje požiadavky 
platných právnych predpisov. 

• Národná diaľničná spoločnosť, a. s. v rámci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja pripravuje stavby rýchlostnej cesty R2 „R2 
Križovatka D1 - Trenčianska Turná“, „R2 Trenčianska Turná - 
Mníchova Lehota“, „R2 Mníchova Lehota - Ruskovce“, „R2 
Pravotice - Dolné Vestenice“, „R2 Dolné Vestenice - Nováky“, „R2 
Nováky - Žiar nad Hronom“, rýchlostnej cesty R3 „R3 Horná Štubňa 
- Ráztočno“ a rýchlostnej cesty R6 „R6 Št. hranica SR/ČR - 
Mestečko“, „R6 Mestečko - Púchov“.  
 
Zároveň Národná diaľničná spoločnosť, a. s. spracovala štúdiu 
realizovateľnosti „R8 Nitra - križovatka R2“, ktorej cieľom je návrh 
prepojenia rýchlostných ciest R1 a R2 prostredníctvom rýchlostnej 
cesty R8 v koridore Nitra - Topoľčany - Bánovce nad Bebravou. 
Slovenská správa ciest má v rámci Trenčianskeho samosprávneho 
kraja vypracovanú štúdiu realizovateľnosti „I/64 Topoľčany Žilina“, 
ktorej cieľom je posúdenie navrhovaných variantov trás cesty I/64 v 
riešenom úseku z pohľadu technickej realizovateľnosti pri 
zohľadnení dopravného, environmentálneho a ekonomického 
hľadiska. Výsledky uvedených štúdií realizovateľnosti, ako aj trasy 

 
Odporúčané zapracovať požiadavku 
na vymedzenie koridoru rýchlostnej 
cesty R3 do ÚPN TNSK. 
 
 
 
 
 
Výsledky uvedených štúdií 
realizovateľnosti, ako aj trasy 
existujúcich a plánovaných diaľnic, 
rýchlostných ciest a ciest I. triedy budú 
v ÚPN TNSK rešpektované. 
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P. 
č. 
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a podnetov 

existujúcich a plánovaných diaľnic a ciest I. triedy žiadame 
rešpektovať; 

• v kapitole 2.13.7 Infraštruktúra vodnej dopravy navrhujeme 
text „ „Vážska vodná cesta je dielo s veľkým medzinárodným 
dosahom. Štát hodlá do financovania jej realizácie a 
prevádzkovania zapojiť privátny sektor, regionálnu samosprávu a 
mestá (prístavy)“ upraviť nasledovne „Vážska vodná cesta je dielo s 
veľkým medzinárodným dosahom“. Dôvodom je, že aj keď sa v 
druhej vete, ktorú navrhujeme vypustiť jedná o konštatovanie, v 
súčasnosti nie je jasné, akým spôsobom bude projekt vybudovania 
Vážskej vodnej cesty financovaný. Aktuálne je vypracovaná len 
štúdia realizovateľnosti splavnenia dolného Váhu v úseku Piešťany - 
Komárno (r. k. 113,40 - 0,00). Až vypracované štúdie 
realizovateľnosti pre úseky Sereď - Trenčín a Trenčín - Žilina 
poskytnú prepočet nákladov a navrhnú možnosti financovania 
infraštruktúry a jednotlivých prístavov; 
 

Odporúčané upraviť text ÚPN TNSK  
v zmysle pripomienky. 

• v kapitole 2.13.7 Infraštruktúra vodnej dopravy žiadame v 
texte prvej vety opraviť skratku „AGR“ na „AGN“ v súlade s 
oficiálnym znením dohody AGN uvedeným na 
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/sc3/ECE-TRANS-
120r4efr.pdf; 
 

Odporúčané upraviť terminológiu 
v zmysle pripomienky. 

• v časti 2.9 Rekreácia a cestovný ruch navrhujeme doplniť aj 
vodný turizmus, ktorý by sa mal rozvíjať na tých vodných tokoch, na 
ktorých je to možné a vhodné. Vodný turizmus sa môže podieľať na 
zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času zo strany 
návštevníkov / turistov prostredníctvom rozvoja turistickej 
(vyhliadková plavba, plťoplavba), rekreačnej a športovej plavby 
(rafting, kanoistika, vodné ródeo, atď.) na vodných tokoch, 

Odporúčané doplniť znenie 
uvedenej kapitoly ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
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uzavretých vodných plochách (jazerá, priehrady) a na splavných 
prirodzených / kanalizovaných vodných cestách (rieka, derivačný 
kanál); 
• postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja 
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou uznesením 
vlády SR č. 223/2013; 

Berie sa na vedomie.  
ÚPN TNSK rešpektuje Národnú 
stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy 
a cykloturistiky v SR 

• v blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh je 
nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami 
dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších 
zmien a predpisov. 

Berie sa na vedomie. 

MDV SR požaduje rešpektovať stanovisko Železníc Slovenskej 
republiky, Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Slovenskej správy 
ciest a Dopravného úradu, ktoré tvoria prílohu k tomuto listu a o 
ktoré ste zároveň požiadali priamo. 

Požiadavky Železníc Slovenskej 
republiky, Národnej diaľničnej 
spoločnosti, a. s., Slovenskej správy 
ciest a Dopravného úradu budú, 
v podrobnosti ÚPN regiónu, v ÚPN 
TNSK rešpektované. 

2.  Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej 
republiky 
 
List č.: 4073/2022 - 5.3 
31787/2022 
 
Doručené: 17.6.2022 
 

1. V katastrálnom území Trenčianskeho kraja (ďalej len 
„predmetné územie“) sa nachádzajú výhradné ložiská s určenými 
chránenými ložiskovými územiami (CHLÚ) a dobývacími priestormi 
(DP). Ďalej sa v predmetnom území nachádzajú ložiská 
nevyhradených nerastov (LNN) a výhradné ložiská, na ktoré bolo 
vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL). Zoznam 
výhradných ložísk a ložísk nevyhradených nerastov je súčasťou 
prílohy spolu s mapovým podkladom v M 1 : 350 000. 
Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného 
plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie 
povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o 
zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní 

Berie sa na vedomie. 
Hranice chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov sú vyznačené 
v platnom ÚPN TNSK, grafická časť, 
výkres: Komplexný urbanistický návrh. 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia území v blízkosti chránených 
ložiskových území a dobývacích 
priestorov presahuje podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné ho riešiť 
v podrobnejšej územnoplánovacej 
dokumentácii.  
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č. 
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navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia 
nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. 
Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského 
zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti 
znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 
26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených 
ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej 
dokumentácii. 
Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame 
aj územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích 
priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s 
novými stavbami. 
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona 
súčasťou pozemku. 
2. V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, 
ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované 
staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú 
ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. 
  

Odporúčané aktualizovať 
vyznačenie starých banských diel 
v ÚPN TNSK. 

3. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, 
ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča 
uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v 
územnoplánovacej dokumentácii. 

Odporúčané aktualizovať 
informácie o skládkach v zmysle 
poskytnutých podkladov. 

4. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného 
systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne 
záťaže: 
 
Trenčiansky samosprávny kraj 
 

Odporúčané aktualizovať 
informácie o environmentálnych 
záťažiach v zmysle poskytnutých 
podkladov. 
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Na území okresu Bánovce nad Bebravou sú evidované nasledujúce 
environmentálne záťaže s vysokou prioritou (K > 65): 
BN (001) / Horné Naštice - skládka popolčeka - skládka 
priemyselného odpadu BN (003) / Bánovce nad Bebravou - ŽS - 
železničné depo a stanica BN (1926) / Dežerice - odkalisko VAB - 
odkalisko 
  
Na území okresu Ilava sú evidované nasledujúce environmentálne 
záťaže s vysokou prioritou (K > 65): 
 
IL (013) / Pruské - družstvo Pruské - povrchová úprava kovov 
IL (008) / Ilava - SAD - skladovanie a distribúcia palív, garáže a 
parkoviská autobusovej a nákladnej dopravy 
IL (004) / Dubnica nad Váhom - ZŤS - strojárska výroba IL (005) / 
Dubnica nad Váhom - ZVS - strojárska výroba 
 
Na území okresu Myjava sú evidované nasledujúce 
environmentálne záťaže s vysokou prioritou (K > 65): 
MY (004) / Myjava - areál bývalej SAM - strojárska výroba 
MY(006) / Myjava - skládka galvanických kalov - Holičov vrch - 
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skládka priemyselného odpadu 
 
Na území okresu Nové Mesto nad Váhom sú evidované 
nasledujúce environmentálne záťaže s vysokou prioritou (K > 65): 
NM (008) / Nové Mesto nad Váhom - areál vojenského útvaru - 
základne po bývalej Sovietskej armáde 
NM (014) / Trenčianske Bohuslavice - areál Hydrostavu - strojárska 
výroba NM (013) / Stará Turá - skládka KO Drahý vrch - skládka 
priemyselného odpadu 
 
Na území okresu Partizánske sú evidované nasledujúce 
environmentálne záťaže s vysokou prioritou (K > 65): 
PE (001) / Bošany - skládka koželužní - skládke priemyselného 
odpadu PE (1874) / Bošany - skládka koželužní II - skládka 
priemyselného odpadu PE (1870) / Nedanovce - skládka PO - 
skládka priemyselného odpadu PE (003) / Partizánske - ZDA - sklad 
chemikálií - sklady odpadov a zariadenia na ich spracovanie 
 
Na území okresu Považská Bystrica je evidovaná nasledujúca 
environmentálna záťaž s vysokou prioritou (K > 65): 
PB (1894) / Považská Bystrica - areál bývalých Považských 
strojární - strojárenská výroba 
 
Na území okresu Prievidza sú evidované nasledujúce 
environmentálne záťaže s vysokou prioritou (K > 65): 
PD (007) / Nováky - Vojenský opravárenský podnik - základne 
armády SR 
PD (005) / Nováky - NCHZ areál závodu - výroba chemikálií 
PD (1996) / Zemianske Kostoľany - Zemiansky potok - znečistenie 
brehu a koryta 
energetika 
PD (010) / Prievidza - rušňové depo - nádrže - železničné depo a 
stanica 



                                      Vyhodnotenie stanovísk k preskúmaniu Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja        

 
 

8 

P. 
č. 

Orgán, organizácia, fyzická 
a právnická osoba 

Pripomienky a podnety Vyhodnotenie pripomienok 
a podnetov 

 
Na území okresu Púchov sú evidované nasledujúce 
environmentálne záťaže s vysokou prioritou (K > 65): 
PU (006) / Púchov - ČS PHM Streženická cesta - čerpacia stanica 
PHM PU (007) / Púchov - DEPO - železničné depo a stanica 
PU (004) / Lednické Rovné - skládka Podstránie - skládka 
komunálneho odpadu 
 
Na území okresu Trenčín sú evidované nasledujúce 
environmentálne záťaže s vysokou prioritou (K > 65): 
TN (012) / Trenčianska Teplá - rušňové depo - železničné depo a 
stanica TN (018) / Trenčín - ČS PHM Trenčín - Záblatie - čerpacia 
stanica PHM TN (019) / Trenčín - Letecké opravovne - letecké 
opravovne 
TN (020) / Trenčín - PaM Diesel - čerpacia stanica PHM TN (021) / 
Trenčín - SAD - skladovanie a distribúcia palív TN (1999) / Trenčín - 
znečistenie podzemnej vody - textilná výroba 
 
Podrobnejšie detaily konkrétnych environmentálnych záťaží je 
možné skontrolovať na 
http://envirozataze.enviroportal.sk/Informacny-system cez konkrétne 
atribúty, alebo na adrese http: //envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/ 
cez mapu. 
Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže 
môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 
 
5. V predmetnom území je podľa priloženej mapy 
zaregistrovaný výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných 
zosuvov, zosuvov s potenciálnymi a aktívnymi formami a zosuvov 
so stabilizovanými a potenciálnymi formami. Nestabilné je aj 
bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde 
je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Hodnotené 

Berie sa na vedomie. 
Požiadavky na riešenie zosuvných 
území sú uvedené v platnom znení 
ÚPN TNSK, smerná časť, kapitola 
2.10.4.5, záväzná časť, kapitola 5., 
grafická časť - výkres: Komplexný 
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územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných 
území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy. 
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického 
zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej 
dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom 
prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v 
záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 
(Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na 
mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra 
Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd/). Na webových stránkach 
sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných 
svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/. 
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú 
možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely. 

urbanistický návrh. 
Odporúčané preveriť aktuálnosť 
údajov na základe poskytnutých 
podkladov.    

6. Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého 
radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. 
Stredné a vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť 
možnosti ďalšieho využitia územia. 

Berie sa na vedomie. 
Informácie o radónovom riziku sú 
uvedené v platnom znení ÚPN TNSK, 
smerná časť, kapitola 2.10.6.2. 

7. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k 
dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geo- 
logy.sk/mapportal/#/aplikacia/14. 

Berie sa na vedomie. 

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako 
riziká stavebného využitia územia: 
a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. 
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom 
potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a 
overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom 
aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. 
b) prítomnosť environmentálnych záťaží s vysokou prioritou 
riešenia (hodnota K > 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže 
v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a 

Berie sa na vedomie. 



                                      Vyhodnotenie stanovísk k preskúmaniu Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja        

 
 

10 

P. 
č. 
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a právnická osoba 

Pripomienky a podnety Vyhodnotenie pripomienok 
a podnetov 

podmienky stavebného využitia územia s výskytom 
environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia je potrebné 
posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia. 
c) výskyt stredného až vysokého radónového rizika. Vhodnosť a 
podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného a 
vysokého radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní 
ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov 
ionizujúceho žiarenia. 
  

3.  Ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky 
 
 

Nevyjadril sa.  

4.  Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky 
 

Nevyjadril sa.  

5.  Ministerstvo hospodárstva 
SR 

Nevyjadril sa.  

6.  Ministerstvo 
pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR 

Nevyjadril sa.  
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P. 
č. 

Orgán, organizácia, fyzická 
a právnická osoba 

Pripomienky a podnety Vyhodnotenie pripomienok 
a podnetov 

1. Textová časť - Smerná časť; Kapitola 2.10 Životné 
prostredie; 2.10.5 Hluk; Odporúčame doplniť text, ktorý znie: „Hluk 
patrí medzi fyzikálne faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú zdravie 
obyvateľstva. Hluk nepriaznivo pôsobí na sluchový vnem, 
kardiovaskulárny systém a nervový systém. Požiadavky na ochranu 
zdravia z hľadiska pôsobenia hluku sú ustanovené v § 27 zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a 
podrobnosti sú uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí" 
Odôvodnenie: Upresnenie textu. 
Pripomienka: obyčajná 

Odporúčané upraviť text ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 

2. Textová časť - Smerná časť; Kapitola 2.10 Životné 
prostredie; 2.10.6 Žiarenie; 2.10.6.1 Žiarenie z prírodných zdrojov; 
Odporúčame text názvu podkapitoly „Žiarenie z prírodných zdrojov“ 
nahradiť textom „Prírodné zdroje žiarenia“. 
Odôvodnenie: Upresnenie textu. 
Pripomienka: obyčajná 

Odporúčané upraviť text ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 

7.  Ministerstvo zdravotníctva 
SR 
 
List č.: S18584-2022-OVZSP-
3 
 
Doručené: 28.6.2022 
 
 
 
 

3. Textová časť - Smerná časť; Kapitola 2.10 Životné 
prostredie; 2.10.6 Žiarenie; 2.10.6.1 Žiarenie z prírodných zdrojov; 
Odporúčame text uvedený v druhom odseku a v štvrtom odseku 
podkapitoly vypustiť a nahradiť textom, ktorý znie: „Požiadavky na 
ochranu obyvateľov pred ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením 
a radónom sú ustanovené v zákone č. 87/2018 Z. z. o radiačnej 
ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 87/2018 Z. z.") 
Na výstavbu bytových a nebytových priestorov sa využívajú 
stavebné výrobky a stavebné materiály. Požiadavky na stavebné 
výrobky sú ustanovené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných 

Odporúčané upraviť text ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
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P. 
č. 
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a právnická osoba 

Pripomienky a podnety Vyhodnotenie pripomienok 
a podnetov 

výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Požiadavky 
na stavebné materiály sú ustanovené v § 138 zákona č. 87/2018 Z. 
z. Podrobnosti a kritériá na stavebné materiály prírodného pôvodu 
sú uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných 
zdrojov ionizujúceho žiarenia.". 
Odôvodnenie: Upresnenie textu v súlade s aktuálne platnými 
právnymi predpismi v oblasti radiačnej ochrany. 
Pripomienka: obyčajná 
4. Textová časť - Smerná časť; Kapitola 2.10 Životné 
prostredie; 2.10.6 Žiarenie; 2.10.6.1 Žiarenie z prírodných zdrojov; 
Odporúčame text uvedený v druhom odseku podkapitoly vypustiť. 
Odôvodnenie: Odporúčame upresniť text alebo vypustiť, nie je 
zrejmý účel textu autora.  
Pripomienka: obyčajná 

Odporúčané upraviť text ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 

5. Textová časť - Smerná časť; Kapitola 2.10 Životné 
prostredie; 2.10.6 Žiarenie; 2.10.6.2 Radónové riziko; Odporúčame 
text uvedený v prvom odseku podkapitoly nahradiť textom, ktorý 
znie: „Pod pojmom radón rozumieme rádionuklid Rn-222 a 
rádionuklidy, ktoré vznikajú jeho premenou. Radón je prírodný 
rádioaktívny plyn bez farby, chuti a zápachu, ktorý je všade okolo 
nás. Prítomnosť radónu v ovzduší nie je možné zistiť ľudskými 
zmyslami. Prítomnosť radónu v ovzduší môžeme zistiť len 
stanovením jeho objemovej aktivity na základe priamych meraní. 
Epidemiologickými štúdiami vo svete bolo preukázané, že so 
zvyšujúcou sa objemovou aktivitou radónu v budovách a s 
narastajúcou dĺžkou pobytu obyvateľov v budovách sa zvyšuje riziko 
vzniku rakoviny pľúc. Na základe výsledkov analýz trinástich 
epidemiologických štúdií v Európe na začiatku 21. storočia bol 
stanovený takzvaný koeficient relatívneho rizika 0,16 pre objemovú 
aktivitu radónu 100 Bq.m-3 vo vnútornom ovzduší budov. V praxi 

Odporúčané upraviť text ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
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Pripomienky a podnety Vyhodnotenie pripomienok 
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uvedený koeficient znamená, že ak sa obyvateľ dlhodobo zdržiava v 
budove s objemovou aktivitou radónu 100 Bq.m-3, riziko, že ochorie 
na rakovinu pľúc sa zvyšuje o 16 %. Porovnateľné závery vyplynuli 
aj z epidemiologických štúdií, ktoré boli vykonané na pracovníkoch 
vykonávajúcich činnosť v banských priestoroch, hlavne pracovníkov 
pracujúcich v uránových baniach. V súčasnosti nie je stanovená 
hodnota objemovej aktivity radónu vo vnútornom ovzduší budov, 
ktorej prekročenie by spôsobilo signifikantné zvýšenie rizika vzniku 
rakoviny pľúc. Zvýšenie rizika ochorenia na rakovinu pľúc je v 
súčasnosti jediným epidemiologicky preukázaným rizikom z 
vdychovania radónu. Ochorenie sa neprejaví bezprostredne po 
ožiarení obyvateľov, ale až po niekoľkých rokoch ako väčšina 
multifaktoriálnych ochorení. Podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie je radón zaradený do skupiny karcinogénov kategórie 
1s druhou najčastejšou príčinou vzniku rakoviny pľúc. 
Na konci 20. storočia organizácie v pôsobnosti ministerstva 
životného prostredia začali so zisťovaním prítomnosti radónu v 
pôdnom vzduchu a s realizáciou máp odvodeného radónového 
rizika na území Slovenskej republiky. Mapy sú dostupné na webovej 
stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Mapy 
odvodeného radónového rizika sa v súčasnosti používajú pre účely 
územného plánovania.". 
Odôvodnenie: Upresnenie textu. 
Pripomienka: obyčajná 
6. Textová časť - Smerná časť; Kapitola 2.10 Životné 
prostredie; 2.10.8 Zdravotný stav obyvateľstva; Odporúčame text 
uvedený upresniť a dáta aktualizovať napríklad podľa údajov 
uvedených v „Správe o zdravotnom stave obyvateľstva za roky 
2015 - 2020“ alebo napríklad podľa údajov uverejnených na 
webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky. 
Odôvodnenie: Upresnenie textu, aktualizácia dát. 
Pripomienka: obyčajná 

Odporúčané, v podrobnosti ÚPN 
regiónu, doplniť text ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
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7. Textová časť - Smerná časť; Kapitola 2.14 Vodné 
hospodárstvo; 2 Odporúčame doplniť odrážku s textom, ktorý znie: 
„Koncepcia vodnej politiky na roky 2021 - 2030 s výhľadom do roku 
2050". 
Odôvodnenie: Upresnenie textu. 
Pripomienka: obyčajná 

Odporúčané, v podrobnosti ÚPN 
regiónu, upraviť text ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
 

8. Textová časť - Smerná časť; Kapitola 2.14 Vodné 
hospodárstvo; 2.14.2 Zásobovanie pitnou vodou; Odporúčame 
doplniť text, ktorý znie: „Európska komisia uverejnila smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra o 
kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len „smernica EP a 
Rady (EU) 2020/2184“). Ustanovenia smernice EP a Rady (EU) 
2020/2184 budú implementované do právnych predpisov 
Slovenskej republiky a účinnosť sa plánuje od 1.11.2022. Cieľom 
smernice je ochrana ľudského zdravia pred nepriaznivými účinkami 
akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu a 
zlepšenie prístupu k zdravotne bezpečnej pitnej vode všetkým 
skupinám obyvateľstva. Smernica ustanovuje nové kritériá na 
kvalitu pitnej vody a pri dodávaní pitnej vody zavádza prístup 
založený na riziku od plôch povodia pre miesta odberu až po 
domové rozvodné systémy, pomocou ktorých je voda dodávaná k 
spotrebiteľovi. Smernica zavádza nové požiadavky v oblasti 
materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou 
a upravuje požiadavky na chemikálie na úpravu vody a filtračné 
médiá. Smernica ustanovuje zvýšené požiadavky na informovanosť 
z dôvodu zvýšenia dôvery a využívania pitnej vody z verejného 
vodovodu.". 
Odôvodnenie: Upresnenie textu. 
Pripomienka: obyčajná 

Odporúčané, v podrobnosti ÚPN 
regiónu, upraviť text ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
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9. Textová časť - Záväzná časť; Kapitola 3. V oblasti sociálnej 
infraštruktúry; 3.2 Zdravotníctvo; Odporúčame za odsek 3.2.5 vložiť 
nový odsek 3.2.6, ktorý znie: „Zlepšiť a zefektívniť spoluprácu s 
príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v 
Trenčianskom kraji v oblasti prevencie, ochrany a podpory zdravia 
obyvateľstva. “.  
Odôvodnenie: Upresnenie textu. 
Pripomienka: obyčajná 

Odporúčané doplniť text ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 

8.  Ministerstvo školstva SR Nevyjadril sa.  

9.  Ministerstvo kultúry SR Nevyjadril sa.  

10.  Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR 

Nevyjadril sa.  

11.  Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR 

Nevyjadril sa.  

12.  Ministerstvo spravodlivosti 
SR 

Nevyjadril sa.  

13.  Okresný úrad Trenčín, 
Odbor výstavby a bytovej 
politiky 

Nevyjadril sa.  
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14.  Okresný úrad Trenčín, 
Odbor starostlivosti o 
životné prostredie , 
Oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja 
 
List č.: OU-TN-OSZP1-
2022/021704-2/SD 
 
Doručené: 15.7.2022 
 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov prevzal listom TSK/2022/06617-1 z 27. mája 2022 
oznámenie Trenčianskeho samosprávneho kraja o preskúmaní 
súčasného stavu územnoplánovacej dokumentácie v znení 
neskorších zmien a doplnkov. K uvedenému vám oznamujeme, že v 
platnom ÚPN VÚC TSK je potrebné aktualizovať osobitne chránené 
časti prírody a krajiny, vrátane prvkov regionálneho územného 
systému ekologickej stability. 

Odporúčané aktualizovať v ÚPN 
TNSK, v spolupráci s dotknutými 
orgánmi ochrany prírody, 
informácie o osobitne chránených 
častiach prírody a krajiny, vrátane 
prvkov regionálneho územného 
systému ekologickej stability. 
 
 

15.  Okresný úrad Trenčín, 
Odbor starostlivosti o 
životné prostredie, 
Oddelenie štátnej správy 
vôd a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja 

Nevyjadril sa.  

16.  Okresný úrad Trenčín, 
Odbor starostlivosti o 
životné prostredie, 
Oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek 
životného prostredia 

Nevyjadril sa.  

17.  Okresný úrad Trenčín, 
Odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií 

Nevyjadril sa.  
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18.  Okresný úrad Trenčín, 
Odbor opravných 
prostriedkov, Pozemkový 
referát 

Nevyjadril sa.  

19.  Okresný úrad Trenčín, 
Odbor krízového riadenia 
Oddelenie civilnej ochrany a 
krízového plánovania 
 
List č.: OU-TN-OKR1-
2022/000493-008 
 
Doručené: 6.6. 2022 
 
 
 

k procesu preskúmania „Územného plánu Veľkého územného celku 
Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č. 1 - 3“ z hľadiska 
civilnej ochrany. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia 
súhlasí s návrhom procesu „Územného plánu Veľkého územného 
celku Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č. 1 - 3“ bez 
pripomienok. 

Berie sa na vedomie. 

20.  Okresný úrad Trenčín, 
Pozemkový a lesný odbor 

Nevyjadril sa.  

21.  Okresný úrad Bánovce nad 
Bebravou 
 
List č.: OU-BN-OKR-
2022/000669-084 
 
Doručené: 9.6.2022 
 
 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového riadenia 
posúdil dokumentáciu Územného plánu Veľkého územného celku 
Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č.1-3 a nemá k 
predloženej dokumentácii žiadne pripomienky. 

Berie sa na vedomie. 
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22.  Okresný úrad Ilava Nevyjadril sa.  

23.  Okresný úrad Myjava Nevyjadril sa.  

24.  Okresný úrad Nové Mesto 
nad Váhom 
 
List č.: OU-NM-OSZP-
2022/008163-002 
 
Doručené: 6.6.2022 
 
 
 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým Územným 
plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v znení 
zmien a doplnkov č. 1 - 3 súhlasíme za nasledovných podmienok: 
• Požadujeme rešpektovať pri výstavbe v obciach na území kraja 
inundačné územia vodných tokov a vymedziť ich ako neprípustné z 
hľadiska umiestňovania novej bytovej zástavby. 
 
 
• Požadujeme rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov, 
režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v jednotlivých 
vydaných rozhodnutiach pre vodárenské zdroje na území kraja. 
 
 
• Chceli by sme upozorniť na niektoré zmeny, ktoré súvisia s 
vlastníctvom a prevádzkou vodárenských zdrojov v našom okrese. 
V zmenách a doplnkoch č. 3 ÚP VÚC Trenčianskeho kraja – 
záväzná časť je v tab. č. 243 uvedený prehľad vodných zdrojov 
spoločnosti TVK, a.s., Trenčín. Medzi týmito vodárenskými zdrojmi 
sú uvedené aj nasledovné vodárenské zdroje, ktoré nie sú vo 
vlastníctve a prevádzke spoločnosti TVK, a.s., Trenčín: 
 
- Vodárenský zdroj Šáchor, ktorý sa nachádza v k. ú. Lúka. Tento 
vodárenský zdroj v súčasnosti už neslúži na hromadné zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou, ale v roku 2017 bol do užívania uvedený 

 
 
 
Požiadavka uvedená v texte záväznej 
časti, v kapitole 5. 
 
 
 
Požiadavka uvedená v texte záväznej 
časti, v kapitole 8.2. 
 
 
 
Odporúčané aktualizovať v ÚPN 
TNSK informácie o vodných 
zdrojoch v zmysle poskytnutých 
údajov.  
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Pripomienky a podnety Vyhodnotenie pripomienok 
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vodárenský zdroj – vŕtaná studňa - LŠ-1 vybudovaný v rámci 
stavby: „Revitalizácia vodárenského zdroja Šáchor“, ktorý slúžiť ako 
zdroj pitnej vody pre hromadné zásobovanie obyvateľstva v obci. 
Tento vodárenský zdroj je vo vlastníctve a prevádzke Obecnej 
vodohospodárskej spoločnosti Šáchor, spol. s r.o., 916 34 Lúka č. 
205. 
- Vodárenské zdroje – pramene - Teplý vrch a Matušíkovec, ktoré 
sa nachádzajú v k. ú. Stará Lehota sú vo vlastníctve a prevádzke 
Obce Stará Lehota. 
 
- Vodárenský zdroj Hrádok – HHK-1, ktorý sa nachádza v k. ú. 
Hrádok je vo vlastníctve a prevádzke Obce Hrádok. 
 
 
Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného 
zákona sa považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom 
znení /stavebný zákon/. 

Berie sa na vedomie. 

25.  Okresný úrad Partizánske Nevyjadril sa.  

26.  Okresný úrad Považská 
Bystrica 

Nevyjadril sa.  

27.  Okresný úrad Prievidza 
 
List č.: OU-PD-OSZP-
2022/022795-002 
 
Doručené: 24.6.2022 

V prípade obstarania zmien alebo doplnkov k jestvujúcemu ÚPN 
TNSK resp. obstarania nového územného plánu je potrebné 
aktualizovať časť týkajúcu sa znečisťovania ovzdušia. Zároveň 
upozorňujeme, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky v súlade s Programovým vyhlásením vlády pripravuje 
novú právnu úpravu v oblasti ochrany ovzdušia. 

Odporúčané, v rozsahu 
prislúchajúcom zmenám 
a doplnkom ÚPN TNSK, 
aktualizovať údaje týkajúce sa 
znečisťovania ovzdušia. 



                                      Vyhodnotenie stanovísk k preskúmaniu Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja        

 
 

20 

P. 
č. 

Orgán, organizácia, fyzická 
a právnická osoba 

Pripomienky a podnety Vyhodnotenie pripomienok 
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28.  Okresný úrad Púchov Nevyjadril sa.  

29.  Krajský pamiatkový úrad 
Trenčín 

Nevyjadril sa.  

S "Preskúmaním Územného plánu Veľkého územného celku 
Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č.1-3" sa súhlasí pri 
dodržaní požiadaviek zákona č. 355/2007 Z. z. 

Berie sa na vedomie. 30.  Úrad verejného 
zdravotníctva SR 
 
List č.: ÚVZSR/ 
OHŽPaZ/5379/20701/2022 
 
Doručené: 21.6.2022 
 
 
 
 

Odôvodnenie: 
Dňa 31.05.2022 bola na ÚVZ SR doručená žiadosť Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282, 911 01 Trenčín o 
stanovisko k "Preskúmaniu Územného plánu Veľkého územného 
celku Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č.1-3" v súlade 
so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Územný plán Veľkého územného celku (ďalej len "ÚPN VÚC'') 
Trenčianskeho kraja bol vypracovaný v rokoch 1996 až 1997 a 
následne schválený uznesením vlády SR č. 284 zo dňa 14. 04. 
1998. Hlavné zásady koncepcie rozvoja ÚPN VÚC Trenčianskeho 
kraja vychádzajú so schválených územných a hospodárskych zásad 
pre jednotlivé okresy. 
Riešenie ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja rešpektuje skutočnosť, že 
jednotlivé obce sú zodpovedné za územný rozvoj svojho 
katastrálneho územia. V ÚPN TNSK sú komplexne zhodnotené 
navrhované riešenia rozvoja veľkého územného celku, najmä ich 
environmentálne, sociálne a územnotechnické dôsledky. Návrh 
obsahuje aj záväzné regulatívy územného rozvoja v oblasti 
usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry, v oblasti 
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rekreácie, cestovného ruchu, sociálnej infraštruktúry (ako je 
školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť), v oblasti kultúrno-
historického dedičstva, v oblasti rozvoja nadradenej dopravnej 
infraštruktúry a v oblasti technickej infraštruktúry ako je vodné a 
odpadové hospodárstvo. 
ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v súlade s platnými právnymi 
predpismi nevstupuje do riešenia územia jednotlivých sídiel, čo patrí 
plne do kompetencií príslušných obecných samospráv. Odporúča 
niektoré základné smery rozvoja, ktoré budú následne predmetom 
riešenia územných plánov obcí a zón. 
Po preštudovaní predmetného dokumentu a čiastkových stanovísk 
dotknutých regionálnych úradov verejného zdravotníctva v sídle 
Trenčianskeho kraja sa vydáva toto záväzné stanovisko. 
 

31.  Štátna veterinárna a 
potravinová správa 
Slovenskej republiky 

Nevyjadril sa.  

32.  Dopravný úrad, Divízia 
civilného letectva 
 
List č.: 15196/2022/ROP-003-
P/27693,28947 
 
Doručené: 16.6.2022 
 
 
 
 

Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku 
civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 
143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám 
oznamuje, že od termínu schválenia posledných zmien a doplnkov 
územného plánu kraja prišlo k nasledovným zmenám, ktoré sa 
týkajú priamo skutočností uvedených v platnej územnoplánovacej 
dokumentácii, a preto by mali byť premietnuté do zmien a doplnkov 
územného plánu kraja: 
- Letiská pre letecké práce v poľnohospodárstve bez platného 
povolenia na ich prevádzkovanie (všetky na území kraja) sa podľa § 
57f ods. 2 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. 
augusta 2019 leteckého zákona považujú od 01.01.2021 za 
„osobitné letiská“. Dopravný úrad preto požaduje v textovej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odporúčané upraviť v ÚPN TNSK 
terminológiu  v zmysle pripomienky. 
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(smernej) aj grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zmeniť 
uvedený pojem. 
 
- Ochranné pásma určené pre letiská pre letecké práce v 
poľnohospodárstve bez platného povolenia na ich prevádzkovanie 
ostávajú v platnosti aj pre osobitné letiská, a to do určenia nových 
ochranných pásiem pre osobitné letisko, ak konanie o určení bude 
začaté do 31.12.2022. V opačnom prípade strácajú platnosť (strata 
platnosti rozhodnutí o určení ochranných pásiem pre osobitné 
letiská spôsobí, že Dopravný úrad bude žiadať odstrániť informácie 
o ochranných pásmach z textovej aj grafickej časti 
územnoplánovacej dokumentácie; aktuálne neprebieha na 
Dopravnom úrade žiadne konanie o určení ochranných pásiem 
osobitného letiska). 
 
- Rozhodnutím Dopravného úradu č. 5958/2020/ROP-012-
OP/1833-MK zo dňa 29.06.2020 boli určené ochranné pásma 
Heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu Fakultnej 
nemocnice Trenčín. Dopravný úrad požaduje ochranné pásma 
doplniť do textovej aj grafickej časti územnoplánovacej 
dokumentácie. 
 
- Rozhodnutím Dopravného úradu č. 13069/2021/ROP-014-
OP/18594-MK zo dňa 04.11.2021 boli zrušené ochranné pásma 
Osobitného letiska Bystričany. Dopravný úrad požaduje informácie 
o ochranných pásmach tohto osobitného letiska odstrániť z textovej 
časti aj z grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie. Potrebné 
je však ponechať vo výkresoch plochu samotného letiska, nakoľko 
stavba osobitného letiska disponuje stále platným kolaudačným 
rozhodnutím s účelom využitia na leteckú prevádzku (účel užívania 
stavby je možné zmeniť len na základe návrhu vlastníka stavby, 
ktorý tak doposiaľ neučinil). 
 

 
 
 
Odporúčané aktualizovať v ÚPN 
TNSK informácie o ochranných 
pásmach v zmysle pripomienky. 
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- Názov Letiska Partizánske/Malé Bielice bol zmenený na „Letisko 
Partizánske“ a správny názov Letiska Dubnica/Slavnica je „Letisko 
Dubnica“. 
 
Na základe vyššie uvedeného je potrebné v záväznej časti 
územnoplánovacej dokumentácie, vychádzajúc z podkladu úplného 
znenia Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu veľkého územného 
celku Trenčianskeho kraja, upraviť znenie nasledovných podkapítol: 
„7.4.2 Chrániť územie existujúcich aeroklubových letísk 
regionálneho významu na lokalitách: 
• Dubnica/Slavnica, 
• Partizánske / Malé Bielice 
 
7.4.3 Rešpektovať ochranné pásma letísk, osobitných letísk a 
heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými rozhodnutiami o 
určení ochranných pásiem. 
 
7.4.4 V rozsahu ochranných pásiem chrániť územie existujúcich 
osobitných letísk určených pre letecké práce na lokalitách: 
• Bystričany, 
• Dlžín, 
• Morovno, 
• Rybany, 
• Tužina. 
 
7.4.5 V rozsahu ochranných pásiem chrániť územie existujúcich a 
navrhovaných heliportov na lokalitách: 
• NsP Myjava, 
• FN Trenčín. “ 
 

Odporúčané upraviť v ÚPN TNSK 
názvy letísk v zmysle pripomienky. 
 
 
Odporúčané upraviť v ÚPN TNSK 
znenie uvedených bodov v zmysle 
pripomienky. 
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V smernej časti územnoplánovacej dokumentácie, vychádzajúc z 
podkladu úplného znenia Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu 
veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, je potrebné vykonať 
nasledovné úpravy: 
1. V podkapitole 2.7.5 Telovýchova a šport, v časti Športové letiská 
upraviť názov letísk nasledovne: 

• Prievidza 
• Partizánske Malé Bielce 
• Trenčín 
• Dubnica nad Váhom 

 

Odporúčané upraviť znenie textu 
v zmysle pripomienky. 
 

2. V podkapitole 2.10.5 Hluk je potrebné text tretieho odseku na str. 
234 upraviť nasledovne: „Na riešenom území sa nachádzajú i 
aeroklubové letiská a osobitné letiská určené pre letecké práce. 
Letisko Dubnica nad Váhom v lokalite Slavnica a letisko Partizánske 
Malé Bielice ako letisko športového charakteru. Osobitné lLetiská 
určené pre letecké práce sa nachádzajú v k.ú. obcí Bystričany 
(Osobitné letisko Bystričany), Dlžín a Banky (Osobitné letisko 
Dlžín), Morovno (Osobitné letisko Morovno), Pečeňany (Osobitné 
letisko Rybany) a Tužina (Osobitné letisko Tužina). ZaD č. 3 ÚPN 
VÚC Trenčianskeho kraja chránia všetky menované letiská a 
osobitné letiská v rozsahu ich vymedzených ochranných pasiem.“. 

 

Odporúčané upraviť znenie textu 
v zmysle pripomienky. 
 

3. V podkapitole 2.13.6 Infraštruktúra leteckej dopravy je potrebné 
text tretieho odseku upraviť nasledovne: 

„ V Trenčíne sa nachádzajú plochy opusteného vojenského 
letiskao, disponujúceho dvoma vzletovými a pristávacími 
dráhami: 

• VDPD 04/22 - 2 000 m x 30 m s betónovou povrchovou 
úpravou, 
• VDPD 03/21 03R/21L a VPD 03L/21R - 1 000 m x 100 m 

Odporúčané upraviť znenie textu 
v zmysle pripomienky. 
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s trávnatým povrchom, s celkovým rozmerom 970 m x 140 
m“. 

 

4. V podkapitole 2.13.6 Infraštruktúra leteckej dopravy je potrebné 
časť textu piateho odseku na str. 320 upraviť nasledovne: 

„Letisko je v súčasnosti využívané pre nepravidelnú 
medzinárodnú dopravu a pre medzinárodné lety všeobecného 
letectva. Letisko Prievidza prevádzkuje Slovenský národný 
aeroklub AEROKLUB Prievidza, s. r. o. Letisková 8, 971 01 
Prievidza ako letisko športového charakteru. Jeho vzletová a 
pristávacia dráha v dĺžke 950 m a šírke 85 m má trávnatý 
povrch. Letisko disponuje vzletovými a pristávacími 
dráhami: 
• VPD 04R/22L - 949 mx23m s betónovou povrchovou 

úpravou, 
• VPD 04L/22R - 944 m x 55 m s trávnatým povrchom. 

Výhodná poloha vo východnej časti riešeného územia vytvára 
možnosti využívať toto letisko vo výhľadovom období ako 
verejné letisko pre medzinárodnú nepravidelnú dopravu 
popri jeho využívaní letectvom všeobecným. “. 

 

Odporúčané upraviť znenie textu 
v zmysle pripomienky. 
 

5. V podkapitole 2.13.6 Infraštruktúra leteckej dopravy je potrebné 
časť textu posledného odseku podkapitoly upraviť nasledovne: 

„Na riešenom území sa nachádzajú i aeroklubové letiská a 
osobitné letiská určené pre letecké práce. Letisko Dubnica 
nad Váhom v lokalite Slavnica prevádzkuje Slovenský národný 
aeroklub občianske združenie Aeroklub Dubnica nad 
Váhom, Letisko 8, 018 54 Slavnica ako letisko športového 
charakteru. Jeho vzletová a pristávacia dráha v dĺžke 1 100 m 
a šírke 100 m má trávnatý povrch. Letisko disponuje dvomi 

Odporúčané upraviť znenie textu 
v zmysle pripomienky. 
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vzletovými a pristávacími dráhami s trávnatým povrchom 
VPD 05L/23R a VPD 05R/23L s celkovým rozmerom 1100 
m x 96 m. Pre ďalšie obdobie sa nepredpokladá zmena jeho 
funkcie. Rovnaké rozmery vzletovej a pristávacej dráhy a 
Ppodobný charakter má aj letisko Partizánske —Malé Bielice s 
dvomi vzletovými a pristávacími dráhami s trávnatým 
povrchom, s rozmermi VPD 07L/25R 920 m x 50 m a VPD 
07R/25L 740 m x 90 m. Osobitné lLetiská určené pre letecké 
práce sa nachádzajú v k.ú. obcí Bystričany (Osobitné letisko 
Bystričany), Dlžín a Banky (Osobitné letisko Dlžín), 
Morovno (Osobitné letisko Morovno), Pečeňany (Osobitné 
letisko Rybany) a Tužina (Osobitné letisko Tužina). V ÚPN 
VÚC Trenčianskeho kraja v znení následných zmien a 
doplnkov sú chránené všetky menované letiská a osobitné 
letiská v rozsahu ich vymedzených ochranných pasiem.“. 

 
6. V podkapitole 2.13.6.1 Ochranné pásma je potrebné text prvého 
až tretieho odseku upraviť nasledovne: 

„Do Trenčianskeho kraja zasahujú ochranné pásma a 
prekážkové roviny nasledovných letísk, osobitných letísk, 
leteckých pozemných zabezpečovacích zariadení a 
heliportov: 

• Letisko Trenčín, ochranné pásma sú určené rozhodnutím 
Leteckého úradu Slovenskej republiky zn. 9081/313-2802-
0P/2010 O zo dňa 09.05.2011. 

• Letisko Dubnica, ochranné pásma sú určené rozhodnutím 
Ministerstva dopravy zn. 01259/65-20 zo dňa 08.06.1965 

• Letisko Malé Bielice— Partizánske, ochranné pásma sú 
určené rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republiky 
zn. 5348/2013/ROP-O28-0P/8828 zo dňa 30.05.2013. 

• Letisko Prievidza.- ochranné pásma sú určené rozhodnutím 

Odporúčané upraviť znenie textu 
v zmysle pripomienky. 
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Leteckého úradu Slovenskej republiky zn. 4799/3 13-1171-
0P/2006 zo dňa 23.10.2006. 

• Letisko Piešťany, ochranné pásma sú určené rozhodnutím 
Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1- 434/91/ILZP zo dňa 
25.09.1991. Letisko leží na území Trnavského kraja,. 

• Letisko Žilina, ochranné pásma sú určené rozhodnutím 
Dopravného úradu č. 2452/2017/ROP-12O-OP/9575 zo 
dňa 29.03.2017. Letisko leží na území Žilinského kraja. 

Letiská pre letecké práce v poľnohospodárstve Osobitné 
letiská: 

• Letisko Rybany, ochranné pásma sú určené rozhodnutím 
Štátnej leteckej Inšpekcie zn. 1-176/85 zo dňa- 
05.12.1985. 

• Letisko Bystričany, ochranné pásma sú určené 
rozhodnutím Štátnej leteckej Inšpekcie 

zn. 1 167/84 zo dňa 27.12.1984 

• Letisko Morovno, ochranné pásma sú určené rozhodnutím 
Štátnej leteckej Inšpekcie zn. 1-100/81 zo dňa 28.10.1981 

• Letisko Dlžín, ochranné pásma sú určené rozhodnutím 
Štátnej leteckej Inšpekcie zn. 1-133/86 zo dňa 15.09.1986. 

• Letisko Tužina, ochranné pásma sú určené rozhodnutím 
Štátnej leteckej Inšpekcie zn. 1-159/84 zo dňa 27.12.1984 

Heliporty: 

• Myjava, heliport pri Nemocnici s poliklinikou, ochranné 
pásma sú určené rozhodnutím Štátnej leteckeJj inšpekcie 
zn. 1-485/92/ILPZ zo dňa 10.12.1992., 

• Trenčín, heliport Fakultnej nemocnice Trenčín, 
ochranné pásma sú určené rozhodnutím Dopravného 
úradu č. 5958/2020/ROP-012-OP/1833-MK zo dňa 
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29.06.2020. 

Z ochranných pásiem a prekážkových rovín Letísk Trenčín, 
Dubnica, Malé Bielice— Partizánske, Prievidza, Žilina a 
Piešťany vyplývajú nasledovné obmedzenia: “ 

 
7. V podkapitole 2.13.6.1 Ochranné pásma je potrebné na str. 
234 doplniť pred odsek s textom 
„V zmysle ust. § 28 ods. 3 “ nový odsek „ Parametre ochranných 
pásiem, ich rozsah a názvoslovie sa pri jednotlivých letiskách, 
osobitných letiskách a heliportoch odlišuje, uvedené sú preto 
všeobecne. “. 

Odporúčané upraviť znenie textu 
v zmysle pripomienky. 
 

8. V podkapitole 2.13.6.1 Ochranné pásma je potrebné na str. 322 v 
poslednej odrážke zmeniť znenie textu nasledovne: „ • ochranným 
pásmom proti laserovému žiareniu, ktoré tvorí Pásmo bez 
laserového žiarenia, v ktorom úroveň vyžarovania nesmie prekročiť 
určenú hodnotu 50 nW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť 
vizuálne rušenie letovej posádky“ 

 

Odporúčané upraviť znenie textu 
v zmysle pripomienky. 
 

9. V podkapitole 2.13.6.1 Ochranné pásma je potrebné upraviť na 
str. 323 znenie vety „Z ochranných pásiem a prekážkových—rovín 
osobitných letísk pre—letecké—práce v poľnohospodárstve 
vyplývajú nasledovné obmedzenia:“ 

 

Odporúčané upraviť znenie textu 
v zmysle pripomienky. 
 

10. V podkapitole 2.13.6.1 Ochranné pásma je potrebné upraviť na 
str. 323 znenie vety „Z ochranných pásiem heliportov heliportu pri 
Nemocnici s poliklinikou Myjava vyplývajú nasledovné obmedzenia: 
“ 

Odporúčané upraviť znenie textu 
v zmysle pripomienky. 
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11. V podkapitole 2.13.6.1 Ochranné pásma je potrebné za odrážky 
na str. 324, ktoré vymenúvajú ochranné pásma heliportu doplniť 
nový odsek: 
 
„V horizontálnom rozsahu ochranných pásiem heliportu je zakázané 
vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej 
prevádzky, najmä umiestňovať klamlivé a nebezpečné svetlá, 
používať lasery a vykonávať činnosti a zriaďovať stavby a 
prevádzky, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva v okolí 
heliportu." 

 

Odporúčané upraviť znenie textu 
v zmysle pripomienky. 
 

V grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie (výkresoch 
Komplexný urbanistický návrh a Výkres dopravy a technickej 
infraštruktúry), vychádzajúc z podkladu úplného znenia Zmien a 
doplnkov č. 3 Územného plánu veľkého územného celku 
Trenčianskeho kraja, je potrebné vykonať nasledovné úpravy: 
 
1. doplniť ochranné pásma Heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú 
zdravotnú službu Fakultnej nemocnice Trenčín, 
2. odstrániť ochranné pásma Osobitného letiska Bystričany s 
ponechaním plochy samotnej vzletovej a pristávacej dráhy, 
3. doplniť ochranné pásmo proti laserovému žiareniu pri 
Letisku Partizánske, 
4. opraviť na líniách ochranného pásma Letiska Trenčín 
hodnotu OP vodorovnej roviny z 295 na 243 m n.m. a OP kužeľovej 
plochy z 355 na 343 m n.m., 
5. v legende nahradiť slová „letiská pre letecké práce“ slovami 
„osobitné letiská'“ 
6. v legende doplniť za slovami „ochranné pásma letísk“ slová 
heliportov a osobitných letísk“. 

Odporúčané upraviť grafickú časť 
ÚPN TNSK v zmysle pripomienky. 
 



                                      Vyhodnotenie stanovísk k preskúmaniu Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja        

 
 

30 

P. 
č. 

Orgán, organizácia, fyzická 
a právnická osoba 

Pripomienky a podnety Vyhodnotenie pripomienok 
a podnetov 

Taktiež by sme chceli upozorniť na skutočnosť, že na území 
Trenčianskeho kraja sa nachádzajú nasledovné plochy verejného 
záujmu pre vrtuľníky vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v 
mestách Bánovce nad Bebravou, Bojnice, Handlová, Ilava, Nové 
Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Partizánske, Trenčín, ktoré 
odporúčame rešpektovať. Ochranou týchto plôch sa 
územnoplánovacia dokumentácia v súčasnosti nezaoberá. 
Užívateľom týchto plôch je spoločnosť AIR - TRANSPORT 
EURÓPE, spol. s r.o., Na letisko, Letisko Poprad-Tatry, 058 98 
Poprad. 
 

Odporúčané zohľadniť uvedené 
informácie v texte ÚPN TNSK. 
 

V prípade, že by sa malo pristúpiť k spracovaniu novej 
územnoplánovacej dokumentácie v celom rozsahu, Dopravný úrad 
Vám poskytne nové aktualizované znenie požiadaviek z hľadiska 
záujmov civilného letectva. V rámci zmien a doplnkov postačuje 
vykonať už uvedené úpravy. 
 

Berie sa na vedomie. 

Územnoplánovaciu dokumentáciu (textovú aj výkresovú časť), v 
ktorej budú zohľadnené vyššie uvedené požiadavky, žiadame zaslať 
v rámci jej prerokovania k odsúhlaseniu. 

Dopravný úrad bude v rámci 
prerokovania zmien a doplnkov ÚPN 
TNSK oslovený. 

Podklady ochranných pásiem v elektronickej forme (formát *.dwg, 
*.dgn) je možné získať na základe zaslania požiadavky na adresu 
martina.kuzmova@nsat.sk alebo ochranne.pasma@nsat.sk. 

Berie sa na vedomie. 

Toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva 
(nie z hľadiska záujmov dopravy na dráhach a vnútrozemskej 
plavby). 

Berie sa na vedomie. 
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33.  Dopravný úrad, Divízia dráh 
a dopravy na dráhach 

Nevyjadril sa.  

34.  Dopravný úrad, Divízia 
vnútrozemskej plavby 

Nevyjadril sa.  

35.  Úrad pre reguláciu 
elektronických komunikácií 
a poštových služieb 

Nevyjadril sa.  

36.  Hlavný banský úrad Nevyjadril sa.  

OBÚ v Banskej Bystrici nemá nové podnety na zmenu Územného 
plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v znení zmien 
a doplnkov č. 1 - 3 (ďalej len „ÚPN TNSK“). 
OBÚ v Prievidzi sa vyjadroval k začatiu prerokovania ÚPN TNSK 
stanoviskom č. 802-1848/2017 z 11.08.2017. 

Berie sa na vedomie. 37.  Obvodný banský úrad v 
Banskej Bystrici 
 
 
List č.: 1500-2424/2022 
 
Doručené: 23.6.2022 
 
 

V prípade zmien a doplnkov ÚPN TNSK OBÚ v Banskej Bystrici 
žiada dodržať predmetné stanovisko OBÚ v Prievidzi tak, aby tieto 
zmeny a doplnky nijako nesťažili, prípadne neobmedzili banskú 
činnosť v dobývacích priestoroch a chránených ložiskových 
územiach (okresy Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad 
Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, 
Trenčín), ktoré sú uvedené aj na internetových stránkach: 
 
https://www.hbu.sk/chranene-loziskove-uzemia/banska-bystrica, 
https://www.hbu.sk/dobyvacie-priestory/banska-bystrica. 
 

Berie sa na vedomie. 
V ÚPN TNSK bude zachované 
vyznačenie i požiadavky viažuce sa 
na dobývacie priestory a chránené 
ložiskové územia v zmysle platného 
ÚPN TNSK. 



                                      Vyhodnotenie stanovísk k preskúmaniu Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja        

 
 

32 

P. 
č. 

Orgán, organizácia, fyzická 
a právnická osoba 

Pripomienky a podnety Vyhodnotenie pripomienok 
a podnetov 

38.  Obvodný banský úrad v 
Bratislave 
 
List č.: 23-1626/2022 
 
Doručené: 8.7.2022 
 
 

Tunajší úrad k Územnému plánu veľkého územného celku 
Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č. 1-3 (ďalej len 
„územný plán“) nemá námietky, pokiaľ budú v územnom pláne v 
k.ú. Myjava v plnej miere rešpektované a v súlade s § 17 ods. 5 a § 
26 ods. 3 banského zákona vyznačené hranice chráneného 
ložiskového územia (ďalej len „CHLÚ“) Myjava I. s určeným 
dobývacím priestorom (ďalej len „DP“) Myjava I. určené na ochranu 
a využitie výhradného ložiska tehliarskej suroviny toho času pre 
organizáciu - fyzickú osobu Alžbeta Tomišová, obch. meno Alžbeta 
Tomišová ARMAT, Brezovská cesta 459/7, 907 01 Myjava a v k.ú. 
Košariská vyznačené hranice CHLÚ Košariská, určené na ochranu 
výhradného ložiska dolomitu vhodného na chemickotechnologické 
spracovanie alebo spracovanie tavením, ktorého ochranu 
zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 
1, 817 04 Bratislava. 
OBÚ v Bratislave upozorňuje na § 18 a § 19 banského zákona v 
tom, že povolenie stavieb a zariadení v CHLÚ, ktoré nesúvisia s 
dobývaním výhradného ložiska môže vydať príslušný orgán len na 
základe záväzného stanoviska OBÚ v Bratislave. 
Toto stanovisko platí pre všetky etapy spracovávania Územného 
plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja. 

Berie sa na vedomie. 
ÚPN TNSK rešpektuje uvedené 
chránené ložiskové územia aj 
dobývacie priestory. 

39.  Krajské riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne 

Nevyjadril sa.  

40.  Národná diaľničná 
spoločnosť, a. s. 
 
 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (ďalej NDS) konštatuje, že ako 
vlastník a správca v dotknutom administratívnom území 
Trenčianskeho samosprávneho kraja prevádzkuje Diaľnicu D1 spolu 
s diaľničným privádzačom l/61a„ Rýchlostnú cestu R2, cestu I. 
triedy č. I/9 a časť cesty I/49A (peáž rýchlostnej cesty R6). 
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List č.: 
7548/41879/30102/2022 
 
Doručené: 23.6.2022 
 
 
 
 

NDS vo všeobecnosti z dôvodu ochrany prevádzkovanej diaľnice, 
rýchlostnej cesty a cesty I. triedy požaduje 
rešpektovať podmienky: 
• Rešpektovať majetkové hranice NDS. 
• Rešpektovať zákon č. 135/1951 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (zákaz 
činnosti v ochrannom pásme, zvláštne užívanie, umiestňovanie 
reklám, zákaz napájania komunikácií na diaľnice a pod.). 
 
 
• Požadujeme do územnoplánovacej dokumentácie vyznačiť 
ochranné pásmo Diaľnice D1, Rýchlostnej cesty R2, cesty I/9 a 
cesty l/61a. Nerozširovať zastavané územie obce do platného 
cestného ochranného pásma Diaľnice D1, Rýchlostnej cesty R2, 
cesty I/9 a cesty l/61a. 
 
 
• V zmysle § 10 ods. 1 cestného zákona „nikto nesmie svojou 
činnosťou ohrozovať diaľnicu a premávku na nich, ani sťažovať ich 
údržbu. Na odvrátenie takého ohrozenia uloží príslušný cestný 
správny orgán po dohode so zúčastnenými orgánmi nevyhnutné 
opatrenia; pritom môže byť tiež rozhodnuté po predchádzajúcom 
upozornení toho, kto ohrozenie vyvolal, o tom, že potrebné 
opatrenia sa vykonajú na jeho náklad.“ 
• V zmysle § 10 ods. 2 cestného zákona „vlastníci, správcovia 
alebo užívatelia nehnuteľností v susedstve diaľnice musia dovoliť, 
aby príslušný cestný správny orgán urobil na ich pozemkoch 
potrebné opatrenia, ak toto nebezpečenstvo vznikne výstavbou 
alebo prevádzkou diaľnice alebo prírodnými vplyvmi; ak však toto 
nebezpečenstvo vznikne z konania vlastníkov, správcov alebo 
užívateľov susedných nehnuteľností, sú povinní urobiť na 
dotknutých pozemkoch potrebné opatrenia vlastným nákladom." 
• V zmysle § 10 ods. 3 cestného zákona „na diaľniciach a 

 
 
 
ÚPN TNSK uvedené všeobecné 
požiadavky rešpektuje. 
 
 
 
 
 
Odporúčané doplniť do ÚPN TNSK 
popis ochranných pásiem v zmysle 
platných právnych predpisov. 
Vyznačenie ochranných pásiem 
v grafickej časti presahuje 
podrobnosť ÚPN regiónu. 
 
 
ÚPN TNSK uvedené všeobecné 
požiadavky rešpektuje. 
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medzinárodných cestných ťahoch je zakázané umiestňovať 
reklamné stavby." 
• V zmysle § 10 ods. 4 cestného zákona „mimo sídelného 
útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou 
začiatok a koniec obce je v území 100 metrov od osi vozovky 
priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty I. triedy, ktoré sú 
medzinárodným cestným ťahom, okrem odpočívadiel, je zakázané 
umiestňovať reklamné stavby." 
• Ďalej upozorňujeme na aktualizáciu zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov, v zmysle ktorej citujeme: V § 11 ods. 1 prvá veta znie: 
„Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich 
mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným 
plánom obce slúžia cestné ochranné pásma; ak ide o obec, ktorá 
nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,3f) 
cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného 
územia obce." 
• V zmysle § 11 ods. 2 cestného zákona v cestných 
ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá 
by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo 
premávku na nich; príslušný cestný správny orgán Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR (ďalej „MDV SR") povoľuje v odôvodnených 
prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným 
stanoviskom. V zmysle § 11 ods. 3 cestného zákona príslušný 
cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo 
užívateľovi nehnuteľností alebo zariadenia, aby v cestnom 
ochrannom pásme odstránil alebo upravil stavbu alebo zariadenie, 
stromy, kry alebo iné porasty, prípadne aby upravil povrch pôdy. 
• V zmysle § 11 ods. 5 cestného zákona Žiadosť o povolenie 
výnimky sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie. Výnimky 
možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú 
dotknuté verejné záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy správy 

Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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dotknutej komunikácie. Povolenie výnimky možno viazať na 
podmienky. Na povolenie výnimky sa nevzťahujú všeobecné 
predpisy o správnom konaní. Žiadosť o povolenie výnimky z 
ochranného pásma je zverejnená na informačnom portáli MDV SR 
https://www.mindop.sk/ministerstvo-l/doprava-3/cestna-doprava-a-
cestna- infrastruktura/cestna-infrastruktura/ziadosti-cestny-spravny-
organ. 
• V zmysle § 11 ods. 6 cestného zákona, ak ide o povolenie 
výnimky v cestnom ochrannom pásme diaľnice, cestný správny 
orgán povoľuje výnimku na základe stanoviska správcu pozemnej 
komunikácie a záväzného stanoviska Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa 
osobitných predpisov. 
• V prípade, že sa funkčné plochy v blízkom okolí diaľnice D1, 
rýchlostnej cesty R2, cesty I/9 a cesty l/61a plánujú využiť iným 
spôsobom ako je v súčasnosti, je nevyhnutné venovať pozornosť 
posúdeniu objektivizácie hluku a prípadné prekročenie prípustných 
hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí následne eliminovať návrhom 
opatrení, ktoré sú výhradne na strane investora budúcej zástavby. 
 
• Pri aktualizácií územnoplánovacej dokumentácie v prípade 
návrhu nových lokalít v blízkosti a v ochrannom pásme diaľnice D1, 
rýchlostnej cesty R2, cesty I/9 a cesty l/61a požadujeme využívať 
aktuálne strategické hlukové mapy a akčné plány pred hlukom. 
« Nebudovať sídelné zóny v blízkosti diaľnice D1, rýchlostnej cesty 
R2, cesty I/9 a cesty l/61a z dôvodu možných negatívnych vplyvov 
cestnej premávky na uvedených úsekoch. NDS nebude 
zabezpečovať dodatočnú ochranu zdravia a životného prostredia z 
možných negatívnych vplyvov diaľnice D1, rýchlostnej cesty R2, 
cesty I/9 a cesty l/61a, v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z. 
Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípadných hodnotách hluku, infrazvuku a vibráciách a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 

 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
Stanovenie využitia plôch v blízkosti 
diaľnic a rýchlostných ciest nie je 
predmetom ÚPN regiónu, 
ale územného plánu obce. 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
Návrh nových rozvojových území  ako 
aj požiadaviek na návrh konkrétnych 
stavieb nie je predmetom ÚPN 
regiónu, ale územného plánu obce. 
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životnom prostredí a v znení vyhlášky č. 237/2009 Z. z. pre stavby s 
vnútornými chránenými priestormi pri diaľnici D1, rýchlostnej ceste 
R2, ceste I/9 a ceste l/61a, pri ktorých je predpoklad, že budú 
zaťažené nadmerným hlukom generovaným dopravou. Požadujeme 
aby boli realizované resp. naprojektované tak, že budú mať v 
zmysle platných predpisov realizované protihlukové opatrenia na 
fasádach a riešený systém umožňujúci vetranie obytných miestností 
bez potreby otvárania okien a pod. 
K prípadnému návrhu križovatiek s Diaľnicou D1, Rýchlostnou 
cestou R2, cestou I. triedy č. I/9, alebo I/49A(R6) 
Z hľadiska našich chránených záujmov, a to z pohľadu majetkovej 
správy k návrhu dopravného prepojenia - križovatky s Diaľnicou D1, 
Rýchlostnou cestou R2, R6 a cestou I. triedy uvádzame 
nasledovné: 
• V ÚPN v zmysle usmernenia MDV SR postačí územná 
rezerva pre výhľadové riešenie križovatky tak, aby zodpovedala 
požiadavkám STN a TP bez určenia tvaru križovatky. 
 
• Návrh križovatky je potrebné spracovať v samostatnej 
projektovej dokumentácii na základe dopravno-inžinierskeho 
posúdenia. 
 
 
 
• TP sú zverejnené na webovej stránke Slovenskej správy 
ciest (ďalej len „SSC") v časti Technické predpisy rezortu v 
Zozname TP https://\AZWw.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-
rezortu/zoznam-tp.ssc 
• Návrh dopravnej časti musí byť spracovaný autorizovaným 
inžinierom pre dopravné stavby, resp. konštrukcie inžinierskych 
stavieb. 
 

 
 
 
 
 
 
ÚPN TNSK tvary križovatiek 
nestanovuje. 
 
 
Konkrétne riešenie križovatky je 
potrebné stanoviť v podrobnejšej 
projektovej dokumentácii vypracovanej 
na základe podmienok stanovených 
v ÚPN obce. 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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• Ďalej požadujeme vyžiadať si záväzné stanovisko cestného 
správneho orgánu, ktorým je v zmysle ustanovení § 3 zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov MDV SR a v prípade cesty I. triedy je to 
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií. 
 
• K návrhu križovatky je potrebné vyžiadať si aj záväzné 
stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu. 
 
• NDS ďalej konštatuje, že ako vlastník a správca dotknutého 
úseku diaľnice, rýchlostnej cesty a cesty I. triedy vydá záväzné 
stanovisko ku návrhu križovatky až po odsúhlasení ÚPD cestným 
správnym orgánom a príslušným dopravným inšpektorátom, ktorých 
záväzné stanoviská budú prílohou osobitnej žiadosti. 
 
• Na základe vyššie uvedeného upozorňujeme, že pre 
navrhované križovatky s diaľnicou, rýchlostnou cestou a cestou I. 
triedy NDS nebude zabezpečovať inžiniersku činnosť a rovnako ani 
investorskú činnosť, nakoľko sa takéto potenciálne projekty 
križovatiek nenachádzajú v záväznom Harmonograme prípravy a 
výstavby projektov cestnej infraštruktúry schválenom uznesením 
vlády SR č. 567/2020 k materiálu „Priority vo výstavbe cestnej 
infraštruktúry". 
 

Oba uvedené orgány budú v procese 
prerokovanie zmien a doplnkov ÚPN 
TNSK oslovené. 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 

Informácie z aktuálnej investičnej prípravy v administratívnom území 
Trenčianskeho samosprávneho kraja NDS pri svojej inžinierskej a 
investorskej činnosti postupuje v zmysle ustanovení zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov (cestný zákon), zákona 129/1996 Z. z. o niektorých 
opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre 
motorové vozidlá v znení neskorších predpisov a zákona č. 

Berie sa na vedomie. 
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669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v 
príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o 
doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. 
z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov a zmysle záväzných pokynov jediného akcionára, ktorým 
je MDV SR. V zmysle ustanovení § 1a zákona 129/1996 Z. z. ktoré 
citujeme: „Umiestnenie stavby diaľnice sa v územnom pláne obce 
vyznačí na základe jej technického riešenia v mierke M 1:10 000 
podľa stavu aktuálneho v čase spracúvania územného plánu. 
Technické riešenie obstará na vlastné náklady stavebník diaľnice a 
bezodplatne ho odovzdá obci."  
 
Požadujeme rešpektovať pripravovanú Dokumentáciu na stavebné 
povolenie (DSP) a zapracovať navrhované zmeny technického 
riešenia do pripravovanej aktualizácie územnoplánovacej 
dokumentácie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odporúčané aktualizovať ÚPN 
TNSK, v podrobnosti ÚPN regiónu, 
v zmysle poskytnutých podkladov. 
 
 

NDS v predchádzajúcom období investične pripravovala 
verejnoprospešnú stavbu Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 - 
Trenčianska Turná. Na projekt je vydané právoplatné územné 
rozhodnutie Okresného úradu Trenčín č. OVBP 2013-117/1421-l-
/Pa zo dňa 31.7.2013 na umiestnenie líniovej stavby Rýchlostná 
cesta R2 Križovatka D1 - Mníchova Lehota. Platnosť územného 
rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím č. OU-TN- OVBP2-
2016/14107-13/Pa dňa 1.6.2016 a rozhodnutím č. OU-TN-OVBP2-
2021/007790-011 dňa 26.5.2021. V rámci procesov optimalizácie 
investičnej prípravy a optimalizácie procesov etapizácie výstavby 
bola stavba aktuálne rozdelená na úseky Rýchlostná cesta R2 
Križovatka D1 - Trenčianska Turná a Rýchlostná cesta R2 
Trenčianska Turná - Mníchova Lehota. Aktuálne je projekt R2 
Križovatka D1 - Trenčianska Turná v procese finalizácie 
spracovania Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), 

Odporúčané aktualizovať ÚPN 
TNSK, v podrobnosti ÚPN regiónu, 
v zmysle poskytnutých podkladov. 
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Dokumentácie pre zmenu územného rozhodnutia (DzÚR), 
Dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a Oznámenia o zmene 
navrhovanej činnosti (Oznámenia 8a). Nakoľko dochádza k 
podstatným zmenám technického riešenia navrhovanej 
mimoúrovňovej križovatky (MÚK) Chocholná v DSP oproti 
právoplatnej DÚR, dovoľujeme si Vám v prílohe zaslať aktuálnu 
pracovnú Celkovú situáciu z pripravovanej DSP. 
Navrhovaná stavba „Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 - 
Trenčianska Turná" sa nachádza v cestnom ochrannom pásme 
cesty I/9 a v blízkosti cesty I/9, ktorej majetkovým správcom je SSC. 
Ďalej je potrebné informovať, že nakoľko sa aktuálne prioritne 
realizuje stavba SSC - rekonštrukcia cesty I/9, a z dôvodu, aby 
uvedené investičné zámery nadradenej dopravnej infraštruktúry v 
jednom dopravnom koridore neboli vo vzájomnej kolízii, z hľadiska 
koordinácie jednotlivých investičných záujmov štátu, termín 
realizácie úseku Rýchlostnej cesty R2 Križovatka D1 - Trenčianska 
Turná, zahájenie stavebných prác očakávame v zmysle aktuálneho 
harmonogramu až po roku 2030. 

Berie sa na vedomie. 

Druhým úsekom je stavba Rýchlostná cesta R2 Trenčianska Turná 
- Mníchova Lehota, pre ktorú sa rovnako ako pre predchádzajúci 
úsek, spracováva DSP, DSZ, DzÚR a Oznámenie 8a. Oproti vyššie 
uvádzanému právoplatnému územnému rozhodnutiu došlo z 
dôvodu aktualizácie Koncepcie rozmiestnenia odpočívadiel na 
diaľniciach a rýchlostných cestách v Slovenskej republike - doplnok 
č. 3, ako aj z dôvodu zmeny riešenia odvedenia zrážkových vôd z 
povrchu územia v rámci vypracovania DSP k zväčšeniu trvalých 
záberov stavby a zmene napojenia odpočívadla na elektrickú 
energiu a vodovodnú sieť. Samotná poloha rýchlostnej cesty nebola 
zmenená. Z uvedeného dôvodu Vám ako podklad zasielame 
aktuálnu pracovnú celkovú situáciu projektu stavby. 

Berie sa na vedomie. 
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Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce 
V rámci spracovania DSP prebieha proces EIA. Dňa 7.2.2022 
na MŽP SR zaslaný odborný posudok na Správu EIA. Momentálne 
sa čaká na vydanie Záverečného stanoviska EIA. Kompletná 
dokumentácia procesu EIA je zverejnená na informačnom portáli 
MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk SK/eia/detail/rychlostna-
cesta- r2-mnichova-lehota-ruskovce. Dávame na vedomie, že oproti 
vydanému územnému rozhodnutiu dochádza k optimalizácii 
smerového a výškového vedenia rýchlostnej cesty. 

Odporúčané aktualizovať ÚPN 
TNSK, v podrobnosti ÚPN regiónu, 
v zmysle poskytnutých podkladov. 
 

Rýchlostná cesta R2 Pravotice - Dolné Vestenice 
Na projekt stavby Rýchlostnej cesty R2 Pravotice - Dolné Vestenice 
bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie Okresného úradu 
Trenčín pod č. OVBP 2013-208/693-9Pa zo dňa 8.3.2013. Platnosť 
územného rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím č. OU-TN-
OVBP2-2016/6620-17/Pa dňa 20.04.2016, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 30.05.2016. Platnosť územného rozhodnutia bola 
opakovane predĺžená rozhodnutím č. OU-TN-OVBP2-2021/007791-
016 dňa 07.05.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
11.06.2021. 
  

Berie sa na vedomie. 

Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky 
Na projekt stavby Rýchlostnej cesty R2 Dolné Vestenice - Nováky 
bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie Okresného úradu 
Trenčín pod č. OVBP 2013-424/1620-10Pa zo dňa 10.07.2013. 
Platnosť územného rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím č. OU-
TN-OVBP2-2016/23932/Pa dňa 23.08.2016, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 04.10.2016. Platnosť územného rozhodnutia bola 
opakovane predĺžená rozhodnutím č. OU-TN-OVBP2-2021/020671-
010 dňa 19.08.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
21.09.2021. Dňa 24.10.2019 MŽP SR vydalo Rozsah hodnotenia 
pre zmenu navrhovanej činnosti. Kompletná dokumentácia procesu 
EIA je zverejnená na informačnom portáli MŽP SR 

Berie sa na vedomie. 
 
Odporúčané aktualizovať ÚPN 
TNSK, v podrobnosti ÚPN regiónu, 
v zmysle poskytnutých podkladov. 
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https://www.enviroportal.sk/sk SK/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-
dolne-vestenice-novaky. 

Rýchlostná cesta R2 Nováky-Žiar nad Hronom 
NDS disponuje vypracovanou Štúdiou realizovateľnosti Rýchlostná 
cesta R3 Martin - Šašovské Podhradie (ďalej ŠtRe), ktorá preverila 
aj úsek pripravovanej Rýchlostnej cesty R2 Nováky - Žiar nad 
Hronom. Variant Rýchlostnej cesty R2 Nováky - Žiar nad Hronom 
rieši možnosť dopravného napojenia momentálne existujúcej cesty 
I/9 (I/64) východne od mesta Nováky s výhľadovým napojením na 
navrhovanú Rýchlostnú cestu R3 v navrhovanej plánovanej MÚK 
Ráztočno. Vedenie Rýchlostnej cesty R2 je v úseku Nováky - 
Prievidza navrhnuté po celej dĺžke na existujúcej ceste I/9 (I/64), 
ktorá má parametre: štvorprúdová smerovo rozdelená komunikácia 
kategórie R 22,5/80. Štvorpruhová súčasná komunikácia I/9 (I/64) v 
aktuálnom období prešla komplexnou rekonštrukciou a v rámci 
štúdie realizovateľnosti sa uvažuje s jej preklasifikovaním na 
kategóriu - rýchlostná cesta. Ako náhrada za cestu I/9 (I/64) bude 
slúžiť existujúca komunikácia spájajúca Nováky s Prievidzou, ktorá 
vedie cez obec Koš, alebo výhľadovo plánovaná cesta I/64 hranica 
krajov - Prievidza. 
V súčasnosti však v dotknutom administratívnom území mesta 
Prievidza NDS nevykonáva správu a prevádzku cesty I. triedy, túto 
činnosť zabezpečuje SSC, IVSC Žilina. 

Berie sa na vedomie. 

V širšom dotknutom území však je z pohľadu riešenia 
pripravovaných rýchlostných ciest potrebné riešiť kumulatívne a 
komplexné vzájomné vzťahy Rýchlostných ciest R2 a R3 (v 
budúcom koridore R2 Nováky - Žiar nad Hronom) s Rýchlostnou 
cestou R1, ktoré má vzájomne posúdiť, vyhodnotiť a riešiť 
pripravovaná koridorová a regionálna štúdia Severojužného 
prepojenia (vo variantoch R1/R3) v gescii MDV SR, pričom sa v 
rámci nej v dotknutom úseku okrem iného plánuje vyhodnotiť 

Berie sa na vedomie. 
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Rýchlostnú cestu R3 pre všetky tri plánované koridory (koridor 
Horná Štubňa - Šášovské Podhradie, koridor pre Rýchlostnú cestu 
R3 Horná Štubňa - Ráztočno, Horná Štubňa - Banská Bystrica). 
Projekt Severojužného prepojenia, ktorý obsahuje aj úseky 
Rýchlostnej cesty R3, je schválený v „Harmonograme prípravy a 
výstavby projektov cestnej infraštruktúry - aktualizácia - nové 
znenie" schváleného Vládou SR dňa 23.2.2022. Záväzný dokument 
je verejne dostupný a zverejnený na webe Úradu Vlády 
https://rokovania.gov.Sk/RVL/Material/26964/l. 
Z dôvodu komplexnosti viacerých posudzovaných aktuálnych 
dopravnoinžinierskych podkladov a z pohľadu širších dopravných 
vzťahov odporúčame obstarávateľovi ÚPN venovať pozornosť 
záverom Štúdie realizovateľnosti I/64 Žilina -Topoľčany v gescii 
SSC so zreteľom na stavbu I/64 hranica krajov - Prievidza a 
problematike vzájomných vzťahov cesty I/9 s výhľadovou 
Rýchlostnou cestou R2 Nováky - Žiar nad Hronom, a to aj z 
pohľadu usporiadania cestnej siete nadradenej dopravnej 
infraštruktúry v súčinnosti s MDV SR a Trenčianskym 
samosprávnym krajom v nadväznosti na schválený Územný plán 
regiónu VÚC TSK, ktorý uvedené návrhy budúcej plánovanej 
cestnej siete už reflektuje a navrhuje. 

Odporúčané aktualizovať ÚPN 
TNSK v zmysle aktuálnych 
podkladov k trasovaniu ciest. 
 

Pre úplnosť informácií uvádzame, že pre úsek Rýchlostnej cesty R2 
Hradište - hranica krajov (Dérerov mlyn) je vydané právoplatné 
Záverečné stanovisko číslo 362/05-1.6/ml, ktoré vydalo Ministerstvo 
životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP dňa 
17.2.2006. Kompletná dokumentácia procesu EIA je zverejnená na 
informačnom portáli MŽPSR https://www.enviroportal.sk/sk 
SK/eia/detail/rychlostna-cesta- r2-hradiste-hranica-kraja-dererov-
mlyn-. 

Berie sa na vedomie. 
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Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov 
Rýchlostná cesta R6 sa v zmysle vypracovanej Koncepčnej štúdie 
(z r. 2016) a následne v zmysle pokynu MDV SR investične 
pripravuje v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní v kategórii R 
11,5/100(80). V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. sa v procese EIA 
Rýchlostná cesta R6 Púchov - št. hranica SR-ČR posudzovala vo 
všetkých variantoch v stavebných parametroch ako dvojpruhová - v 
kategórií R 11,5/100 (80). Na Zámer Rýchlostná cesta R6 štátna 
hranica SR/ČR - Púchov bol vydaný Rozsah hodnotenia č. 
3544/2020-1.7/rc-RH zo dňa 14.01.2020. 
V súčasnosti projekt Rýchlostnej cesty R6 štátna hranica 
SR/ČR - Púchov nebol zaradený do Návrhu priorít vo výstavbe 
cestnej infraštruktúry, ktorý bol schválený Uznesením Vlády SR č. 
567 zo 16. septembra 2020 https://www.mindop.sk/prioritv/cesty a 
tým pádom rovnako nebol zaradený ani do „Harmonogramu 
prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry - aktualizácia - 
nové znenie" schváleného Vládou SR dňa 23.2.2022. Záväzný 
dokument je verejne dostupný a zverejnený na webe Úradu Vlády 
https://rokovania.gov.Sk/RVL/Material/26964/l. 
Z vyššie uvedeného dôvodu dňa 06.12. 2021 bola na MŽP SR 
listom NDS č. 8654/77501/31000/2021 zo dňa 26. 11. 2021 od 
navrhovateľa doručená žiadosť o späť vzatie Zámeru EIA, na 
základe čoho MŽP SR zastavilo posudzovanie predmetnej stavby 
dňa 20.12.2021. V závislosti na zabezpečení finančného krytia bude 
stavba Rýchlostnej cesty R6 pokračovať novým procesom EIA. 
Nakoľko NDS neplánuje zmenu v navrhovaných variantoch v 
zmysle Zámeru EIA, odporúčame obstarávateľovi pracovať s 
navrhovanými variantami trasy R6 v zmysle dokumentácie 
zverejnenej na informačnom portáli rezortu MŽP SR > 
https://www.enviroportal.sk/sk SK/eia/detail/rychlostna-cesta-r6-
statna-hranica-sr-cr-puchov«., aby bol zabezpečený súlad s 
územnoplánovacími dokumentáciami dotknutých miest a obcí. 
Nakoľko NDS neplánuje zmenu v naprojektovaných a 

Odporúčané aktualizovať ÚPN 
TNSK v zmysle aktuálnych 
podkladov. 
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posudzovaných variantoch, požadujeme ich plne rešpektovať v 
územnoplánovacej dokumentácii ako výhľadovú územnú rezervu 
pre cestný koridor. 

Rýchlostná cesta R8 Nitra - Križovatka R2 
NDS v decembri 2020 prebrala aktuálny dopravnoinžiniersky a 
socioekonomický podklad Štúdiu realizovateľnosti Rýchlostná cesta 
R8 Nitra - križovatka R2, ktorá je v zmysle platnej legislatívy 
nevyhnutým podkladom pre začatie predprojektovej a projektovej 
prípravy infraštruktúrnych projektov. Kompletná Štúdia 
realizovateľnosti je zverejnená na informačnom portáli NDS 
https://ndsas.sk/stavby/studie-realizovatelnosti/feasibility study 
list%5Bpage%5D=2. 
Dňa 15.5.2021 bolo vydané hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze 
Ministerstva financií SR (ďalej ÚHP MF SR) s odporúčaním ďalej 
pripravovať trasu vo variante H. Variant H v celej svojej dĺžke vedie 
v stope jestvujúcej cesty I/64. 
NDS následne požiadala Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej 
MDV SR) o usmernenie, ktorý zo študovaných variantov 
Rýchlostnej cesty R8 v koridore medzi Nitrou a Bánovcami nad 
Bebravou má byť predmetom ďalšej predinvestičnej prípravy, 
nakoľko varianty s lepšou ekonomickou návratnosťou nie sú v 
súlade so STN, alebo nevyhovujú kapacitne v zmysle TP a naopak 
varianty, ktoré rešpektujú STN a kapacitne vyhovujú v zmysle TP, 
majú najhoršiu ekonomickú návratnosť. 
MDV SR dňa 29.6.2021 vydalo usmernenie v ďalšej investičnej 
príprave Rýchlostnej cesty R8 pokračovať podľa variantu G. Tento 
variant Rýchlostnej cesty R8 je vo väčšine trasy zhodný variantom 
H, ale uvažuje s alternatívnym južným napojením na komunikáciu 
R1A, ktoré z časti využíva trasu jestvujúcej cesty I/64 v oblasti 
priemyselného parku Nitra sever a areálu Jaguar-LandRover. Jedná 
sa o variant novostavby rýchlostnej cesty v trase R1A Nitra - 

Odporúčané aktualizovať ÚPN 
TNSK v zmysle aktuálnych 
podkladov a rezervovať koridory 
pre jednotlivé varianty Rýchlostnej 
cesty R8. 
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Jelšovce - R2 Bánovce nad Bebravou so šírkovým usporiadaním 
podľa kategórie R 24,5/100. 
Vzhľadom na skutočnosť, že bude prebiehať nový proces EIA, v 
ktorom budú posudzované varianty zo Štúdie realizovateľnosti 
(budú posudzované niektoré z variantov A-E, keďže v 
predchádzajúcom procese EIA boli odsúhlasené vydaním kladného 
Záverečného stanoviska EIA), žiadame do etapy nového procesu 
EIA a do etapy finálnej stabilizácie trasovania, a to vydaním 
právoplatného záverečného stanoviska EIA a následne vydaním 
právoplatného územného rozhodnutia na umiestnenie 
verejnoprospešnej líniovej stavby, chrániť a rešpektovať záväzný 
koridor nadradenej dopravnej infraštruktúry pripravovanej 
Rýchlostnej cesty R8 Nitra - Križovatka R2 v zmysle aktuálne 
odporúčaných variantov G,H, ako aj ostatných odsúhlasených 
variantov podľa Záverečného stanoviska EIA (zo dňa 24.1.2011), 
ktoré sú schválené a zapracované v územnoplánovacej 
dokumentácii vyššieho stupňa. 
Ďalej na základe preskúmania schválenej územnoplánovacej 
dokumentácie je potrebné uviesť, že NDS podľa Vládou 
schválených záväzných strategických dokumentov aktuálne 
investične nepripravuje stavby 
ako napr.: Diaľničný privádzač - variant Opatová - Skalka nad 
Váhom. NDS zabezpečuje prípravu projektov len v zmysle pokynov 
jediného akcionára MDV SR a v súlade so záväzným 
Harmonogramom prípravy a výstavby projektov cestnej 
infraštruktúry schválený uznesením vlády SR č. 567/2020 k 
materiálu „Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry". Materiál je 
verejne dostupný a zverejnený na webe Úradu Vlády SR 
https://rokovania.gov.Sk/RVL/Material/25933/3 . 

Berie sa na vedomie. 
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NDS ďalej po preštudovaní platnej územnoplánovacej 
dokumentácie požaduje pri spracovaní aktualizácie rešpektovať 
záväzné strategické dokumenty schválené Vládou SR a to: 
• Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 
https://www.mindop.sk/ministerstvo-l/doprava- 
3/strategia/strategickv-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030. 
• Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest - 
schválený Uznesením vlády SR č. 162/2001 z 21. februára 2001 
https://www.mindop.sk/ministerstvo-l/doprava-3/cestna-doprava-a- 
cestna-infrastruktura/cestna-infrastruktura/dokumentv/novy-projekt-
vvytavby-dialnic-a-rychlostnych-ciest. 
• Návrh priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry, ktorý bol 
schválený Uznesením Vlády SR č. 567 zo 16. septembra 2020 
https://www.mindop.sk/priority/cesty . 
• Harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej 
infraštruktúry schválený uznesením vlády SR č. 567/2020 k 
materiálu „Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry". Materiál je 
verejne dostupný a zverejnený na webe Úradu Vlády SR 
https://rokovania.gov.Sk/RVL/Material/25933/3 . 
 
  

ÚPN TNSK uvedené strategické 
dokumenty rešpektuje. 

Konkrétne pripomienky: 
• Žiadame zapracovať výhľadový variant pre plánovanú 
Rýchlostnú cestu R3 v koridore Horná Štubňa - Ráztočno s 
napojením vo výhľadovej MÚK Ráztočno na plánovanú Rýchlostnú 
cestu R2 Nováky - Žiar nad Hronom a ďalej naprojektovať návrh v 
jej spoločnom úseku - v peáži Rýchlostných ciest R2,R3. 
 
• Bod 7.1.2 str. 16 - navrhujeme upraviť text v zmysle 
terminológie stavebných úsekov NDS. 
• Bod 7.1.3 - navrhujeme návrhové obdobie zmeniť na 
výhľadové, keďže nemáme jasne definovanú trasu Záverečným 
stanoviskom - a do smernej časti ponechať alternatívy trasovania 

Odporúčané vymedziť v ÚPN TNSK 
koridor pre uvedený úsek 
Rýchlostnej cesty R3. 
 
 
 
 
Odporúčané upraviť ÚPN TNSK 
v zmysle požiadaviek. 
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(modrý aj červený variant). 
• Bod 7.1.5 - zmeniť už neplatné označenie cesty č. I/50 
aktuálne na cestu č. I/9. 
• Bod 7.1.12 - vypustiť obchvat Lednické Rovné zo záväznej 
časti do smernej časti. 
• Bod 7.1.16 - prepojenie ciest II/507 a I/49A Lednické Rovné 
- Beluša vypustiť zo Záväznej časti a ponechať len v smernej časti. 
• Na základe Uznesenia vlády SR č. 406/2010 z 9. júna 2010 
zaradiť Rýchlostnú cestu R8 medzi verejnoprospešné stavby. 
• Dovoľujeme si upozorniť spracovateľa ÚPN, že pri príprave 
a projektovaní Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) stavieb 
R2 Trenčianska Turná - Mníchova Lehota a R2 Mníchova Lehota - 
Ruskovce dochádza k zväčšeniu trvalých a dočasných záberov 
pôdy, ktoré budú však upresnené až po protokolárnom odovzdaní a 
prevzatí aktuálne spracovávaných stupňov projektových 
dokumentácií. Dokumentáciu Vám následne zašleme. 

Berie sa na vedomie. 

K výkresovej časti: 
Výkres - UPN_VUC_TK_ZD3_PZ_100_2_TI 
• MÚK v k.ú. Nováky je len dočasná, do doby vybudovania 
trvalej MÚK v úseku Nováky - Prievidza (predpoklad je v existujúcej 
MÚK na Lehotu pod Vtáčnikom). 

Odporúčané grafickú časť upraviť 
v zmysle pripomienky.  

41.  Slovenská správa ciest 
 
List č.: 
SSC/9476/2022/2320/20756 
 
Doručené: 20.6.2022 
 
 
 

Územím Trenčianskeho kraja prechádzajú cesty: 
 
- diaľnica D1 v trase - hr. kraja TN/TT-Trenčín - Považská Bystrica - 
hr. kraja TN/ZA;  
- rýchlostná cesta R2 v trase - križ. s I/9 Bánovce nad Bebravou - 
Brezolupy;  
- rýchlostná cesta R6 v trase - križ. s D1 Púchov - križ. s I/49 okr. 
Púchov;  
- cesta I/9 v trase - št. hr. SR/ČR Drietoma - Prievidza - hr. kraja. 
TN/BB;  
- cesta I/49 v trase - št. hr. SR/ČR Lysá pod Makytou - Púchov - 

Berie sa na vedomie. 
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križ. R6/D1;  
- cesta I/49A v trase - križ. s R6 Púchov juh - križ. s I/49 Púchov; 
- cesta I/54 v trase - št. hr. SR/ČR - Moravské Lieskové - križ. s I/61 
Nové Mesto nad Váhom;  
- cesta I/57 v trase - št. hr. SR/ČR Horné Srnie - križ. s I/61 Dubnica 
nad Váhom;  
- cesta I/61 v trase - hr. krajov TT/TN - Trenčín - Považská Bystrica 
- hr. krajov TN/ZA;  
- cesta I/61A v trase - križ s D1 - Trenčín - križ. s II/507 (Trenčín- 
Biskupice);  
- cesta I/61B v trase - križ. s I/61 Ladce - križ. s III/1946, Beluša ; 
- cesta I/64 v trase - hr. kraja TN/NR - Partizánske - hr. kraja 
TN/ZA; cesta l/64dv v trase - križ, I/64, III/1716, okr. Topoľčany - 
križ. s I/64 Krušovce;  
- sieť ciest II. a III. triedy (ich zoznam a trasy sú zverejnené na web 
stránke SSC). 
SSC v riešenom území v súčasnosti pripravuje nasledovné stavby: 
I. Stavby v jestvujúcej trase ciest I. triedy: (môžu byť uvedené v 
Zozname verejnoprospešných stavieb SSC): 
• Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/64 
Prievidza - most 067; 
• I/57 Most ponad Vážsky kanál č. 120; 
• Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v ZA a TN kraji -
I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom; 
• Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota; 
• Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/9 
Nitrica križovatka; 
• Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov 
na cestách I. tr. 1. et. - I/54 Moravské Lieskové - most 107; 
• Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN 
kraji - I/64 Partizánske - Oslany; 
• Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN 

Berie sa na vedomie. 
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kraji - I/49 hr. ČR/SR - Záriečie; 
• I/61 Most č. 61-055, 056, Trenčín; 
• Modernizácia vybraných úsekov ciest l.tr. 2.et. v ZA a TN 
kraji - I/57 št. hranica ČR/SR - Horné Srnie; 
• Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA 
a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/61; Melčice -Lieskové - Opatovce; 
• Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA 
a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/61 Nová Dubnica-Dubnica; 
• Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov 
na cestách I. triedy 2. etapa - I/64 Nitrianske Pravno most 081; 
• Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA 
a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/49 Mestečko - Púchov. 
 
 
II. Stavby mimo jestvujúcej trasy ciest I. triedy: 
• I/64 Obchvat mesta Prievidza, I. et., 2. stavba; 
• I/64 Prievidza obchvat, II. etapa; 
Tieto dve stavby by už v súčasnosti mali byť zapracované v ÚPN 
TSK. 

ÚPN TNSK s uvedenými stavbami 
počíta. 

• Štúdia realizovateľnosti - preložka I/61 v meste Trenčín - 
(štúdia sa spracováva). Podrobnejšie informácie k uvedeným 
stavbám môže v prípade potreby poskytnúť SSC IVSC Žilina. 

Berie sa na vedomie. 

Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete v pripravovanej 
dokumentácii žiadame: 
1. zapracovať do textovej a grafickej časti ÚPN a rešpektovať 
všetky uvedené investične pripravované stavby ciest I. triedy; 
 
2. rešpektovať naše predchádzajúce stanoviská zaslané pri 
riešení Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja; 
 
 

 
 
ÚPN TNSK uvedené stavby 
rešpektuje. 
 
Stanoviská zaslané k jednotlivým 
zmenám a doplnkom ÚPN TNSK boli 
rešpektované v zmysle ich 
vyhodnotenia v procese obstarávania 
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3. mimo zastavané územie označiť a rešpektovať ochranné 
pásma ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších 
predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.; 
 
 
 
 
 
4. pre cesty I. triedy mimo zastavané územie zabezpečiť 
územnú rezervu pre výhľadové šírkové usporiadanie podľa STN 73 
6101 v základnej kategórii C 11,5/80, v kategórii C 9,5/80-60 (v 
súbehu s diaľnicami alebo rýchlostnými cestami), prípadne v 
štvorpruhovej kategórii C 22,5/100-80 (ak je preukázaná potreba na 
základe prognózy intenzity dopravy), resp. v zmysle pripravovaných 
stavieb; 
 
5. pre cesty II. a III. triedy mimo zastavané územie zabezpečiť 
územnú rezervu pre výhľadové šírkové usporiadanie podľa STN 73 
6101 v kategórii C 9,5/80 a C 7,5/70, prípadne C 22,5/80- 60 (ak je 
preukázaná potreba na základe prognózy intenzity dopravy); 
 
6. šírkové usporiadanie ciest I., II. a III. triedy v zastavanom 
území miest a obcí rešpektovať v príslušných kategóriách podľa 
STN 73 6110; 
 
7. dopravné napojenia na cesty I. triedy riešiť na základe 
dopravno-inžinierskych podkladov, posúdenia dopravnej výkonnosti 
dotknutej cestnej siete, v súlade s platnými STN a TP, s dôrazom 
na vzájomnú vzdialenosť križovatiek, autorizovaným inžinierom pre 
dopravné stavby, v samostatnej projektovej dokumentácii a zaslať 
SSC k zaujatiu stanoviska. S technickým riešením odlišným od 

uvedených dokumentácií. 
 
Odporúčané doplniť do ÚPN TNSK 
popis ochranných pásiem v zmysle 
platných právnych predpisov. 
Vyznačenie ochranných pásiem 
v grafickej časti presahuje 
podrobnosť ÚPN regiónu. 
 
 
Odporúčané doplniť text ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
 
 
 
 
 
 
Odporúčané doplniť text ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
 
 

 
Odporúčané doplniť text ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
 
 
ÚPN TNSK nerieši konkrétne 
dopravné napojenia na cesty I. triedy. 
Riešenie dopravných napojení bude 
predmetom podrobnejšej 
územnoplánovacej a projektovej 
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platných STN SSC nebude súhlasiť; 
 
 
8. body navrhovaného dopravného napojenia vyznačiť 
schematicky, bez určenia typu, tvaru a veľkosti križovatky; 
 
9. pre navrhované križovatky zabezpečiť dostatočnú územnú 
rezervu (rozhľady v križovatke...); 
 
 
 
10. pri návrhu nových lokalít HBV, IBV, OV v blízkosti ciest I. 
triedy uvažovať s negatívnymi účinkami dopravy. V prípade 
prekročenia prípustnej hladiny hluku navrhnúť opatrenia na zníženie 
týchto negatívnych účinkov a zaviazať investorov na ich realizáciu. 
Voči správcovi ciest nebude možné uplatňovať požiadavky na 
realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy 
sú v čase realizácie stavieb známe; 
 
11. s umiestnením inžinierskych sietí do telesa ciest I. triedy a 
pozemkov v správe SSC nebudeme súhlasiť a žiadame ich viesť 
mimo telesa cesty a pozemkov. V rámci záujmov ochrany ciest I. 
triedy budú akékoľvek inžinierske siete, ktoré sú v dotyku s cestami 
I. triedy (súbeh, križovanie), v jej cestnom telese, na pozemkoch vo 
vlastníctve Slovenskej republiky v správe SSC alebo v ochrannom 
pásme cesty I. triedy vždy predmetom následného individuálneho 
posúdenia SSC. Uvedené žiadame uviesť v Záväznej časti ÚPN; 
 
12. cyklistické trasy umiestňovať zásadne mimo telesa cesty I. 
triedy v zmysle platných STN a TP a predložiť na odsúhlasenie 
SSC. Cyklistickú dopravu, najmä polohy trás pre cykloturistickú 
dopravu, je potrebné v maximálnej možnej miere odčleniť od 
automobilovej cestnej dopravy a navrhnúť samostatné cyklistické 

dokumentácie, ktorá bude SSC 
zaslaná na vyjadrenie. 
 
Polohy navrhovaných križovatiek sú 
v ÚPN TNSK schematicky vyznačené. 
 
Vymedzenie územnej rezervy 
pre jednotlivé križovatky presahuje 
podrobnosť ÚPN TNSK a bude riešené 
v ÚPN jednotlivých miest a obcí. 
 
Predmetom ÚPN TNSK nie je návrh 
nových lokalít HBV, IBV, OV. Návrh 
nových rozvojových plôch je 
predmetom ÚPN jednotlivých miest 
a obcí. 
 
 
 
ÚPN TNSK nerieši umiestnenie 
konkrétnych stavieb. Riešenie 
umiestnenia inžinierskych sietí bude 
predmetom podrobnejšej 
územnoplánovacej a projektovej 
dokumentácie. 
 
 
 
ÚPN TNSK nerieši umiestnenie 
konkrétnych stavieb. Riešenie 
umiestnenia cyklistických trás bude 
predmetom podrobnejšej 
územnoplánovacej a projektovej 
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cesty.  
 
 
 
Križovania cyklistických ciest s nadradenými cestami, vrátane ciest 
I. triedy mimo zastavané územie riešiť zásadne mimoúrovňovo. 

dokumentácie, ktorá bude SSC 
zaslaná na vyjadrenie. 
 
 
Odporúčané zhodnotiť reálnosť 
požiadavky, prípadne prerokovať jej 
formuláciu s SSC. 
 

O podklady k spracovaniu aktualizácie ÚPN Trenčianskeho kraja je 
potrebné požiadať aj Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s .Bratislava 
z hľadiska správy a investičnej prípravy diaľnic a rýchlostných ciest 
a odbor dopravy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja z 
hľadiska správy a investičnej prípravy ciest II. a III. triedy. 
 
Ďalší stupeň ÚPD žiadame zaslať našej organizácii k zaujatiu 
stanoviska. 

Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
SSC bude v procese prerokovanie 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
oslovená. 
 

A. pripomienky z hľadiska územného rozvoja: 
1. Kraľovany /mimo/ - Žilina /mimo/ - Plevník-Drienové z. - 
Púchov 
(TTP: 106 A, KCP: 120) 
- modernizácia trate na rýchlosť do 160 km/h. 

Požiadavka je zohľadnená v platnom 
ÚPN TNSK, záväzná časť, kapitola 
7.2. 

42.  Železnice SR 
 
List č.: 34250/2022/O230-2 
 
Doručené ako príloha 
stanoviska Ministerstva 
dopravy a výstavby SR 
 

2. Púchov - Lúky pod Makytou št. hr. - Horní Lideč CZ /mimo/ 
(TTP: 106 F, KCP: 125) 
- zmena trakčnej sústavy z = 3 kV na ~ 25 kV, 50 Hz, 
- modernizácia trate (vyrovnanie oblúkov). 

Požiadavka je zohľadnená v platnom 
ÚPN TNSK, záväzná časť, kapitola 
7.2. 
Odporúčané zhodnotiť vplyv úpravy 
trasy železničnej trate na jej koridor 
vymedzený v ÚPN TNSK. 
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3. Horná Štubňa /mimo/ - Sklené pri Handlovej /mimo/ - 
Prievidza (TTP: 122 A, KCP: 145) 
- nová železničná zastávka Handlová zastávka v žkm 17,000, 
- nová železničná zastávka Chrenovec-Brusno v žkm 10,100, 
- nová železničná zastávka Prievidza mesto v žkm 2,300, 
- zvýšenie najvyššej traťovej rýchlosti zo 60 km/h. 

Vyznačenie železničných zastávok 
presahuje podrobnosť ÚPN regiónu 
a musí byť riešené v podrobnejšej 
územnoplánovacej dokumentácii. 
Odporúčané požiadavku 
"zabezpečiť územnú rezervu 
na zvýšenie traťovej rýchlosti" 
doplniť do textu ÚPN TNSK. 
V prípade potreby zohľadniť 
i v grafickej časti. 

4. Chrenovecká spojka (TTP: 122 B) 
- dispečerizácia trate. 

Návrh na dispečerizáciu trate 
presahuje podrobnosť ÚPN TNSK. 

5. Nitrianske Pravno - Bošany - Nové Zámky /mimo/ (TTP: 122 
C, KCP: 140) 
- na úseku Nitrianske Pravno - Prievidza nová železničná 
zastávka Prievidza sídlisko v žkm 29,800 v prípade obnovenia 
pravidelnej osobnej železničnej dopravy, 
- preložka trate na úseku Koš - Nováky, 
- na úseku Prievidza - Bošany optimalizácia na rýchlosť 120 
km/h, dispečerizácia a elektrifikácia trate. 

Vyznačenie železničných zastávok 
presahuje podrobnosť ÚPN regiónu 
a musí byť riešené v podrobnejšej 
územnoplánovacej dokumentácii. 
Odporúčané zohľadniť preložku 
trate a zvýšenie traťovej rýchlosti 
v ÚPN TNSK. 

6. Púchov - Horná Streda z. - Bratislava hlavná stanica /mimo/ 
(TTP: 125 A, KCP: 120) 
- nová železničná zastávka Trenčín - Záblatie v žkm 119,745. 

Berie sa na vedomie. 
Vyznačenie železničných zastávok 
presahuje podrobnosť ÚPN regiónu 
a musí byť riešené v podrobnejšej 
územnoplánovacej dokumentácii. 

7. Brezová pod Bradlom - Brezová pod Bradlom z. - Jablonica 
(TTP: 128 D, KCP: 117) 
- zachovanie súčasného stavu na trati. 

Berie sa na vedomie. 
ÚPN TNSK rešpektuje koridor 
existujúcej trate. 
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8. Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce št. hr. - Velká nad 
Veličkou CZ /mimo/ 
(TTP: 129 A, KCP: 121) 
- zvýšenie najvyššej traťovej rýchlosti z 80 km/h. 

Odporúčané požiadavku 
"zabezpečiť územnú rezervu 
na zvýšenie traťovej rýchlosti z 80 
km/h" doplniť do textu ÚPN TNSK. 
V prípade potreby zohľadniť 
i v grafickej časti. 
 

9. Čachtická spojka (TTP: 129 D) 
- zachovanie súčasného stavu na trati. 

Berie sa na vedomie. 
ÚPN TNSK rešpektuje koridor 
existujúcej trate. 

10. Trenčín - Chynorany (TTP: 130 A, KCP: 143) 
- zvýšenie najvyššej traťovej rýchlosti zo 60 km/h na min. 80 
km/h (preložka trate na úseku Trenčín - Trenčianska Turná a 
vyrovnanie oblúkov preložkami trate na úseku Trenčianka Turná - 
Svinná, na súčasnou úseku Trenčín - Trenčianska Turná nová 
električková trať). 

Odporúčané požiadavku 
"zabezpečiť územnú rezervu 
na zvýšenie traťovej rýchlosti 
na min. 80 km/h" doplniť do textu 
ÚPN TNSK v zmysle pripomienky. 
V prípade potreby zohľadniť 
i v grafickej časti. 
 

11. Trenčianska Teplá - Horné Srnie št. hr. - Vlársky průsmyk 
CZ /mimo/ 
(TTP: 130 B, KCP:123) 
- dispečerizácia trate, 
- vybudovanie novej železničnej zastávky Horné Srnie s 
parkoviskom pre autá a bicykle pri železničnom priecestí v žkm 
6,854, 
- zvýšenie najvyššej traťovej rýchlosti zo 70 km/h. 

 
Vyznačenie železničných zastávok 
i návrh na dispečerizáciu presahuje 
podrobnosť ÚPN regiónu a musia byť 
riešené v podrobnejšej 
územnoplánovacej dokumentácii. 
 
Odporúčané požiadavku 
"zabezpečiť územnú rezervu 
na zvýšenie traťovej rýchlosti zo 70 
km/h" doplniť do textu ÚPN TNSK. 
V prípade potreby zohľadniť 
i v grafickej časti. 
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12. Nemšová - Lednické Rovne (TTP: 130 C, KCP: 124) 
- zvýšenie najvyššej rýchlosti zo 60 km/h v prípade obnovenia 
pravidelnej osobnej železničnej dopravy. 

Odporúčané požiadavku 
"zabezpečiť územnú rezervu 
na zvýšenie traťovej rýchlosti zo 60 
km/h" doplniť do textu ÚPN TNSK. 
V prípade potreby zohľadniť 
i v grafickej časti. 
 

13. Trenčianske Teplice - Trenčianska Teplá (TTP: 130 D, 
KCP:122) 
- zachovanie súčasného stavu na trati (dovolená jazda vlakov 
v časovom slede). 

Berie sa na vedomie. 
ÚPN TNSK rešpektuje koridor 
existujúcej trate. 

14. Žabokrecká spojka 
- zachovanie súčasného stavu na trati (fyzicky neexistujúca 
trať). 

Berie sa na vedomie. 
ÚPN TNSK rešpektuje koridor 
existujúcej trate. 

15. Výhľadová nová vysokorýchlostná trať (VRT): 
- juh - sever Bratislava - Trenčín, Žilina, štátna hranica SK/PL, 
- západ - východ Bratislava - štátna hranica SK/UA severný 
variant (Bratislava, Trenčín, Žilina, Poprad, Košice, Čierna n. Tisou, 
št. hr. SK/UA), vrátane južného a severného napojenia súčasnej 
ŽST Trenčín na VRT. 

Odporúčané požiadavku uvedenú 
v platnom ÚPN TNSK, záväzná časť, 
kapitola 7.2., doplniť v zmysle 
pripomienky. 

16. Parkoviská pre individuálnu automobilovú dopravu pri 
železničných staniciach a železničných zastávkach 
- územná rezerva pri všetkých pri železničných staniciach a 
železničných zastávkach železničných tratí s pravidelnou osobnou 
železničnou dopravou. 

Odporúčané požiadavku doplniť 
do ÚPN TNSK v zmysle 
pripomienky. 

17. Terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP) 
- územná rezerva pri všetkých pri železničných staniciach a 
železničných zastávkach v intravilánoch miest a obcí tých 
železničných tratí, na ktorých je pravidelná osobná železničná 
doprava v taktovom režime. 

Odporúčané požiadavku doplniť 
do ÚPN TNSK v zmysle 
pripomienky. 
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18. Integrovaný dopravný systém (IDS) 
- zavedenie IDS v rámci celého TSK. 

Odporúčané požiadavku doplniť 
do ÚPN TNSK v zmysle 
pripomienky. 

Všetky projekty týkajúce sa koľajovej dopravy žiadame do máp 
dokresliť tak, aby územnú rezervu pre územný rozvoj ŽSR v TSK 
bolo možné dokumentovať graficky. 

Odporúčané upraviť grafickú časť 
ÚPN TNSK, v podrobnosti ÚPN 
regiónu, v zmysle pripomienky. 

B. Vzhľadom na skutočnosť, že cez územie Trenčianskeho 
samosprávneho kraja prechádzajú železničné trate, GR ŽSR, ako 
dotknutý orgán žiada v územnom pláne Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uviesť nasledovné body: 
1. Upozorňujeme, že miesta výstavby nachádzajúce sa v 
ochrannom pásme dráhy, prípadne v blízkosti dráhy, môžu byť 
ohrozené negatívnymi vplyvmi a obmedzeniami (hluk, vibrácie, 
vplyv prevádzky trakcie) spôsobenými bežnou železničnou 
prevádzkou. To znamená že súčasťou akejkoľvek výstavby v 
blízkosti železničnej trate, prípadne v ochrannom pásme dráhy, 
musia byť navrhnuté aj opatrenia na elimináciu nepriaznivých 
účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle 
zákona č 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
MZ SR č. 549/2007 Z. z. na navrhovanú výstavbu. Pri navrhovaní 
týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej 
kapacity železničnej trate. Náklady na realizáciu týchto opatrení 
hradí investor navrhovanej výstavby, a to aj v prípade, že 
predmetné opatrenia budú musieť byť vykonané priamo na 
zariadeniach železničnej trate. 
Počas realizácie stavby nebude investor vyžadovať od ŽSR ďalšie 
zmierňujúce a kompenzačné opatrenia na zmiernenie, či elimináciu 
negatívnych vplyvov. Po realizácií stavby v uvedenom území jej 
vlastníci nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej trate 
uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých 

 
 
 
 
Predmetom ÚPN regiónu nie je návrh 
konkrétnych rozvojových plôch ani 
umiestnenie konkrétnych stavieb. 
Uvedené požiadavky je potrebné riešiť 
v podrobnejšej územnoplánovacej 
resp. projektovej dokumentácii. 
 
Požiadavka zohľadňovať pri rozvoji 
urbanizácie pôsobenie hluku z dopravy 
a v prípade potreby navrhovať 
protihlukové opatrenia, je uvedená 
v platnom ÚPN TNSK, v záväznej 
časti, v kapitole 5.15.1.  
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účinkov železničnej prevádzky, a to ani v prípade, že pred 
navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle projektovej 
dokumentácie realizovať takéto opatrenia, pretože negatívne vplyvy 
železničnej dopravy v čase realizácie predmetnej navrhovanej 
výstavby boli známe. 

 

2. Všetky jestvujúce úrovňové kríženia komunikácií so 
železničnou traťou žiadame v územnom pláne navrhnúť ako 
mimoúrovňové. 

Odporúčané doplniť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 

3. Všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť 
ako mimoúrovňové. 

 

Odporúčané doplniť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 

43.  Správa ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 

Nevyjadril sa.  

44.  Slovenský 
vodohospodársky podnik, 
š.p. 

Nevyjadril sa.  

45.  Slovenský 
vodohospodársky podnik, 
š.p., Povodie dolného Váhu, 
Odštepný závod 
 
List č.: CS SVP OZ PN 
6097/2022/4 CZ 23357/220 
 
Doručené: 1.7.2022 
 
 

V aktualizácii ÚPN TNSK je potrebné v rámci vodohospodárskych 
záujmov vychádzať z aktuálne platných koncepčných a 
strategických materiálov, ktoré sú uvedené v časti 2.14 Vodné 
hospodárstvo. Od poslednej aktualizácie ÚPN TNSK boli 
aktualizované dokumenty: 
• Vodný plán Slovenska na roky 2022 - 2027, schválený 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 319/2022 dňa 11.5.2022 
• Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 
2050, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 372/2022 
dňa 1.6.2022 a prijaté dokumenty: 
• H2ODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha 

Berie sa na vedomie. 
 
Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť vplyv uvedených 
dokumentov na ÚPN TNSK 
a v prípade potreby navrhnúť 
úpravy príslušných časti.  
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a nedostatku vody, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky 
č. 110/2018 dňa 14.3.2018 

V porovnaní so schválenými Zmenami a doplnkami č. 3 ÚPN TSK 
došlo k vybudovaniu ochrany pred povodňami a je potrebné 
zapracovanie do jestvujúceho stavu v rámci kapitoly 2.14.1.1 
Úpravy odtokových pomerov: 
• Ilava - úprava Podhradského potoka 
• Klátova Nová Ves - vybudovanie poldra na Hradskom 
potoku 
• Dohňany - úprava toku Biela voda 

Odporúčané doplniť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 

V rámci rovnakej kapitoly žiadame časť „Podľa rozvojového 
programu investícií SVP, š.p. na roky 2017 - 2020 sa pripravujú 
nasledovné opatrenia...“ nahradiť aktualizáciou nasledovne: 
Podľa Podnikové rozvojového programu investícií SVP, š.p. na roky 
2022 - 2027 sa pripravujú nasledovné opatrenia: 
• Dolná Súča - protipovodňová ochrana obce 
• Moravské Lieskové - úprava toku Klanečnica 
• Klátova Nová Ves - polder na toku Vyčoma 
Zároveň žiadame tieto stavby zaradiť medzi verejnoprospešné 
stavby v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie. 

Odporúčané upraviť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 

 
 
 

Do časti 2.14.1.1 žiadame zaradiť aj nasledovné opatrenia, ktoré 
môžu byť realizované po roku 2027 v závislosti od prioritizácie a 
zabezpečenia finančných prostriedkov: 
• VD Dolné Kočkovce - Nemšová - úprava konkáv na Váhu 
• Nedožery - Brezany, úprava rieky Nitra 
• Zubák - úprava toku Zubák 
• Dolné Srnie - úprava potoka Klanečnica 
• Prievidza - časť Necpaly, rieka Nitra, vybudovanie ĽS 
priečnej stavby (ochranný val) 
• Stará Turá - poldre na toku Tŕstie a na jeho prítokoch 

Odporúčané doplniť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
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• Beluša - úprava toku Pružinka 
• Piešťany - Nové Mesto nad Váhom, stabilizácia koryta Váhu, 
km 119,000 - 141,200 
• Hričov - rekonštrukcia konkáv na toku Váh 
• Nové Mesto nad Váhom - Moravské Lieskové, úprava toku 
Klanečnica 
• Šípkov - polder na toku Bebrava 
• Prečin - protipovodňové opatrenia v povodí toku 
Domanižanka 
• Moravské Lieskové - úprava toku Klanečnica 
V časti 2.14.1.2 Vybudované nádrže a prevody vody je potrebné 
ponechať výhľadovo navrhované vodné nádrže tak, ako sú uvedené 
v predloženej dokumentácii. 

Berie sa na vedomie. 
V ÚPN TNSK bude zachované 
súčasné znenie príslušnej kapitoly 
týkajúce sa povodia dolného Váhu. 

V Záväznej časti ÚPD v časti 8.2.5 je potrebné doplniť: 
• Rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov, ochranné 
pásmo ponechať bez trvalého oplotenie, nevykonávať orbu, 
výstavbu objektov, zmenu reliéfu terénnymi úpravami a navážkami 
a manipuláciu s látkami škodiacimi vodám. 
• Odvádzanie dažďových vôd zo striech a spevnených plôch 
je potrebné riešiť vsakovaním do podložia v mieste dopadu - na 
pozemku investora - tak, aby odtok z územia nebol zvýšený voči 
stavu pred realizáciou výstavby. V prípade nevhodných 
hydrogeologických podmienok je potrebné zvýšený odtok riešiť 
akumuláciou v retenčných nádržiach, prípadne v retenčných 
povrchových nádrží a umožniť tak výpar dažďových vôd v období 
bez zrážok. Týmito krokmi je možné znížiť riziko zhoršenia 
povodňovej situácie v nižšie položených úsekoch vodných tokov a 
zároveň znížiť následky období sucha. 
• Pri návrhu investičných zámerov je potrebné vychádzať z 
platnej legislatívy, najmä zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a 
zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení 

Odporúčané doplniť ÚPN TNSK, 
v podrobnosti ÚPN regiónu, 
v zmysle požiadaviek. 
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neskorších predpisov.  
 
V Smernej časti Zásady rozvoja rekreácie a cestovného ruchu ako 
aj do Záväznej časti doplniť: 
• Vypracovať štúdie rozvoja rekreácie v okolí vodných nádrží so 
zohľadnením požiadaviek všetkých dotknutých subjektov 

 
 
 
 
Odporúčané uvedenú požiadavku 
doplniť do textu ÚPN TNSK. 
 
 

46.  Slovenský 
vodohospodársky podnik, 
š.p., Povodie Dunaja, 
odštepný závod 
 
List č.: CS SVP OZ BA 
23/2022/82 
 
Doručené: 18.7.2022 
 
 
 

1. V Smernej časti Územného plánu Veľkého územného celku 
Trenčianskeho kraja požadujeme aktualizovať text v kapitole 
2.14.1.1 Úpravy odtokových pomerov, v časti - Návrh ochrany pred 
povodňami, v povodí Myjavy - odstrániť stavby, ktoré už boli 
zrealizované. Ide o nasledovné stavby: Myjava - polder na toku 
Svacenský jarok a Turá Lúka - úprava kapacity koryta Myjavy. 
 
Ďalej požadujeme aktualizovať text v kapitole 2.14.1.2 v časti 
Vybudované malé vodné nádrže, v povodí Myjavy - VN Myjava na 
Myjave bola prebudovaná na suchý polder. 
 
V rámci záväznej časti ÚPN TNSK v kapitole 8.2 Vodné 
hospodárstvo, podkapitola 8.2.1 - požadujeme doplniť regulatív v 
znení - Rešpektovať ochranné pásma vodohospodársky 
významných vodných tokov a drobných vodných tokov v súlade s 
ustanoveniami Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 
 
V podkapitole 8.2.7 v oblasti protipovodňovej ochrany 
požadujeme doplniť za regulatív 8.2.7.1 ďalší regulatív v znení: - Pri 
odôvodnenom odvádzaní prívalových dažďových vôd z rozvojových 
plôch do vodných tokov, je možné maximálne vypúšťať také 
množstvo, aké z plôch povrchovo odtekalo pred zástavbou. 
Nadlimitný povrchový odtok je potrebné zadržiavať v retenčných 

Odporúčané upraviť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
 
 
 
 
 
Odporúčané upraviť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
 
 
Odporúčané upraviť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
 
 
 
 
 
Odporúčané doplniť ÚPN TNSK, 
v podrobnosti ÚPN regiónu, 
v zmysle pripomienky. 
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objektoch s regulovaným odtokom a dimenzovaných na prívalovú 
zrážku. 

2. Požadujeme dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o 
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z.z. o 
ochrane pred povodňami. 

Berie sa na vedomie. 
ÚPN TNSK rešpektuje ustanovenia 
platných právnych predpisov. 

3. Nové rozvojové plochy požadujeme v zmysle zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách napojiť na verejnú kanalizačnú sieť s 
dostatočnou kapacitou, s následnou likvidáciou v čistiarni 
odpadových vôd. 

Predmetom ÚPN regiónu nie návrh 
konkrétnych rozvojových plôch. 
Uvedené požiadavky je potrebné riešiť 
v podrobnejšej územnoplánovacej  
dokumentácii. 
 

4. Pri návrhu koncepcie nakladania s dažďovými vodami z 
plánovaných rozvojových lokalít požadujeme v maximálnej miere 
zadržať vodu v území a využiť disponibilnú infiltračnú schopnosť 
miestneho horninového prostredia (vodné plochy, retenčné priestory 
resp. infiltračné nádrže). Nakladanie s dažďovými vodami 
požadujeme vyriešiť tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na 
susedné pozemky a komunikácie ani v čase intenzívnych zrážok. 
 

Predmetom ÚPN regiónu nie je návrh 
konkrétnych rozvojových plôch. 
Uvedené požiadavky je potrebné riešiť 
v podrobnejšej územnoplánovacej  
dokumentácii. 
 

5. Pri odvádzaní dažďových vôd z komunikácií a parkovísk (v 
závislosti od miery znečistenia) požadujeme, aby bolo použité 
účinné predčistenie odvádzaných vôd v ORL s výstupnou hodnotou 
v ukazovateli NEL menšou ako 0,1 mg.l-1. 

Predmetom ÚPN regiónu nie 
stanovenie technických požiadaviek na 
riešenie konkrétnych stavieb. Uvedené 
požiadavky je potrebné riešiť 
v podrobnejšej územnoplánovacej  
dokumentácii. 
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6. Budúcou realizáciou rozvojových aktivít nesmie dôjsť k 
zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle zákona 
o vodách č. 364/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov. 

Berie sa na vedomie. 

Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani 
rozhodnutie orgánov štátnej správy. 

Berie sa na vedomie. 

47.  Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a. s. 
 
 
Doručené: 22.6.2022 
 

Za spoločnosť SEPS, ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy SR, 
Vás chceme v rámci obstarávania nových zmien a doplnkov 
požiadať o zapracovanie zmeny zálohovania koridoru nového 1x400 
kV vedenia. Zmena sa týka úseku od odbočenia trasy nového 
1x400 kV vedenia od zálohovaného koridoru existujúceho 220 kV 
vedenia V270 Považská Bystrica - štátna hranica SR/ČR (Lískovec) 
po nové miesto prechodu štátnej hranice SR/ČR, ktoré sa nachádza 
v katastrálnom území obce Lysá pod Makytou. 
Pre túto zmenu bola vypracovaná územnotechnická štúdia: „Štúdia 
na určenie trasy a miesta prechodu št. hranicou SR/ČR pre 1x400 
kV vedenie Otrokovice - Ladce v k.ú. Lysá pod Makytou“ (ďalej iba 
„Štúdia“). V štúdii bola predmetná trasa navrhnutá prevažne po 
lesných pozemkoch v súbehu s existujúcim 1x110 kV vedením o 
dĺžke 3,566 km, odbočenie zo súbehu so 110 kV vedením je 
navrhované len pre obídenie občianskej zástavby v blízkosti 
vedenia V270 Považská Bystrica - Lískovec a vedenia V7778 
Považská Bystrica - Strelná. Ďalej bolo navrhnuté natočenie 
trasovania koridoru 1x400 kV vedenia do stanovenej línie k 
dohodnutému miestu prechodu štátnej hranice SR/ČR medzi SEPS 
a ČEPS. Z hľadiska realizovateľnosti a priechodnosti trasy bol v 
stanovenom koridore 1x400 kV vedenia na základe komplexného 
geodetického zamerania zrealizovaný prvotný návrh osadenia 
podperných bodov. 
Pre zapracovanie koridoru nového 1x400 kV vedenia Vám na 

Odporúčané upraviť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
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podklade z katastrálnej mapy zasielame vo formáte dwg presné 
trasovanie emailom na: radoslav.zatko@tsk.sk. 

Oznamujeme Vám, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného 
pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany 
nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky. 

Berie sa na vedomie. 

Platnosť vyjadrenia sa určuje pre ropovodné systémy, optické siete 
a telekomunikačné systémy a zariadenia v trvaní 2 roky, od dátumu 
jeho vydania. 

Berie sa na vedomie. 

48.  TRANSPETROL, a. s. 
 
List č.: 003894/2022 
 
Doručené: 6.6.2022 
 

Žiadateľ o vyjadrenie berie na vedomie, že spoločnosť 
TRANSPETROL, a.s. je povinná v nevyhnutnom rozsahu spracovať 
osobné údaje žiadateľa a to za účelom poskytnutia informácií, ktoré 
sú predmetom jeho žiadosti, ako aj evidencie a uchovávania 
písomností v súlade s Registratúrnym poriadkom spoločnosti. 
Žiadateľ sa môže o spracovaní jeho osobných údajov a ich ochrane 
dozvedieť viac na http://www.transpetrol.sk/ochrana-osobných-
údajov/. 
Od 29.4.2019 je možné o vydanie stanoviska požiadať aj 
elektronicky, prostredníctvom webu https://es.transpetrol.sk. Pre 
žiadosti podané elektronicky je možné priebežne sledovať stav 
vybavenia a informatívna verzia stanoviska je sprístupnená 
okamžite po schválení, ešte pred odoslaním listinnej verzie. 

Berie sa na vedomie. 

49.  Eustream, a.s. Nevyjadril sa.  
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50.  SPP – distribúcia, a.s. 
 
List č.: DPSM/005 
 
Doručené: 9.6.2022 
 

1. V riešenom území VÚC sa v súčasnosti nachádza 
distribučná sieť prevádzkovaná SPP-D. 
- VTL plynovod DN500 PN63 (OP do 6,3 MPa), ktorý vedie 
Považím (Špačince - Nové Mesto nad Váhom - Považská Bystrica) 
a je pripojený z tranzitného plynovodu pri trasovom uzávere TU39 
pri Špačinciach, severne od Trnavy 
- VTL plynovod DN300 PN25 (OP do 2,5 MPa), ktorý je 
pripojený na medzištátny plynovod DN700 PN55 (OP do 5,5 MPa) 
cez prepúšťaciu stanicu pri Červeníku severne od Leopoldova 
(Červeník - Nové Mesto nad Váhom - Púchov) 
- VTL plynovod DN300 PN25 (OP do 2,5 MPa), ktorý je 
pripojený na medzištátny plynovod DN700 PN55 (OP do 5,5 MPa) 
cez prepúšťaciu stanicu pri Ľudovítova (južne od Výčap - 
Opatoviec) vedúci v trase Topoľčany - Partizánske - Nováky - 
Prievidza s prepojením na Martin 
- VTL plynovod DN500 PN40 (OP do 4,0 MPa) Jablonica - 
Senica, ktorý je pripojený na prepoj medzi tranzitným plynovodom 
(2 x DN700 PN63) a medzištátnym plynovodom DN700 PN55 cez 
prepúšťaciu stanicu Jablonica 
- Pokračovanie vyššie uvedeného plynovodu dimenziou 
DN300 do Myjavy (Zemanovci), ktorý je prepojený s považským 
plynovodom dimenziou DN200 PN25 (OP do 2,5 MPa) v Novom 
Meste nad Váhom 
- VTL plynovod DN500 PN63 (OP do 6,3 MPa) slúži na 
posilnenie VTL plynovodu DN300 PN25, ale aj na priame pripojenie 
odberateľov. K tomuto účelu slúžia prepúšťacie stanice Považany 
(Mošovce) a Považská Bystrica (Sverepec). Pre zásobovanie kraja 
ďalej slúžia tieto VTL plynovody odvinuté od základných VTL 
plynovodov: 
V západnej časti kraja: 
- DN200 PN25 - Nové Mesto n/V - Bzince pod Javorinou - 
Stará Turá - Myjava 
- DN100 PN25 - Myjava - Vrbovce - smer (ČR) 

Berie sa na vedomie. 
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- DN100 PN25 - Bzince pod Javorinou - Moravské Lieskové 
- DN150 PN25 - Nová Dubnica - Trenčianske Teplice 
- DN100 PN25 - Nemšová - Horné Srnie 
- DN300 PN25 - Nemšová - Nemšová Váh 
- DN200 PN25 - Beluša - Púchov 
Vo východnej časti kraja: 
- DN300 PN25 - Nedožery (Brezany) - Handlová - Žiar nad 
Hronom 
- DN150 PN25 - Zemianske Kostoľany - Dolné Vestenice 
- DN200 PN25 - Chynorany - Bánovce nad Bebravou 
- DN150 PN40 - Bánovce nad Bebravou (Malé Chlievany) - 
Svinná 
- DN150 PN25 - Kamanová - Veľké Ripňany 
- DN100 PN25 - Belince - D.Lefantovce 
 
Počet plynofikovaných a neplynofikovaných obcí podľa okresov 
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2. SPP-D v súčasnosti nemá v riešenom území vlastné 
rozvojové zámery. Koncepcia zásobovania zemným plynom sa 
orientuje prevažne na zabezpečenie rekonštrukcií na existujúcich 
plynárenských zariadeniach vo vlastníctve SPP - D: 
Okres Bánovce nad Bebravou: 
- Časť obce Uhrovec 
- Časť obce Rybany 
Okres Myjava: 
- Časť mesta Myjava (Turá Lúka) 
Okres Nové Mesto nad Váhom: 
- Časť mesta Nové Mesto nad Váhom 
- Časť obce Čachtice 
- Časť mesta Stará Turá 
Okres Považská Bystrica: 
- 
Okres Ilava: 
- Časť mesta Dubnica nad Váhom 
- Časť obce Košeca 
Okres Prievidza: 
- Časť mesta Prievidza 
- Časť mesta Handlová 
Okres Trenčín: 
- Časť mesta Trenčín 
- Časť obce Horné Srnie 
- Časť mesta Nemšová (Kľúčové)  
 
Okres Partizánske: 
- Časť obce Žabokreky nad Nitrou 

Berie sa na vedomie. 

3. Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení, vrátane ich 
príslušenstva (napr. zariadenia katódovej ochrany) v riešenom 
území, platné k dátumu vydania tohto vyjadrenia, ktoré sa 
nachádzajú v katastrálnom území VÚC, bolo zaslané vo formáte 

Existujúce plynárenské zariadenia sú 
zakreslené v platnom ÚPN TNSK, 
grafická časť, Výkres dopravy 
a technickej infraštruktúry. 
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pdf., ako príloha e-mailu, na e-mailovú adresu: 
radoslav.zatko@tsk.sk. Existujúce plynárenské zariadenia je 
nevyhnutné zakresliť do UPN-VÚC. V prípade ak e-mail so 
znázornením umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení nebol 
na vyššie uvedenú adresu doručený, alebo sa vyskytol akýkoľvek 
problém s otvorením jeho prílohy, kontaktujte nás prosím e-mailom 
zaslaným na e-mailovú adresu: pavol.stano@spp-distribucia.sk, 
radovan.illith@spp-distribucia.sk s požiadavkou na zaslanie 
znázornenia umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení v 
tlačenej forme. 

Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť aktuálnosť vyznačenia 
plynovodov na základe 
poskytnutých podkladov. 

4. Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné 
pásma (ďalej len „OP a BP“) existujúcich, plynárenských zariadení 
tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu „OP“ a „BP“ a 
obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať na základe 
žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky SPP-D. 

ÚPN TNSK rešpektuje ochranné 
a bezpečnostné pásma existujúcich, 
plynárenských zariadení. 

5. Prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiť 
koncepčne v súlade s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení 
SPP-D, ako prevádzkovateľa siete. 

Berie sa na vedomie. 

6. V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich 
plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D, je potrebné 
kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie 
preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie. 

Berie sa na vedomie. 

7. Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby 
v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského 
zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase 
prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas 
prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné 

Berie sa na vedomie. 
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a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo 
iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, 
propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, 
terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne 
na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle 
SPP-D: www.spp-distribucia.sk . 
8. Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných 
SPP-D v súvislosti s procesom tvorby územnoplánovacej 
dokumentácie vybavuje: SPP - distribúcia, a.s., oddelenie stratégie 
siete - koncepcia a hydraulika MS, NMnV, Podjavorinskej 10, 915 
83 Nové Mesto nad Váhom. 

Berie sa na vedomie. 

9. O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 
prevádzkovaných SPP-D (plynovodov, prípojok, regulačných staníc, 
regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, elektrických 
káblov atď. ) je možné požiadať na adrese: SPP- distribúcia a.s. 
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a , 825 11 Bratislava, pracovisko 
NMnV, Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom. 
Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčení plynárenských sieti a 
podmienky, za akých je táto služba poskytovaná sú zverejnené na 
webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk 

Berie sa na vedomie. 

10. Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania územného plánu 
VÚC. Nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu 
navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným 
vyjadrením SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom území. 

Berie sa na vedomie. 

51.  Trenčianske vodárne a 
kanalizácie, a.s. 

Nevyjadril sa.  

52.  Považská vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

Nevyjadril sa.  
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53.  Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, 
a.s. 

Nevyjadril sa.  

54.  Stredoslovenská 
vodárenská spoločnosť, 
a.s. 

Nevyjadril sa.  

55.  Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s. 
 
 
List č.: 57201/2022/40201 
 
Doručené: 1.7.2022 
 
 
 

Z územia Trenčianskeho kraja spadajú pod pôsobnosť BVS, a.s. 
verejné vodovody a verejné kanalizácie v okrese Myjava.  
 
Do kapitoly 8.2 Vodné hospodárstvo je potrebné doplniť 
nasledujúce stavby: 
Stará Turá - Myjava, rekonštrukcia a modernizácia vodovodného 
prepoja 
- Brezová pod Bradlom - Hradište pod Vrátnom, prepojenie 
vodovodným potrubím, ktoré bude trasované pozdĺž cesty 
spájajúcej Brezovú pod Bradlom a Hradište pod Vrátnom. Účelom 
stavby je núdzové zásobovanie Skupinového vodovodu Brezová 
pod Bradlom z vodárenského systému okresu Senica. 
 
Odporúčame aktualizovať štatistické a kapacitné údaje o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách. Zmeny v grafickej časti 
ÚPN-VÚC TNSK odporúčame zapracovať na základe vyžiadaných 
podkladov povereným spracovateľom predmetných zmien a 
doplnkov. 

Odporúčané upraviť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odporúčané, v rozsahu 
prislúchajúcom zmenám 
a doplnkom ÚPN TNSK, 
aktualizovať údaje v zmysle 
pripomienky. 

56.  Západoslovenská 
distribučná, a. s. 
 
 
 

Nevyjadril sa. 
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57.  Stredoslovenská 
distribučná, a. s. 
 
 
List č.: Z-D-00047151-2022 
 
Doručené: 30.6.2022 
 

Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD) - prevádzkovateľ 
distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktoré zasahuje aj 
územie Trenčianskeho kraja v rámci procesu preskúmania 
Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v 
znení zmien a doplnkov č. 1 - 3 požaduje zapracovať nasledovné 
požiadavky / pripomienky. 
 
- upresniť trasy koridorov vedení, v prípade viacerých 
súbežných trás vedení, trasy oddeliť 
 
 
- v procese pripomienkovania návrhu ÚP poskytnúť podklady 
(návrh ÚP) vo vektorovej editovateľnej forme (dgn, resp. dwg) 
- počas tvorby návrhu, návrh (v príslušnej oblasti) 
odkonzultovať so zástupcami SSD 
 
A. úpravy v oblasti Nováky: 
- upraviť umiestnenie ES v oblasti Nováky (ES Fortischem, 
ES ENO A (B), ES SSD Nováky) 
- súčasné vedenie 220kV č.271 (SEPS) bude po ukončení 
prevádzky napäťovej úrovne 220 kV v SR bude implementované do 
DS SSD a prevádzkované na napätí VVN 110 kV ako vedenie č. 
7271 
- doplniť zaústenie vedenia 7271 do ES SSD Nováky 
 
B. úpravy v oblasti Handlová: 
- doplniť trasu existujúceho vedenia 7703 
 
 
C. úpravy v oblasti Považská Bystrica - Ladce: 
- doplniť trasu existujúceho káblového vedenia 7704 do ES 
SSD Púchov 
- upraviť umiestnenie ES v oblasti Púchov (ES ŽSR TNS, ES 

 
 
 
 
 
 
 
Odporúčané upraviť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
 
 
V rámci prípravy i prerokovania návrhu 
zmien a doplnkov bude SSD, a.s. 
oslovená. 
 
 
Odporúčané upraviť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
  
 
 
 
 
 
 
Odporúčané upraviť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
 
 
Odporúčané upraviť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
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CMR, ES SSD Púchov) 
- v oblasti Považská Bystrica - Sverepec sa nebude budovať 
nová ES 400/110 Považská Bystrica 
- nová ES 400/110 kV sa bude budovať v oblasti Ladce - 
Lednické Rovne 
- súčasné vedenie 2x220kV č.270/275 (SEPS) bude po 
vybudovaní ES 400/110kV Ladce implementované do DS SSD a 
prevádzkované na napätí VVN 110 kV ako ved.č.7270/7275 
(napájanie ES Považská Bystrica na úrovni WN 110kV) 
- doplniť zaústenie vedenia 7270/7275 do ES Ladce 
400/110kV 
- doplniť zaústenie vedení z ES Ladce 400/110kV do ES VE 
Ladce 110/22 kV 
 
 
Kontaktné osoby na konzultácie ÚP VÚC TSKza SSD: 
Ing. Peter Šugár, vedúci odboru Strategický rozvoj, 
peter.sugar@ssd.sk, 0908 905 234 Ing. Jozef Iwaniec, špecialista 
plánovania sietí WN, jozef.iwaniec@ssd.sk, 0908 905 129 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 

58.  Slovak Telekom, a.s. Nevyjadril sa. 
 

 

59.  Orange Slovensko, a.s., 
Bratislava 

Nevyjadril sa. 
 

 

60.  O2 Slovakia, s.r.o., 
Bratislava 

Nevyjadril sa. 
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61.  SWAN, a.s. Nevyjadril sa. 
 

 

62.  Hydromeliorácie š. p. Nevyjadril sa. 
 

 

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z. bola 
vyhlásená záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku 
Banskobystrický kraj, ktorá bola zmenená Všeobecne záväzným 
nariadením BBSK č. 4/2004, VZN BBSK č. 6/2007, VZN BBSK č. 
14/2010, a VZN BBSK č. 27/2014. 
Požadujeme, aby Trenčiansky samosprávny kraj, ako orgán 
územného plánovania a obstarávateľ ÚPN regiónu, v rámci 
preskúmania vyhodnotil súlad ÚPN regiónu so všetkými záväznými 
regulatívmi ako aj verejnoprospešnými stavbami z ÚPN VÚC 
Banskobystrický kraj vrátane jeho zmien a doplnkov, ktoré majú 
priamu väzbu na riešené územie Trenčianskeho kraja. Celý 
dokument Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický 
kraj je k dispozícii na web stránke úradu www.bbsk.sk a tak isto je 
možné do dokumentu nahliadnuť na oddelení územného plánovania 
a životného prostredia ÚBBSK. 
 

Berie sa na vedomie. 
ÚPN TNSK je v súlade s Koncepciou 
územného rozvoja Slovenska v znení 
zmien a doplnkov ako nadradenou 
územnoplánovacou dokumentáciou, 
s ktorou musí byť v súlade rovnako 
i ÚPN Banskobystrického 
samosprávneho kraja. 

63.  Banskobystrický 
samosprávny kraj 
 
List č.: 
09214/2022/ODDUPZP-2 
 
Doručené: 28.6.2022 
 
 

Na riešené územie Trenčianskeho kraja majú priamu väzbu 
nasledovné záväzné regulatívy: 
4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, 
ochrany prírody a pôdneho fondu 4.5. Rešpektovať platné územné 
systémy ekologickej stability. 
6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry: 
6.1.27. vybudovať novú rýchlostnú cestu R2 v úseku hranica 
Trenčianskeho kraja - Žiar nad Hronom (R1),  

ÚPN TNSK uvedené regulatívy 
rešpektuje. 
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6.1.28.1. vybudovať súbežnú cestu s R2 v úseku hranica 
Trenčianskeho kraja - Žiar nad Hronom (I/65), 
6.1.47. zabezpečiť pre cesty I., II. a III. triedy územnú rezervu pre 
ich výhľadové šírkové usporiadanie 
6.7. Pri investičných zámeroch v okolí rýchlostných ciest 
rešpektovať v zmysle platnej legislatívy ich stanovené ochranné 
pásma. 
7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry 
7.2.6. rezervovať koridor pre výstavbu vedenia ZVN 2x400 kV v 
trase Rz Horná Ždáňa - Rz Bystričany, na území Banskobystrického 
kraja 
7.2.10. regulovať výstavbu veterných elektrárni, pokiaľ nebude 
zabezpečený dostatok rezervných regulačných výkonov pre potreby 
ES SR ... 
7.2.11. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného 
elektrického vedenia používať také technické riešenie, ktoré bráni 
usmrcovaniu vtákov podľa platnej legislatívy o ochrane prírody a 
krajiny, a verejnoprospešné stavby (VPS): 
1.20. rekonštrukcia cesty II/512 v úseku hranica Trenčianskeho 
kraja - Žarnovica (I/65 - R1); (výhľadovo rezervovať priestor pre 
obchvat obce Horné Hámre), 
1.26.1 rýchlostná cesta R2 v úseku hranica Trenčianskeho kraja - 
Žiar nad Hronom (x R1), nová trasa, 
1.26.2 súbežná cesta s R2 v úseku hranica Trenčianskeho kraja - 
Žiar nad Hronom (I/65), výstavba súvislej trasy s využitím úsekov 
pôvodnej cesty so šírkovou homogenizáciou úsekov podľa 
minimálnej kategórie pre cesty I. (II.) triedy. 
Zároveň upozorňujeme, že Banskobystrický samosprávny kraj je v 
zmysle § 16 stavebného zákona orgánom územného plánovania, 
ktorý v zmysle § 18 v súčasnosti obstaráva územnoplánovaciu 
dokumentáciu regiónu Územný plán veľkého územného celku 
Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2020 (ZaD 5/2020). 

Berie sa na vedomie. 
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Vzhľadom k prebiehajúcemu procesu (v súčasnosti vyhodnocujeme 
pripomienky k Návrhu ZaD č. 5/2020 doručené BBSK počas 
prerokovania ÚPD) predpokladáme nadobudnutie platnosti ZaD č. 
5/2020 v januári 2023. Návrh ZaD č. 5/2020 je tiež k dispozícii na 
web stránke úradu www.bbsk.sk. 
Tiež upozorňujeme, že dňa 14.06.2022 bolo Okresným úradom 
Banská Bystrica, Odborom starostlivosti o životné prostredie vydané 
Záverečné stanovisko č. OU-BB-OSZP1-2022/000558 k 
strategickému dokumentu "Regionálny plán udržateľnej mobility 
Banskobystrického samosprávneho kraja“ (ďalej aj PUM BBSK), v 
ktorom sú definované opatrenia, ktoré majú vplyv na územie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jedná sa o nasledovné 
opatrenie: 
- OP 1 CD R2 Nováky - Žiar nad Hronom/ R3 Martin - Šášovské 
Podhradie 

Berie sa na vedomie. 
K trasovaniu rýchlostných ciest sa 
podrobne vyjadrila v svojom 
stanovisku Národná diaľničná 
spoločnosť.  

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja v súvislosti s uvedeným 
oznamuje, že všetky potrebné záväzné podklady resp. 
problematika, je obsiahnutá v Územnom pláne regiónu Nitrianskeho 
kraja schválenom uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia 
Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 
14. mája 2012 a v jeho záväznej časti vyhlásenej Všeobecne 
záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a zároveň v jeho Zmenách a 
doplnkoch č. 1 schválených uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho 
zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 
konaného dňa 20. júla 2015 a v ich záväznej časti vyhlásenej 
Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015. Príslušné 
ustanovenia citovaných dokumentov žiadame rešpektovať. 
 

Berie sa na vedomie.  
 
ÚPN TNSK je v súlade s Koncepciou 
územného rozvoja Slovenska v znení 
zmien a doplnkov ako nadradenou 
územnoplánovacou dokumentáciou, 
s ktorou musí byť v súlade rovnako 
i ÚPN Nitrianskeho samosprávneho 
kraja.  
ÚPN TNSK nie je v rozpore 
s regulatívmi ÚPN regiónu 
Nitrianskeho kraja. 

64.  Nitriansky samosprávny 
kraj 
 
 
List č.: 08484/2022/STRAT-2 
 
Doručené: 17.6.2022 
 
 

Kompletná územnoplánovacia dokumentácia Nitrianskeho kraja, t. j. 
textová aj grafická časť je k nahliadnutiu na Úrade Nitrianskeho 
samosprávneho kraja a na internetovej stránke Úradu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja www.unsk.sk. V prípade potreby 

Berie sa na vedomie. 
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zodpovedania ďalších otázok, resp. poskytnutia ďalších informácií je 
možné kontaktovať Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja 
telefonicky, elektronickou poštou, prípadne aj osobne na adrese 
Kupecká ulica č. 3, 949 01 Nitra. 

65.  Trnavský samosprávny kraj Nevyjadril sa. 
 

 

66.  Žilinský samosprávny kraj Nevyjadril sa. 
 

 

67.  Zlínský kraj 
 
List č.: KUZL 54449/2022 
 
Doručené: 30.6.2022 
 
 
 
 

Jako orgán územního plánování, příslušný na základě ustanovení § 
7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, si 
Vás dovolujeme informovat, že Zásady územního rozvoje Zlínského 
kraje (dále jen „ZÚR ZK“) byly vydány Zastupitelstvem Zlínského 
kraje usnesením č. 0761/Z23/08 ze dne 10.09.2008 formou opatření 
obecné povahy s nabytím účinnosti dne 23.10.2008. Aktualizace č. 
1 ZÚR ZK byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením 
č. 0749/Z21/12 ze dne 12.09.2012 formou opatření obecné povahy 
s nabytím účinnosti dne 05.10.2012. Aktualizace č. 2 ZÚR ZK byla 
vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0454/Z15/18 
ze dne 05.11.2018 formou opatření obecné povahy s nabytím 
účinnosti dne 27.11.2018. Aktualizace č. 4 ZÚR ZK byla vydána 
ZZK usnesením č. 0277/Z09/22 ze dne 28.02.2022 formou opatření 
obecné povahy s nabytím účinnosti dne 22.03.2022. 
Do opatření obecné povahy ZÚR ZK je možno nahlédnout na 
internetových stránkách Zlínského kraje na adrese: https://www.kr-
zlinsky.cz/dokumenty-schvalene-ucinne-cl-466.html 

Berie sa na vedomie. 
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68.  Jihomoravský kraj 
 
List č.: JMK 99710/2022 
 
Doručené: 30.6.2022 
 
 

A) odbor životního prostředí 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí 
(OŽP), jako věcně a místně příslušný úřad dle ustanovení § 29 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů k 
dokumentu „Oznámení o zahájení přezkoumání územně plánovací 
dokumentace „Územný plán Veľkého územného celku 
Trenčianského kraja v znení zmien a doplnkov č. 1 - 3“ uplatňuje 
následující vyjádření: 
1. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a 
odst. 4 písm. x) výše uvedeného zákona sděluje, že nemá žádné 
podněty ani podklady, které by měly být zohledněny z hlediska 
koordinace vazeb mezi Jihomoravským a Trenčínským krajem. 
2. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „vodní zákon“): 
OŽP jako vodoprávní úřad příslušný dle vodního zákona sděluje, že 
nemá žádné podněty ani podklady, které by měly být zohledněny 
z hlediska koordinace vazeb mezi Jihomoravským a Trenčínským 
krajem. 
3. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně 
závazné vyhlášky Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se 
vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství 
Jihomoravského kraje 2016-2025: 
OŽP jako dotčený orgán v oblasti odpadového hospodářství 
příslušný dle ust. § 102 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech sděluje, že nemá žádné podněty ani podklady, které by 
měly být zohledněny z hlediska koordinace vazeb mezi 
Jihomoravským a Trenčínským krajem. 
4. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů: 

Berie sa na vedomie. 
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OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 
odst. 2 písm. a) výše uvedeného zákona sděluje, že nemá žádné 
podněty ani podklady, které by měly být zohledněny z hlediska 
koordinace vazeb mezi Jihomoravským a Trenčínským krajem. 
B) odbor dopravy 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (OD) nemá 
žádné podněty ani podklady, které by měly být zohledněny z 
hlediska koordinace dopravních vazeb silnic II. a III. třídy mezi 
Jihomoravským a Trenčínským krajem v ÚPN VÚC TNSK. 

Berie sa na vedomie. 

C) odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové 
péče (OKPP) sděluje, že v daném případě nemá žádné podněty 
či podklady z hlediska vazeb na Trenčínský kraj, jenž se týkají 
působnosti OKPP. Odůvodnění: 
„Územný plán Veľkého územného celku Trenčianského kraja v 
znení zmien a doplnkov č. 1 - 3“ nenarušuje památkové hodnoty 
nacházející se na území Jihomoravského kraje. 

Berie sa na vedomie. 

D) odbor územního plánování a stavebního řádu Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního 
řádu (OÚPSŘ) z hlediska zajištění koordinace využívání území ve 
vztahu k záměrům obsažených v Zásadách územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) konstatuje následující: 
OÚPSŘ považuje za důvodné nejprve uvést shrnutí základních 
informací vážících se k územnímu plánování v České republice: 
Dnem 01.01.2007 v České republice nabyl účinnosti nový stavební 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
který nahradil stavební zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, který zůstal platný 
ve Slovenské republice. Jak zákon č. 183/2006 Sb. v České 
republice, tak zákon č. 50/1976 Zb. ve Slovenské republice byly již 
několikrát novelizovány, avšak základní principy územního 
plánování jsou stále oběma republikám společné. 

Berie sa na vedomie. 
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Jihomoravský kraj v souladu s platným stavebním zákonem pořídil 
„Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“ (dále také „ZÚR 
JMK“), které jakožto krajská územně plánovací dokumentace (dále 
také „ÚPD“) v hierarchii ÚPD odpovídají „Územnímu plánu velkého 
územního celku Trenčínského kraje“ (dále také „ÚPN VÚC TNSK“) 
pořízenému Trenčínským krajem. ZÚR JMK byly vydány a nabyly 
účinnosti v roce 2016, v roce 2020 byly vydány a nabyly účinnosti 
jejich dvě aktualizace (dříve se užíval pojem „změny a doplňky“). 
 
Veškeré relevantní informace jsou dostupné na webu 
Jihomoravského kraje www.jmk.cz na stránkách OÚPSŘ (cesta: 
úvodní stránka / krajský úřad / odbor územního plánování a 
stavebního řádu), kde se po kliknutí na ikonu, umístěné na pravé 
straně obrazovky, objeví aktivní odkazy ke zveřejněným ZÚR JMK 
účinným od roku 2016, k Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK, k Aktualizaci č. 
2 ZÚR JMK a k „ZÚR JMK ve znění Aktualizací č. 1 a 2 (úplné 
znění)“ účinnému (společně s oběma aktualizacemi) od roku 2020. 
Na tomto místě považujeme za důvodné objasnit, že u sledovaných 
záměrů/jevů nadmístního významu, se rozlišují dvě úrovně: 
nadregionální/republiková a regionální/krajská, stejně jako je tomu 
na Slovensku. Záměry/jevy republikové úrovně stanovuje politika 
územního rozvoje, kterou pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Kraje potom v zásadách územního rozvoje upřesňují plochy a 
koridory pro republikové záměry a vymezují záměry 
regionální/krajské. Z tohoto důvodu jsou v „ZÚR JMK ve znění 
Aktualizací č. 1 a 2 (úplné znění)“ (dále také „ZÚR JMK 2020“) 
řešená témata, potažmo plochy a koridory děleny do dvou skupin, a 
to na „plochy a koridory podle politiky územního rozvoje“ (pro 
republikovou/nadregionální úroveň) a „plochy a koridory 
nadmístního významu“ (pro krajskou /regionální úroveň). 
OÚPSŘ na základě prostudování ÚPN VÚC TNSK ve znění změn a 
doplňků č. 1 až 3 z hlediska vazeb na ZÚR JMK ve znění aktualizací 
č. 1 a 2 (ZÚR JMK 2020) a pro zajištění koordinace mezi oběma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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ÚPD, sděluje následující vybrané informace: 
1. Pro dosažení udržitelného rozvoje území kraje ZÚR JMK 
2020 stanovují 23 priorit územního plánování Jihomoravského kraje, 
které konkretizují cíle a úkoly stanovené stavebním zákonem a 
zohledňují republikové priority obsažené v politice územního 
rozvoje. Koordinaci mezi jednotlivými ÚPD a to i z hlediska 
mezinárodních vazeb je ošetřena v prioritě (1), cituji „Nástroji 
územního plánování vytvářet územní podmínky pro naplnění vize 
Jihomoravského kraje jako ekonomicky prosperujícího regionu 
otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulsům, poskytující 
svým obyvatelům prostor pro kvalitní život.“ 
Informace k předmětným prioritám, stanoveným pro územně 
plánovací činnost kraje a obcí a pro rozhodování v území - viz body 
(1) až (23) textové části ZÚR JMK 2020. 
 
 
2. Z hlediska uspořádání území Jihomoravského kraje, tj. 
vymezení jeho rozvojových oblastí a rozvojových os, specifických 
oblastí a center osídlení nadmístního významu, a to na republikové 
(národní) a krajské (regionální) úrovni je v ZÚR JMK 2020 při 
hranicích s Trenčínským krajem vymezena specifická oblast 
nadmístního (tj. krajského) významu N-SOB2 „Horňácko“. V oblasti 
se nachází regionální centrum osídlení nižšího významu - 
mikroregionální centrum Velká nad Veličkou, pro které je v bodě 
(56) textové části ZÚR JMK 2020 stanoveno, cituji: „Podporovat 
rozvoj obslužných funkcí (školství, zdravotnictví, kultura) pro 
spádová území mikroregionálních center, a to zejména v případě 
center ležících v navrhovaných specifických oblastech nadmístního 
významu (Jevišovice, Olešnice, Velká nad Veličkou, Velké 
Opatovice).“ přičemž „Mikroregionálním centrem se (pro potřeby 
ZÚR JMK) rozumí sídlo, které je centrem spádu za omezeným 
rozsahem spotřebních a veřejných (především vzdělávacích a 
zdravotnických) služeb, popřípadě centrem omezeného pracovního 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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spádu; spádová oblast mikroregionálního centra zahrnuje přibližně 5 
-10 tisíc obyvatel.“ 
Informace ke kategorizaci center osídlení včetně požadavků na 
uspořádání a využití území (obdoba dřívějších „regulativů“) a úkolů 
pro územní plánování (tj. úkolů pro územní plány obcí/předmětných 
center osídlení) - viz body (43) až (58), (59), (63) a (64) textové 
části ZÚR JMK 2020; znázornění rozvojových oblastí a os, 
specifických oblastí a kategorizace center osídlení - viz I.1 „Výkres 
uspřádání území kraje“ grafické části ZÚR JMK 2020. 
 
3. Z hlediska dopravní a technické infrastruktury je v ZÚR JMK 
2020 na silnici I/71 sledován (územně chráněn) koridor DS23 o 
šířce 100 m (v průtazích sídly o minimální šířce 20 m) pro dopravní 
záměr DS23 „Silnice I/71 Blatnice pod Svatým Antonínkem (hranice 
kraje - Javorník (hranice ČR/SR), homogenizace“ včetně 
souvisejících staveb, veřejně prospěšná stavba (VPS), s cílem 
zkvalitnění dopravní dostupnosti a obsluhy specifické oblasti N-
SOB2 „Horňácko“ včetně posílení mezikrajských vazeb ve směru k 
Uherskému Hradišti s návazností na dálnici D55 a zkvalitnění 
přeshraničních vazeb ve směru na Myjavu. 
Informace o záměru včetně požadavků na uspořádání a využití 
území a úkolů pro územní plánování - viz body (117) a (118) textové 
části ZÚR JMK 2020; znázornění vymezeného koridoru - viz I.2 
„Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně územního 
systému ekologické stability“ a I.4 „Výkres veřejně prospěšných 
staveb a veřejně prospěšných opatření“ grafické části ZÚR JMK 
2020. 
4. Z hlediska členění krajiny Jihomoravského kraje je území 
hraničící s územím Trenčínského kraje zařazeno do krajinného 
celku 1 „Bělokarpatský“, který z hlediska cílových kvalit této krajiny 
je zejména: 
- „krajinou pohledově otevřenou s dynamickým reliéfem s 
pestrým způsobem využití a významnými výhledy do okolních 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na uvedený koridor na území 
Jihomoravského kraja nadväzuje 
koridor cesty II/499 na území 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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krajinných celků 
- krajinou s poměrně hustou sítí drobných vodních toků se 
zachovanými přírodně blízkými úseky 
- krajinou se zachovanou strukturou venkovských sídel (sídla 
se zachovanou urbanistickou strukturou a památkovými soubory) 
- krajinou s vysokým zastoupením cenných lesních a lučních 
ekosystémů a květnantých luk. 
Informace k předmětnému krajinnému celku včetně požadavků na 
uspořádání a využití území a úkolů pro územní plánování - viz body 
(349) a (350) textové části ZÚR JMK 2020; znázornění 
předmětného krajinného celku - viz I.3 „Výkres krajin“ grafické části 
ZÚR JMK 2020. 
5. Z hlediska územního systému ekologické stability (dále také 
„ÚSES“) jsou na území Jihomoravského kraje hraničícím s územím 
Trenčínského kraje chráněny plochy a koridory pro skladebné prvky 
ÚSES nadregionálního a regionálního významu, kterými jsou: 
- plocha NRBC 98 pro nadregionální biocentrum NRBC 98 
„Četoryje“ 
- koridor K 153MB pro nadregionální biokoridor K 153 MB 
- plocha RBC 59 pro regionální biocentrum RBC 59 „Zrubenec“ 
- plocha RBC 60 pro regionální biocentrum RBC 60 „Ochoza“ 
- plocha RBC 61 pro regionální biocentrum RBC 61 „Machová“ 
- plocha RBC 62 pro regionální biocentrum RBC 62 „Liščí bouda“ 
- koridor RK 169 pro regionální biokoridor RK 169 
Informace k předmětným skladebným prvkům ÚSES 
nadregionálního a regionálního významu včetně požadavků na 
uspořádání a využití území a úkolů pro územní plánování - viz body 
(260) až (262) textové části ZÚR JMK 2020; znázornění 
předmětných skladebných prvků ÚSES - viz I.2 „Výkres ploch a 
koridorů nadmístního významu včetně územního systému 
ekologické stability“ grafické části ZÚR JMK 2020. 
6. Webové odkazy: 
- ZÚR JMK 2016: Portál Jihomoravského kraje - Zásady 

 
 
 
 
 
 
 
ÚPN TNSK uvedené požiadavky 
rešpektuje. 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚPN TNSK rešpektuje prvky ÚSES. 
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územního rozvoje Jihomoravského kraje, 2016 - Zásady územního 
rozvoje Jihomoravského kraje, 2016 (kr-jihomoravsky.cz) 
- ZÚR JMK 2020: Portál Jihomoravského kraje - Zásady 
územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 
2 (úplné znění) - Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 
ve znění Aktualizací č. 1 a 2 (úplné znění) (kr-jihomoravsky.cz) 
7. Podklady: 
OÚPSŘ sděluje, že v daném případě nemá žádné relevantní 
podklady z hlediska vazeb na Trenčínský kraj, které se týkají 
působnosti OÚPSŘ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 

Stanoviská miest a obcí Trenčianskeho samosprávneho kraja,  
ktoré zaslali stanovisko k Oznámeniu o začatí preskúmania ÚPN TNSK 

126. Nová Dubnica 
 
List č.: VÚPaD 13006/2022 
 
Doručené: 28.6.2022 
 

Do nového ÚPN TNSK ( prípadne zmien a doplnkov ) požadujeme 
zaradiť navrhovanú zbernú komunikáciu B-2 v trase Nová Dubnica - 
Dubnica nad Váhom ( napojenie na cestu III. triedy /Nová Dubnica-
Kolačín/ s pokračovaním smerom do Dubnice nad Váhom ). Takto 
navrhovaná trasa bude základom dopravného systému celého 
územia medzi jestvujúcimi cestami III/1910 a I/61. 
Navrhované umiestnenie stavby je v súlade so schváleným ÚPN 
mesta Dubnica nad Váhom. V záväznej časti je zadefinovaná 
potreba vybudovať prepojenie miest Dubnica nad Váhom a Nová 
Dubnica predĺžením cesty III. triedy. 

Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť navrhované dopravné 
prepojenie a potrebu jeho 
vyznačenia v ÚPN TNSK. 
TSK v súčasnosti so zaradením 
uvedenej komunikácie medzi cesty 
III. triedy neuvažuje. 

130. Tuchyňa 
 
List č.: 1223/2022 
 
Doručené: 2.6.2022 

Obec Tuchyňa nemá k Územnému plánu Veľkého územného celku 
Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č. 1 – 3 žiadne 
podnety či námietky. 

Berie sa na vedomie.  
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172. Nové Mesto nad Váhom 
 
List č.: Výst.-2819/2022-
25821 -Se 
 
Doručené: 4.7.2022 
 

Mesto Nové mesto nad Váhom, na základe oznámenia o 
preskúmaní Územného plánu Veľkého územného celku 
Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č. 1 - 3 Vám 
oznamuje, že niektoré Zmeny a doplnky č. 9, 11 a 12 Územného 
plánu Mesta Nové Mesto nad Váhom je vhodné premietnuť aj do 
výkresovej časti vo vyššom stupni ÚPD. 
Jedná sa o nasledovné zmeny: 
ZaD č. 9.1, 9.2, 9.3, 9.8, 11.1b, 11.1c, 11.1 d, 12.1, 12.2, 12.3. 
Schválené zmeny a doplnky ÚPN SÚ NMnV sú založené aj na 
Okresnom úrade v Trenčíne. V prílohe zasielame grafické časti 
predmetných zmien po schválení. 

Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre jednotlivé plochy nie je 
predmetom ÚPN regiónu, 
ale územného plánu mesta  
Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť vhodnosť doplnenia 
uvedených cyklotrás.  

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu veľkého územného celku 
Trenčianskeho kraja, boli schválené v Zastupiteľstve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja dňa 26.10.2011, uznesením číslo 297/2011 a 
ich záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením 
(VZN) číslo 8/2011. VZN nadobudlo právoplatnosť 25.11.2011. 
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Veľkého územného celku 
Trenčianskeho kraja zohľadňujú plánovanú trasu preložky cesty 
I/64. Cesta v novej trase je situovaná mimo zastavané územie celej 
rady obcí Hornej Nitry a miest Partizánske, Prievidza a Nitrianske 
Pravno. Jej nová trasa je na vstupe na územie Trenčianskeho kraja 
ovplyvnená novo koncipovanou rýchlostnou cestou R8. Preložka 
cesty I/64 sa pripája na existujúcu trasu cesty I/64 v priestore 
hranice s Nitrianskym krajom, medzi obcami Nadlice a Rajčany. 
Trasa preložky cesty I/64 vrátane jej budúceho ochranného pásma 
bola prevzatá do územných plánov dotknutých obcí. 

Berie sa na vedomie. 199. Partizánske 
 
List č.: 7783/2022/29295-2 
 
Doručené: 17.6.2022 
 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. pripravila štúdiu realizovateľnosti 
stavby „Rýchlostná cesta R8 Nitra - križovatka R2“, dátum: 12/2020. 
Cieľom stavby je prepojenie rýchlostných ciest R1 a R2 rýchlostnou 
cestou R8 v koridore Nitra - Topoľčany - Bánovce nad Bebravou. 
Celkom je navrhnutých 7 variantov riešení trasy. Variant C 
prechádza cez k.ú. Malých a Veľkých Bielic. Trasa vedie cez 

Berie sa na vedomie. 
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nezastavanú poľnohospodársku krajinu.  
 

Mesto Partizánske si Vám dovoľuje zaslať podnet na zmenu 
Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v 
znení zmien a doplnkov č. 1 - 3 a to odklonenie výhľadovej trasy 
preložky cesty I/64 a jej ochranného pásma v katastrálnom území 
Malé Bielice. 

Na základe stanoviska Ministerstva 
dopravy a výstavby ako aj Národnej 
diaľničnej spoločnosti budú v ÚPN 
TNSK rešpektované koridory 
pre všetky navrhované varianty cesty 
I/64 v zmysle pripravenej štúdie 
realizovateľnosti. 
 

205. Veľký Klíž 
 
 
Doručené: 27.6.2022 
 

V bode 2.12.3 Starostlivosť o kultúrne dedičstvo žiadame doplniť 
historickú pamiatku Románsky kostolík sv. Michala Archanjela z 
roku 1130 – je potrebné opraviť strechu, urobiť všeobecnú ochranu 
múrov a muriva v interiéri. Táto pamiatka sa nikde v ÚPD 
nenachádza. 
Rovnako žiadame doplniť lokalitu Vrch Hora – zrúcaniny – múry 
kostola z roku 1700 – zastabilizovať – samonáletové dreviny 
spôsobujú zrúcanie múrov!!! 
 
 
V bode 2.14 Vodné hospodárstvo znovu nie je ani zmienka o 
vybodovaní kanalizácie v obciach Klátova Nová Ves (kde sa už s 
realizáciou kanalizácie začalo – s pripojením na kanalizáciu Bošany 
a s prečerpaním na ČOV Topoľčany. Prepoj a čerpanie je už 
zrealizované. 
Žiadame doplniť dobudovanie kanalizácie v obciach Ješkova Ves a 
Veľký Klíž s napojením na Klátovu Novú Ves! 

Uvádzanie jednotlivých národných 
kultúrnych pamiatok presahuje 
podrobnosť ÚPN TNSK. 
 
 
 
 
 
 
 
Odporúčané doplniť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
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214. Hatné 
 
List č.: 133/2022-002 
 
Doručené: 27.6.2022 
 

Na základe Vášho listu zo dňa 27.5.2022 pod značkou 
TSK/2022/06617-1, Vám oznamujeme, že obec Hatné nemá žiadne 
námietky k preskúmaniu Územného plánu Veľkého územného 
celku Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č. 1 - 3. 

Berie sa na vedomie. 

Obec Lazany, v zmysle Územného plánu obce Lazany, schváleného 
Obecným zastupiteľstvom v Lazanoch prijatým uznesením OZ č. 
V.B. bod 1 zo dňa 29.06.2007, pričom Záväzná časť je prijatá ako 
VZN obce Lazany č. 2/2007 uznesením OZ č. V.B. bod 2 zo dňa 
29.06.2007, Zmenami a doplnkami č. 1/2011 Územného plánu obce 
Lazany schválenými prijatým uznesením OZ v Lazanoch č. 32 zo 
dňa 24.06.2011, pričom Záväzná časť je vyhlásená za VZN obce 
Lazany č. 1/2011 zo dňa 24.06.2011, časť B - záväzná časť, odd. 
VI. Zoznam verejnoprospešných stavieb, časť Doprava 
požaduje v prípade obstarávania zmien a doplnkov Územného 
plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, zapracovať do 
Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja 
spoločný peší a cyklistický chodník od obce pozdĺž cesty 
III/51824 smerom do obce Nedožery-Brezany, ktorý je v zozname 
verejnoprospešných stavieb UPN O Lazany pod č. 31. Spoločný 
peší a cyklistický chodník od obce pozdĺž cesty III/51824 smerom 
do obce Nedožery-Brezany. 
 

Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť potrebu zapracovania 
uvedeného cyklistického a pešieho 
prepojenia do ÚPN TNSK. 

256. Lazany 
 
List č.: 534/2022 
 
Doručené: 14.6.2022 
 

Obec Lazany v predmetnej verejnoprospešnej stavbe spolupracuje 
s občianskym združením NAŠE LAZANY, ktoré vzniklo hlavne z 
dôvodu vyššie popísanej investičnej akcii. K stavbe „Chodník pre 
peších a cyklistov Lazany“ v k. ú. Lazany máme vypracované: 
„Polohopisný a výškopisný plán cesty III. triedy p. č. 749/1, 749/2 a 
1923/1 k. ú. Lazany“ zo dňa 27. 07. 2015; projektovú dokumentáciu, 
stupeň: štúdia, s názvom: „Chodník pre peších a cyklistov Lazany“ 

Berie sa na vedomie. 
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zo dňa 12/2015 a Geometrický plán č. 27/2016 zo dňa 29.04.2016. 
Od roku 2015 až do súčasnosti stále prebehajú majetko-právne 
usporiadania pozemkov súčasných vlastníkov. 
 
Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, povolenia alebo 
vyjadrenia vyžadované podľa osobitných právnych predpisov. 

Berie sa na vedomie. 

269. Opatovce nad Nitrou 
 
List č.: OnN/227/2022 
 
Doručené: 12.7.2022 
 

Na základe Vášho oznámenia číslo TSK/2022/06617-1 zo dňa 27. 
05. 2022 o preskúmaní Územného plánu Veľkého územného celku 
Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č. 1 - 3 Vám 
zasielame stanovisko k podnetom na priemet javov z platného 
územného plánu Obce Opatovce nad Nitrou, ktoré sa týkajú 
regionálneho rozvoja a ktoré obec navrhuje a považuje za potrebné, 
aby boli predmetom preskúmania, prerokovania a prevzaté ako 
regionálne. 
- Žiadame navrhované prepojenie - spojnicu - cestu B2 ciest 
III/1776 Bojnice - Opatovce n. N. Kocurany s cestou III/1773 
Opatovce - Koš a navrhovanou cestou I/64 vymedzenú v platnom 
ÚPN Obce pod VPS č. 18 zaradiť do systému regionálneho 
významu (ako cestu III. triedy) vrátane riešenia návrhu prepojenia 
cesty III/1773 s navrhovanou cestou I/64 najmä z dôvodu vylúčenia 
tranzitnej dopravy zo zastavaného územia obce a odľahčenia 
dopravy. 
- Odporúčame prehodnotenie prevzatia navrhovanej cesty B2 
(spojnice cesty III/1776 s cestou I/9 v Novákoch) ktorej trasa je 
navrhovaná v trase existujúcich ciest vymedzenú v platnom ÚPN 
Obce pod VPS č. 22 do systému nadradenej - regionálnej cestnej 
komunikačnej siete (viď prílohy výkres č. 5 Doprava a č. 9 Schéma 
ZČ a VPS ). 
Uvedené javy sú v súčasťou platného ÚPN Obce v úplnom zmení 
ZaD v textovej záväznej a grafickej časti prístupné aj na webovom 
sídle obce www.opatovcenadnitrou.sk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť navrhované prepojenie 
ciest III. triedy a jeho priemet 
do ÚPN TNSK. 
 
 
 
Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť navrhované riešenie 
a potrebu jeho priemetu do ÚPN 
TNSK. 
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PRIPOMIENKA Č. 1 - doplniť do UPN VUC TNSK „výrobné územie 
- návrh“ 
(premiestnenie stanice ŽSR) 
 
Text zo ZaD č. 10-15 UPN M Prievidza (Záväzné regulatívy) 
UPC 23-3 FPB 23-3-2 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13b) 
: Výrobné územie - plochy pre prevádzkové zariadenia a verejné 
dopravné vybavenie mesta. Návrh areálového a neareálového 
využitia pre dopravnú infraštruktúru mesta. Navrhuje sa umiestnenie 
osobnej železničnej stanice po jeho vymiestnení z centra vo 
výhľadovom období. 
Regulatívy : 
a) rezervovanie priestoru pre výhľadovú polohu osobnej 
železničnej stanice, (T) 
b) Minimalizovanie bariérového účinku prevádzok železnice a 
železničnej stanice (K, S) 
c) koncepčné riešenie plošných nárokov železnice, 
navrhovanej novej nákladnej stanice a výhľadovej osobnej stanice( 
S,T ) 
d) podmienkou využitia územia je koncepčné riešenie 
urbanistického a priestorového usporiadania navrhovaného územia, 
stanovenie podrobnejších regulatívov funkčného a priestorového 
usporiadania s riešením funkčných a priestorových väzieb na širšie 
okolie a dopravný systém mesta, (S,D) 

 
 
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre jednotlivé plochy nie je 
predmetom ÚPN regiónu, 
ale územného plánu mesta.  
Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť potrebu aktualizácie 
polohy železničnej stanice. 
 

275. Prievidza 
 
List č.: 1.3-10868-2022/72910 
 
Doručené: 30.6.2022 
 
Oprava vyjadrenia  
 
List č.: 1.3-10868-2022/79652 
 
Doručené: 16.8.2022 
 

PRIPOMIENKA Č. 2 - doplniť do UPN VUC TK „Obytné územie - 
návrh“ 
Text zo ZaD č. 10-15 UPN M Prievidza (Záväzné regulatívy) 
UPC 7-2, FPB 7-2-9 (doplnené z ZaD č. 12, upravené ZaD č. 14 - 
rozšírenie lokality na JZ, aj na vedľajšie parcely) 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsek 9 a 
10, 13c ) : 

Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre jednotlivé plochy nie je 
predmetom ÚPN regiónu, 
ale územného plánu mesta.  
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Obytné územie -plochy určené pre obytné domy a k nim 
prislúchajúce nevyhnutné zariadenia pre individuálne bývanie, 
formou vidieckeho bývania, IBV. 

PRIPOMIENKA Č. 3 - doplniť do UPN VUC TK „zberná MK, B1 - 
návrh“ v zmysle grafickej prílohy - UPN M Prievidza (výkr. Dopravy, 
priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia) 

Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť  navrhované riešenie 
vo vzťahu k záverom štúdie 
realizovateľnosti cesty I/64. 
 

PRIPOMIENKA Č. 4 - doplniť do UPN VUC TK „zbernú MK, B1 - 
návrh“ v zmysle grafickej prílohy - UPN M Prievidza (výkr. Dopravy, 
priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia) 

Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť  navrhované riešenie 
vo vzťahu k záverom štúdie 
realizovateľnosti cesty I/64. 
 

PRIPOMIENKA Č. 5 - doplniť do UPN VUC TK „Obytné územie - 
návrh + výhľad“ 
Územie pôvodne vyčlenené platným UPN M pre funkčné využitie 
Text zo ZaD č. 10-15 UPN M Prievidza (Záväzné regulatívy) 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsek 13a ) 
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou - prevažná časť 
územia funkcie služieb navrhovaného mestského pohrebiska s 
prevahou zelene, vrátane rozvojovej plochy - rozšírenia cintorína vo 
výhľadovom období 
 

Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre jednotlivé plochy nie je 
predmetom ÚPN regiónu, 
ale územného plánu mesta.  
 

V súčasnosti v rámci prebiehajúceho obstarávania ZaD č. 16 UPN 
M Prievidza je lokalita FPB 7-2-3 navrhovaná na zmenu funkcie na 
„Obytné územie IBV - návrh“ a FPB 7-2-4 na zmenu funkcie na 
„Obytné územie IBV - výhľad“. 
ZaD č. 16 UPN M Prievidza je v štádiu pripomienkovania po 
prerokovaní. 

Berie sa na vedomie. 
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Predmetné podnety - pripomienky sú znázornené a vyznačené v 
grafickej časti príloh v platnom UPN M Prievidza a UPN VUC TNSK. 

Berie sa na vedomie. 

296. Lednické Rovne 
 
Doručené: 8.7.2022 

v obci Lednické Rovne, miestna časť Horenická Hôrka je 
zakreslené ochranné pásmo vodného zdroja studňa Horenice, ktoré 
bolo  už zrušené. Prosím preveriť na príslušnej inštitúcii. S týmto 
postrehom som oboznámila aj  Ing. Kmošenovú, vedúcu odboru 
životného prostredia v Púchove, ako príslušný úrad štátnej vodnej 
správy. 

Ochranné pásmo vodárenského zdroja 
bolo zrušené rozhodnutím Obvodného 
úradu ŽP v Považskej Bystrici č. OÚ 
ŽP-2007/00903-3/BB7. 
Odporúčané vymedzenie uvedeného 
ochranného pásma z ÚPN TNSK 
vypustiť. 

302. Púchov 
 
List č.: 
OV,I,ŽPaSÚ22807/2022/3205
AL1/3 
 
Doručené: 30.6.2022 
 
 

- v prípade obstarávania zmien, doplnkov alebo nového územného 
plánu TNSK navrhujeme doplniť, prípadne presnejšie špecifikovať v 
rámci Verejnoprospešných stavieb v oblasti vodného hospodárstva 
1 Oblasť zásobovania pitnou vodou 
v bode 1.4 Rozšírenie skupinového vodovodu Pružina - Púchov - 
Dubnica prívodom zo zdroja Kameničany pre okolité obce pravého 
brehu Váhu (Sedmerovec, Podhoríe, Pruské, Bohuníce, Podvažie a 
Savčina) s doplnením všetkých katastrálnych území mesta Púchov, 
kde sa vodovod nenachádza a je vážny problém so zabezpečením 
prístupu k pitnej vode. 
 
A aktualizáciu s presnejšou špecifikáciou území mesta Púchov v 
časti 2 Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd Verejné 
kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách : 1. Aglomerácia Bánovce 
nad Bebravou, 2. Aglomerácia Dubnica nad Váhom, 3. Aglomerácia 
Handlová, (vrátane napojenia obcí Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Lipník, Ráztočno, Veľká Čausa), 4. Aglomerácia Myjava, 5. 
Aglomerácia Nemšová, 6. Aglomerácia Nové Mesto nad Váhom, 7. 
Aglomerácia Partizánske, 8. Aglomerácia Prievidza, 9. Aglomerácia 
Púchov, ........ ktorá vychádzala zo súladu s „Plánom rozvoja 
verejných vodovodov a kanalizácií SR“, schváleným vládou SR 
uznesením č. 109/2006 a v znení Zákona o vodách č.364/2004 

 
 
 
 
Odporúčané doplniť ÚPN TNSK, 
v podrobnosti ÚPN regiónu, 
v zmysle pripomienky. 
 
 
 
 
Odporúčané doplniť ÚPN TNSK, 
v podrobnosti ÚPN regiónu, 
v zmysle pripomienky. 
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rozumie územne ohraničená oblasť, v ktorej je osídlenie, alebo 
hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené 
odvádzať z nej komunálne odpadové vody stokovou sieťou (podľa 
smernice č.912/271/EHS) do čistiarne odpadových vôd. 
 
V prípade obstarávania akéhokoľvek rozsahu územnoplánovacej 
dokumentácie TNSK sa budeme procesov aktívne zúčastňovať a 
poskytneme súčinnosť aj ďalších oblastiach ako doprava, cyklotrasy 
a pod.. 

 
 
 
 
 
Mesto Púchov bude v prípade 
obstarania zmien a doplnkov ÚPN 
TNSK v procese ich prerokovania 
oslovené.  

328. Opatovce 
 
List č.: OCÚ OP -
S2022/00235-002 
 
Doručené: 30.6.2022 
 
 

V zmysle §30, odst.4, zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, Obec 
Opatovce zasiela žiadosť o akceptovanie ÚPN Opatovce v rámci 
Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v 
znení zmien a doplnkov č.1- 3. 
 
 
 
Obec Opatovce má v svojom ÚPN výhľadovo plánovanú 
komunikáciu vo funkčnej triede C 7,5/70. Základnú dopravnú os v 
obci tvorí cesta III. triedy III/050267 z Veľkých Bieroviec do 
Opatoviec, ktorá je v zmysle STN 73 61 10 vo funkčnej triede B3, 
šírkovom usporiadaní ako dvojpruhová, obojsmerná dopravná 
komunikácia. Na hlavnú osnovu nadväzujú doplňujúce miestne 
obslužné komunikácie doplňujúcej miestnej siete vo funkčnej triede 
C2 v kategórii MO 7,5/40. 
 
Prístupové komunikácie do novo navrhovaných obytných zón sú 
navrhnuté vo funkčnej triede C2, C3 a kategórii MO 7,5/30, tak aby 
v nich boli rešpektované zásady upokojenia dopravy a bezpečnosti 
cestnej premávky. Ďalší nárast automobilovej dopravy bude 
zvyšovať nežiadúce dopady cestnej dopravy na okolie cestného 
prieťahu III/050267 a tak nepriaznivo vplývať aj na kvalitu života 

ÚPN obce Opatovce je v zmysle 
stavebného zákona spracovaný 
v súlade s nadradenou 
územnoplánovacou dokumentáciou, 
čiže jeho akceptovanie nie je v zmysle 
platnej legistatívy v ÚPN TNSK 
potrebné.  
 
Berie sa na vedomie. 
ÚPN TNSK rešpektuje existujúce 
dopravné napojenie obce. 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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obyvateľov obce, najmä v priľahlej obytnej zástavbe.  
 
Pre zmiernenie dopravného tlaku rastúcej intenzity cestnej dopravy 
je potrebné tlmiť dopravné zaťaženie prepojením cesty III/050267 z 
Opatoviec do Nozdrkoviec s napojením na mestskú dopravu 
Trenčín, s výhľadovým odklonením trasy mimo zastavaného územia 
obce, čím by bola zabezpečená ochrana životného prostredia (hluk, 
prašnosť). 

 
 
ÚPN TNSK s výhľadovým prepojením 
cesty III/1868 s Nozdrkovcami uvažuje. 
Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť  posun dopravného 
prepojenia mimo zastavané územie 
a jeho priemet do ÚPN TNSK. 
 

335. Trenčianska Teplá 
 
 
List č.: SI-8040/706/2022 
 
Doručené: 27.6.2022 
 

Na základe oznámenia o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 1-3 
Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v 
zmysle § 16 ods.2  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 30 
odsek 4, Vám za obec Trenčianska Teplá posielame nasledujúce 
stanovisko. Ako obec sme pri prerokovaní zmien a doplnkov č.7 k 
ÚPN mesta Trenčín posielali na mesto Trenčín 28.2.2022 
nasledujúce pripomienky: 
• V návrhu ZaD č. 7 ÚP Trenčín je navrhnutá poloha, typ 
komunikácie, poloha a typ križovatky prepojenia štátnej cesty I/61 a 
diaľnice D1 v priestore medzi Opatovou a Dobrou.  
• Navrhnuté prepojenie s uvedenými podrobnosťami je 
spracované bez konzultácie so zástupcom obce Trenčianska Teplá 
a to aj napriek tomu, že prechádza katastrálnym územím Dobrej, 
ktorá je súčasťou Trenčianskej Teplej. 
• V súčasnosti nie je možné súhlasiť s podrobnosťami tohto 
dopravného spojenie navrhnutými v  ZaD č. 7 ÚP Trenčín, keďže 
nie je jasné využitie a usporiadanie priestoru medzi železnicou a 
kanálom Váhu v katastri Dobrá a Trenčianska Teplá. (Obec plánuje 
zmeny využitia tohto územia.) 
• Obec Trenčianska Teplá v návrhovom období jej ÚP počíta s 
rozvojom predovšetkým v priestore medzi cestou I/61 a železnicou, 

Riešenie dopravného napojenia 
vyznačené v ÚPN mesta Trenčín je 
v súlade s platným znením ÚPN 
TNSK. Vymedzené je ako výhľadové 
a teda smerné. ÚPN mesta Trenčín 
v zmysle stavebného zákona 
nestanovuje žiadne záväzné regulatívy 
pre územie obce Trenčianska Teplá. 
V prípade záujmu o úpravu riešenia 
ÚPN mesta Trenčín je potrebné 
žiadosť o zmenu územného plánu 
adresovať mestu Trenčín. Podrobnejší 
návrh dopravného riešenia presahuje 
podrobnosť ÚPN regiónu a je potrebné 
ho riešiť na úrovni ÚPN obce. 
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ale aj v priestore medzi železnicou a kanálom 
• Pre Trenčiansku Teplú je prioritou realizovať prepojenie 
centra obce s priestorom za železnicou niekde blízko jej centra. 
• Pred konkrétnym určením polohy komunikácie a jej typu v 
priestore medzi železnicou a kanálom Váhu je potrebné rozhodnúť 
o využití tohto územia a jeho priestorové usporiadanie. 
• V súčasnosti požadujeme rešpektovať návrh z ÚP VÚC 
Trenčín, kde je pre túto komunikáciu určená len priestorová rezerva 
do budúcna bez akýchkoľvek podrobností. 
• Akékoľvek úvahy o konkretizácii tejto komunikácie a tiež 
nového pripojenia na diaľnicu D1 požadujeme konzultovať s obcou 
Trenčianska Teplá a rešpektovať záujmy a požiadavky tejto obce, 
keďže komunikácia má prechádzať jej katastrálnym územím 
(kataster Dobrá ) 
 
• Požadujeme naplánovať výjazd na smer Trenčianska Teplá 
na menšom kruhovom objazde navrhovanom v blízkosti TN časť 
Opatová. ( kataster Trenčín, je potrebné naplánovať vhodnejšie 
technické riešenie kruhového objazdu a existujúcej križovatky s 
cestou I/61 ) 
Podľa vyjadrenia mesta Trenčín uvedené požiadavky obce 
smerujúce k dopravnému napojeniu medzi TN  a Trenčianskou 
Teplou – časť Dobrá, nie sú predmetom týchto Zmien a doplnkov č. 
7 a mesto TN použilo podklady a vychádza z ÚPN VÚC TSK. 
Požiadavky obce berú na vedomie s tým, že je to nový podnet, na 
riešenie ktorého bude priestor v ďalšej aktualizácii ÚPN TN, a na 
riešenie požiadaviek obce sa momentálne otvára priestor pri 
preskúmaní a následnej aktualizácii ÚPN VÚC TSK.  
Z uvedeného dôvodu sa obraciame na Vás s požiadavkou, aby ste 
všetky naše pripomienky, ktoré sme posielali k ZaD č.7 mesta 
Trenčín, popísané vyššie, považovali za oficiálne  pripomienky obce 
Trenčianska Teplá k zmenám a doplnkom č.1-3 ÚPN TNSK. Nie je 

Berie sa na vedomie. 
Podrobnejší návrh dopravného 
riešenia presahuje podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné ho riešiť 
na úrovni ÚPN obce. 
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v našich silách pátrať kto, kedy a na koho podnet vložil do 
územných plánov navrhnuté prepojenie s uvedenými 
podrobnosťami. Veríme, že nám v tejto veci pomôžete. 

Chceme Vás požiadať o aktívnu komunikáciu k uvedenej 
problematike s našou obcou a o následné zapracovanie vzájomne 
odkomunikovaných zmien do ÚPN TNSK. 

Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
osloviť obec Trenčianska Teplá 
so žiadosťou o predloženie ich 
návrhu na dopravné napojenie 
územia.  

341. Trenčín 
 
 
Doručené: 8.3.2022 
 

Zosúladiť úpn Turná s úpn TSK – záv. časť kap. 7.1.16 – str. 17: 
Cesta II/507 (regionálneho významu), zabezpečiť územnú rezervu 
pre preložky v koridore danom osou a ochranným pásmom preložky 
v úsekoch: 
 
• Trenčianske Stankovce - Bierovce - Trenčianska Turná, 
Doplniť do úpn TSK aj preložku cesty III/1885 v zmysle úpn Trenčín: 
Koridor obchvatu II/507 je v Úpn Turnej na hrane severnej strany 
obce – pred žel. traťou č. 143 je križovanie obchvatu II/507 s cestou 
III/1885. Nakoľko križovanie so železnicou musí byť v zmysle 
platných predpisov mimoúrovňové, tak je potrebné preložiť aj úsek 
cesty III/1885 v dĺžke cca 370 m – aby sa križovatka týchto ciest 
vzdialila od železničnej trate tak, aby vôbec bolo možné 
mimoúrovňové križovanie so železnicou realizovať, nakoľko bez 
preloženia cesty III/1885 nebude križovanie možné – vzdialenosť je 
cca 80m, čo určite nebude postačujúce. Z tohto dôvodu je potrebné 
zabezpečiť územnú rezervu aj pre preložku cesty III/1885 tak, ako 
je to navrhnuté v úpn mesta Trenčín – pre Turnú to znamená vylúčiť 
z úpn časť pozemkov v severnej časti obce. 
 

 
 
 
 
 
Odporúčané doplniť do ÚPN TNSK, 
v podrobnosti ÚPN regiónu, 
presnejšie požiadavky na riešenie 
daného mimoúrovňového 
križovania, resp. všeobecné 
požiadavky pre mimoúrovňové 
križovania, v zmysle riešenia 
navrhovaného v ÚPN mesta Trenčín. 
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List č.: MSÚTN-KPrim-
UUp/2022/38840/97315/mly 
 
Doručené: 30.6.2022 
 

1. Zosúladiť ÚPN obce Trenčianska Turná s ÚPN VÚC TSK - 
záväzná časť kap. 7.1.16 - str. 17: 
Cesta II/507 (regionálneho významu), zabezpečiť územnú rezervu 
pre preložky v koridore danom osou a ochranným pásmom preložky 
v úsekoch: 
• Trenčianske Stankovce - Bierovce - Trenčianska Turná 
 
 
 
 
2. Doplniť do ÚPN VÚC TSK aj preložku cesty III/1885 v 
zmysle ÚPN Trenčín, v znení zmien a doplnkov č. 1 - 7: 
Koridor obchvatu II/507 je v ÚPN obce Trenčianska Turná na hrane 
severnej strany obce - pred železničnou traťou č. 143 je križovanie 
obchvatu II/507 s cestou III/1885. Nakoľko križovanie so železnicou 
musí byť v zmysle platných predpisov mimoúrovňové, je potrebné 
preložiť aj úsek cesty III/1885 v dĺžke cca 370 m - aby sa križovatka 
týchto ciest vzdialila od železničnej trate tak, aby vôbec bolo možné 
mimoúrovňové križovanie so železnicou realizovať. Bez preloženia 
cesty III/1885 nebude križovanie možné - vzdialenosť je cca 80m, 
čo určite nebude postačujúce. Z tohto dôvodu je potrebné 
zabezpečiť územnú rezervu aj pre preložku cesty III/1885 v zmysle 
ÚPN mesta Trenčín. Pre Trenčiansku Turnú to znamená vylúčiť z 
ÚPN časť pozemkov v severnej časti obce. 
 
3. Preveriť možnosť - cestu II/507 preložiť z polohy od 
Zamaroviec po Skalku nad Váhom 
V trase súčasnej obslužnej komunikácie zo Zamaroviec popri 
diaľnici, bude potrebné cestu rozšíriť, za existujúcim podjazdom pod 
diaľnicu bude pravdepodobne potrebné upraviť trasu kvôli 
polomerom. Cieľom je odľahčiť komunikáciu pútnického miesta 
Skalka. Ak to nebude možné, zvážiť výhľadové úpravy na súčasnej 
ceste II/507 medzi kostolom Skalka a Zamarovcami. Vyrovnanie 

Odporúčané doplniť do ÚPN TNSK, 
v podrobnosti ÚPN regiónu, 
presnejšie požiadavky na riešenie 
daného mimoúrovňového 
križovania, resp. všeobecné 
požiadavky pre mimoúrovňové 
križovania, v zmysle riešenia 
navrhovaného v ÚPN mesta Trenčín. 
 
 

Odporúčané doplniť ÚPN TNSK, 
v podrobnosti ÚPN regiónu, 
presnejšie požiadavky na riešenie 
daného mimoúrovňového 
križovania, resp. všeobecné 
požiadavky pre mimoúrovňové 
križovania, v zmysle riešenia 
navrhovaného v ÚPN mesta Trenčín. 
 
 
 
 
 
 

 
Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK overiť 
navrhované riešenie a v prípade 
potreby upraviť príslušné časti ÚPN 
TNSK. 
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súčasného koridoru zvýši rýchlosť v práve neželaných úsekoch. 
 
 
4. V Trenčíne v časti Orechové zrušiť preložku cesty II/507 po 
Hrádzovej ulici 
 
 
 
5. Diaľničný privádzač východ - preveriť možnosť napojiť aj 
II/507 
 
 
 
 
6. Zosúladiť výhľadovú trasu JVO - mimo ochranných pásiem 
areálu MO SR Zábranie - Kubrá, napojenie sídliska Juh 
 
 
7. Obec Trenčianska Teplá - má problém s výhľadovým 
koridorom diaľničného privádzača na rozhraní mesta Trenčín a 
obce - viď . pdf Trenčianska Teplá- DP východ. 
Pozn.: K poslednej odrážke - v ÚPN mesta Trenčín je naplánovaný 
výjazd z okružnej križovatky na Trenčiansku Teplú už v súčasnosti 
(komunikácie rôzne - výhľad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť vhodnosť navrhovaného 
riešenia. 
 
Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť vhodnosť navrhovaného 
riešenia. 
 
 
Odporúčané upraviť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
 
 
Riešenie dopravného napojenia 
vyznačené v ÚPN mesta Trenčín je 
v súlade s platným znením ÚPN 
TNSK. Vymedzené je ako výhľadové 
a teda smerné. ÚPN mesta Trenčín 
v zmysle stavebného zákona 
nestanovuje žiadne záväzné regulatívy 
pre územie obce Trenčianska Teplá. 
Podrobnejšie riešenie dopravného 
riešenia presahuje podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné ho riešiť 
na úrovni ÚPN obce. 
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8. Preveriť zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie území 
na rozhraní mesta Trenčín a obce Trenčianska Turná 
 
 
 
 
9. Preveriť výhľadové dopravné koridory z časti mesta Trenčín 
- Nozdrkovce, smerom na obec Opatovce a obec Veľké Bierovce. 
 
 
 
 

Odporúčané doplniť do ÚPN TNSK 
požiadavky na zásobovanie pitnou 
vodou a odkanalizovanie území 
na rozhraní mesta Trenčín a obce 
Trenčianska Turná. 
 
Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť, vo väzbe na stanovisko 
obce Opatovce, dopravné 
prepojenie obce Opatovce 
a Nordrkoviec. 
 

343. Veľké Bierovce 
 
List č.: OCU VB S2022/170-
002 
 
Doručené: 1.7.2022 
 
 
 
 

Dňa 09.09.2021 bol uznesením č. 51/2021 schválený Územný plán 
obce Veľké Bierovce, ktorý je riadne zverejnený na webovom sídle 
obce a obec žiada o jeho zapracovanie do ÚPN TNSK, osobitne tie 
objekty, skutočnosti a prvky, ktoré sú nadmiestnym riešením územia 
v lokalite obce, a to: 
 
 
■ Potreba vybudovania zásobníka/zásobníkov vody pre 
zachovanie kapacity vody pre obce Veľké Bierovce, Trenčianske 
Stankovce, Trenčianska Turná a Opatovce tak, ako je to uvedené v 
stanoviskách TVK, a.s. k jednotlivým ÚPN týchto obcí. 
 
■ Potreba začlenenia cyklotrás vyznačených v ÚPN obce, 
ktoré majú nadmiestny charakter, konkrétne sa jedná o trasu 
Trenčín - Trenčianska Turná - Veľké Bierovce - Opatovce - s 
napojením na Vážsku cyklomagistrálu a trasu Krivosud - Bodovka - 
Trenčianske Stankovce - Veľké Bierovce - Opatovce - Trenčianska 
Turná - Trenčín s križovaním v našej obci. 
 

ÚPN obce je v zmysle stavebného 
zákona spracovaný v súlade 
s nadradenou územnoplánovacou 
dokumentáciou, čiže jeho 
zapracovanie nie je v zmysle platnej 
legistatívy v ÚPN TNSK potrebné.  
 
Odporúčané doplniť do ÚPN TNSK 
požiadavky na spôsob zabezpečenia 
zásobovania uvedených obcí pitnou 
vodou. 
 
Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť potrebu premienutia 
uvedených cyklotrás do ÚPN TNSK. 
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■ Potreba súladu nového územia pre vytvorenie športoviska a 
zániku pôvodnej lokácie, s napojením na miestnu komunikáciu s 
vyústením na pripojenie obce na R2. 
 
 
 
■ Potreba zosúladenia VRTky, ktorá pp nie je napojiteľná v 
jednotlivých platných ÚP obcí a ich územiach, ktorými VRTka má 
prechádzať 
 
 
■ Iné - v zmysle ÚPNO 
Obec považuje tieto podnety za relevantné pri preskúmaní ÚPN 
TNSK. 
 

ÚPN TNSK nestanovuje konkrétne 
funkčné využitie jednotlivých 
rozvojových plôch. Stanovenie 
funkčného využitia je predmetom ÚPN 
obce. 
 
ÚPN TNSK vymedzuje koridor 
pre VRT, ktorý musí byť v ÚPN 
jednotlivých obcí rešpektovaný. 
 
 
Berie sa na vedomie. 

344. Zamarovce 
 
List č.: OCÚZ-2022/377-002 
 
Doručené: 6.6.2022 
 

Obec Zamarovce po vzhliadnutí ÚPN TSK v znení zmien a doplnkov 
č. 1-3 navrhuje TSK v k.ú. Zamarovce (min. z jeho intravilánovej 
časti) vynechať prekládku cesty II/507, ktorá je uvedená v platnom 
ÚPN ako výhľad pre budúce obdobie. 
Realizácia takejto prekládky cesty II/507 by bola enormne finančne 
zaťažujúca, prechádzala by popri hrádzi rieky Váh v blízkosti 
existujúcej cyklotrasy a súčasne by narúšala kompozit, ktorý obec 
začala tvoriť vznikom kultúrno-oddychovo-rekreačnej zóny Park 
Frimlovec - Žabák - Kačabar. 
Z pohľadu technických noriem, nie je ani dostatočný priestor 
vybudovať cestu II. triedy v navrhovanom výhľade. Muselo by dôjsť 
k asanáciám rodinných domov, alebo prekládke hrádze a tým aj 
súčasne k prekládke novovybudovanej cyklotrasy. 
 
 
 

Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK 
zhodnotiť možnosť vypustenia 
uvedeného výhľadového úseku 
cesty II/507. 
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Stanoviská ostatných fyzických a právnických osôb 

345. Michal Ďureje 
 
Doručené: 27.5.2021 
 

Návrhy: 
 
KÚ Cigeľ- okres Prievidza: 
 
Navrhované zmeny pre lokalitu/územie definované číslami parciel: 
(C)1464/15, 1464/7, 1464/20, 1464/21, 1464/19, 1464/8, 1464/22, 
1469/8, 1469/3, 1469/6, 1469/5, 1469/4, 1128/14, 1469/7, 1469/10, 
1469/11, 1469/12. 
Návrh na zmenu: 
> Prípustné funkcie po zmene: definovanie územia ako 
územie, ktorého primárne využitie je rekreačné, športové, turistické. 
Akákoľvek hospodársko-ekonomická činnosť je možná iba v oblasti 
lesného hospodárstva. 
> Neprípustná funkcia po zmene: hospodárska činnosť 
zameraná na povrchové dobývanie nerastných surovín, banská 
činnosť povrchovým spôsobom, priemyselná činnosť v oblasti 
chemického priemyslu. 
Dôvod zmeny: ochrana okolitej prírody, susediacich lesných 
pozemkov a eliminácia environmentálnej záťaže v krajine. 
 
Navrhované zmeny pre lokalitu/územie definované číslami parciel 
(parcely kameňolomu): (C) 
1464/9,1464/10,1464/11. 
Návrh na zmenu: 
> Prípustné funkcie po zmene: definovanie územia ako 
územie, ktorého primárne využitie je rekreačné, turistické účely. 
Hospodársko-ekonomická činnosť primárne vychádzajúca 
z oblasti lesného hospodárstva. 
> Neprípustná funkcia po zmene: hospodárska činnosť 
zameraná na dobývanie nerastných surovín povrchovým spôsobom, 

 
 
 
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
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banská činnosť povrchovým spôsobom, priemyselná činnosť v 
oblasti chemického priemyslu. 
Dôvod zmeny: potreba rekultivácie pozemkov po ťažbe andezitu, 
ochrana okolitej prírody, susediacich lesných pozemkov a eliminácia 
environmentálnej záťaže v krajine. 
 
KÚ Podhradie - okres Prievidza: 
 
Navrhované zmeny pre lokalitu/územie definované číslami parciel: 
mimo hraníc dobývacieho priestoru: C: 1437/6, 1437/7, 2250/3, 
1437/5  
 
Návrh na zmenu: 
> Prípustné funkcie po zmene: definovanie územia ako 
územie, ktorého primárne využitie je rekreačné, športové, turistické. 
Akákoľvek hospodársko-ekonomická činnosť je možná iba v oblasti 
lesného hospodárstva. 
> Neprípustná funkcia po zmene: hospodárska činnosť 
zameraná na povrchové dobývanie nerastných surovín, banská 
činnosť povrchovým spôsobom, priemyselná činnosť v oblasti 
chemického priemyslu. 
Dôvod zmeny: ochrana okolitej prírody, susediacich lesných 
pozemková eliminácia environmentálnej záťaže v krajine. 
 
Navrhované zmeny pre lokalitu/územie definované číslami parciel 
(parcely kameňolomu): 1567/4, 1437/4,1567/1,1437/2,1567/1 
 
Návrh na zmenu: 
 
> Prípustné funkcie po zmene: definovanie územia ako 
územie, ktorého primárne využitie je rekreačné, turistické účely. 
Hospodársko-ekonomická činnosť primárne vychádzajúca 

 
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
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z oblasti lesného hospodárstva. 
> Neprípustná funkcia po zmene: hospodárska činnosť 
zameraná na dobývanie nerastných surovín povrchovým spôsobom, 
banská činnosť povrchovým spôsobom, priemyselná činnosť v 
oblasti chemického priemyslu. 
 
Dôvod zmeny: potreba rekultivácie pozemkov po ťažbe andezitu, 
ochrana okolitej prírody, susediacich lesných pozemkov a eliminácia 
environmentálnej záťaže v krajine. 
 
KÚ Lehota pod Vtáčnikom - okres Prievidza: 
 
Navrhované zmeny pre lokalitu/územie definované číslami parciel: 
Návrh na zmenu: Malá Lehota I mimo hraníc dobývacieho priestoru 
C 2243/13, C 2243/14, C 2256/7, C 2240/2-3, C 2232/28, C 
2232/36-38, C 2243/15 (časť E 1862/501), C 2240/2 (časť E 1892, 
1890/3), C 2243/16 (E 1890), C 2256/7 (E 1865/1), C 2244/8, C 
2243/17 (E 1890), 
DP Malá Lehota: C 2284, 2243, 2240, 2285, 2305/2, 2289/2, C 
2243/1, C 2240/1, 
Lancast: C 2284/2 
> Prípustné funkcie po zmene: definovanie územia ako 
územie, ktorého primárne využitie je rekreačné, športové, turistické. 
Akákoľvek hospodársko-ekonomická činnosť je možná iba v oblasti 
lesného hospodárstva. 
> Neprípustná funkcia po zmene: hospodárska činnosť 
zameraná na povrchové dobývanie nerastných surovín, banská 
činnosť povrchovým spôsobom, priemyselná činnosť v oblasti 
chemického priemyslu. 
Dôvod zmeny: ochrana okolitej prírody, susediacich lesných 
pozemkov a eliminácia environmentálnej záťaže v krajine. 
Navrhované zmeny pre lokalitu/územie definované číslami parciel 

 
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
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(parcely kameňolomu): 
Návrh na zmenu: 485, 488, 608/2,1145,1860,1862,1863,1864,1890, 
1892,4860, 4892, C 2235/2, C 2242, C 2244/2 
 
> Prípustné funkcie po zmene: definovanie územia ako 
územie, ktorého primárne využitie je rekreačné, turistické účely. 
Hospodársko-ekonomická činnosť primárne vychádzajúca 
z oblasti lesného hospodárstva. 
 
> Neprípustná funkcia po zmene: hospodárska činnosť 
zameraná na dobývanie nerastných surovín povrchovým spôsobom, 
banská činnosť povrchovým spôsobom, priemyselná činnosť v 
oblasti chemického priemyslu. 
Dôvod zmeny: potreba rekultivácie pozemkov po ťažbe andezitu, 
ochrana okolitej prírody, susediacich lesných pozemkov a eliminácia 
environmentálnej záťaže v krajine. 
 
 
KÚ Bystričany - okres Prievidza: 
 
Navrhované zmeny pre lokalitu/územie definované číslami parciel: 
1097, 1098/1, 1098/3, 1098/4, 1098/5, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 
1118, 1119, 1120, 1121, 1150, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 
1155, 1156, 1157, 1158, 1159 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 
1166, 1167, 1168, 1169 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 
1177, 1178, 1181, 1185. 
 
Návrh na zmenu: 
 
> Prípustné funkcie po zmene: definovanie územia ako 
územie, ktorého primárne využitie je rekreačné, turistické a 
archeologické účely. Akákoľvek hospodársko-ekonomická činnosť 

 
 
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
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je možná iba v oblasti lesného hospodárstva. 
> Neprípustná funkcia po zmene: hospodárska činnosť 
zameraná na dobývanie nerastných surovín, banská činnosť 
povrchovým spôsobom, priemyselná činnosť v oblasti chemického 
priemyslu. 
Dôvod návrhu zmien: Lokalita je stále definovaná ako „Dobývací 
priestor Bystričany" a je stále vedená ako aktívny dobývací priestor, 
i napriek tomu, že ťažba je tu zastavená a akékoľvek ťažobné 
priestory nezískali potrebné povolenia. Územie pod názvom Hrádok 
patrí do NATURA 200 a CHKO. 
 

chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
 

KÚ Kamenec pod Vtáčnikom - okres Prievidza: 
 
Navrhované zmeny pre lokalitu/územie definované číslami parciel: 
2-362, 2-363, 2-364 
Návrh na zmenu: 
> Prípustné funkcie po zmene: definovanie územia ako 
územie, ktorého primárne využitie je rekreačné, turistické a 
archeologické účely. Akákoľvek hospodársko-ekonomická činnosť 
je možná iba v oblasti lesného hospodárstva. 
> Neprípustná funkcia po zmene: hospodárska činnosť 
zameraná na dobývanie nerastných surovín, banská činnosť 
povrchovým spôsobom, priemyselná činnosť v oblasti chemického 
priemyslu. 
 
Dôvod návrhu zmien: viď dôvod v KÚ Bystričany. 

 
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
 

346. Marian Chupáč 
 
Doručené: 6.6.2022 
 

V rámci procesu preskúmania Územného plánu Veľkého územného 
celku Trenčianskeho kraja prosím, zrušiť dobývací priestor Hrádok, 
a zohľadniť nasledovné argumenty: zachovať turistickú a lezeckú 
lokalitu, a tiež významné archeologické nálezisko. 

Zrušenie dobývacieho priestoru 
podlieha príslušným ustanoveniam 
zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane 
a využití nerastného bohatstva (banský 
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zákon) v znení neskorších predpisov. 
Prostredníctvom ÚPN TNSK nie je 
možné zrušiť dobývací priestor. 
  

347. Mgr. Robert Keprt 
 
Doručené: 7.6.2022 
 

Nesouhlasím s težbou andezitu na halštatském hradišti Hrádok v 
obci Bystričany a žádám, aby tento můj nesouhlas byl zohledněn v 
Územním plánu Velkého územního celku Trenčínského kraje. 
Kulturní stát neničí svoje kulturní dedictví. Kulturní stát je chráni! 
Nerostné suroviny lze težit jinde, lze je i koupit, ale halštatské 
hradište si nekoupíte. 
Podle české verze wikipedie (citoval bych rád z moravské, ale tu 
nemáme) je na Slovensku nejméne 9 až 10 rúzných oblastí, kde se 
andezit vyskytuje. https://cs.wikipedia.org/...zit 
I kdyby ale hradište Hrádok bylo jediným místem na Slovensku, kde 
by bylo možné težit andezit, protestoval bych. 
Jaký smysl by vůbec měly chránené krajinné oblastí, kdyby cílem 
ochrany prírody bylo ve velkoplošných chránených územích ničit 
prírodní a kulturní památky, kvůli jejichž hodnote byly vyhlášeny? 
Nestavělo by to na hlavu celý systém ochrany kultury a životního 
prostredí na planete, jak se vyvíjel od prvopočáteční úcty ke 
chrámu, zmiňované už v bibli (a týká se to nepochybne i jiných 
památek o tísíce let dříve, v předkřesťanské dobe), až po současný 
stav, který živí mnoho úredníků i politíků a na kterém se podílejí 
tísíce dobrovolníkú ve svém volném čase zdarma i na svoje vlastní 
náklady? 
Prosím, neberte si príklad z nekterých odstrašujících situací v jiných 
zemích. O pomerech na Moravě jsem informován pravdepodobne 
lépe, vím, že sice český stát mnoha moravským památkám 
objektívne pomáhá, ale památkové péče se v nekterých 
nejbolavejších prípadech v České republice nedovoláte. Nikdo 
nepomůže. 
Prosím, zachovejte nám Moravanům Slovensko jako dobrý příklad a 

Zrušenie dobývacieho priestoru 
podlieha príslušným ustanoveniam 
zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane 
a využití nerastného bohatstva (banský 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
Prostredníctvom ÚPN TNSK nie je 
možné zrušiť dobývací priestor. 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce 
Bystričany. 
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vzor pro celý svet, kde sice také není vše dokonalé (garáže na 
Bratíslavském hrade, zničení synagogy v Rajci po roce 1989), ale 
kde se podařilo prosté lidi i jejich politíky od vlády přes parlament až 
po starosty obcí sjednotit na lásce k rodné zemi a na tom, že 
kulturní dedictví je tím, na čem stojí celé národy, slovenský 
nevyjímaje. 
Obdivuju na slovenských politících, jak vymysleli, prosadili a 
obhajují i rozvíjejí obnovu hradních zřícenin v celé zemi. Obdivuju, 
že do tohoto svého úsilí zapojili i nejchudší lidi na Slovensku, takže 
pomáhají dvakrát. Je mi jen líto, že o tak skvelé práci slovenských 
politiků i prostých slovenských lidí neví lidé a politici ve všech 
státech a zemích světa, aby se příkladem Slovenska inspirovali. Že 
o tom nevědí ani politici a úředníci u nás na Moravě (nebo nechtejí 
vědět?). Možná neznám dostatečne dobré modely péče o kulturní 
dědictví v jiných státech, zejména tech vzdálenejších, na jiných 
kontinentech, ale mohu Vás ujistít, že nic podobného na Morave, 
pokud je mi známo, nejen v současné dobe neexistuje, ale 
neexistovalo ani nikdy předtím. 
Na Slovensku by pro mně bylo snad jednodušší hledat na mapě 
hradní zříceniny s viditelnými pozůstatky budov, kde v posledních 
letech neprobíhá obnova, kácení náletových dřevin, statické 
zajištení zdiva, než obráceně hledat ruiny hradů, kde Slováci 
doslova nedřou z úcty ke svým predkům i potomkům. Na Moravě by 
byl výčet velmi strohý. Rekonstrukce hradu Helfštejna je vnímána 
rozporuplne, předhradí až na bezdůvodně o jedno podlaží zvýšenou 
bránu (to nikomu nevadilo) dopadlo dobře, cenami ověšený a 
uskutečnený projekt "zastřešení" hradního jádra vnímám ale bez 
nadšení. Že by se do tohoto státem financovaného projektu nejak 
zapojila chudá veřejnost, aby se jí pomohlo, mi není známo. 
Nadšenci opravují sice hrad Cimburk v Koryčanech a jakési spolky 
vyhlásili zámer na obnovu zrícenin hradů Blansek (obec Vavřinec) a 
Devičky (obec Pavlov), ale výsledky na Blanseku jsem nepozoroval 
zatím žádné a na případné úspechy na Devičkách si zřejmě ješte 
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hodne dlouho počkáme. Zbývá uvést ješte záměr obnovit zámeček 
na nekdejším katastru Katzelsdorf u Valtic, zbořený v pohraničním 
pásmu. Letáčky mám k některým z těch přislíbených projektů doma, 
ale zatím platí, že zatímco na Moravě hodne mluvíme, na Slovensku 
mluví málo, ale o to více pro památky dělají. Kéž bychom vymenili 
raději slovenskou stručnost za dosud spíše prázdná moravská 
gesta, abych i na úspechy moravské památkové péče mohl být 
hrdý. 
U nás mohu jen jmenovat památky, jejichž ničení probíhá po dobu 
desítek let nebo už doběhlo (zámek Brno- Zábrdovice, Bučovice-
Vícemilice, Ostrava-Kunčice, část zámku Jehnice, část zámku 
Královo Pole, synagoga v Brně na Křenové ulici - vše po roce 1989, 
ve vystupňované míre v posledních pěti letech)... 
Lze se ptát, zda na kulturním dědictví v případé ohrožených 
památek na Moravě ještě vůbec někomu záleží... Mám čím dál větší 
pochybnosti... 
Prosím o příslušnou úpravu v tom smyslu, aby územní plán 
Trenčínského kraje nepřipouštěl těžbu na Hrádku ani v jeho těsné 
blízkosti. 

348. AGS Ateliér 
 
Doručené: 12.1.2022 
 

Problémom skúmania je nesúlad priebehu hraníc PHO 2. stupňa VZ 
Hradište uvedených v ÚPN VÚC TK ZaD č.2 a 3 s grafickým 
vyznačení z rozhodnutia o PHO, podľa podkladu (cca 1 : 10000) 
dodaného ZsVS a.s. Uplatnenie aktuálneho priemetu hraníc PHO a 
podmienok využitia územia, povolených činností a 
obhospodarovania územia hyg. ochrany v rámci ÚPD VÚC TK a 
Obce Uhrovec. 

Odporúčané hranicu PHO v ÚPN 
TNSK upraviť v zmysle 
pripomienky. 
Hranice PHO vyznačené v ÚPN TNSK 
majú výhradne informatívny chrakter a 
záväzné je ich vymedzenie v zmysle 
rozhodnutí príslušných orgánov. 
 

349. Jozef Trenčan 
 
Doručené: 7.6.2022 
 

Zistil som že mokraď Staré koryto Váhu Savčina-Podvažie ktorá 
územne spadá pod správu CHKO Strážovské vrchy bola do 
schválenia zmien a doplnkov ÚP TSK v r.2018 evidovaná v grafickej 
časti výkresovej dokumentácie pri miestnej časti Savčina, po 
schválení zmien a doplnkov ÚP TSK v r.2018 je v grafickej časti 

 
Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu 
Veľkého územného celku 
Trenčianskeho kraja boli obstarané 
v súlade s príslušnými právnymi 
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vykresovej dokumentácie ÚP TSK už uvedená mokraď zakreslená 
2km južným smerom pri miestnej časti Podvažie v lokalite terajšieho 
koryta Váhu a na priľahlých pozemkoch povyše cestného mosta cez 
rieku Váh, Ilava-Pruské. 
V textovej časti schválených zmien a doplnkov ÚP TSK z r.2018 
som sa nedopátral o dôvode tejto zmeny premiestnenia mokrade 
regionálneho významu do inej lokality vzdialenej 2km od pôvodného 
výskytu tohto biotopu v k.ú. Pruské. 
Keďže v širšom záujmovom území pôvodnej lokalizácie mokrade 
bolo riešených už viac investičných zámerov investorov - Ťažba 
štrkopieskov na nevyhradenom ložisku Košeca; realizácia 
developerského projektu obytného súboru 200 rodinných domov 
Nová Savčina, je takmer isté že premiestnenie biotopu mokrade do 
inej lokality bolo záujmovo účelové. 
Z podkladov ÚP TSK ani zo schválených zmien a doplnkov z r2018 
nie je jasný dôvod a iniciátor tejto pozoruhodnej manipulácie s 
premiestnením biotopu mokrade Staré koryto Váhu Savčina-
Podvažie k.ú. Pruské okres Ilava z miesta jej pôvodnej lokalizácie, 
do inej lokality o 2km. 
Týmto vás o vyššieuvedenej zistenej skutočnosti informujem a 
zároveň podávam podnet na preskúmanie opísanej skutočnosti 
premiestnenia mokrade v územno-plánovacej dokumentácii TSK. 
 

predpismi. 
 
Zistenie dôvodov na obstaranie 
predchádzajúcich zmien a doplnkov 
ÚPN TNSK nie je predmetom 
aktuálneho preskúmania. 
 
Odporúčané pri spracovaní návrhu 
zmien a doplnkov ÚPN TNSK overiť 
aktuálnosť vyznačenia uvedenej 
mokrade. 

Doručené: 30.6.2022 
 

Miestna časť obce Pruské, Podvažie nemá vybudovaný verejný 
vodovod ani kanalizáciu, domácnosti majú vybudované vlastné 
domáce studne na čerpanie podzemnej pitnej vody. 
V období 70-80tych rokoch 20.storočia bol po rozsiahlom štátnom 
hydrogeologickom prieskume v lokalite Savčina-Podvažie k.ú. 
Pruské vybudovaný vodárenský zdroj pitnej vody, vrty HPS-1, HPS-
2, HPS-3, HPS-4. Na ochranu tohto vodárenského zdroja vydal 
bývalý ONV odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného 
hospodárstva v Považskej Bystrici rozhodnutie o určení ochranných 

ÚPN TNSK nestanovuje ochranné 
pásma vodárenských zdrojov. 
OP zakreslené v ÚPN TNSK vyplývajú 
v rozhodnutí príslušných orgánov 
a majú len informatívny charakter. 
Ochranné pásma uvedeného 
vodárenského zdroja boli zrušené 
v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. 
príslušným orgánom štátnej vodnej 
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pásem č. PLVH-1053_1984-405 zo dňa 8.8.1986 
Vedúcou geologičkou hydrogeologického prieskumu a 
spracovateľkou odborných podkladov k zriadeniu vodarenského 
zdroja bola RNDr. Némethyová, zamestnankyňa štatneho podniku 
Vodné zdroje Bratislava. Pracovníci tohto podniku vrty v uvedenej 
lokalite aj zrealizovali. 
Tá istá geologička už ako súkromná osoba poskytla výsledky 
štátneho hydrogeologického prieskumu pri zriadení vodárenského 
zdroja investorovi - zaujemcovi o ťažbu štrkopieskov v ochrannom 
pásme vodného zdroja. Táto geologička ako odborne spôsobilá 
osoba na základe získaných informácií z  hydrogeologického 
výskumu pre vodarenský zdroj v tejto lokalite Savčina-Podvažie 
odborne spracovala investorovi aj zámer pre ťažbu štrkopieskov v 
tejto lokalite - Ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku 
Košeca; k.ú. Košeca, k.ú. Pruské. 
RNDr. Némethyová geologička, ako spracovateľka zámeru ťažby 
štrkopieskov zároveň v r2008 v súvislosti s prípravou ,,ničím 
nezaťaženého voľného poľa'' pre plánovanú činnosť investora, 
požiadala územne príslušný Obvodný úrad životneho prostredia o 
prehodnotenie využivania vodárenského zdroja Savčina-Podvažie a 
o zrušenie ochranného pásma tohto vodného zdroja. 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica ako 
dodávateľ pitnej vody v regióne doteraz vodárenský zdroj Savčina-
Podvažie nevyužíval ani do budúcnosti tento zdroj pitnej vody 
neuvažuje využívať. V pripomienkovaní na základe verejnej 
vyhlášky sa nikto nevyjadril vo veci že mieni vodarenský zdroj 
Savčina-Podvažie k.ú. Pruské využívať v budúcnosti na čerpanie a 
dodávku pitnej vody.  
Vrty tohto vodárenského zdroja sú vybudované na pozemkoch 
súkromných vlastníkov v sučasnosti v užívaní PD Pruské.  
Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici na základe 
podnetu žiadateľa Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská 
Bystrica začal vodoprávne konanie a na základe jeho výsledku 

správy.  
Odporúčané preveriť aktuálnosť 
vyznačených hraníc PHO v ÚPN 
TNSK. 
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žiadateľovi zrušil pôvodné rozhodnutie o určení ochranných pásem 
nevyužívaných vodarenských zdrojov č. PLVH-1053_1984-405 zo 
dňa 8.8.1986. 
Zrušenie rozhodnutia o určení ochranných pásem sa uskutočnilo 
verejnou vyhláškou na základe rozhodnutia Obvodného úradu 
životného prostredia v Považskej Bystrici č. OÚ ŽP-2009/00010-
4/BB7 zo dňa 12. januára 2009.  
Všetky takéto potrebné rozhodnutia prebehli v tej dobe raketovým 
tempom v prospech zámeru investora ako príprava k procesu EIA 
na MŽP SR vo veci Ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku 
Košeca; k.ú. Košeca, k.ú. Pruské ktorý prebehol vo februári r2009.  
 
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/tazba-strkopieskov-na-
nevyhradenom-lozisku-koseca 
 
Vo veci premiestnenia chráneného územia Mokraď Staré koryto 
Váhu Savčina-Podvažie k.ú. Pruské mimo tejto dotknutej lokality, 
bývalom ochrannom pásme VZ som podal podnet na preskúmanie 
ÚP dokumentácie TSK  emailom dňa 7.6.2022.  
 
RTVS odvysielala v sobotu 25. júna 2022 na 2.programe v 
popoludňajších hodinách dokument Ostrov žitny už nie je taký pitný 
- o kvalite pitnej vody na Žitnom ostrove (územie medzi Dunajom a 
Malým Dunajom) - údajne najväčšej zásobárni pitnej vody v strednej 
Európe.  
Vodné zdroje z ktorých čerpajú a pijú vodu obce a mestá na Žitnom 
ostrove majú 10-15x prekročené hodnoty škodlivých látok. V 
mnohých obciach podľa rozborov vzoriek vody, tam pijú doslova 
kontaminovanú vodu. 
Vodárenské zdroje z ktorých čerpajú pitnú vodu napriek vysokej 
kontaminácii škodlivými látkami tam nikto neruší aj keď čerpaná 
voda z týchto VZ a takáto voda dodávaná do verejných vodovodov v 
obciach, už nevykazuje ukazovatele pre pitnú vodu a je vhodná len 
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ako úžitková voda.  
Pre porovnanie z uvedeného TV dokumentu o kvalite pitnej vody na 
Žitnom ostrove - k zrušeniu ochranného pásma VZ Savčina-
Podvažie stačilo jeho nevyužívanie na čerpanie pitnej vody. Nikto v 
čase zrušenia ochranného pásma tohto VZ neriešil kvalitu-nekvalitu 
podzemnej pitnej vody vo vrtoch tohto vodárenského zdroja. 
https://www.rtvs.sk/televizia/live-2 
 
V pripomienkach v rozhodnutí o zrušení vodárenského zdroja a 
ochranného pásma požaduje dokonca užívateľ poľnohospodárskej 
pôdy PD Pruské, na pozemkoch ktoré užíva a sú na nich 
vybudované vrty vodarenského zdroja - ich demoláciu a odstránenie 
vrátane aj VN elektrickej prípojky ktorá bola účelovo k vrtom 
vybudovaná. PD Pruské posledné roky intenzívne polieva tieto 
obhospodarované pozemky digestátom - fermentovaným obsahom 
nádrží z bioplynovej stanice.  
Obsah nádrží na výrobu bioplynu tvoria údajne aj živočíšne zbytky 
pri spracovaní zvierat z bitúnkov. 
 
Je opodstatnené zrušenie vodárenského zdroja Savčina-Podvažie 
k.ú. Pruské a jeho ochranných pásem, respektíve až úplná 
likvidácia týchto vrtov-studní keďže predmetom tohto zrušenia 
nebola kvalita podzemnej vody vo vrtoch HPS-1, HPS-2, HPS-3, 
HPS-4 ale len vyjadrenie a žiadosť Považskej vodárenskej 
spoločnosti a.s. Považská Bystrica o zrušenie ochranného pásma 
vodarenského zdroja keďže ho nevyužíva na čerpanie pitnej vody? 
 
To je toľko zdrojov kvalitnej pitnej vody na území VÚC TSK že 
hydrogeologicky preskúmaný vybudovaný vodárenský zdroj 
Savčina-Podvažie k.ú. Pruské sa záujmovo účelovo zrušil, aby sa 
uvoľnili podmienky pre záujmy developerov v oblasti špekulácii s 
pozemkami, ťažby štrkopieskov alebo skládkovania odpadov? Títo 
potencionálni investori v rôznych svojich zámeroch mali na štatne 
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náklady urobený geologický prieskum lokality. S týmito výsledkami 
geologického prieskumu pôvodne zameraného na vyhľadávanie 
zdrojov pitnej vody, teraz trhovo nakladajú niekdajší odborní 
kompetentní pracovníci štátnych geologických pracovísk, a už ako 
odborne sposobilé súkromné osoby ponúkajú spoluprácu 
potencionálnym investorom v ich rôznorodých podnikateľských 
zámeroch v lokalite vodarenského zdroja Savčina-Podvažie k.ú. 
Pruské.  
 
Týmto podávam podnet na preskúmanie opodstatnenosti 
Rozhodnutia verejnou vyhláškou ktorým na podnet žiadateľa 
Považská vodarenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica, Obvodný 
úrad životného prostredia v Považskej Bystrici č. OÚ ŽP-
2009/00010-4/BB7 zo dňa 12. januára 2009 zrušil rozhodnutie o 
určení ochranných pásem vodárenského zdroja Savčina-Podvažie 
k.ú. Pruské, ktoré bolo vydané bývalým ONV odbor 
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Považskej 
Bystrici č. PLVH-1053_1984-405 zo dňa 8.8.1986. 
 
Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu 
Trenčianskeho kraja ktorú schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho 
samosprávneho kraja dňa 28.05.2018 uznesením č. 98/2018 a 
vyhlásená bola Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2018 s účinnosťou od 28.06.2018, už 
neobsahuje vyššie popísané vodárenské zdroje Savčina-Podvažie 
k.ú. Pruské a ani ich ochranné pásma. Vykresová časť ÚP TSK 
dokumentuje zmenu polohy o 2km chráneného územia Mokraď 
Staré koryto Váhu Savčina-Podvažie k ú. Pruské - táto zmena 
polohy biotopu  nemá oporu a odôvodnenie v textovej časti krajskej 
územnoplánovacej dokumentácie. 
https://www.tsk.sk/uzemne-planovanie-investicie-zivotne-
prostredie/uzemno-planovacia-dokumentacia/zmeny-a-doplnky-up-
vuc-trencianskeho-kraja-c.-3-2018.html?page_id=538760 
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Zmena ÚP Pruské, bez ochranného pásma vodárenského zdroja a 
so zmenenou polohou mokrade 
https://ulozto.sk/file/FBv6Z2wTkbz0/pruske-rozsirenie-up-obce-
zip#!ZGtmLmR2ZGHjZzIxZ2H4AGR0ZwLjZQO6LzgCASyHoxuPrQ
MvAt== 
 
Developerský obytný projekt Nová Savčina, na území  zrušeného 
ochranného pásma VZ a na území chránenej mokrade v jej 
pôvodnej polohe pred premiestnením biotopu o 2 km 
https://oskarhantak.sk/ibvsavcina?fbclid=IwAR2_0OJhKKiPVlpFHB
qwx0ZTjtSlLqJw6-gghZspYvVXy86m7aWi27yIPWA 
 
https://www.facebook.com/1740239669392408/posts/81404514093
71170/?app=fbl 
 
Ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku Košeca; k.ú. Košeca, 
k.ú. Pruské - v zrušenom ochrannom pásme VZ  
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/tazba-strkopieskov-na-
nevyhradenom-lozisku-koseca 
 
http://old.koseca.sk/obcan/zivotne-prostredie/tazba-strkopieskov-
koseca/ 
 
Obrazové a textové prílohy súvisiace s vecou podnetu. 

350. Darina Matoušeková  
 
Doručené: 13.6.2022 
 

Na základe pripomienkovania k územnému plánu TNSK, týmto 
zasielam podnet na zachovanie turistickej a lezeckej lokality 
HRÁDOK v Kamenci pod Vtáčnikom okr. Prievidza. 
Je to neskutočne krásne prírodné prostredie .. lokalita môjmu srdcu 
blízka... prosím Vás o jej zachovanie pre všetkých a aj budúce 
generácie.!!! Je to oblasť s významnými archeologickými nálezmi. 
Zachovajte prosím kus krásnej prírody!!!! 

ÚPN TNSK nestanovuje požiadavky 
na využitie územia, ktoré by 
do budúcna bránili zachovaniu daného 
územia ako turistickej a lezeckej 
lokality.  
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
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 využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
 

351. Združenie obcí Púchovská 
dolina 
 
 
Doručené: 20.6.2022 
 
 
 
 

Na základe zverejnenej verejnej vyhlášky Oznámenie o začatí 
preskúmania územnoplánovacej dokumentácie: „Územný plán 
Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja" Vám posielame 
podnet na zmenu ÚPN TNSK, kde ako Združenie obcí Púchovská 
dolina, IČO: 422 80 788 žiadame doplnenie infraštruktúry 
cyklistickej dopravy - cyklistickú komunikáciu, tzv. cyklotrasu 
Púchovskej doliny, s cieľom prepojenia na zrealizovanú „Vážsku 
cyklotrasu, úsek 6: Púchov - Nosická priehrada“ a cyklotrasy „III. 
etapy cyklotrasy BEVLAVA v úseku Horní Lideč - Strelná (CZ)“. 
Trasa cyklotrasy tvorí prílohu tohto listu. 
V prípade potreby doplnenia ďalších informácií ma kontaktujte na 
t.č. 042/445 09 12, Ing. Milan Panáček, predseda Združenia obcí 
Púchovská dolina. 

Koridor uvedenej cyklotrasy je už 
v súčasnosti vymedzený v ÚPN TNSK, 
v etape výhľad.  
Odporúčané upraviť ÚPN TNSK 
v zmysle pripomienky. 
 

352. Andrej Fridrich 
 
Doručené: 20.6.2022 
 

Ako obyvatelia okresu Prievidza, žiadame o zmenu oblasti - lokalita 
Hrádok z dobývacieho priestoru na priestor s rekreačným využitím 
verejnosťou a prosím viac ju nedrancovať nadmernou ťažbou 
andezitu a prispievať tak k znehodnocovaniu okolitých lesov v celej 
dotknutej oblasti od obce Cigeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, 

ÚPN TNSK nestanovuje požiadavky 
na využitie územia, ktoré by bránili 
rekreačnému využitiu lokality.  
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
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Kamenec pod Vtáčnikom a Bystričany. Výsledok môžu oceniť ešte 
aj naše budúce generácie. 
 

využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
 

353. Lucia Bartošová 
 
Doručené: 20.6.2022 
 
 
 
 

Podnet pre lokalitu Hrádok: 
Ako obyvateľ okresu Prievidza, žiadam o zmenu oblastí lokalita 
Hrádok z dobývacieho priestoru na priestor s rekreačným využitím 
verejnosťou a prosím ju viac nedrancovať nadmernou ťažbou 
andezitu a prispievať tak k znehodnocovaniu okolitých lesov v celej 
dotknutej oblastí. 

ÚPN TNSK nestanovuje požiadavky 
na využitie územia, ktoré by bránili 
rekreačnému využitiu lokality.  
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
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354. Mgr. Anna Obžerová 
 
Doručené: 16.6.2022 
 

K zmene Územnému plánu: Zrušiť dobývací priestor Hrádok 
Hrádok je krásna turistická oblasť, lezecká lokalita, archeologické 
nálezisko. 
Susedí s Národnou prírodnou rezerváciou Veľká skala. Hrádok je 
súčasťou CHKO Ponitrie. V blízkosti sa nachádza Prírodná 
rezervácia Makovište. 
Takéto krásne lokality sa nesmú zničiť!!! 

ÚPN TNSK nestanovuje požiadavky 
na využitie územia, ktoré by bránili 
rekreačnému využitiu lokality.  
 
Zrušenie dobývacieho priestoru 
podlieha príslušným ustanoveniam 
zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane 
a využití nerastného bohatstva (banský 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
Prostredníctvom ÚPN TNSK nie je 
možné zrušiť dobývací priestor. 
 

355. Rastislav Áč 
 
Doručené: 21.6.2022 
 

Síce nie ako obyvateľ okresu Prievidza, no zato vášnivý horolezec 
často navštevujúci túto nádhernú lokalitu (ergo majúci veľmi 
pozitívny vzťah k danému miestu), žiadam o zmenu oblasti - lokalita 
Hrádok z dobývacieho priestoru na priestor s rekreačným využitím 
verejnosťou (horolezecká činnosť, turistika). Prosím viac ju 
nedrancovať nadmernou ťažbou andezitu a prispievať tak k 
znehodnocovaniu okolitých lesov v celej dotknutej oblasti obsahujúc 
obce Cigeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Kamenec pod 
Vtáčnikom a Bystričany. Výsledok zaiste ocenia ešte aj budúce 
generácie, nakoľko daná oblasť disponuje krásnymi prírodnými 
scenériami, je veľmi významnou lokalitou pre horolezcov (ideálnou 
prípravou na Tatry, ergo najvýznamnejšia oblasť na SK po nich) a v 
neposlednej rade sa nachádza v CHKO Ponitrie. 

ÚPN TNSK nestanovuje požiadavky 
na využitie územia, ktoré by bránili 
rekreačnému využitiu lokality.  
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
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356. Ivana Kasanová 
 
Doručené: 24.6.2022 
 

Som vlastníckou pozemkov, parcely reg .KN „C" č. 3162/2 a č. 
4863/6 v k.ú. Handlová a práve druhá parcela (4863/6) sa nachádza 
za hranicou intravilána Handlovej. (Pozemky sú susediace, hranica 
prechádza cez pozemok). 
Žiadam o posunutie hranice intravilána po obvode tohto pozemku, 
nakoľko by sme v budúcnosti radi podali žiadosť o stavebné 
povolenie. 

Uvedená požiadavka presahuje 
podrobnosť ÚPN TNSK. Stanovenie 
konkrétneho funkčného využitia 
pre konkrétne plochy presahuje obsah 
a podrobnosť ÚPN regiónu a je 
potrebné uvedenú požiadavku riešiť 
v ÚPN mesta Handlová. 

357. Ľubomír Kollár 
 
Doručené: 22.6.2022 
 

Nesúhlasím z možnosťou ťaženia andezitu, zmeny oblasti na 
dobývací priestor v lokalite Hrádok(Bystričianska dolina) v CHKO 
Ponitrie. Som za zachovanie turistickej a lezeckej lokality. 

ÚPN TNSK nestanovuje požiadavky 
na využitie územia, ktoré by bránili 
rekreačnému využitiu lokality.  
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
 
 

358. Alena Marošová 
 
Doručené: 23.6.2022 
 

ako obyvateľ okresu Prievidza, žiadam o zmenu oblasti - lokalita 
Hrádok - z dobývacieho priestoru na priestor s rekreačným využitím 
verejnosťou. Jednoznačne som za zrušenie dobývacieho priestoru, 
navrhujem zachovať turistickú a lezeckú lokalitu, významné 
archeologické nálezisko a jeden krásny kút hornonitrianskej prírody. 

ÚPN TNSK nestanovuje požiadavky 
na využitie územia, ktoré by bránili 
rekreačnému využitiu lokality.  
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
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Ďalšie dobývanie kameňa prispieva k znehodnocovaniu okolitých 
lesov v celej oblasti od obce Cigeľ, Podhradie, Lehota pod 
Vtáčnikom, Kamenec pod Vtáčnikom a Bystričany. Podotýkam, že 
spomínaná oblasť HRÁDOK patrí do katastrálneho územia obce 
BYSTRIČANY. 

využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
 
Zrušenie dobývacieho priestoru 
podlieha príslušným ustanoveniam 
zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane 
a využití nerastného bohatstva (banský 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
Prostredníctvom ÚPN TNSK nie je 
možné zrušiť dobývací priestor. 
 

359. Andrej Harak 
 
Doručené: 28.6.2022 
 

Pre lokalitu Hrádok v k. ú. Bystričany: 
Prípustné funkcie po zmene: definovanie územia ako územie, 
ktorého primárne využitie je rekreačné, turistické a archeologické 
účely. Akákoľvek hospodársko-ekonomická činnosť je možná iba v 
oblasti lesného hospodárstva. 
Neprípustná funkcia po zmene: hospodárska činnosť zameraná na 
dobývanie nerastných surovín, banská činnosť povrchovým 
spôsobom, priemyselná činnosť v oblasti chemického priemyslu. 

ÚPN TNSK nestanovuje požiadavky 
na využitie územia, ktoré by bránili 
rekreačnému využitiu lokality.  
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
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životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
 

360. ŠOP SR  
Správa CHKO Strážovské 
vrchy 
 
List č.: CHKOSV/210/2022 
 
Doručené: 30.6.2022 
 
 
 

Týmto Vám ako príslušnému orgánu územného plánovania, 
zasielame nasledovné podklady. 
Pri územnom plánovaní je nevyhnutné zohľadňovať záujmy ochrany 
prírody a krajiny. Pre zachovanie životaschopných populácií 
terestrických cicavcov, ktoré sú predmetmi ochrany území NATURA 
2000 (veľké šelmy) je potrebné udržať krajinu priepustnú 
(priechodnú) pre tieto živočíchy tak, aby bola umožnená výmena 
génov a komunikácia medzi jednotlivými metapopuláciami. Tieto 
živočíchy sú do veľkej miery izolované líniovými stavbami a ďalšou 
zástavbou. Preto vyvstáva veľká priorita zachovania funkčných - 
priechodných biokoridorov, ktoré majú určité parametre na to aby 
reálne poskytovali možnosti migrácie týchto chránených živočíchov. 
Biokoridory využívajú samozrejme okrem veľkých šeliem (vlk, 
medveď, rys, mačka divá) aj ostatné živočíchy ako poľovná zver, 
ostatné menšie druhy cicavcov, v určitej miere aj obojživelníky a 
plazy. 
Neoddeliteľnou súčasťou tohto podnetu sú gis vrstvy 
identifikovaných „miest bez zástavby“, ktoré tvoria tzv. kritické časti 
biokoridorov. Tieto kritické miesta, kde sa nesmú umiestniť žiadne 
nepriechodné bariéry vrátane zástavby, boli vyčlenené ako „miesta 
bez zástavby“ v rámci medzinárodných projektov Transgreen a 
Connectgreen. 
Vylúčenie akejkoľvek stavebnej činnosti na pozemkoch patriacich 

Odporúčané doplniť do ÚPN TNSK 
uvedené plochy s podmienkou, že je 
potrebné overiť možnosť ich 
ďalšieho využitia v podrobnejšej 
územnoplánovacej dokumentácii, 
keďže stanovenie konkrétnych 
nezastavateľných plôch presahuje 
podrobnosť ÚPN regiónu. 
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do predmetných biokoridorov je nevyhnutné z dôvodu, aby nedošlo 
k ohrozeniu priaznivého stavu ochrany populácií druhov živočíchov 
v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia 
ich migračných trás, ktoré boli na základe zoologických prieskumov 
determinované. 
Strategické dokumenty, ktoré môžu mať vplyv na Územia NATURA 
2000 a ich predmety ochrany je potrebné primerane posudzovať. V 
zmysle §28 Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. v 
znení neskorších predpisov. 

361. Ing. Dušan Madaj 
 
Doručené: 1.7.2022 
 

Ako obyvateľ Prievidze, žiadam o zmenu lokality Hrádok z 
dobývacieho priestoru na priestor s rekreačným využitím 
verejnosťou. Žiadam zachovať turistickú a lezeckú lokalitu s 
nádhernou prírodou, významné archeologické nálezisko. Územie 
európskeho významu je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti 
Ponitrie a bezprostredne susedí s Národnou prírodnou rezerváciou 
Veľká skala s najvyšším 5. stupňom ochrany. 
Prípustné funkcie po zmene: definovanie územia ako územie, 
ktorého primárne využitie je rekreačné, turistické a archeologické 
účely. Akákoľvek hospodársko-ekonomická činnosť je možná iba v 
oblasti lesného hospodárstva. 
Neprípustná funkcia po zmene: hospodárska činnosť zameraná na 
dobývanie nerastných surovín, banská činnosť povrchovým 
spôsobom, priemyselná činnosť v oblasti chemického priemyslu. 

ÚPN TNSK nestanovuje požiadavky 
na využitie územia, ktoré by bránili 
rekreačnému využitiu lokality.  
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
 

362. Katarína Sobotová 
 
Doručené: 1.7.2022 
 

Chcem vyjadriť svoj názor na Hrádok, v lokalite Kamenec pod 
Vtáčnikom. 
Viackrát som mala možnosť toto čarovné miesto navštíviť, preto 
chcem aby sa zrušil dobývací priestor Hrádok, zachovala sa lokalita 

ÚPN TNSK nestanovuje požiadavky 
na využitie územia, ktoré by bránili 
rekreačnému využitiu lokality.  
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pre turistov, ide o významné archeologické nálezisko, miesto, kam 
nielen lezci môžu v každom ročnom období prísť a obdivovať krásy 
prírody. 

Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
 
Zrušenie dobývacieho priestoru 
podlieha príslušným ustanoveniam 
zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane 
a využití nerastného bohatstva (banský 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
Prostredníctvom ÚPN TNSK nie je 
možné zrušiť dobývací priestor. 
 

363. Jana Beláková 
 
Doručené: 1.7.2022 
 

Chcem vyjadriť svoj názor na Hrádok, v lokalite Kamenec pod 
Vtáčnikom. 
Viackrát som mala možnosť toto čarovné miesto navštíviť, preto 
chcem aby sa zrušil dobývací priestor Hrádok, zachovala sa lokalita 
pre turistov, ide o významné archeologické nálezisko, miesto, kam 
nielen lezci môžu v každom ročnom období prísť a obdivovať krásy 
prírody. Nech sa miesto zanechá v neporušenom stave pre ďalšie 
generácie. 

ÚPN TNSK nestanovuje požiadavky 
na využitie územia, ktoré by bránili 
rekreačnému využitiu lokality.  
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
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Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
 
Zrušenie dobývacieho priestoru 
podlieha príslušným ustanoveniam 
zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane 
a využití nerastného bohatstva (banský 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
Prostredníctvom ÚPN TNSK nie je 
možné zrušiť dobývací priestor. 
 

364. Lenka Komzalová 
 
Doručené: 1.7.2022 
 

Týmto dávam podnet na zrušenie dobývacieho priestoru Hrádok a 
zachovať turistickú a lezeckú lokalitu, ako aj významné 
archeologické nálezisko. 
Na tejto oblasti pracovalo už viacero generácii ľudí, starali sa o ňu a 
táto oblasť odchovala mnoho lezcov a turistov, čo jednoznačne 
prispieva aj k fyzickému a rovnako aj duševnému rozvoju našej 
mládeže, rovnako aj dospelých lezcov a turistov. 
Oblasť je často vyhľadávaná, veľmi atraktívna. Sú na nej dlhé roky 
práce, mozoľov, úsmevom, šťastia a mnohých príbehov, aj napriek 
tomu si zachovala svoju podobu bez nejakých zmien. 
Neberte nám Hrádok! 
Podľa môjho názoru jednoznačne nevyťažiť, nezničiť. Ďalšia taká 
oblasť nám tu len tak nenarastie a iná takých rozmerov a možností 
už nie je. 

ÚPN TNSK nestanovuje požiadavky 
na využitie územia, ktoré by bránili 
rekreačnému využitiu lokality.  
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
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neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
 
Zrušenie dobývacieho priestoru 
podlieha príslušným ustanoveniam 
zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane 
a využití nerastného bohatstva (banský 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
Prostredníctvom ÚPN TNSK nie je 
možné zrušiť dobývací priestor. 
 

69.  Podnety zaslané na email 
odborne spôsobilej osoby 
zabezpečujúcej preskúmanie 
ÚPN TNSK od: 
 
Silvia Bagová 
Tomáš Černák 
Ing. Tomáš Dobrotka 
Klára Doktorová 
Anna Fasungova 
Mgr. Eva Fridrichová 
Ing. Edmund Glevitzký st. 
Eva Glevitzká  
Ing. Edmund Glevitzký ml. 
Ing. Danica Glevitzká 
Štefánia Glevitzká 
Vierka Glevitzká 
Norbert Hriň 
Aladár Huszár 

Zaslané podnety sa týkali požiadavky na zrušenie dobývacieho 
priestoru a zachovanie rekreačného využitia v lokalite Hrádok, v k.ú. 
Bystričany. 

ÚPN TNSK nestanovuje požiadavky 
na využitie územia, ktoré by bránili 
rekreačnému využitiu lokality.  
 
Stanovenie konkrétneho funkčného 
využitia pre konkrétne plochy 
presahuje obsah a podrobnosť ÚPN 
regiónu a je potrebné uvedenú 
požiadavku riešiť v ÚPN obce. 
Na základe vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia SR ako aj 
ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov bude v ÚPN 
TNSK ponechané vyznačenie hraníc 
chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov. 
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Orgán, organizácia, fyzická 
a právnická osoba 

Pripomienky a podnety Vyhodnotenie pripomienok 
a podnetov 

Ján Kmotorka 
Miroslava Krátka  
Braňo Krejčík 
Martin Málek 
Jana Mamojková 
Juraj Manduch 
Gabriela Matejčíková 
Jakub Matlák 
Janko Mikula 
Anna Poznikova 
Ing. Peter Sedlák 
RNDr. Jozef Šibík, PhD. 
Jozef Svet 
Ing. Natália Svítková 
 
 
 
 
 

Zrušenie dobývacieho priestoru 
podlieha príslušným ustanoveniam 
zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane 
a využití nerastného bohatstva (banský 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
Prostredníctvom ÚPN TNSK nie je 
možné zrušiť dobývací priestor. 
 

 
Spracoval: 
Ing. arch. Marek Adamczak, odborne spôsobilá osoba podľa §2a stavebného zákona, 
v spolupráci so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
                
 
 
               ........................................... 
               Ing. arch. Marek Adamczak 


