Dôvodová správa

I. Všeobecná časť
Územný plán Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja bol schválený
uznesením vlády SR č.284 zo dňa 14.04.1998, ktorého Záväzná časť bola vyhlásená
Nariadením vlády SR č.149/1998 Z.z.. Územný plán obstaral bývalý Krajský stavebný
úrad v Trenčíne. V roku 2001 došlo ku zmene kompetencií a TSK sa na základe
zákonov č. 302/2001 Z.z. o samospráve VÚC, č.416/2001 Z.z. o prechode
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC a 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku stal orgánom územného plánovania. ÚPN VÚC bol
v roku 2001 delimitovaný z KÚ v Trenčíne na TSK. V nasledujúcich rokoch TSK
obstaral ZaD č.1/2004 a ZaD č.2/2011.
Trenčiansky samosprávny kraj je podľa §16 ods.2 zákona č.50/1976 Z.z.
orgánom územného plánovania, ktorý je podľa §17 ods.1 povinný obstarávať
územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja
a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu. Podľa
§30 ods.1 orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu
dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske
a sociálne predpoklady, na ktorých základe bola navrhnutá koncepcia organizácie
územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť
verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará zmeny a doplnky
územnoplánovacej dokumentácie. Podľa §30 ods.4 samosprávny kraj je povinný
pravidelne, najmenej raz za štyri roky, preskúmať schválený ÚPN, či nie sú potrebné
jeho zmeny, alebo či netreba obstarať nový ÚPN.
V roku 2015 uplynuli štyri roky od schválenia ZaD č.2. Zastupiteľstvu TSK
bola na XIV. zasadnutí dňa 28.09.2015 predložená správa o preskúmaní ÚPN. Na jej
základe TSK pristúpil k obstaraniu ZaD č.3 ÚPN VÚC TK.

II. Osobitná časť
Záväzná časť ZaD č.3 ÚPN VÚC TK je súčasťou textovej časti. ZaD č.3 ÚPN
VÚC TK. Schvaľuje sa Zastupiteľstvom TSK a vyhlasuje sa Všeobecne záväzným
nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja. Návrh VZN 7/2018 bol zverejnený
dňa 26.04.2018. Pripomienky k návrhu VZN 7/2018 boli vyhodnotené a zaslané do
knižnice.

