
 
                                                                         
 
 

Správa o preskúmaní aktuálnosti územného plánu Veľkého 
územného celku Trenčianskeho kraja ( ÚPN VÚC TK ). 
 
  

 

                 TSK je podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) orgánom územného plánovania, ktorý je 
podľa § 17 odst. 1 tohto zákona povinný obstarať územnoplánovaciu dokumentáciu. 
Táto povinnosť je splnená, TSK má platný a schválený územný plán. 
               Súčasne podľa § 30 ods. 1 tohto zákona:  „ Orgán územného plánovania, 
ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili 
územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola 
navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je 
potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará 
doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie“.   
                Rovnako podľa § 30 ods. 4 tohto zákona: „Obec a samosprávny kraj sú 
povinní pravidelne, najmenej raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či 
nie sú potrebné jeho zmeny alebo či netreba obstarať nový územný plán“. 
                V súčasnosti platný Územný plán Trenčianskeho kraja v znení Zmien 
a doplnkov č. 2/2011 ( ZaD č. 2 ÚPN VÚC TK ) bol schválený Zastupiteľstvom TSK 
dňa 26.10.2011 uznesením č. 297/2011 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 
8/2011. V tomto roku uplynie zákonná lehota na jeho preskúmanie. 
 

Preskúmanie súladu ÚPN VÚC TK s Koncepciou územného 
rozvoja Slovenska (KURS). 
                Podľa §10 ods.1 zákona územný plán regiónu ( VÚC ) musí byť v súlade 
so záväznou časťou  KURS-u  a vychádza zo smernej časti KURS–u. ÚPN VÚC TK 
je v súlade s KURS-om. 
 

Preskúmanie aktuálnosti ÚPN VÚC TK. 
                Platný Územný plán Trenčianskeho kraja obstaral bývalý Krajský úrad 
v Trenčíne a bol schválený uznesením vlády SR č. 284 zo dňa 14.04.1998, záväzná 
časť bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/1998 Z.z.  
                Po presune kompetencií na samosprávne kraje zákonom č. 302/2001 Z.z. 
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 
503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 416/2001 Z.z. 
o prechode niektorých kompetencií na samosprávne kraje obstarávateľskú funkciu 
územného plánu regiónu zabezpečujú samosprávne kraje. Na základe uvedených 
zákonov Krajský úrad v Trenčíne dňa 20.12.2002 odovzdal ÚPN VÚC TK  
Trenčianskemu samosprávnemu kraju. TSK sa stal obstarávateľom Územného plánu 
Trenčianskeho kraja. Na základe zákona č. 50/1976 potom TSK obstaral aktualizácie 
ÚPN v roku 2004 – Zmeny a doplnky č.1 ÚPN VÚC TK a v roku 2011 Zmeny 
a doplnky č. 2 ÚPN VÚC TK. 
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Pracovníci Odd. IŽPaÚP, v súlade s uvedeným zákonom územný plán v preskúmali. 
Počas preskúmania sa boli zistené nasledovné javy, ktoré je potrebné buď zmeniť, 
alebo upraviť. Ďalšie podnety na zmeny a doplnky sa získajú od orgánov, 
organizácií, obcí a občanov po zverejnení začiatku obstarávania ZaD č.3 ÚPN VÚC 
TK a relevantné budú zapracované do návrhu ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK. 
 
Doprava: 
 -    Ochranné pásma Letiska Trenčín 
 -    Ochranné pásma Letiska Malé Bielice 

- Prečíslovanie ciest 
- Aktuálna sieť cyklotrás 
- Aktualizácia trasy rýchlostnej cesty R8 
- Zmena trasy R2 Mníchova Lehota – Svinná 
- Trasa R2 Nováky – hranica kraja 
- Obchvaty obcí vyplývajúce z nových územných plánov obcí 

Odpadové hospodárstvo 
- Zákon o odpadoch 
- Program odpadového hospodárstva SR a TSK 

Vodné hospodárstvo 
- Vodný plán Slovenska, nariadenie vlády SR č. 279/2011 Z.z. 
- Plán verejných vodovodov a kanalizácií v TSK 
- Ochranné pásma nových vodných zdrojov a úprava jestvujúcich 

Sociálna infraštruktúra: 
- Ochranné pásma kúpeľov ( Bojnice, Nimnica...) 
- Zrušenie pamiatkovej zóny Bojnice 
- NKP Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín, Kaštieľ Adamovské Kochanovce 

Hospodárska základňa: 
- Priemyselný park Slávnica – Farské 
- Aktualizácia priemyselných parkov 
- Prieskumné územie Hôrka – Kálnica 
- Geologický zákon – zosuvné územia 
- Uznesenie Z TSK č. 475/2008, zastavenie prieskumných prác na urán 
- Zrušenie dobývacieho priestoru 4104 Partizánske 

Energetika 
               -     Aktualizácia elektrických vedení 
 
                Dňa 27.05.2015 dostal TSK list od Národnej diaľničnej spoločnosti, 
v ktorom oznamuje zmenu trasy rýchlostnej cesty R2. Nakoľko R2 je 
verejnoprospešná stavba, táto skutočnosť sama o sebe vyžaduje zmenu územného 
plánu ( § 30 ods. 1 zák. č. 50/1976 ).   
                Na základe uvedeného navrhujeme začať proces obstarávania zmeny  
územného plánu kraja v znení Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC TK.             
                 
 
 
 
 
 


