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R O Z H O D N U T I E 
 

         Okresný úrad Púchov,  odbor  starostlivosti o životné prostredie  ako  príslušný 

orgán 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 oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a  doplnky č. 2 

ÚPN Obce Beluša“,  ktoré  predložil   obstarávateľ Obec  Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša 

v zastúpení starostom obce Jánom Prekopom po ukončení zisťovacieho konania toto 

rozhodnutie: 
 

         Strategický dokument, uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente 

„Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obce Beluša“  

  

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. 

 

 

O d ô v o d n e n i e  
 

        Obstarávateľ Obec Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša, v zastúpení oprávneným 

zástupcom obstarávateľa – starostom obce  Jánom Prekopom predložila Okresnému úradu 

Púchov, odboru  starostlivosti  o  životné  prostredie  (ďalej len „OÚ Púchov“) podľa  § 5 zákona 

dňa 25. januára 2019  oznámenie o strategickom dokumente:  „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obce 

Beluša“  /ďalej len „ ZaD č. 2  ÚPN Obce Beluša“/, ktorého spracovateľom je Ing. Mária 

Krumpolcová, Toplianska 28, 821 07 Bratislava“.  

 

         „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obce Beluša“  je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá je 

v zmysle prílohy zákona strategickým dokumentom  s miestnym dosahom podliehajúcim 

posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.  
 

        Cieľom ZaD č. 2 ÚPN Obce  Beluša  je zosúladenie navrhovaných zmien, ktoré vychádzajú 

z požiadaviek obce a občanov, s celkovou rozvojovou koncepciou priestorového usporiadania 

a funkčného využívania územia a ich premietnutie v adekvátnej miere do územného plánu obce 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
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v súlade so zadaním, všeobecne platnými urbanistickými zásadami a s nadradenou 

územnoplánovacou dokumentáciou a stanovenie zodpovedajúcich zásad a regulatívov územného 

rozvoja pre dotknuté zámery  Predmetom zmien a doplnkov č. 2  je zároveň prehodnotenie 

pôvodných navrhovaných rozvojových plôch  s nízkym predpokladom realizácie v návrhovom 

horizonte, kde aj vzhľadom na problematické vlastnícke vzťahy  sa prenášajú na návrhový 

horizont do výhľadu u 

 

       ZaD č. 2 ÚPN Obce Beluša aktualizujú  platný územný plán obce Beluša, ktorý bol 

schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 195/13.12 zo dňa 13.12.2013 a všeobecným 

záväzným nariadením č. 5/2013 zo dňa 13.12.2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

schváleného „Územného plánu obce Beluša“.   

 

Návrh zmien a doplnkov č. 2 ÚPN Obce Beluša v rámci celkovej koncepcie rozvoja obce 

uvažuje so zmenou  funkčného využitia územia nasledovne:  

  Beluša 21B – Ide o zmenu funkcie plochy bývania v rodinných domoch – výhľad na plochy 

bývania v rodinných domoch. Ide o rozšírenie rozvojovej lokality Beluša 21. 

  Beluša 21C – Ide o zmenu funkcie plochy bývania v rodinných domoch – výhľad na plochy 

bývania v rodinných domoch. Ide o rozšírenie rozvojovej lokality Beluša 21. 

  Beluša 22A – Ide o zmenu plôch bývania v rodinných domoch – výhľad na plochy bývania v 

bytových domoch malopodlažných (4NP).  

  Beluša 22B – Ide o zmenu plôch bývania v rodinných domoch – výhľad na plochy bývania v 

bytových domoch malopodlažných (4NP).  

  Beluša 22C – Ide o zmenu z funkcie zmiešaná občianska vybavenosť na plochy bývania v 

bytových domoch malopodlažných (4NP). 

  Beluša 22D – Ide o zmenu z funkcie zmiešaná občianska vybavenosť na plochy bývania v 

bytových domoch malopodlažných (4 NP).  

 Beluša 26A – Zmena funkcie z izolačnej zelene a čiastočne plôch navrhovanej komunálnej 

výroby na plochy priemyselnej výroby (pôvodne časť lokality Beluša 22 a 26). Lokalita je 

umiestnená v približne 100 m páse pozdĺž cesty I/61A, na ktorú sa napojí paralelnou 

obslužnou komunikáciou.  

  Beluša 26B – Ide o zmena funkcie - Sprievodná zeleň na plochy občianskej vybavenosti 

(pôvodne časť lokality Beluša 22). Voľný priestor v oblúku cesty I. triedy vytvára svojím 

nárožným charakterom potenciál pre umiestnenie zariadenia obchodu a služieb, najmä v 

kontexte s novým rozvojom v priestore Pod Náklie.  

  Beluša 27A – Zmena funkcie z ornej pôdy na plochy bývania v rodinných domoch. Ide o 

využitie priestorovej rezervy doplnením zástavby v nadväznosti na už existujúce novostavby 

rodinných domov na ulici Farská s rešpektovaním ochranných pásiem technickej 

infraštruktúry.  

  Beluša B27-Z – Zmena funkcie orná pôda a zeleň záhrad na verejnú parkovú zeleň. Plocha je 

lokalizovaná v ochrannom pásme plynovodu VTL v dotyku s lokalitou č. ZD2-B27A a vo 

väzbe na navrhovanú miestnu obslužnú komunikáciu, prepájajúcu ulicu Farská s ulicou 

Doktora Clementisa.  

  Beluša B28 – Zmena funkcie zo zelene záhrad na plochy bývania v rodinných domoch.  

  Beluša B29 – Zmena funkcie zo zelene záhrad na plochy bývania v rodinných domoch, 

zmena etapy z výhľadu na návrh.  

  Beluša Centrum B – Ide o zmenu funkcie plochy verejnej parkovej zelene na zmiešané plochy 

bývania a občianskej vybavenosti. Zmena vychádza z požiadavky obce na umiestnenie 5 NP 

polyfunkčného bytového domu, čím redukuje väčšiu časť rozvojovej plochy Beluša Centrum, 

určenej na verejnú parkovú zeleň.  
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  Beluša Kočkovce 1 – Zmena funkcie Orná pôda na plochy bývania v rodinných domoch a 

zeleň záhrad. Ide o rozšírenie a doplnenie uličnej zástavby vo väzbe na existujúcu zástavbu 

pokračujúcu smerom na obec Dolné Kočkovce.  

  Belušské Slatiny 1 – Zmena funkcie Rekreačné územia na plochy rekreácie s možnosťou 

trvalého bývania. Navrhovaná plocha doplní existujúcu zástavbu v Belušských Slatinách na 

pravej strane Slatinského potoka, čím sa vytvorí štruktúra s charakterom obojstrannej 

potočnej zástavby. 

  Belušské Slatiny 3 – Zmena z funkcie TTP na plochy bývania v rodinných domoch.  

  Čerencové 2 (rozšírenie) – Zmena funkcie z plôch rekreácie a CR na plochy bývania v 

rodinných domoch. Ide o rozšírenie existujúcej rozvojovej plochy Čerencové 2.  

  Podhorie 2 (rozšírenie) – Zmena plochy bývania v rodinných domoch – výhľad na návrh 

plochy bývania v rodinných domoch. Ide o využitie priestoru zadných záhrad existujúcej 

zástavby rodinných domov. Zmena vychádza z požiadavky obce na základe zvýšeného 

dopytu po bývaní v tejto časti obce.  

  Rybníky 1 – Zmena funkcie zo zelene záhrad na plochy bývania v rodinných domoch. Ide o 

rozšírenie v malom rozsahu (1-2 budovy) v nadväznosti na existujúcu zástavbu, pričom je 

potrebné dbať na zachovanie charakteru usadlosti a krajinný obraz.  

  Rybníky 2 – Zmena funkcie z ornej pôdy na plochy bývania v rodinných domoch. Ide o 

rozšírenie v malom rozsahu (1-2 budovy) v nadväznosti na existujúcu zástavbu, pričom je 

potrebné dbať na zachovanie charakteru usadlosti, okolitej zelene a krajinný obraz.  

  Hloža 4 (rozšírenie) – Zmena Rekreačného územia a rozšírenie funkcie na plochy športu a 

telovýchovy. Zmena vychádza z požiadavky obce na vytvorenie verejného športového areálu. 

Zmena nahrádza rozvojovú plochu Hloža 3, určenú na plochy bývania v rodinných domoch.  

  Hloža 9 – Zmena funkcie zo záhrad na plochy bývania v rodinných domoch. 
  Hloža 10 – Zmena funkcie z plôch komerčnej občianskej vybavenosti na plochy bývania v 

rodinných domoch. 

 Hloža 11 – Polder – Zmena funkcie z plôch rekreácie a CR v etape výhľad (v súčasnosti orná 

pôda) na vodnú stavbu na ochranu pred povodňami (suchý polder), ktorá vytvorí dostatočný 

priestor na akumuláciu a sploštenie povodňovej vlny v prípade zvýšených prietokov 

Slatinského potoka. Zmena vychádza z požiadavky obce na riešenie protipovodňových 

opatrení. 

  Hloža - Za Váhom (rozšírenie) – Rozšírenie už existujúceho ťažobného a dobývacieho 

priestoru.  

  Hloža 8 – Zmena plôch bývania v rodinných domoch na zmiešané plochy bývania a 

občianskej vybavenosti (časť rozvojovej plochy Hloža 1, oproti materskej škôlke). Zmena 

vychádza z požiadavky obce na umiestnenie zariadenia sociálnych služieb v kombinácii s 

obytnou zónou rodinných domov  

 

       Štruktúra strategického dokumentu a obsahová náplň jednotlivých kapitol spĺňa náležitosti 

zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Riešené sú ako samostatná 

príloha územnoplánovacej dokumentácie v členení na textovú a grafickú časť. Textová časť 

obsahuje smernú a záväznú časť.  

Grafická časť sa skladá z výkresov dotknutých zmenami a doplnkami v mierke schváleného 

územného plánu obce Beluša, formou priesvitky na pôvodné výkresy ÚPN-O Beluša. 

Spracovaná je formou samostatných priesvitných náložiek na jednotlivé výkresy ÚPN, na 

ktorých sú vyznačené zmeny navrhované v ZaD č.2.  
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       Predkladaný dokument Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obce Beluša je riešený invariantne,  

pretože podľa § 31 stavebného zákona sa zmeny a doplnky ÚPD spracovávajú ako návrh  

územnoplánovacej  dokumentácie.     
 

       Vzťah k iným strategickým dokumentom: 

Záväzným podkladom pre dokument ZaD č.2 ÚPN-O Beluša je:  

• ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, v znení zmien a doplnkov,  

• Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Považská Bystrica a Púchov (1995) a 

jeho aktualizácia (2005),  

Východiskovým podkladom je:  

• ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a Nariadenie vlády SR č. 149/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť územného plánu VÚC Trenčiansky kraj (AŽ PROJEKT Bratislava, 1997)  

• Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č. 1/2004 - Všeobecne záväzné nariadenie 

TSK č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho 

kraja schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č.260/2004 (AŽ PROJEKT Bratislava, 2004), 

v znení VZN č. 8/2011 zo dňa 26. 10. 2011, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky č. 2 záväznej 

časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja,  

• Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené uznesením č. 98/2018 zo dňa 

28.05.2018, v znení VZN č. 7/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č. 3 ÚPN VÚC 

Trenčianskeho kraja, s účinnosťou 29.06.2018,  

• Územný plán obce Beluša (spracovateľ – AŽ PROJEKT, Toplianska 28, 821 07 Bratislava, 

schválený uznesením OZ č. 195/13.12 zo dňa 13.12.2013,  

• Zmeny a doplnky č. 1/2015 ÚPN obce Beluša schválené Uznesením OZ č. 136/16.11 zo dňa 

28.11.2016 ,VZN č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť ÚPN obce Beluša  
 

      Strategický dokument: „ZaD č. 2 ÚPN Obce Beluša“ svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 

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

dokumentu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 7 zákona.  

 

 

       Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné 

prostredie vrátane zdravia: 

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie. 

     Za nepriame vplyvy strategického dokumentu môžeme považovať zmenu priestorového 

usporiadania a funkčného využívania územia, vznik nových plôch určených na bývanie, nárast 

frekvencie dopravy a nároky na novú infraštruktúru. Avšak tieto vplyvy sú spojené s rozvojom 

územia a samotný strategický dokument stanovuje limity a regulatívy na elimináciu týchto javov, 

čím prispieva k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

    Súčasťou záväznej časti ZaD ÚPN obce Beluša je v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. 

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii ods. 6 bod b) stanovenie 

intenzity využitia územia, ktorá je vyjadrená formou koeficientu zastavanosti a koeficientu 

zastúpenia zelene v riešených územiach.  

    Eliminácia týchto vplyvov je riešená rešpektovaním osobitných predpisov a rešpektovaním 

pripomienok a námietok stanovených dotknutými orgánmi v rámci zisťovacieho konania 

oznámenia o strategickom dokumente.  

 

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 

Strategický dokument nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov, ktoré nepriaznivo pôsobia na  



 

 

 

 

5. strana rozhodnutia č.j. OU-PU-OSZP-2019/000431-38/ZK4 

 

 

   

 

 

zdravotný stav obyvateľstva. 

 

Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia 

európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné 

parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.) vrátane 

návrhu opatrení na ich zmiernenie. 

Predkladaný návrh Zmien a doplnkov rešpektuje prvky územného systému ekologickej stability.  

Navrhované lokality na zmenu funkčného využitia sa nachádzajú mimo samotných prvkov 

ÚSES, ako aj mimo ich dosahu. 

 

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu.  
Možné závažné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu nie sú známe. 

  

Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.  

Z predloženého návrhu strategického dokumentu nevyplývajú žiadne vplyvy na životné 

prostredie presahujúce štátne hranice. 
 

 

       V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu  príslušný 

orgán – Okresný úrad Púchov  rozoslal listom č.j.  OU-PU-OSZP-2019/000431-3,4/ZK4 zo dňa 

20. februára 2019 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.  

 

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

dotknuté orgány (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení): 

 

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská 

Bystrica, list č.j. OU-PB-PLO-2019/003289-002 zo dňa 25. februára 2019: 

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

pozemkov, iba v ochrannom pásme, neovplyvnia funkcie lesa, OÚ-PLO nemá pripomienky ku 

predloženému dokumentu.  

- OU-PLO nepožaduje, aby predmetný dokument bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín, list č.j. OU-TN-OVBP1-2019/004525-005/JQ zo dňa 28. februára 2019: 

Je potrebné prehodnotiť zaradenie dokumentácie: RÚSS okresu Trenčín medzi východiskové 

podklady (materiály). Myslíme si že s riešeným územím obce Beluša nesúvisí.  

Vyjadrenie OU-PU-OSZP:  Pripomienka bola zohľadnená a zaradenie dokumentu RÚSS okresu 

do východiskových podkladov Trenčín bolo z oznámenia strategického dokumentu odstránené. 

 

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej 

geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, stanovisko č.j.  

3869/2019-5.3/10987/2019  zo dňa  27. februára 2019: 

1. V katastrálnom území obce Beluša (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza výhradné 

ložisko „Beluša (179); výhradné ložisko „Beluša - Lednické Rovne (632); výhradné ložisko 

„Hloža - Podhorie (580); výhradné ložisko „Hloža - Podhorie (432); výhradné ložisko 
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„Mojtín (273); ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Beluša - tehliarske suroviny (4175)“; 

ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Za Váhom - štrkopiesky a piesky (4746)“. 

         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 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. 

Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.                        

Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti 

chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne 

rekreačné účely. 

2. V katastrálnom území obce Beluša (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza prieskumné    

územie (PÚ) „Ladce II – Butkov, s platnosťou do 22.05.2022. 

         Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 zákona č. 

569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. 

         Nakoľko podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného 

územia predĺžiť, žiadame v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a 

územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej 

dokumentácii. 

3. V predmetnom území je evidovaných deväť odvezených/upravených skládok tak. ako sú 

zobrazené na priloženej mape. 

        Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej 

dokumentácii. 

4. V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží 

evidovaná environmentálna záťaž: Názov EZ: PU (001)/Beluša, Názov lokality: obaľovačka, 

Druh činnosti: obaľovačka bitúmenových zmesí, Stupeň priority: EZ so strednou prioritou 

(K 35- 65), Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž 

         Pravdepodobná environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho 

ďalšieho využitia. 

5. V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú 

zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia 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. 

         V katastrálnom území obce Beluša je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt 

aktívneho zosuvu, potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj 

bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a 

aktivizácie existujúcich zosuvov. Hodnotené 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 (Simeková, Martinčeková a 

kol., 2006 list 25 - 43 Púchov, 25 - 44 Považská Bystrica), ktorý je prístupný na mapovom 

serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú 
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dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: 

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

http://apl.geologv.sk/geofond/zosuvv/ a http://apl.geology.sk/atlassd/ 

     Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia 

nestabilných území pre stavebné účely. 

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. 

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.geology.Sk/mapportal/#/aplikacia/14. 

     Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v 

znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia 

územia: 

výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a 

podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné 

posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych 

svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. 

stredné radónové riziko. 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. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 

Vyjadrenie OU-PU-OSZP: Požiadavky sú zohľadnené a uvedené v podmienkach rozhodnutia. 

  

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín, list č.j. OU-TN-OSZP2-2019/009748-002/JAN zo dňa 1. marca 2019: 

        Lokality sa nachádzajú v zastavanom území obce, resp. v jeho dotyku, na území s prvým 

stupňom ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov, orgán ochrany prírody tu neeviduje žiadne osobitne chránené časti prírody 

a krajiny, rovnako tu nezasahujú prvky regionálneho územného systému ekologickej stability 

(RÚSES), ktorý bol schválený v rámci ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. 

        Počas územného konania je potrebné doložiť zmapovanie biotopov a druhov národného a  

európskeho významu na lokalite ZD2-BS1, v prípade ich výskytu je potrebný súhlas na zásah do 

uvedených biotopov podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny. Pri lokalite ZD2-BS3 

navrhujeme rešpektovať jestvujúcu a dotvoriť súvislú pobrežnú vegetáciu vodného toku v rámci 

ekostabilizačných opatrení v smernej časti ÚPD. 

        Pri výrube drevín mimo lesných pozemkov je potrebné postupovať podľa § 47 zákona o 

ochrane prírody a krajiny. Ak orgán ochrany prírody (Obecný úrad Beluša) nariadi náhradnú 

výsadbu podľa § 48 uvedeného zákona, treba uprednostniť geograficky pôvodné druhy drevín. 

        Na základe predloženej dokumentácie Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, odporučil 

schváliť predložený návrh Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Beluša po rešpektovaní 

vyššie uvedených pripomienok a k oznámeniu o SD nemá pripomienky. 

       Strategický dokument nepožadujeme ďalej posudzovať 

Vyjadrenie OU-PU-OSZP: Požiadavky sú zohľadnené a uvedené v podmienkach rozhodnutia. 
 

http://www.aeologv.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas
http://apl.geologv.sk/geofond/zosuvv/
http://apl.geology.sk/atlassd/
http://apl.geology.sk/mapportal/%23/aplikacia/14
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 

1130/50, 017 01 Považská Bystrica, stanovisko č.j. A/2019/00439-2-HŽPaZ zo dňa 28. februára 

2019: 

        Pri povoľovaní umiestňovania stavieb a zariadení je potrebné, aby príslušný stavebný úrad 

požadoval od investora dodržanie podmienok ochrany verejného zdravia vyplývajúcich zo 

zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 

predpisov. 

Vyjadrenie OU-PU-OSZP: Požiadavka je zohľadnená a uvedená v podmienkach rozhodnutia. 

 

Obec Beuša, Farská 1045/6, 01861Beluša:  

Upozornenie na nesprávne uvedenie východiskového podkladu v Oznámení o strategickom 

dokumente  Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Beluša:  

Uvedené (str. 7 a str. 17):  Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Trenčín, 

schválený rozhodnutím okresného úradu Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. j. 

OÚ-TN-OSZP3-20 15/00 1484 TKZ, zo dňa 14.01.2015 (zhotoviteľ Slovenská agentúra 

životného prostredia Banská Bystrica v roku 2013)  

Má byť: Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Považská Bystrica a Púchov, 

(1995) a jeho aktualizácia (2005). 

Vyjadrenie OU-PU-OSZP: Požiadavka zohľadnená. 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor stratégie a rozvoja, Námestie 

slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15, stanovisko č.j. 11557/2019/OSR/21813 zo dňa 11. marca 

2019: 

  pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja obcí v oblasti dopravy je potrebné rešpektovať 

priority rozvoja dopravnej infraštruktúry a strategický dokument ZaD č. 2 ÚPN-O Beluša 

zosúladiť s Programovým vyhlásením vlády SR (2016 – 2020) za  oblasť dopravy, 

Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011, Operačným programom 

Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Strategickým plánom rozvoja dopravnej 

infraštruktúry SR do roku 2020, Stratégiou rozvoja dopravy SR do roku 2020 a strategickým 

plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030; 

  rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru, predovšetkým ochranné pásmo 

železničnej trate č. 126, diaľnice Dl a rýchlostnej cesty R6. Upozorňujeme, že železničná 

trať č. 126 patrí do Baltsko-jadranského koridoru, diaľnica Dl do úseku po pripojenie 

rýchlostnej cesty R6 do koridoru Rýn - Dunaj apo pripojení pokračuje smerom na Považskú 

Bystricu ako spojenie Baltsko-jadranského koridoru a koridoru Rýn - Dunaj (a jeho tzv. 

československej vetvy). Samotná rýchlostná cesta R6 je súčasťou koridoru Rýn - Dunaj. Oba 

uvedené koridory patria do základnej siete TEN-T (Trans-European Transport Network, tzn. 

Transeurópska dopravná sieť). Upozorňujeme, že ochranné pásma je potrebné dodržať aj pri 

lokalitách označených ako „stabilizované plochy“; 

  rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, predovšetkým rýchlostnú cestu R6; 

  vo výkrese „Verejného dopravného vybavenia“ žiadame vyznačiť trasovanie dopravnej 

infraštruktúry a jej ochranné pásma tak, aby bolo zrejmé, kde je infraštruktúra umiestnená 

a pokiaľ siahajú jej ochranné pásma. Z existujúceho výkresu, aj pri bližšom porovnaní s ÚPN-

0 Beluša v znení ZaD č. 1/2015, nie je možné jednoznačne určiť, či sa niektoré navrhované 

lokality nenachádzajú v ochranných pásmach dopravnej infraštruktúry; 

     Navrhované lokality žiadame vyznačiť (situovať) tak, aby rešpektovali ochranné pásma 

dopravnej infraštruktúry; 

  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; 
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  rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

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

338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; 

  postupovať podľa uznesení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

  pri zasahovaní ZaD č. 2 ÚPN-0 Beluša do stavieb, respektíve ich častí situovaných do 

ochranného pásma dráhy (OPD - 60 m od osi koľaje), ktoré neslúžia na prevádzku dráhy 

alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písmeno ac), je potrebný súhlas na vykonanie 

činnosti v ochrannom pásme dráhy. V nadväznosti na uvedené nesúhlasíme s vydaním 

stavebného povolenia pred vydaním záväzného stanoviska MDV SR; 

  žiadame opraviť číslovanie železničnej trate podľa čísel grafikónových listov v Tabuľkách 

traťových pomerov Železníc Slovenskej republiky, nakoľko ide o infraštruktúru. Číslo 120 sa 

používa v cestovných poriadkoch dopravcov, čo nie je z hľadiska infraštruktúry záväzné. 

Správne by mala byť uvedená trať č. 126 (viď. internetovú stránku pre podrobnejšie 

rozdelenie https://www.zsr.sk/dopravcovia/infrastruktura/tabulkv-tratovvch-pomerov/); 

  na ochranu diaľnic, 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 a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon); 

  upozorňujeme, že 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 (MDV SR pre diaľnicu Dl a rýchlostnú cestu R6) povoľuje v 

odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom; 

  keďže územným plánom sa rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, 

informácie o polovičnom profile rýchlostnej cesty R6 považujeme za nadbytočné; 

  v ZaD č. 2 ÚPN-0 Beluša žiadame pri riešení statickej dopravy uviesť na konci súhrnnú 

informáciu o celkovom počte navrhovaných (potrebných) parkovacích stojísk; 

  dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých 

navrhovaných objektoch), cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne 

platnými STN a technickými predpismi; 

  pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je 

potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v 

zmysle 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 (ďalej len „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. 

ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade 

realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné pre elimináciu negatívnych účinkov dopravy 

navrhnúť protihlukové opatrenia a zaviazať investorov tak, aby zabezpečili dodržanie 

prípustných hladín hluku podľa vyhlášky MZ SR. 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; 

  obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požadujeme 

zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k cestnej komunikácií a dráhe (a doprave 

na nich) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená 

expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami 

https://www.zsr.sk/dopravcovia/infrastruktura/tabulkv-tratovvch-pomerov/
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ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 

vyššie uvedená vyhláška MZ SR; 

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

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR; 

  na str. 16 v časti IV. Dotknuté subjekty žiadame v bode 2. Zoznam dotknutých subjektov 

opraviť názov na „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“, 

  vyžiadať si stanovisko Dopravného úradu a rešpektovať ho v plnom rozsahu. 

MDV SR, vzhľadom na navrhovaný počet parkovacích stojísk presahujúci hraničné hodnoty 

stanovené zákonom č. 24/2006 Z. z., požaduje strategický dokument ZaD č. 2 ÚPN-0 Beluša 

posudzovať podľa uvedeného zákona. 

Vyjadrenie OU-PU-OSZP: Za účelom upresnenia navrhovaných opatrení a požiadavky 

strategický dokument ZaD č. 2 ÚPN-0 Beluša ďalej posudzovať podľa zákona  vzhľadom na 

navrhovaný počet parkovacích stojísk presahujúci hraničné hodnoty stanovené zákonom č. 

24/2006 Z. z. Okresný úradom Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal 

konzultáciu v zmysle § 63 zákona EIA v spolupráci s obstarávateľom, z ktorej vyplynulo znenie 

podmienok, ktoré žiada MDV SR zapracovať do rozhodnutia a súčasne nepožaduje strategický 

dokument ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Požiadavky vyplývajúce 

z konzultácie sú zahrnuté do požiadaviek vo vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude 

potrebné zohľadniť v ďalšom procese spracovania a schvaľovania dokumentu ZaD č. 2 ÚPN-O 

Beluša. Týmto rozhodnutím nebude dotknutá povinnosť posudzovania konkrétneho zámeru 

podliehajúcemu posudzovaniu podľa zákona. 

Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 20/A, 911 01 Trenčín, stanovisko č.j. KPUTN-

2019/7485-2/17797/RUZ zo dňa 7. marca 2019: 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín eviduje v obci Beluša v Ústrednom zozname pamiatkového 

fondu SR v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok nasledovné objekty, ktoré sú 

vyhlásené za nehnuteľné národné kultúrne pamiatky: 698/1  rímskokatolícky Kostol sv. 

Alžbety, 699/1 rímskokatolícka Kaplnka sv. Anny, 

Podľa § 27 odsek 2 pamiatkového zákona, podľa ktorého v bezprostrednom okolí kultúrnych 

pamiatok nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť 

pamiatkové hodnoty kultúrnych pamiatok - rímskokatolíckeho Kostola sv. Alžbety a 

rímskokatolíckej kaplnky sv. Anny v Beluši je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej 

kultúrnej pamiatky (desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou 

kultúrnou pamiatkou je stavba alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou 

pamiatkou pozemok). Vzhľadom na dikciu citovaného ustanovenia je dotknutým orgánom 

štátnej správy v konaniach podľa stavebného zákona Krajský pamiatkový úrad Trenčín. 

V katastrálnom území obce Beluša sú evidované archeologické lokality zapísané v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu SR v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok: 

2211/1 Archeologická lokalita - Mohylník pod Hájom 

2212/1  Archeologická lokalita -  Mohylník Koščeliščo 

2213/1  Archeologická lokalita -  Mohylník Hrobice 

2214/1 Archeologická lokalita -  Mohyla 

Na túto skutočnosť bude potrebné prihliadať v jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania 

územného plánu v praxi, kedy podmienkou pre vydanie územného resp. stavebného povolenia bude v 

oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu. 

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné do Zmien a doplnkov ÚPN obce Beluša č. 2 

zapracovať nasledovné podmienky z hľadiska ochrany pamiatkového fondu: 

1.  Stavebník, investor stavieb vyžadujúcich si zemné práce si od Krajského pamiatkového úradu 

Trenčín v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
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plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia 

archeologických lokalít. V prípade archeologického výskumu Krajský pamiatkový úrad 

Trenčín vydá 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 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 

číslo 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa ustanovenia § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. 

nepožaduje predmetný dokument posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2005 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  

Vyjadrenie OU-PU-OSZP: Požiadavky sú zohľadnené a uvedené v podmienkach rozhodnutia. 

 

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom 

hospodárstve, list č. OU-PU-OSZP-2019/000598-2/ZK5 zo dňa 21. marca 2019: 

S predloženým strategickým dokumentom súhlasí bez pripomienok.  

 

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 

ovzdušia, list č. OU-PU-OSZP-2019/000586-2/ZK5 zo dňa 20. marca 2019: 

K oznámeniu o strategickom dokumentu nemáme pripomienky a  vyjadrujeme názor, že 

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

v platnom znení. 

 

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 

prírody a krajiny, list č. OU-PU-OSZP-2019/000588-2/ZK5 zo dňa 22. marca 2019: 

Z hľadiska záujmov sledovaných štátnou ochranou prírody a krajiny k vyššie uvedeným zmenám 

nachádzajúcich sa v území s I. stupňom ochrany /voľná krajina/ má nasledovné pripomienky: 

1/ z dôvodu zachovania ekologickej stability územia je nutné úbytok výmery verejnej zelene na 

lokalitách: Beluša 26A, Beluša 26B, Beluša Centrum B kompenzovať výsadbou okrasných 

drevín na vhodných plochách v zastavaných častiach obce, 

2/ do doby vypracovania čistopisu ZaD č. 2 územného plánu obce Beluša je nutné v miestnom 

územnom systéme ekologickej stability dopracovať zoologický a botanický prieskum pre 

lokalitu ZD2-BS1 zameranú na výskyt národných a európských biotopov, 

3/ v lokalitách ktoré sú v priamom dotyku s brehovými porastami alebo krajinnými remízkami je 

nutné minimalizovať zásahy do týchto prírodných ekosystémov. 

Za predpokladu rešpektovania vyššie uvedených pripomienok orgán ochrany prírody súhlasí 

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

Vyjadrenie OU-PU-OSZP: Požiadavky sú zohľadnené a uvedené v podmienkach rozhodnutia. 

 

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, list č. 

OU-PU-OSZP-2019/000461-2/ZK5 zo dňa 21. marca 2019: 

Navrhnuté lokality, ktoré riešia zmenu funkčného využitia plôch nezasahujú do chránených 

vodohospodárskych oblastí, a ani do ochranných pásiem vodárenských zdrojov slúžiacich pre 

hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Záujmové plochy susedia s vodohospodársky 

významnými vodnými tokmi Pružinka, Slatinský potok a ďalšie drobné toky v správe 

Slovenského vodohospodárskeho podniku.   

Z hľadiska ochrany vodných pomerov predložený strategický dokument je možný, za podmienky 

rešpektovania následných pripomienok:  

- V zmysle § 16 ods. (10) vodného zákona fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má 

záujem realizovať trvalo udržateľné rozvojové činnosti človeka alebo ich zmeny, zmeny 

fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej 
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vody (ďalej len „navrhovaná činnosť“) je pred podaním návrhu na začatie konania o povolení 

navrhovanej činnosti povinná postupovať podľa § 16a vodného zákona, t.j. požiada príslušný 

orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja) o vydanie rozhodnutia, či ide o 

navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b). Toto rozhodnutie bude podkladom k vyjadreniu 

tunajšieho úradu pre územné konanie.  

- Pri ďalšom spracovaní  ÚPD  je   nutné   zohľadniť,   že    obec  Beluša  je   zaradená   ako   

aglomerácia nad 2000 EO, pričom  v lokalitách, kde nie je  vybudovaná verejná             

kanalizácia, t. j.   odvádzanie   a    likvidácia    odpadových vôd   tu bude   zabezpečovaná             

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. Vzhľadom k tomu, že pri rekreačných zariadeniach nie je zabezpečený kontinuálny prísun 

odpadových vôd na ČOV, nesúhlasíme s  riešením likvidácie odpadových vôd prostredníctvom 

ČOV.  

- Na území, kde je navrhnutá výstavba rodinných domov formou vzniku novej ulice, resp. 

komplex bytových domov riešiť odkanalizovanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.  

- 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 

projektovú prípravu a následne realizovať stavby protipovodňovej ochrany. 

- Rešpektovať rozsah pobrežných pozemkov stanovený vodným zákonom, ktorý je 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. 

- V rámci schvaľovacieho procesu (územné a stavebné konanie) navrhnutých stavebných aktivít  

rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vyplývajúce zo 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. 

- Dodržať všeobecné ustanovenia 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).  

           Vyjadrujeme názor, že predmetný strategický dokument nemá byť posudzovaný podľa 

zákona  č. 24/2006 Z.z. v platnom znení. 

Vyjadrenie OU-PU-OSZP: Požiadavky sú zohľadnené a uvedené v podmienkach rozhodnutia. 

 

Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika 1, 823 05 Bratislava, list č.j. 10658/2019/ROP-

002/15816 zo dňa 26. apríla 2019: 

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, sa k „Zmenám a doplnkom ÚPN 

obce Beluša č. 2“ vyjadril listom č. 5459/2019/ROP-002-P/1610 zo dňa 24.01.2019, v ktorom 

nemal pripomienky k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii, za predpokladu 

rešpektovania ochranných pásiem Letiska Dubnica.  

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente 

posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

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

neskorších predpisov.  

Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva. 

Vyjadrenie OU-PU-OSZP: Požiadavka je zohľadnená a uvedená v podmienkach rozhodnutia. 
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Obec Visolaje listom č. 2019-105 zo dňa 13. marca 2019 uviedla, že nemá námietky 

k predmetnému strategickému dokumentu a oznámenie o strategickom dokumente bolo 

verejnosti zverejnené na úradnej tabuli  od 25.02.2019 do 12.03.2019 a nebolo pripomienkované. 

 

Obec Lednické Rovne, listom č. ŽPaV422/2019/AG2-5/Ing.Ko zo dňa 12. marca  2019 uviedla, 

že oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na úradnej tabuli obce v čase od 

22.02.2019 do 11.03.2019, a počas zverejnenia neboli zo strany verejnosti predložené žiadne 

námietky a pripomienky.  

 

Mesto Považská Bystrica, listom odd.ÚP/2501/2019/7028/TI4-10 zo dňa 12. marca 2019 

uviedla, že Mesto Považská Bystrica nemá výhrady k predloženému oznámeniu o strategickom 

dokumente. Oznamuje, že Mesto Považská Bystrica netrvá na posudzovaní predloženého 

Oznámenia o strategickom dokumente a verejnosť bola o ňom informovaná prostredníctvom 

úradnej tabule a webového sídla Mesta Považská Bystrica v termíne od 25.02.2019 do 

12.03.2019. 

 

Obec Beluša, list č. 1435/2019/HOR zo dňa 12. marca 2019 uviedla, oznámenie o strategickom 

dokumente bolo v termíne od 25.02.2019 do 12.03.2019 zverejnené na úradnej tabuli obce 

Beluša, pričom po dobu zverejnenia ani do stanovenej lehoty 14 dní neboli k uvedenému 

vznesené žiadne pripomienky a návrhy na adresu Obce Beluša.  

 

Obec Slopná, list č. 60/001/2019-TA3-A-20 zo dňa 21. marca 2019 uviedla, že k oznámeniu 

o strategickom dokumente nemá pripomienky, pričom oznámenie bolo vyvesené po dobu od 

25.02.2019 do 11.03.2019.  

 

Obec Mojtín, list č. 25/2019-3 zo dňa 21. marca 2019 uviedla, že dokument bol zverejnený na 

úradnej tabuli obce od 25.02.2019 do 15.03.2019. Počas tohto obdobia neboli podané žiadne 

námietky ani pripomienky. 

 

Obec Horovce, list č. 145/2019/AL2/3 zo dňa 21. marca 2019 uviedla, že k predloženému 

oznámeniu nemá žiadne pripomienky ani výhrady. Oznámenie bolo vyvesené  od 22.02.2019 do 

13.03.2019.  

 

Obec Sverepec, list č. 106/2019/1-TA1 zo dňa 21. marca 2019 uviedla, že informovala 

verejnosť  o strategickom dokumente. Na vývesnej tabuli obce Sverepec bolo oznámenie 

vyvesené dňom  26.02.2019 do 21.03.2019. Zo strany občanov ani zo strany obce neboli podané 

žiadne návrhy, námety ani pripomienky. 

 

Obec Ladce, list č. OcÚ/2019/194/2703/DS2zo dňa 21. marca 2019 uviedla, že obec Ladce 

nemá pripomienky k uvedenému dokumentu. 

 

Obec Dolné Kočkovce, list v zmysle ktorého potvrdzuje, že daný dokument bol uverejnený na 

webovom sídle v termíne od 27.02.2019 do 14.03.2019. 

 

     Dotknuté obce: Obec Košecké Podhradie a Obec Dolný Lieskov a dotknuté orgány: 

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor dopravy, oddelenie investícií, životného prostredia 

a územného plánovania, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Obvodný banský úrad v 

Prievidzi, Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov – referát pôdohospodárstva, 

referát lesný, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný 

úrad Púchov, odbor krízového riadenia, v zákonom stanovenej lehote ani do termínu vydania 
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tohto rozhodnutia písomné stanovisko Okresnému úradu Púchov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie nedoručili.  
 

     Zainteresovaná verejnosť sa v priebehu konania k predloženému oznámeniu o strategickom 

dokumente nevyjadrila.  

          

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 7 ods. 4 zákona 

posúdil strategický dokument z hľadiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania, z hľadiska jeho 

relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, v ktorom vytvára rámec pre navrhované 

projekty a iné aktivity resp. ovplyvňuje iné strategické dokumenty, z hľadiska únosného 

zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, z hľadiska významu 

predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Súčasne prihliadal na 

stanoviská dotknutých orgánov a na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 

zákona. Z dotknutých orgánov požadovalo posudzovanie strategického dokumentu Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR, čo odôvodnilo počtom parkovacích miest presahujúcich hraničné 

hodnoty stanovené zákonom EIA. Na základe konzultácie a objasnenia si skutočností, ktoré 

súvisia s vytvorením nových parkovacích miest v navrhovaných lokalitách, MDaV SR 

posudzovanie strategického dokumentu nepožaduje. Požiadavka uviesť do Zmien a doplnkov č. 

2 ÚPN obce Beluša informáciu o celkovom počte navrhovaných (potrebných) parkovacích 

stojísk bola zapracovaná do rozhodnutia. Týmto rozhodnutím nie je dotknutá povinnosť 

posudzovania konkrétneho zámeru podliehajúcemu posudzovaniu podľa zákona zaradeného 

podľa prílohy č.8 položka 9. Infraštruktúra, bod. 16. Projekty rozvoja obcí.  

 

Pripomienky dotknutých subjektov slúžili ako podklad pri rozhodovaní, či predmetný 

strategický dokument bude ďalej posudzovaný podľa zákona  a tunajší úrad rozhodol v súlade s 

§ 7 ods. 5 zákona,  tak  ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Dotknuté subjekty, ktoré 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 návrhu dokumentu „Zmeny 

a doplnky č.2 ÚPN obce Beluša“.  

 

       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 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.  

 

      Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli nasledovné  požiadavky, ktoré je potrebné 

zohľadniť v ďalšom procese spracovania a schvaľovania dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 

ÚPN-O Beluša: 

1. 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 a vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích 

priestorov v územnoplánovacej dokumentácii. 

2. Územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať na 

obytné, prípadne rekreačné účely. 

3. V súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 

vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej dokumentácii. 
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4. V územnoplánovacej dokumentácii zohľadniť skládky odpadov a pravdepodobnú 

environmentálnu záťaž v území, ktorá môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho 

využitia. 

5. V územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť evidované zosuvné územia 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. 

6. 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 (Simeková, 

Martinčeková a kol., 2006 list 25 - 43 Púchov, 25 - 44 Považská Bystrica), ktorý je prístupný na 

mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. 

7. V textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť informácie o 

geotermálnej energii v predmetnom území, k dispozícii sú na webovej stránke Štátneho 

geologického ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie 

http://apl.geology.Sk/mapportal/#/aplikacia/14. 

8. Pre lokalitu ZD2-BS1 počas územného konania je potrebné doložiť zmapovanie biotopov a 

druhov národného a európskeho významu v prípade ich výskytu je potrebný súhlas na zásah do 

uvedených biotopov podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny.  

9. Pri lokalite ZD2-BS3 navrhujeme rešpektovať jestvujúcu pobrežnú zeleň a dotvoriť súvislú 

pobrežnú vegetáciu vodného toku v rámci ekostabilizačných opatrení v smernej časti ÚPD. 

10. Pri výrube drevín mimo lesných pozemkov je potrebné postupovať podľa § 47 zákona o 

ochrane prírody a krajiny. Ak orgán ochrany prírody (Obecný úrad Beluša) nariadi náhradnú 

výsadbu podľa § 48 uvedeného zákona, treba uprednostniť geograficky pôvodné druhy drevín.  

11. Pri povoľovaní umiestňovania stavieb a zariadení je potrebné, aby príslušný stavebný úrad 

požadoval od investora dodržanie podmienok ochrany verejného zdravia vyplývajúcich zo 

zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 

predpisov. 

12. Rešpektovať priority rozvoja dopravnej infraštruktúry a strategický dokument ZaD č. 2 

ÚPN-O Beluša zosúladiť s Programovým vyhlásením vlády SR (2016 – 2020) za  oblasť 

dopravy, Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011, Operačným 

programom Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Strategickým plánom rozvoja dopravnej 

infraštruktúry SR do roku 2020, Stratégiou rozvoja dopravy SR do roku 2020 a strategickým 

plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030; 

13. Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru, predovšetkým ochranné pásmo železničnej 

trate č. 126, diaľnice Dl a rýchlostnej cesty R6. Ochranné pásma je potrebné dodržať aj pri 

lokalitách označených ako „stabilizované plochy“; 

14. Rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, predovšetkým rýchlostnú cestu 

R6; 

15. Vo výkrese „Verejného dopravného vybavenia“ žiadame vyznačiť trasovanie dopravnej 

infraštruktúry a jej ochranné pásma tak, aby bolo zrejmé, kde je infraštruktúra umiestnená a 

pokiaľ siahajú jej ochranné pásma. Navrhované lokality žiadame vyznačiť (situovať) tak, aby 

rešpektovali ochranné pásma dopravnej infraštruktúry; 

16. 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; 

17. Rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákon č. 338/2000 

Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; 

18. Postupovať podľa uznesení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

http://apl.geology.sk/mapportal/%23/aplikacia/14
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

19. Pri zasahovaní ZaD č. 2 ÚPN-0 Beluša do stavieb, respektíve ich častí situovaných do 

ochranného pásma dráhy (OPD - 60 m od osi koľaje), ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo 

dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písmeno ac), je potrebný súhlas na vykonanie činnosti v 

ochrannom pásme dráhy.  

20. Opraviť číslovanie železničnej trate podľa čísel grafikónových listov v Tabuľkách traťových 

pomerov Železníc Slovenskej republiky, nakoľko ide o infraštruktúru.  

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

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou 

sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon); V cestných ochranných 

pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo 

miestne komunikácie alebo premávku na nich.  

22. V ZaD č. 2 ÚPN-0 Beluša žiadame pri riešení statickej dopravy uviesť na konci súhrnnú 

informáciu o celkovom počte navrhovaných (potrebných) parkovacích stojísk. 

23. Dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých 

navrhovaných objektoch), cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne 

platnými STN a technickými predpismi; 

24. Pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je 

potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v 

zmysle 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 (ďalej len „vyhláška MZ SR“). Pri lokalitách slúžiacich predovšetkým na bývanie, 

resp. ubytovanie, zaviazať investorov v ďalšom stupni spracovania územnoplánovacej 

dokumentácie (v rámci konania o umiestnení stavby) zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie 

vo vzťahu k cestnej komunikácií a dráhe (a doprave na nich) a zahrnúť jej výsledky do 

protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia 

hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 

237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR. 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; 

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

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR; 

26.   Na str. 16 v časti IV. Dotknuté subjekty žiadame v bode 2. Zoznam dotknutých subjektov opraviť 

názov na „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“, 
27. Vyžiadať si stanovisko Dopravného úradu a rešpektovať ho v plnom rozsahu. 

28. Stavebník, investor stavieb vyžadujúcich si zemné práce si od Krajského pamiatkového 

úradu Trenčín v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia 

archeologických lokalít.  

29. V prípade zistenia 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 číslo 

50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

30. Úbytok výmery verejnej zelene na lokalitách: Beluša 26A, Beluša 26B, Beluša Centrum B 

kompenzovať výsadbou okrasných drevín na vhodných plochách v zastavaných častiach obce, 

31. Do doby vypracovania čistopisu ZaD č. 2 územného plánu obce Beluša je nutné v miestnom 

územnom systéme ekologickej stability dopracovať zoologický a botanický prieskum pre 

lokalitu ZD2-BS1 zameranú na výskyt národných a európskych biotopov, 

32. V lokalitách, ktoré sú v priamom dotyku s brehovými porastami alebo krajinnými 

remízkami je nutné minimalizovať zásahy do týchto prírodných ekosystémov. 
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33. Rešpektovať ochranné pásma Letiska Dubnica. 

34. V lokalitách, kde nie je  vybudovaná verejná kanalizácia, t. j.  odvádzanie a likvidácia    

odpadových vôd   tu bude   zabezpečovaná individuálnymi systémami alebo inými  primeranými   

systémami (vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd), tie možno vydať len na 

dobu určitú. Pri rekreačných zariadeniach, kde nie je zabezpečený kontinuálny prísun 

odpadových vôd na ČOV, nesúhlasíme s  riešením likvidácie odpadových vôd prostredníctvom 

ČOV.  

35. Na území, kde je navrhnutá výstavba rodinných domov formou vzniku novej ulice, výstavby 

bytových domov riešiť odkanalizovanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.  

36. 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 projektovú prípravu a následne realizovať stavby protipovodňovej ochrany. 

37. Rešpektovať rozsah pobrežných pozemkov stanovený vodným zákonom, ktorý je 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. 

38. V rámci schvaľovacieho procesu (územné a stavebné konanie) navrhnutých stavebných 

aktivít  rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vyplývajúce zo 

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. 

39. Dodržať všeobecné ustanovenia 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).  

 

Upozornenie:  
       „Zmeny a  doplnky č.2 ÚPN obce Beluša” sú 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.  

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovaného dokumentu sú väčšie, ako sa v ňom uvádza, 

obstarávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom 

uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými podľa osobitných 

predpisov. 

       Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania 

konkrétnych zámerov podliehajúcich posudzovaniu podľa uvedeného zákona.  

 

Poučenie   

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

neskorších predpisov ďalej len (správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať.  Toto 

rozhodnutie možno preskúmať súdom. 

 

Rozhodnutie sa doručuje  

podľa rozdeľovníka 

           

 

                                                                                       

                                                                                                        Ing. Iveta  Kmošenová       

                                                                                                                                                vedúca  
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Rozdeľovník: 

Dotknuté obce: 

1. Obec Beluša, ul. Farská 1045/,  018 61 Beluša 

2. Obec Visolaje, Visolaje č. 40 , 018 61 Visolaje 

3. Obec Sverepec, Sverepec 215, 017 01 Sverepec 

4. Obec Dolné Kočkovce, Školská 136, 020 01 Dolné Kočkovce 

5. Obec Lednické Rovne , Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne 

6.  Obec Horovce, Horovce č.94, 020 62 Horovce 

7. Obec Ladce, Hviezdoslavova 599, 01863 Ladce 

8. Obec  Košecké Podhradie, Košecké Podhradie 359, 018 31 Košecké Podhradie 

9. Obec Mojtín, 020 72 Mojtín 242 

10. Obec Dolný Lieskov, Dolný Lieskov 193, 018 21  Dolný Lieskov 

11. Obec Slopná, Slopná 159, 018 21 Slopná 

12. Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica 

 

Dotknuté orgány: 

13. Ministerstvo dopravy a výstavby,  Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 15 

14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy, 

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

15. Trenčiansky samosprávny kraj, odbor dopravy, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

16. Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie investícií, životného prostredia a územného 

plánovania, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

17. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici  7282/20A, 911 50 Trenčín 
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 

Považská Bystrica 

19. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Moravská 1343/9, 020 01 Púchov 

20. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice Slovenskej 10, 971 22 Prievidza 

21. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
22. Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov – referát pôdohospodárstva, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

23. Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov – referát lesný, Hviezdoslavova 3, 911 

01 Trenčín 

24. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 

911 01 Trenčín 

25. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

26. Okresný úrad Považská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská 

Bystrica 

27. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov 

28. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa v odpadovom 

hospodárstve, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

29. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

30. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany 

ovzdušia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

31. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany 

prírody a krajiny, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

32. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika 1, 823 05 Bratislava  


