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                         ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 
      Okresný úrad Púchov,  odbor starostlivosti o  životné prostredie  ako  príslušný orgán 

posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  vydáva  podľa  § 7 ods. 5  zákona  č.   24/2006   Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na základe doručeného oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán 

obce  Nimnica “, ktoré  predložil  dňa 30. mája 2017  obstarávateľ: Obec Nimnica“  – IČO 

00 692 344, v  zastúpení starostom obce  Ladislavom Ďurečekom po ukončení 

zisťovacieho konania vydáva toto rozhodnutie: 

 

         Strategický dokument, uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente 
  

„Územný plán obce Nimnica“  

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť  

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/. Navrhovaný 

strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov za 

predpokladu, že navrhovateľ zapracuje pripomienky uvedené v stanoviskách dotknutých 

orgánov, dotknutých obcí a  dotknutej verejnosti v  ďalších stupňoch povoľovania 

územnoplánovacej dokumentácie v nasledovnom rozsahu 

1/ navrhovateľ bude rešpektovať programové vyhlásenie vlády SR (2016 -2020) za 

oblasť dopravy; Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – 

zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001, Stratégiu rozvoja dopravy Slovenskej republiky do 

roku 2020, Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, 

Operačný program - Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020,  existujúcu 

dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie 

 

2/ pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné 

posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred 

hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ 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, v  prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť 

opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať 

investorov na vykonanie týchto opatrení, s umiestením zástavby na bývanie v týchto 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov  

 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov  
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pásmach MDV SR nesúhlasí, a preto voči správcovi pozemných komunikácií 

a železničných tratí nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, 

pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe 

 

3/ postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy 

vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného 

pohybu chodcov a cyklistov 

 

4/ dopravné napojenia novo navrhovaných lokalít riešiť na základe výhľadovej intenzity 

dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa 

možnosti systémom obslužných komunikácií a ich následným napojením na cesty 

vyššieho dopravného význam, v súlade s platnými STN a technickými predpismi 

 

5/ rešpektovať vyhlášku MDPT SR č. 22/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie 

európskych vodných ciest, podľa uvedenej vyhlášky je výhľadovo sledovanou vodnou 

cestou aj rieka Váh na úseku Váhu od riečneho kilometra 70,00 po riečny kilometer 

240,00 pre klasifikačné triedy Va a Vb 

 

6/ vhodnosť a  podmienky  stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych 

a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým 

prieskumom, navrhovateľ je povinný rešpektovať skutočnosť, že územia s výskytom 

aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely  

 

7/ vhodnosť a podmienky  stavebného využitia územia s výskytom stredného 

radónového 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  MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa  ustanovujú 

podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia  z prírodného  žiarenia 

 

8/ 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 et. al., 2006), list 25 – 43 Púchov, ktorý je prístupný 

na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava 

 

9/ stavebník, investor stavby vyžadujúcich zemné práce si vyžiada v opodstatnených 

prípadoch od Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne  v stupni územného konania  

stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia 

archeologických lokalít, v prípade archeologického výskumu bude vydané záväzné 

stanovisko v súlade s § 36 a 39 ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

10/ v prípade zistenia archeologických nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods. 

2 a 3   zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu  v  znení 

neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

priadku     
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11/ v prípade návrhu plôch pre výstavbu rodinných domov, bytových domov, bytovej 

a občianskej vybavenosti, rekreačnej oblasti v jestvujúcich prelukách a lokalitách, kde 

je vybudovaná verejná kanalizácia navrhnuté stavby v zmysle § 23 ods. (2) zákona č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je vlastník stavby alebo 

vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody 

na verejnú kanalizáciu 

12/ v lokalitách, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia je odvádzanie odpadových 

vôd  možné  zabezpečovať individuálnymi systémami alebo inými primeranými 

systémami, takýmito systémami sú vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových 

vôd, povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému 

možno vydať len na dobu určitú (§ 36 ods. (3) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 

zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon) v znení neskorších predpisov) 

13/ ak, v  navrhnutých lokalitách stavba zasiahne do inundačného územia, žiadame 

akceptovať § 20 ods. 6, 7 zákona NR SR č.7/2009Z.z.o ochrane pred povodňami, ktorý 

definuje stavby, ktorých umiestnenie  v inundačnom území je zakázané, resp. je 

potrebné pred ich výstavbou spracovať predprojektovú a projektovú prípravu a následne 

realizovať stavby protipovodňovej ochrany 

14/ v Chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy-Javorníky je zakázané vykonávať 

činnosti určené v § 31 ods. (4) vodného zákona 

15/ rešpektovať stanovisko MZ SR, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel   k Územnému 

plánu obce Nimnica č.Z01613-2017-IKŽ zo dňa 17.102017 v konaní pri ďalšom 

procese schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie  

 16/ dopracovať  Miestny územný systém elokogickej stability obce o zoologický 

a botanický prieskum lokality Holíš a genofondovo významných plôch – Brezie 

močiare a Váh pod Nosickou priehradou 

 

 17/ v lokalite č. 22   s navrhnutým funkčným využitím  kúpeľné územie  určené na 

vybudovanie športovísk, rekreačných ihrísk  a zelene je nutné  z hľadiska 

ekostabilizačných dôvodov ochrany krajiny riešiť plochu  formou  športovo  –  

relaxačného  parku   s  ponechaním   perspektívnych  drevín  s obvodom kmeňa nad 100 

cm   

 

 19/ rozsah návrhu revitalizácie sadov, pasienkov  a  záhrad  v  lokalite č .15  Podlipie  

v ďalšom procese spracovania   územnoplánovacej   dokumentácie  je   nutné  priebežne  

konzultovať  s  tunajším úradom,  úsekom štátnej správy ochrany prírody a krajiny.     

 

O d ô v o d n e n i e   

      Obstarávateľ: Obec Nimnica,  020 71 Nimnica 115, v zastúpení starostom Ladislavom 

Ďurečekom  predložil Okresnému úradu Púchov, odboru  starostlivosti  o  životné  

prostredie  (ďalej len „OÚ Púchov“)  podľa  § 5  zákona  dňa 30. mája 2017  oznámenie o 

strategickom dokumente:  „Územný plán obce Nimnica“ /ďalej len „ÚPN - O Nimnica“/. 
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      Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie po oboznámení sa 

s obsahom vyššie uvedeného oznámenia listom  č. j. OU-PU-OSZP 2017/001131-2 zo 

dňa 27.06.2017 požiadal Obec Nimnica o doplnenie zaslaného oznámenia o údaje 

o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, telefónne číslo na kontaktnú 

osobu, ktorá bude poskytovať informácie dotknutým orgánom a dotknutej verejnosti, CD 

nosič s doplnenými údajmi v oznámení a jeho listinné vyhotovenie v 10 exemplároch. 

      Dňa 24.07.2017 Obec Nimnica listom č.j. 360/2017 zo dňa 24.07.2017 doplnila 

oznámenie o vyššie požadované údaje a tunajší úrad listom č.j. OSZP 2017/001131-4,5 

zo dňa 27.07.2017 rozoslal doplnené oznámenie o doručení strategického dokumentu 

dotknutým obciam a dotknutým  orgánom a vyzval dotknuté orgány a dotknuté obce, aby 

sa vyjadrili k vyššie uvedenému oznámeniu.   

        Cieľom    navrhovaného    územného    plánu     je      v    súlade   s   §  1   stavebného     

zákona komplexne   riešiť  priestorové   usporiadanie  a   funkčné  využívanie územia, určiť 

vecnú  a časovú koordináciu činností  ovplyvňujúcich   životné   prostredie,  ekologickú  

stabilitu,  kultúrnohistorické   hodnoty  územia,  územný  rozvoj  a  tvorbu  krajiny v súlade 

s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. 

        Podkladom pre spracovanie ÚPN - O Nimnica bol: „Územný plán zóny kúpeľného 

miesta Nimnica“ spracovaný v máji 1986, ktorý bol schválený radou ONV v Považskej 

Bystrici roku 1986. Zahŕňal územie o rozlohe 77,5 ha a riešil  územie vlastných kúpeľov,  

intravilán obce Nimnica  vrátane niekoľkých plôch v extraviláne a bol spracovaný 

organizáciou URBION - Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania, stredisko Žilina 

pre návrhové obdobie do roku 2010, nakoľko obec bola v tom čase administratívne 

pričlenená k mestu Púchov. V roku 1990 sa obec Nimnica odčlenila od mesta Púchov a  v 

rokoch 1992/1995 bolo vypracované tzv. „Prehodnotenie ÚPN-Z Nimnica“, ktoré bolo 

schválené uznesením OZ Nimnica č. 33/94 zo dňa 2.9.1994. Riešená bola zmena pôvodne 

navrhovanej urbanistickej koncepcie v centre obce Nimnica – namiesto navrhovanej 

zástavby občianskej vybavenosti bola ponechaná pôvodná zástavba rodinnými domami.  

 

              Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z ustanovení zákona č. 50/1976 

Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“) a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 

podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.  

 

             Dokumentácia ÚPN bude spracovaná v hĺbke a podrobnosti riešenia primerane 

Metodickému usmerneniu obstarania a spracovania územného plánu obce (MŽP SR r. 

2001).Časový harmonogram prác na Územnom pláne obce Nimnica  pozostáva z 

nasledujúcich etáp: 

1.  Prípravné práce. 

2.  Spracovanie Prieskumov a rozborov vrátane Krajinnoekologického plánu 

predstavujúceho optimálne priestorové a funkčné využívanie územia s 

prihliadnutím na krajinnoekologické, kultúrnohistorické a socioekonomické 

podmienky. 

3.  Spracovanie Zadania, jeho prerokovanie a schválenie. 

4.  Spracovanie Návrhu ÚPN – O  Nimnica, jeho prerokovanie podľa § 22 zákona č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 7 až § 15 zák. č. 24/2006 Z. z. a 

schválenie podľa § 26 ods.3 zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

vrátane Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť. 
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5.  Čistopis ÚPN – O  Nimnica, ako výsledok schvaľovacieho procesu návrhu ÚPN – 

O Nimnica  s predpokladaným termínom ukončenia  31.9.2017. 

 

         Pri spracovaní ÚPN – O Nimnica bude rešpektovaný  – Územný plán Veľkého 

územného celku Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov, budú využité dokumenty 

ÚPN –Z  Nimnica rok spracovania 1994, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Nimnica Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Považská Bystrica a jeho 

aktualizácia, Návrh koncepcie starostlivosti o životné prostredie Trenčianskeho kraja. 

 

        Hlavným cieľom ÚPN-O  Nimnica je zabezpečenie územného rozvoja obce na základe  

právne záväzného dokumentu  usmerňujúceho rozvoj obce, v ktorom  budú stanovené 

zásady funkčného využitia  územia obce, limity využitia plôch katastrálneho územia 

v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, 

obnovovanie,  racionálne využívanie prírodných zdrojov.  

        

        Pozornosť je venovaná aj záchrane prírodného dedičstva, charakteristického  vzhľadu   

krajiny,  dosiahnutiu  a udržaniu ekologickej stability územia, stanoveniu regulatívov 

zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v zastavanom území  a vo voľnej 

krajine, vytvoreniu podmienok pre vzájomnú koordináciu činností v území zabezpečujúcu 

účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov na technickú infraštruktúru, vytvoreniu  

nových  funkčných plôch na zastavanie s návrhovým obdobím do roku 2032 v nasledovných 

lokalitách: 

 

Číslo 

Funkč 

plochy 

 

Názov 

miestnej 

časti 

Regulatív 

Funkčného 

využitia 

 

Rozloha 

( v ha ) 

Navrhovaná 

hlavná funkcia 

 (Prípustná) 

1 Pánska Ráta  Obytné územie 0,21 rodinné  domy, záhrady 

2 Pánska Ráta  Obytné územie 0,51 rodinné  domy, záhrady  

3 Pod Cestie Výroba  0,20 
Rozšírenie výrobných plôch, nerušiaca 

výroba, zberný dvor, kompostáreň a pod. 

4 Hôrky   Obytné územie 5,21 rodinné  domy, záhrady 

5 Žľaby  Obytné územie 8,55 rodinné  domy, záhrady 

6 Pod cestie Územie rekreácie 0,53 
Športové plochy, autobusová zastávka, 

workoutové ihrisko 

7 Hriadky  Výrobné územia 1,95 poľnohospodárska výroba a agroturistika 

8 Horný Salaš Obytné územie 4,34 rodinné  domy, záhrady 

9 Horný Salaš Územie rekreácie 1,94 
Rekreácia, permakultúra, sadovníctvo, 

záhrady, chov oviec, ICHR 

10 Španie  Obytné územie 5,61 rodinné  domy, záhrady 

12 Horný Salaš Územie rekreácie 1,25 
Rekreácia, permakultúra, sadovníctvo, 

záhrady, chov oviec, ICHR 

13 Dolný Salaš Územie rekreácie 1,27 
Rekreácia, permakultúra, sadovníctvo, 

záhrady, chov oviec, ICHR 
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       Orgánom kompetentným na prijatie ÚPN- O Nimnica je Obecné zastupiteľstvo obce 

Nimnica (§ 26 ods. 3 stavebného zákona) - Uznesením obecného zastupiteľstva v Nimnici 

o schválení Územného plánu obce Nimnica a Všeobecne záväzným  nariadením  obce 

Nimnica o schválení záväzných častiach územného plánu obce Nimnica. 

 

        Strategický dokument: „ÚPN - O  Nimnica“  svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 

písm. b) zákona podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov strategického 

dokumentu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 7 zákona.  

 

V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu  

príslušný orgán – Okresný úrad Púchov  rozoslal a doručil oznámenie o strategickom 

dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, 

schvaľujúcemu orgánu a dotknutým obciam a zverejnil oznámenie o strategickom 

dokumente na webovom sídle ministerstva, úradnej tabuli a webovej stránke tunajšieho 

úradu. Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia oznámil miesto a čas konania konzultácie 

podľa § 63 zákona.  

Číslo 

Funkč 

plochy 

 

Názov 

miestnej 

časti 

Regulatív 

Funkčného 

využitia 

 

Rozloha 

( v ha ) 

Navrhovaná 

hlavná funkcia 

 (Prípustná) 

14 Lipie  Územie rekreácie 0,81 plochy pre turistické aktivity 

15 Podlipie 
Územie  voľnej 

krajiny 
5,55 Revitalizácia porastov, sady, záhrady 

16 Kopanice Kúpeľné územie 0,35 Bývanie zamestnancov 

17 Kopanice Kúpeľné územie 1,29 Individuálne bývanie-klienti 

18 Kopanice Kúpeľné územie 0,84 Liečebné domy a zariadenia, zeleň 

19 Kúpele Kúpeľné územie 1,27 Liečebné domy a zariadenia, zeleň 

20 Kúpele Kúpeľné územie 0,18 Saunový svet 

21 Kúpele Kúpeľné územie 0,55 ZOO 

22 Kúpele Kúpeľné územie 0,63 
športoviská, rekreačné ihriská 

 a zelene  

23 Kúpele Kúpeľné územie 2,63 špecifické funkcie 

24 Polík Obytné územie 0,19 rodinné  domy, záhrady 

25 Polík Obytné územie 0,17 rodinné  domy, záhrady 

26 Polík  Obytné územie 0,80 rodinné  domy, záhrady 

27 Polík Obytné územie 0,77 rodinné  domy, záhrady 

28 Polík Obytné územie 0,15 rodinné  domy, záhrady 



7. strana k rozhodnutiu č.j. OU-PU-OSZP 2017/001131-23 zo dňa 30.08.2017 

 V súlade s § 6 ods. 6 zákona doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto 

subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení): 

 

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v liste pod č. 06929/2017/SCDPK/57094 zo dňa 

08.08.2017 uvádza, že má k  „Územnému plánu obce Nimnica“ nasledujúce požiadavky a 

pripomienky:  

 rešpektovať programové vyhlásenie vlády SR (2016 -2020) za oblasť dopravy; 

 rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – 

zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011); 

 postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 

(uznesenie vlády SR č. 158/2010) 

 rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 

a Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020; 

 rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie; 

 na ochranu ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného 

útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce 

dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách  (cestný zákon) v znení neskorších predpisov; 

 pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné 

posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred 

hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ 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. V prípade potreby je 

nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych 

účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. S umiestením 

zástavby, predovšetkým bývania v týchto pásmach nesúhlasíme. Voči správcovi 

pozemných komunikácií a železničných tratí nebude možné uplatňovať požiadavku 

na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase 

realizácie známe; 

 postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR; 

 pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá 

zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov; 

 rešpektovať nadradenú územno-plánovaciu dokumentáciu;  

 dopravné napojenia novonavrhovaných lokalít riešiť na základe výhľadovej intenzity 

dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa 

možnosti systémom obslužných komunikácií a ich následným napojením na cesty 

vyššieho dopravného význam, v súlade s platnými STN a technickými predpismi. 

 rešpektovať Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 rešpektovať vyhlášku MDPT SR č. 22/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa 

klasifikácie európskych vodných ciest. Podľa uvedenej vyhlášky je výhľadovo 

sledovanou vodnou cestou aj rieka Váh na úseku Váhu od riečneho kilometra 70,00 

po riečny kilometer 240,00 pre klasifikačné triedy Va a Vb. 

Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN-O Nimnica berie MDV SR na vedomie 

a nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona. 
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2.Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy  vo svojom 

stanovisku č.j. 2860/2017-5.3, 36 335  zo dňa 10. 08. 2017  uvádza:  V katastrálnom území 

obce Nimnica (ďalej len „predmetné územie“) je na základe výpisu z Informačného systému 

environmentálnych záťaží evidovaná environmentálna záťaž: PU (006) / Nimnica – skládka 

nad PD ( skládka komunálneho odpadu)- sanovaná/rekultivovaná lokalita. V predmetnom 

území je zaregistrovaných 24 svahových deformácií: 5 aktívne svahové deformácie, 6 

potenciálnych svahových deformácií a 13 stabilizovaných svahových deformácií. Jedná sa 

o svahové deformácie typu zosuvov. Svahové deformácie sa registrujú po pravej strane 

vodného toku rieky Váh, na svahoch vrchov Diel, Holiš, Stochovec a Upohlavský Diel. 

V blízkostí kúpeľov Nimnica, v častiach Horný a Dolný Salaš.  

       Oblasti so svahovými deformáciami sa radia medzi rajóny nestabilných území 

s vysokým stupňom náchylnosti územia k aktivizácií resp. vzniku svahových deformácií. Na 

územiach existuje vysoké riziko aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných 

podmienok, taktiež je citlivé na negatívne antropogénne zásahy.  

       Ďalšie  oblasti  s  registrovanými  svahovými   deformáciami   sú zaradené rovnako 

medzi rajóny nestabilných území  so  stredným  stupňom  náchylnosti územia k aktivizácií 

resp. vzniku svahových deformácií. Ide o územia s  možným  rizikom aktivizácie svahových 

pohybov vplyvom prírodných podmienok, sú rovnako citlivé na negatívne 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 et. al., 2006), list 25 – 44 Považská Bystrica, ktorý je prístupný na mapovom 

serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú 

dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách 

http://www.geology.sk/new/sk/sub/ Geoisnomenu/ geof/atlas_st_sv,    

http://mapserver.geology.sk/zosuvy/). Svahové deformácie v predmetnom území negatívne 

ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely. Predmetné  územie 

spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako  je  to zobrazené na priloženej  

mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia 

územia.  

 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) výskyt  stredného radónového rizika - vhodnosť a podmienky  stavebného využitia 

územia s výskytom stredného 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  MZ SR č. 528/2007 Z. z., 

ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia  z prírodného  

žiarenia.  

 

3/ Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie  v liste pod č. OU-TN-

OSZP2/2017/027276-002 JAN zo dňa 18.08.2017 uvádza, že v oznámení sa  nachádzajú 

všetky evidované osobitne chránené časti prírody a krajiny  vrátane prvkov RÚSES, ktoré 

boli spracované v rámci ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. V ďalšej fáze tvorby 

http://www.geology.sk/new/sk/sub/%20Geoisnomenu/%20geof/atlas_st_sv
http://mapserver.geology.sk/zosuvy/
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územnoplánovacej dokumentácie  je potrebné doplniť výskyt chránených druhov rastlín 

a živočíchov, biotopov národného a európskeho významu, orgán ochrany prírody 

nepožaduje ďalšie  posúdenie strategického dokumentu.   

 

4/Krajský pamiatkový úrad Trenčín v liste č. KPÚTN-2017/18070-2/61415/RUZ zo dňa 

08.08.2017 konštatuje, že v katastrálnom území obce nie sú v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu SR  v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok evidované 

objekty , ktoré by boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky a v riešenom území nie sú 

evidované archeologické lokality vyhlásené za národné kultúrnu pamiatku. 

       Pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou však môže dôjsť 

k archeologickým nálezom, preto je nutné na túto skutočnosť prihliadať v jednotlivých 

stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi , kedy podmienkou 

pre vydanie územného resp. stavebného povolenia v oprávnených prípadoch bude aj 

požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu.   

       Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné do v súčasnosti spracovávaného  strategického 

dokumentu uviesť nasledovné podmienky z hľadiska ochrany pamiatkového fondu:   

 1/ Stavebník, investor stavby vyžadujúcich zemné práce si vyžiada od Krajského 

pamiatkového úradu v Trenčíne  v stupni územného konania  stanovisko k plánovanej 

stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických lokalít, v prípade 

archeologického výskumu bude vydané záväzné stanovisko  v súlade s § 36 a 39 ods. 3 

zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

 2/  V prípade zistenia archeologických nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods. 2 

a 3   zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov a § 127 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom priadku.      

Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne nepožaduje predmetný dokument posudzovať podľa 

zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

5/ Okresný úrad Považská Bystrica, odbor pozemkový a lesný  vo svojom stanovisku pod č. 

OÚ-PB-PLO/2017009584-002/ zo dňa 10.08.2017 vo svojom stanovisku uvádza, že 

strategický dokument obsahuje rozvojové plochy, ktoré neuvažujú so záberom do lesných 

pozemkov, nachádzajú sa iba v ochrannom pásme, pričom neovplyvnia funkcie lesa, z toho 

dôvodu OÚ-PLO nemá pripomienky k predloženému dokumentu  a nepožaduje, aby 

predmetný strategický dokument bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

6/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom  Považskej Bystrici vo svojom 

stanovisku  č. A/2017/01527-2-HŽPaZ zo dňa 03.08.2017 uvádza, že súhlasí s návrhom 

žiadateľa nakoľko úlohou strategického dokumentu je vylúčiť negatívne vplyvy na 

zdravotný stav obyvateľstva resp. stanoviť záväzné regulatívy na ich elimináciu, preto 

z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvá na posudzovaní predmetného dokumentu  

podľa zákona NR SR č. 24/2006.  

7/ Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia  

v liste pod č. OU-PU-OSZP-2017/001388-2/ZK5, 10  zo dňa 15. 08. 2017 uvádza, že 

k oznámeniu príslušnému návrhu strategického dokumentu nemá pripomienky a nepožaduje, 

aby sa ďalej vyššie uvedený strategický dokument  posudzoval podľa zákona č.24/2006  Z. 

z. v platnom znení.   

8/ Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve   pod č. OU-PU-OSZP 2017/001404-2/ZK5,10 zo dňa 14.08.2017 zaslal  
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vyjadrenie, že súhlasí s predloženým dokumentom ÚPN-O Nimnica bez pripomienok.   

 

9/ Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy  pod č. OU- 

PU-OSZP 2017/001389-2/ZK5,10 zo dňa 15. 08. 2017 vo svojom stanovisku uvádza, ako 

príslušný orgán štátnej vodnej správy v  zmysle 71 ods. (1) a § 61 písm. (a) zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení z hľadiska ochrany vodných pomerov 

k predloženému strategickému dokumentu nemáme pripomienky, a strategický dokument 

nie je potrebné ďalej posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z..  

Na území obce Nimnica sa nenachádza ochranné pásmo vodárenského zdroja slúžiaceho pre 

hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Územie obce zasahuje do Chránenej 

vodohospodárskej oblasti Beskydy-Javorníky.   

Pri ďalšom spracovaní územnoplánovacej dokumentácie žiadame akceptovať 

nasledovné požiadavky: 

1.  V zmysle „Aktualizácie Vodného plánu Slovenska a Plánu rozvoja verejných kanalizácií 

pre územie Slovenskej republiky“ je obec Nimnica zaradená do zoznamu obcí do 2000 EO.  

A) V prípade návrhu plôch pre výstavbu rodinných domov, bytových domov, bytovej 

a občianskej vybavenosti, rekreačnej oblasti v jestvujúcich prelukách a lokalitách kde je 

vybudovaná verejná kanalizácia navrhnuté stavby v zmysle § 23 ods. (2) zákona č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vlastník stavby alebo 

vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové 

vody na verejnú kanalizáciu.   

B) V lokalitách, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia odvádzanie odpadových vôd je 

možné  zabezpečovať individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami. 

Takýmito systémami sú vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd.  

     Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému možno 

vydať len na dobu určitú (§ 36 ods. (3) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

v znení neskorších predpisov). 

2. V prípade návrhu lokalít pre akúkoľvek výstavbu akceptovať § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. 

o ochrane pred povodňami, ktorý určuje rozsah inundačného územia vodných tokov 

a súčasne definuje stavby a činnosti, ktoré sú v inundačnom území zakázané a ktoré je 

možné povoliť.  

     Ak v navrhnutých lokalitách stavba zasiahne do inundačného územia, žiadame 

akceptovať § 20 ods. 6, 7 zákona NR SR č.7/2009Z.z.o ochrane pred povodňami, ktorý 

definuje stavby, ktorých umiestnenie  v inundačnom území je zakázané, resp. je potrebné 

pred ich výstavbou spracovať predprojektovú a projektovú prípravu a následne realizovať 

stavby protipovodňovej ochrany. 

3. V zmysle § 48 ods. (2) vodného zákona pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu 

opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú 

pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej 

čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. 

4. V zmysle § 19 odst. (1) a (2) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v 

sieťových odvetviach k bezprostrednej ochrane verejných vodovodov alebo verejných 

kanalizácií pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti je vymedzené 

pásmo ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, pričom pásma ochrany sú 
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vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného 

potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany, a to:  

- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 

- 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm, 

pričom zákon presne definuje činnosti a stavby, ktoré je v ochrannom pásme zakázané 

vykonávať. 

5. V Chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy-Javorníky je zakázané vykonávať 

činnosti určené v § 31 ods. (4) vodného zákona. 

Tunajší úrad sa vyjadroval k oznámenie o začatí prerokovania návrhu zadania pre 

vypracovanie Územného plánu obce Nimnica list č.j. OU-PU-OSZP-2017/000351-2/ZB4 zo 

dňa 20. februára 2017. 
 

10/ Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny pod č. OU-PU-OSZP 2017/001381-2/ZK5,10 zo dňa 15.08.2017 k predloženému 

oznámeniu o strategickom dokumente má orgán ochrany prírody nasledovné pripomienky:  

- dopracovať  Miestny územný systém elokogickej stability obce o zoologický 

a botanický prieskum lokality Holíš a genofondovo významných plôch – Brezie 

močiare a Váh pod Nosickou priehradou 

- v lokalite č. 22 s navrhnutým funkčným využitím kúpeľné územie určené  na 

vybudovanie športovísk, rekreačných ihrísk a zelene je  nutné z ekostabilizačných  

dôvodov krajiny riešiť plochu formou športovo – relaxačného  parku   s ponechaním  

perspektívnych drevín  s obvodom kmeňa nad 100 cm   

- rozsah návrhu revitalizácie sadov, pasienkov  a záhrad v lokalite č.15 Podlipie 

v ďalšom procese spracovania územnoplánovacej dokumentácie priebežne 

konzultovať s tunajším úradom, úsekom štátnej správy ochrany prírody a krajiny.     

Za predpokladu rešpektovania vyššie uvedených pripomienok orgán ochrany prírody  

súhlasí s tým, aby proces EIA bol ukončený v štádiu zisťovacieho konania. 

 
11/ Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  vo 

svojom stanovisku doručenom pod č.j. OÚ-PB-OCDPK-2017/009474-002 zo dňa 

10.08.2017 konštatuje, že tunajší cestný správny orgán vykonávajúci štátnu správu pre cesty 

II. a III. triedy na území okresov Považská Bystrica a Púchov z dopravného hľadiska nemá 

k územnému plánu obce Nimnica zásadné pripomienky.  
 

12/ Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky listom č.j. OÚ-TN-OVBP1 -

2017/001108-009/JD zo dňa 02.08.2017 tunajšiemu úradu oznámil, že k štruktúre 

oznámenia o strategickom dokumente nemá výhrady, podrobnejšie (v zmysle stavebného 

zákona ) sa vyjadrí v stanoviskách pri jednotlivých etapách spracovávanej predmetnej 

územnoplánovacej dokumentácie obce.    

13/ Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia pod č. OU-PU-OKR 2017/000254-4 

EC l, A10 zo dňa 11.08.2017  konštatuje, že s predloženým strategickým dokumentom: 

Územný plán obce Nimnica“  súhlasí z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok  a 

 nepožaduje, aby sa ďalej posudzoval podľa zákona 24/2006 Z.z.    

14/ Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel vo svojom stanovisku 

č.j. Z37134-2017-IKŽ zo dňa 03.08.2017 uvádza, že Inšpektorát kúpeľov a žriediel vydal 

v predmetnej veci k Územnému plánu obce Nimnica stanovisko pod č.Z01613-2017-IKŽ zo 

dňa 17.102017, pripomienky uvedené stanovisku žiada rešpektovať v konaní pri procese 

schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie.     
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15/ Obec Nimnica  listom zo dňa 26.08.2017 vo svojom stanovisku uvádza, že Obec 

Nimnica  zabezpečila zverejnenie  - vyvesenie predmetného oznámenia o strategickom 

dokumente: ÚPN-O Nimnica  v čase od 31.07.2017 do 15.08.2017, občania a verejnosť sa 

mali možnosť k predmetnému strategickému dokumentu vyjadriť, zo strany občanov 

a verejnosti neboli k uvedenému dokumentu vznesené žiadne pripomienky.      

16/Mesto Púchov  listom  zo dňa 25.08.2017 oznámilo tunajšiemu úradu, že  strategický 

dokument bol zverejnený od 08.08.-24.08.2017 zo strany verejnosti neboli doručené žiadne 

pripomienky.      

17/TSK Trenčín- odd. investícií a ŽP a ÚP, Okresný úrad Trenčín , odbor opravných 

prostriedkov – ref. pôdohospodárstva, Obec Udiča a Mesto Považská Bystrica v stanovenej 

lehote k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Nimnica“ nedoručili 

tunajšiemu úradu svoje stanoviská.   

 

Záver 

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie po oboznámení sa 

s obsahom doručených stanovísk k oznámeniu o strategickom dokumente ich v skrátenom 

znení uviedol v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Pripomienky  dotknutých 

subjektov  slúžili ako podklad pri rozhodovaní, či predmetný strategický dokument bude 

ďalej posudzovaný podľa zákona.  

                          

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil strategický dokument 

z hľadiska  trvalo udržateľného rozvoja, v ktorom vytvára rámec pre navrhované projekty 

a iné aktivity resp. ovplyvňuje iné strategické dokumenty,  tiež z hľadiska rozsahu  

ovplyvnenia hodnotných alebo citlivých oblasti,  environmentálnych a zdravotných rizík so 

zohľadnením  kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 a prílohy č. 3 zákona a s 

 prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol v súlade s § 7 ods. 5 

zákona,  tak  ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Dotknuté subjekty, ktoré nepožadovali posudzovanie strategického dokumentu podľa 

zákona, ale uplatnili vo svojich stanoviskách podmienky a požiadavky majúce oporu 

v osobitných predpisoch  príslušný orgán rešpektoval a zahrnul ich medzi požiadavky, ktoré 

bude potrebné zohľadniť pri ďalšom spracovaní a schválení strategického dokumentu: 

„Územný plán obce Nimnica“.  

       Na základe komplexných výsledkov zo  zisťovacieho konania predmetného 

strategického dokumentu  sa nepredpokladá významný vplyv na životné prostredie a 

vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na ďalší proces spracovania, 

prerokovania a schválenia strategického dokumentu, ich riešenie bude predmetom konania 

podľa osobitných predpisov a príslušný orgán ich zahrnul do konkrétnych požiadaviek, ktoré 

bude potrebné zohľadniť v tomto procese.  

 
     

Upozornenie:  

       „Územný plán obce Nimnica ” je strategickým dokumentom s miestnym dosahom, 

preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje 

verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.  
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        Týmto  záverom  zo  zisťovacieho   konania   nie   je  dotknutá   povinnosť   posudzovania 

konkrétnych  činností  podliehajúcich  posudzovaniu  podľa zákona. 

 

        Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v 

strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na 

zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s 

podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 

 

Poučenie: 

 

 Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať.  Toto rozhodnutie možno 

preskúmať súdom podľa Správneho súdneho poriadku. 

 
Doručí sa  

Navrhovateľovi 

1/ Obci Nimnica, v zastúpení starostom obce Ladislavom Ďurečekom   

    020 71 Nimnica    

 

Dotknutým orgánom 

1. Ministerstvo dopravy, výstavby SR, Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 

2. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

3. TSK, oddelenie investícií, ŽP a ÚP , K dolnej stanici 7282/20A, 911 50 Trenčín 

4. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a BP, odd. územného plánovania, Hviezdoslavova 3,  

    911 01 Trenčín 

5. Okresný úrad Trenčín odbor oprav. prostriedkov, ref. pôdohospodárstva, Nám. Sv. Anny ,  

    911 01 Trenčín  

6.Okresný úrad Trenčín, odbor SoŽP, odd. OP a VZŽP kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín     

7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 50 Trenčín 

8. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

9. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820, 020 01 Púchov-ŠSOPaK, ŠVS,   

SSOH, ŠSOO   

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica 

11. Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 

017 01 Považská Bystrica 

12. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, centrum 1/1, 017 01 Považská 

Bystrica 

13.Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava  

14. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava    

 

Dotknutým obciam 

1/ Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov 

2/ Obec Udiča, 018 01  Udiča 

3/ Mesto Považská Bystrica, 017 01 Považská Bystrica    

 

 

 

                                                                                                    Ing. Iveta Kmošenová  

                                                                                vedúca 


