
 
 

Naše číslo: OU-NM-OSZP-2018/007350-27      V Novom Meste nad Váhom, dňa 18.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 

               R O Z H O D � U T I E 
 
 

 
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne 
a miestne príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa     
§ 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 53 písm. c) a § 56 písm. b) 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „príslušný orgán“), 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. 11 
Územného plánu sídelného útvaru (ďalej len ZaD č. 11 ÚP�-SÚ) �ové Mesto nad Váhom“, 
ktoré predložil obstarávateľ Mesto �ové Mesto nad Váhom, Mestský úrad, Čsl. armády č. 64/1, 
915 32  Nové Mesto nad Váhom, v zastúpení Ing. Jozefom Trstenským, primátorom mesta, IČO: 
00311863, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: 
 
Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 11 Územného plánu sídelného útvaru (ďalej len ZaD 
č. 11 ÚPN-SÚ) Nové Mesto nad Váhom“ 
 

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. Navrhovaný strategický dokument je možné 
prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov. 
 
 

O D Ô V O D � E � I E 
 
Obstarávateľ, Mesto Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad, Čsl. armády č. 64/1, 915 32  Nové 
Mesto nad Váhom, v zastúpení Ing. Jozefom Trstenským, primátorom mesta, IČO: 00311863, 
predložil príslušnému orgánu podľa § 5 ods. 1 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 o posudzovaní“) dňa 14.06.2018 oznámenie o strategickom dokumente 
„Zmeny a doplnky č. 11 Územného plánu sídelného útvaru (ďalej len ZaD č. 11 ÚPN-SÚ) Nové 
Mesto nad Váhom“.   

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom 
V 
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Predmetom ZaD č. 11 ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom je: 
- Zmena a doplnok č. 11.1 - doplnenie ÚPD mesta o cyklistické trasy mimo zastavaného 

územia mesta, dopĺňajú  sa cyklistické trasy v smere z Nového Mesta nad Váhom na Čachtice 
(11.1a); na Považany (11.1b), na Dolné Srnie (11.1c) a na Moravské Lieskové (11.d), 

- Zmena a doplnok č. 11.2 - zmena funkčného využitia časti územia lokality č. 21 
v urbanistickom obvode č. 4, ktoré tvoria parcely č. 3106/5, 6, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
3110, 3112/2 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom z funkcie vybavenosti o výmere 1,18 ha              
na funkciu „plochy polyfunkčného využitia a bývania v rodinných domoch“, 

- Zmena a doplnok č. 11.3 - zmena regulatívov využitia územia v lokalite č. 11 v urbanistickom 
obvode č. 3, zmena sa dotýka areálu bývalého letného kúpaliska o výmere 0,9 ha, predmetom 
tejto zmeny je zmena miery využitia územia tak, aby v dobrej dopravnej polohe boli 
vytvorené predpoklady na umiestnenie stavby komerčného charakteru. 

 
Riešeným územím je katastrálne územie Nové Mesto nad Váhom. Vplyv na životné prostredie 
presahujúce štátne hranice sa nepredpokladá, nakoľko riešená lokalita je situovaná mimo štátnej 
hranice s Českou republikou. 
 
Oznámenie o strategickom dokumente vypracovala Ing. arch. Marianna Bogyová, osoba odborne 
spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, reg. č. 295, N. 
Teslu 4404/1, 921 01  Piešťany.  
 
Prílohou oznámenia o strategickom dokumente bol aj strategický dokument s vyznačením 
navrhovanej zmeny, spracovateľom ktorého je Podnikateľské centrum architektov (PC-ARCH), 
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Nám. Slobody 19, 812 45  Bratislava.  
 
Strategický dokument bude vypracovaný v jednom variantnom riešení a v nulovom variante. 
Strategický dokument svojim predmetom – zmena strategického dokumentu pre oblasť 
územného plánovania alebo využívania územia, uvedený v § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 písm. c) 
zákona o posudzovaní, podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 7 
zákona o posudzovaní. 
 
V rámci zisťovacieho konania podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní príslušný orgán dňa 
19.06.2018 zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na internetovej stránke Ministerstva 
životného prostredia SR  http://enviroportal.sk/sk/eia. Príslušný orgán zároveň listami zo dňa 
18.06.2018 rozoslal na zaujatie stanoviska oznámenie o strategickom dokumente spolu 
s návrhom riešenia strategického dokumentu dotknutým orgánom (Okresný úrad Trenčín, odbor 
výstavby a bytovej politiky; Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja /ochrana prírody 
a krajiny kraja/; Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva; 
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne; Trenčiansky samosprávny kraj; Krajský 
pamiatkový úrad Trenčín; Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne; 
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; 
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Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Nové Mesto    
nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie /odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, 
štátna vodná správa, ochrana pred povodňami/; Obvodný banský úrad v Prievidzi; Ministerstvo 
životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej 
správy; Ministerstvo obrany SR; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, Odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry; Ministerstvo dopravy             
a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad; Dopravný 
úrad), dotknutým obciam (Mesto Nové Mesto nad Váhom; Obec Čachtice; Obec Považany; 
Obec Dolné Srnie; Obec Moravské Lieskové) a povoľujúcemu orgánu (Mestské zastupiteľstvo 
mesta Nové Mesto nad Váhom). Konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní bolo možné 
vykonať na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, odbore starostlivosti o životné prostredie. 
 
Mesto Nové Mesto nad Váhom zverejnilo oznámenie o strategickom dokumente spôsobom 
v mieste obvyklým, t.j. zverejnením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta 
www.nove-mesto.sk od 22.06.2018 po dobu 15 dní. Obec Moravské Lieskové zverejnila 
oznámenie o strategickom dokumente na svojej úradnej tabuli a na web stránke obce                  
od 22.06.2018 do 09.07.2018. Obec Čachtice zverejnila oznámenie o strategickom dokumente    
na svojej úradnej tabuli od 26.06.2018 do 10.07.2018. Obec Považany zverejnila oznámenie 
o strategickom dokumente na svojej úradnej tabuli a na web stránke obce od 26.06.2018            
do 11.07.2018. Obec Dolné Srnie o dátume zverejnenia oznámenia o strategickom dokumente 
príslušný orgán neinformovala.  
 
V súlade s § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní doručili príslušnému orgánu svoje písomné 
stanoviská a do doby vydania tohto rozhodnutia tieto subjekty (stanoviská sú uvedené 
v skrátenom znení): 

 
Okresný úrad �ové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej vodnej správy, č. listu OU-�M-OSZP-2018/007142-2 zo dňa 12.06.2018 
Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým návrhom súhlasíme za nasledovných 
podmienok: 
- �akoľko plánované cyklotrasy budú zasahovať do pásma hygienickej ochrany II. stupňa 

vodného zdroja Čachtice prameň „Teplička“, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným 
Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č.j. PLVH-4/1875/1987-8 
zo dňa 08.02.1989 s nadväznosťou na zmenu rozhodnutia vydaného Okresným úradom – 
odbor ŽP �ové Mesto nad Váhom pod č. H-H/2003/00179/HD1 zo dňa 10.03.2003 je nutné, 
aby pri ich realizácii a prevádzke bol dodržaný režim činností uvedený v rozhodnutí 
o ochranných pásmach vodného zdroja Čachtice prameň „Teplička“. 

- Upozorňujeme na to, že všetky činnosti, ktoré budú v uvedených lokalitách vykonávané, musia 
byť v súlade s ustanoveniami vodného zákona a musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo 
k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým aj k možnému znehodnoteniu vodného zdroja. 

V prípade dodržania nami požadovaným podmienok z hľadiska sledovania záujmov štátnej 
vodnej správy nebudeme požadovať, aby sa uskutočnil proces posudzovania vplyvov na životné 
prostredie. 
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Okresný úrad �ové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy ochrany pred povodňami, č. listu OU-�M-OSZP-2018/007536-2 zo dňa 
25.06.2018 
1. �a základe predbežného hodnotenia povodňového rizika pre vodný tok Klanečnica 

(cyklotrasa �MnV – Dolné Srnie) a Kamečnica (cyklotrasa �MnV – Moravské Lieskové) sú 
vymedzené záplavové čiary povodne. (Mapa povodňového ohrozenia – Čiastkové povodie Váh 
– �ové Mesto nad Váhom – tok Klanečnica rkm 0,00 – 2,50 – Záplavové čiary Q5; Q10; Q50; 
Q100; Q1000 - List 35-14-13).  Vodné toky Klanečnica a Kamečnica sú zaradené medzi vodné toky 
s jestvujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom v čiastkovom povodí Váhu (zdroj: 
Predbežné hodnotenie povodňového rizika v Slovenskej republike, Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky, december 2011).  

2. Z hľadiska sledovania záujmov ochrany pred povodňami k navrhovanej zmene nemáme 
pripomienky. Vzhľadom na rozsah predloženej ÚPD nie je možné určiť presnú trasu 
umiestnenia cyklotrasy, a preto bližšie podmienky určí orgán štátnej správy ochrany           
pred povodňami na základe preskúmania projektovej dokumentácie v rámci povoľovania 
konkrétnych stavieb, zariadení a činností. 

3. Z hľadiska sledovania záujmov ochrany pred povodňami navrhovaný strategický dokument 
nepožadujeme posudzovať podľa zákona o posudzovaní. 

 
Okresný úrad �ové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy odpadového hospodárstva, č. listu OU-�M-OSZP-2018/007525-2 zo dňa 
27.06.2018 
K navrhovanej zmene máme nasledovné pripomienky: 
Zmena č. 11.1a,b,c,d cyklistické trasy: �a odpočívadlách je potrebné umiestniť nádoby                
na zmesový komunálny odpad a triedený komunálny odpad. 
Zmena č. 11.2: V ďalších krokoch je potrebné doriešiť infraštruktúru pre nakladanie 
s komunálnym odpadom (hlavne triedený zber komunálneho odpadu a kompostovanie biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu). 
Zmena č. 11.3: V ďalších krokoch je potrebné doriešiť infraštruktúru pre nakladanie 
s komunálnym odpadom (hlavne triedený zber komunálneho odpadu a  biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu). 
�epožadujeme, aby navrhovaný strategický dokument bol posudzovaný v zmysle zákona 
o posudzovaní. 
 
Ministerstvo obrany SR, č. listu ASM-50-1552/2018 zo dňa 22.06.2018 
Ministerstvo obrany SR / Agentúra správy majetku Bratislava má pripomienky, lebo v riešenom 
území má zvláštne územné požiadavky. 
Požadujeme zachovať všetky vojenské objekty na území mesta a rešpektovať ich ochranné 
pásma. 
Pripomíname, že Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR má v areáli kasární v k.ú. �ové 
Mesto nad Váhom, obec �ové Mesto nad Váhom, okres �ové Mesto nad Váhom v správe 
pozemky, parcely registra C K� 3854/90, 3854/91, 3854/101, 3854/103, 3854/106, 3854/107, 
3854/108, 3854/141, 3854/144. 
Z hľadiska zákona o posudzovaní nemáme pripomienky. 
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Okresný úrad �ové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, č. listu OU-�M-OKR-
2018/003895 zo dňa 26.06.2018 
Dotknutý orgán k predmetnej dokumentácii dáva súhlasné stanovisko bez pripomienok. 
Dotknutý orgán sa nevyjadril, či strategický dokument požaduje posudzovať alebo nie. 
 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, č. listu KPUT�-2018/13249-2/50596/Pav zo dňa 
25.06.2018 
V predmetnom území riešenom v dokumente „Zmeny a doplnky č. 11 Územného plánu sídelného 
útvaru �ové Mesto nad Váhom“ sa nenachádzajú žiadne národné kultúrne pamiatky, ani 
archeologické lokality evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. 
Pri ZaD č. 11.1 a ZaD č. 11.3 je možné odkrytie nových archeologických situácií v týchto 
polohách, načo bude potrebné prihliadať v jednotlivých etapách realizácie územného plánu 
v praxi, kedy podmienkou pre vydanie územného a stavebného povolenia pre jednotlivé akcie 
bude vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Trenčín, v oprávnených prípadoch 
s požiadavkou na zabezpečenie archeologického výskumu. 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa § 41 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) v spolupráci 
s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk 
v územnom a stavebnom konaní. Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia bude vydanie záväzného stanoviska podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona. 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa § 36 ods. 3 môže rozhodnúť o povinnosti vykonať 
archeologický výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je 
evidovaným archeologickým náleziskom podľa § 41 ods. 1, ak na tomto mieste dôvodne 
predpokladá výskyt archeologických nálezov. 
ZaD č. 11.2 – urbanistická lokalita č. 21 sa nachádza v tesnej blízkosti archeologickej lokality 
z neskorej doby bronzovej, pohrebiska lužickej kultúry. Z dôvodu vysokého predpokladu odkrytia 
archeologických nálezov v tejto lokalite bude potrebné navrhovateľom, v predstihu pred vydaním 
územného rozhodnutia, vyžiadať si vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Trenčín z hľadiska 
záujmov ochrany archeologických nálezov (rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický 
výskum na území stavby). 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín nepožaduje predmetný dokument posudzovať podľa zákona 
o posudzovaní. 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín týmto stanoviskom určuje podmienky z hľadiska ochrany 
pamiatkového fondu a nenahrádza vyjadrenie iných orgánov štátnej správy a územnej 
samosprávy. 
 
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, č. listu OU-T�-OVBP1-
2018/013467-006/KŠ zo dňa 25.06.2018 
Strategický dokument nemusí byť posudzovaný podľa zákona, nakoľko predmetné riešenia 
návrhu nezasahujú do osobitne chránených častí prírody a krajiny, ani do prvkov regionálneho 
územného systému ekologickej stability. Všetky činnosti pri realizácii a prevádzke navrhovaných 
cyklotrás musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k možnému znečisteniu vodného zdroja. 
K štruktúre oznámenia o strategickom dokumente nemáme výhrady. 
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K predmetnej dokumentácii sme sa podrobnejšie vyjadrili v stanovisku pri prerokovaní podľa      
§ 22 stavebného zákona. 
 
Okresný úrad �ové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
č. listu OU-�M-OCDPK-2018/007665 zo dňa 28.06.2018  
S predloženým návrhom tunajší úrad súhlasí za podmienky, že požaduje zvýšiť počet parkovacích 
státí.  
Dotknutý orgán sa nevyjadril, či strategický dokument požaduje posudzovať alebo nie. 
 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový 
stavebný úrad, č. listu 20210/2018/SŽDD/51094 zo dňa 28.06.2018 
1. MDV SR k vypracovaniu strategického dokumentu mesta �ové Mesto nad Váhom nemá 

pripomienky.  
2. Z predloženého návrhu strategického dokumentu je zrejmé, že stavba (stavebné objekty),   

resp. jej časť je situovaná do ochranného pásma dráhy (OPD – 60 m od osi koľaje) a neslúži 
na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) zákona                   
č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) je 
potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD.  

3. �akoľko stavba (stavebné objekty), resp. jej časť je situovaná do OPD, nesúhlasíme                 

s vydaním stavebného povolenia pred vydaním záväzného stanoviska MDV SR.  
4. Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b, ods. 1 stavebného 

zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.  
Dotknutý orgán sa nevyjadril, či strategický dokument požaduje posudzovať alebo nie. 
 
Mesto �ové Mesto nad Váhom, č. listu Výst.-2603/2018-25102-Se zo dňa 26.06.2018 
Mesto �ové Mesto nad Váhom, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje,             
že k oznámeniu o strategickom dokumente nemá žiadne pripomienky a nepožaduje jeho ďalšie 
posudzovanie. 
 
Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. listu OU-T�-
OCDPK-2018/020952-002/MAR zo dňa 27.06.2018  
1. Cyklistické komunikácie v rámci ZaD č. 11.1b v súbehu s cestou I/61 a č. 11.1d v súbehu 

s cestou I/54 navrhnúť v zmysle ST� 73 6110 a TP 085 – �avrhovanie cyklistickej 
infraštruktúry. 

2. Projekt cyklistických komunikácií musí byť vypracovaný oprávneným projektantom pre 
dopravné stavby v zmysle § 46 ods. 1  stavebného zákona. 

3. �a strane 8 opraviť text, nakoľko vyhláška č. 136/1961 Zb. bola zrušená vyhláškou 
Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb. z 27. marca 1984, ktorou sa vykonáva 
cestný zákon. 

Dotknutý orgán sa nevyjadril, či strategický dokument požaduje posudzovať alebo nie. 
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Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej 
geologickej správy, č. listu 2396/2018-5.3, 36447/2018 zo dňa 02.07.2018 
1. V katastrálnom území sídelného útvaru �ové Mesto nad Váhom (ďalej len „predmetné 

územie“) sa nachádza: 
- výhradné ložisko „�ové Mesto nad Váhom – štrkopiesky a piesky (630)“;  s určeným 

chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP) pre „neurčenú 
organizáciu“, 

- ložisko nevyhradeného nerastu (L��) „�ové Mesto nad Váhom - Zongor  – stavebný 
kameň (4354)“, ktoré je v evidencii ŠGÚDŠ Bratislava, Bratislava. 

Podľa  § 15 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský 
zákon) v znení neskorších  predpisov 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. 
Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti   
chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne 
rekreačné účely. 
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku. 

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

3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží 
evidované environmentálne záťaže:  
 
Pravdepodobná environmentálna záťaž 
1.  

�ázov EZ:      �M (006) / �ové Mesto nad Váhom – areál centrálneho tepelného  
 zdroja MBP        
�ázov lokality: areál centrálneho tepelného zdroja MBP  
Druh činnosti:        energetika   
Stupeň priority:      EZ so strednou prioritou ( K 35 – 65 ) 
Registrovaná ako:  A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
2. 

�ázov EZ:            �M (007) / �ové Mesto nad Váhom – areál SAD     
�ázov lokality:      areál SAD   
Druh činnosti:       garáže a parkoviská autobusovej a nákladnej dopravy 
Stupeň priority:       EZ so strednou prioritou ( K 35 – 65 )   
Registrovaná ako:   A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
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3. 

�ázov EZ:               �M (010) / �ové Mesto nad Váhom – rušňové depo   
�ázov lokality:        rušňové depo  
Druh činnosti:         železničné depo a stanica  
Stupeň priority:       EZ so strednou prioritou ( K 35 – 65 )   
Registrovaná ako:   A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
4. 

�ázov EZ:               �M (009) / �ové Mesto nad Váhom – areál Vzduchotechnika      
�ázov lokality:        areál Vzduchotechnika    
Druh činnosti:         strojárska výroba 
Stupeň priority:       EZ so strednou prioritou ( K 35 – 65 )   
Registrovaná ako:   A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
 
Sanovaná / rekultivovaná lokalita 
1. 

�ázov EZ:                �M (005) / �ové Mesto nad Váhom – ČS PHM Slovnaft      
�ázov lokality:        ČS PHM Slovnaft 
Druh činnosti:         čerpacia stanica PHM   
Registrovaná ako:   C Sanovaná / rekultivovaná lokalita 
2. 

�ázov EZ:               �M (1995) / �ové Mesto nad Váhom – OC Kaufland,  
    Malinovského ul.      
�ázov lokality:        OC Kaufland, Malinovského ul.  
Druh činnosti:         výroba chemikálií    
Registrovaná ako:   C Sanovaná / rekultivovaná lokalita 
 

Potvrdená  environmentálna záťaž aj sanovaná / rekultivovaná lokalita 
1. 

�ázov EZ:                �M (008) / �ové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru    
�ázov lokality:        areál vojenského útvaru   
Druh činnosti:         základne po bývalej Sovietskej armáde  
Stupeň priority:       EZ s vysokou prioritou ( K > 65 )  
Registrovaná ako:   B Potvrdená environmentálna záťaž  
                                 C Sanovaná / rekultivovaná lokalita 
2. 
�ázov EZ:               �M (011) / �ové Mesto nad Váhom – skládka KO Mnešice –  
    Tušková    
�ázov lokality:        skládka KO Mnešice – Tušková   
Druh činnosti:         skládka komunálneho odpadu    
Stupeň priority:       EZ so strednou prioritou ( K 35 – 65 )  
Registrovaná ako:   B Potvrdená environmentálna záťaž  

                               C Sanovaná / rekultivovaná lokalita 
Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne 

ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.  
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4. V predmetnom území je zaregistrovaná svahová deformácia – 1 stabilizovaný zosuv. 
�achádza sa na svahu v severnej časti k. ú. Je to územie s nízkym stupňom náchylnosti k 
aktivizácii svahových deformácií Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom 
všeobecných prírodných pomerov (klimatické faktory). 

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 569/2007 Z.z. 
o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 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), 
ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra 
Bratislava. �a webových stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných 
a zaregistrovaných svahových deformáciách (https://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/53, 
https://apl.geology.sk/mapportal/img/pdf/geofond/AtlasMapStabilitySvahov.html, 
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/). 

Svahová deformácia v predmetnom území negatívne ovplyvňuje možnosti využitia 
nestabilných území pre stavebné účely. 

5. 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. 

6. 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 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia 
územia: 
a) výskyt stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom 

stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.  
b) prítomnosť environmentálnych záťaží �M (008) / �ové Mesto nad Váhom – areál vojenského 

útvaru s vysokou prioritou riešenia (hodnota K ≥ 65 podľa klasifikácie environmentálnej 
záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky stavebného 
využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia je potrebné 
posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.  

c) 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.  

 
Príloha 
- mapa v mierke  1 : 50 000 s vyznačením DP, CHLÚ, L��, skládok odpadov, zosuvných území 

a radónového rizika 
- mapový podklad s vyznačením environmentálnej záťaže (výpis IS EZ) 
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Dopravný úrad, č. listu 15223/2018/ROP-002/27726 zo dňa 03.07.2018 
Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva sa k „návrhu ZaD 
č. 11 ÚP� – SÚ �ové Mesto nad Váhom“ vyjadril listom č. 15268/2018/ROP-002-P/26557       
zo dňa 03.07.2018, v ktorom nemal pripomienky k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii, 
za predpokladu rešpektovania ochranných pásiem Letiska Piešťany a Trenčín.  
Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente 
posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona o posudzovaní. 
Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.  
 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Odbor stratégie rozvoja, č. listu 
20439/2018/OSR/51965 zo dňa 02.07.2018 
MDV SR má k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu ZaD č. 11 ÚP�-SÚ 
nasledujúce požiadavky a pripomienky: 

• pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja obcí v oblasti dopravy je potrebné rešpektovať 
priority rozvoja dopravnej infraštruktúry a strategický dokument ZaD č. 11 ÚP� - SÚ 
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 a Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030;  

• predmetný strategický dokument spracovať v súlade s nadradenou aktuálne platnou 
dokumentáciou ÚP� VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja; 

• postupovať podľa uznesení zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

• 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); 

• rešpektovať existujúce stavby dopravnej infraštruktúry, predovšetkým ochranné pásmo 
železničnej trate č. 125. Upozorňujeme, že železničná trať č. 125 patrí do Baltsko – 
jadranského koridoru, ktorý je súčasťou základnej siete TE�-T (Trans-European Transport 
�etwork, tzn. Transeurópska dopravná sieť); 

• rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, ich trasovanie a ochranné pásma; 

• dopravné napojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých 
navrhovaných objektoch), autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné 
riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a ST�; 

• 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. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania v pásme s prekročenou prípustnou 
hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnúť 
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opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať 
investorov na vykonanie protihlukových opatrení. 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 komunikácii 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 č. 549/2007 Z.z. a vyhláškou č. 237/2009 Z.z., ktorá sa mení 
a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška; 

• postupovať v súlade s uznesením vlády  SR č. 223/2013 o �árodnej stratégii rozvoja 
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR; 

• cyklistické trasy žiadame umiestňovať mimo telesa ciest prvej triedy; 

• rešpektovať stanovisko Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali priamo.  
Oznámenie o strategickom dokumente berie MDV SR na vedomie a nepožaduje ho ďalej 
posudzovať podľa zákona o posudzovaní. 
 
Obec Považany, č. listu OcÚPž/126/2018 zo dňa 09.07.2018 
Jednou z navrhovaných ZaD č. 11 ÚP� – SÚ �ové Mesto nad Váhom je v rámci katastrálneho 
územia obce Považany vybudovanie cyklistickej cesty popri hlavnej ceste I/61. Kataster obce 
Považany sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa § 12 zákona  č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Osobitne chránená časť prírody a krajiny sa tu 
nenachádza, podobne lokality sústavy �ATURA 2000. Vzhľadom k uvedenému obec Považany 
nemá k predloženému strategickému dokumentu žiadne pripomienky. 
Obec Považany nepožaduje ďalšie posudzovanie tohto strategického dokumentu podľa zákona 
o posudzovaní. 
 
Okresný úrad �ové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy ochrany ovzdušia, č. listu OU-�M-OSZP-2018/007560-2 zo dňa 16.07.2018 
�akoľko navrhnutými zmenami nedôjde k zásadnému vplyvu na sledované záujmy zo strany 
ochrany ovzdušia, správny orgán s doplnkami a zadaniami súhlasí bez pripomienok 
a nepožaduje ďalšie posudzovane z hľadiska zákona o posudzovaní. 
 
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. listu OU-T�-OSZP2-
2018/020959-002 zo dňa 12.07.2018 
Oznámenie neobsahuje informáciu o prípadnom výrube drevín sprievodnej vegetácie pozemných 
komunikácií pri budovaní cyklotrás, čo považujeme z hľadiska ochrany drevín za podstatný vplyv 
uvedeného strategického dokumentu na životné prostredie. 
Pri budovaní cyklistických trás požadujeme zachovanie zdravých jedincov sprievodnej vegetácie 
cestných komunikácií v čo najväčšej miere. Pri asanácii prestarnutých drevín a drevín 
s nevyhovujúcim zdravotným stavom považujeme za vhodné doplnenie líniovej vegetácie         
popri cyklotrasách, vzhľadom na jej pridanú hodnotu z hľadiska cykloturistiky. 
Pri výrube drevín mimo lesných pozemkov je potrebné postupovať podľa § 47 zákona                  
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
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o ochrane prírody a krajiny“). Ak orgán ochrany prírody (Mestský úrad �ové Mesto                
nad Váhom) nariadi náhradnú výsadbu podľa § 48 uvedeného zákona, treba uprednostniť 
geograficky pôvodné druhy drevín. 
�avrhované lokality sa nachádzajú v prvom stupni ochrany podľa § 12 zákona o ochrane 
prírody a krajiny, orgán ochrany tu neeviduje žiadne chránené územia národnej siete, územia 
siete �atura 2000 ani prvky kostry RÚSES schválené v ÚP� VÚC TSK. 
V prípade doplnenia o relevantné vyššie uvedené informácie do oznámenia orgán ochrany 
prírody a krajiny nepožaduje ďalšie posúdenie strategického dokumentu. 
 
Záver 
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente        
z hľadiska jeho povahy, riešeného územia, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu 
poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie 
a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu. Príslušný orgán              
vo svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní, prihliadal na kritériá 
pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona o posudzovaní, význam očakávaných 
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, úroveň spracovania strategického 
dokumentu, stanoviská doručené k oznámeniu o strategickom dokumente od zainteresovaných 
subjektov podľa § 6 ods. 6 citovaného zákona a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 
 
K oznámeniu o strategickom dokumente nezaslali písomné stanovisko dotknuté orgány – 
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva; Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne; Obvodný banský úrad v Prievidzi; Krajské 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, schvaľujúci orgán – Mestské 
zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom, dotknuté obce - Obec Čachtice; Obec Dolné 
Srnie, Obec Moravské Lieskové a dotknutý samosprávny kraj - Trenčiansky samosprávny kraj. 
Verejnosť sa k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nevyjadrila. Počas celého 
procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa 
§ 63 zákona o  posudzovaní. 

 
Dotknuté subjekty, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania, nepožadovali              
ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického dokumentu na úrovni 
zisťovacieho konania. Požiadavky, ktoré vyplynuli vo vzťahu k navrhovanému strategickému 
dokumentu, sú uvedené vo vyjadreniach dotknutých subjektov a je potrebné ich rešpektovať 
v ďalšom povoľovacom procese.  

 
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa uvádza 
v oznámení o strategickom dokumente, je obstarávateľ  povinný  zabezpečiť  opatrenia              
na  zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení a v súlade s podmienkami 
určenými v rozhodnutí podľa osobitných predpisov. 
 
Vzhľadom k tomu, že celý proces prerokovávania územnoplánovacej dokumentácie prebieha 
v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
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zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je takmer totožný s procesom posudzovania podľa 
zákona o posudzovaní, bolo od ďalšieho posudzovania podľa tohto zákona upustené. 

 
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne 
požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese schvaľovania strategického dokumentu 
podľa osobitných predpisov: 
- Pri realizácii a prevádzke plánovaných cyklotrás dodržať režim činností, uvedený 

v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja Čachtice prameň „Teplička“, vydanom 
Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č.j. PLVH-4/1875/1987-8 
zo dňa 08.02.1989 s nadväznosťou na zmenu rozhodnutia, vydaného Okresným úradom – 
odbor ŽP Nové Mesto nad Váhom pod č. H-H/2003/00179/HD1 zo dňa 10.03.2003. 

- Všetky činnosti, ktoré budú v uvedených lokalitách vykonávané, musia byť v súlade 
s ustanoveniami vodného zákona a musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu 
kvality podzemných vôd a tým aj k možnému znehodnoteniu vodného zdroja. 

- Do záväznej časti pre zmenu č. 11.1a, b, c, d uviesť povinnosť umiestnenia nádob na zmesový 
komunálny odpad a triedený komunálny odpad na odpočívadlách. 

- Pre zmenu č. 11.2 doriešiť infraštruktúru pre nakladanie s komunálnym odpadom (hlavne 
triedený zber komunálneho odpadu a kompostovanie biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu). 

- Pre zmenu č. 11.3 doriešiť infraštruktúru pre nakladanie s komunálnym odpadom (hlavne 
triedený zber komunálneho odpadu a  biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu). 

- Zachovať všetky vojenské objekty na území mesta a rešpektovať ich ochranné pásma.  
- Rešpektovať stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín. 
- Zvýšiť počet parkovacích státí.  
- Na stavbu (stavebné objekty), resp. jej časť, ktorá je situovaná do ochranného pásma dráhy 

(OPD – 60 m od osi koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa       
§ 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD. 
Pred vydaním stavebného povolenia na stavbu (stavebné objekty), resp. jej časť, ktorá je 
situovaná do OPD, požiadať o vydanie záväzného stanoviska MDV SR.  

- Cyklistické komunikácie v rámci ZaD č. 11.1b v súbehu s cestou I/61 a č. 11.1d v súbehu 
s cestou I/54 navrhnúť v zmysle STN 73 6110 a TP 085 – Navrhovanie cyklistickej 
infraštruktúry. 

- Projekt cyklistických komunikácií musí byť vypracovaný oprávneným projektantom pre 
dopravné stavby v zmysle § 46 ods. 1  stavebného zákona. 

- Opraviť nesprávne používanú legislatívu - vyhláška č. 136/1961 Zb. bola zrušená vyhláškou 
Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb. z 27. marca 1984, ktorou sa vykonáva 
cestný zákon. 

- Rešpektovať stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie geológie a prírodných 
zdrojov, Odboru štátnej geologickej správy. 

- Do územnoplánovacej dokumentácie vyznačiť hranice chránených ložiskových území a 
dobývacích priestorov. 

- Územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať           
na obytné, prípadne rekreačné účely. 

- Evidované skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 
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- Do územnoplánovacej dokumentácie ako záväzný regulatív uviesť: 
„Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže    
posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.“ 

- 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). 

- Do územnoplánovacej dokumentácie ako záväzný regulatív pre výstavbu v území uviesť: 
    „Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stabilizovaných zosuvov je 

potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.“ 
- Územie s nízkym až stredným radónovým rizikom dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej 

dokumentácii. 
- Do územnoplánovacej dokumentácie ako záväzný regulatív pre výstavbu v území uviesť: 

„Pred výstavbou objektov na území s výskytom stredného radónového rizika posúdiť 
vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia 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.“ 

- Rešpektovať ochranné pásma Letiska Piešťany a Trenčín. Ochranné pásma Letiska Piešťany 
a Trenčín pri návrhu využitia územia zohľadniť a zapracovať do textovej a výkresovej časti 
územnoplánovacej dokumentácie. 

- Pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja obcí v oblasti dopravy rešpektovať priority rozvoja 
dopravnej infraštruktúry a strategický dokument ZaD č. 11 ÚPN - SÚ 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 a Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030.  

- Strategický dokument spracovať v súlade s nadradenou aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN 
VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

- Postupovať podľa uznesení zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- 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). 

- Rešpektovať existujúce stavby dopravnej infraštruktúry, predovšetkým ochranné pásmo 
železničnej trate č. 125.  

- Rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, ich trasovanie a ochranné pásma. 
- Dopravné napojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých 

navrhovaných objektoch), autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy riešiť v súlade 
s aktuálne platnými technickými predpismi a STN. 

- Pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí posúdiť 
nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle Vyhlášky 
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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. Umiestnenie 
lokalít, predovšetkým bývania v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku 
neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú 
elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie protihlukových 
opatrení. 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. 

- Pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie zabezpečiť vypracovanie hlukovej 
štúdie vo vzťahu k cestnej komunikácii 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 č. 549/2007 
Z.z. a vyhláškou č. 237/2009 Z.z., ktorá sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška. 

- Postupovať v súlade s uznesením vlády  SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja 
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR. 

- Cyklistické trasy umiestňovať mimo telesa ciest prvej triedy. 
- V ďalšom stupni územnoplánovaciu dokumentáciu doplniť o informácie o prípadnom výrube 

drevín sprievodnej vegetácie pozemných komunikácií pri budovaní cyklotrás. 
- Pri budovaní cyklistických trás zachovať zdravé jedince sprievodnej vegetácie cestných 

komunikácií v čo najväčšej miere. Pri asanácii prestarnutých drevín a drevín s nevyhovujúcim 
zdravotným stavom doplniť líniovú vegetáciu popri cyklotrasách, vzhľadom na jej pridanú 
hodnotu z hľadiska cykloturistiky. 

- Pri výrube drevín mimo lesných pozemkov postupovať podľa § 47 zákona                  
o ochrane prírody a krajiny. Ak orgán ochrany prírody (Mestský úrad Nové Mesto                
nad Váhom) nariadi náhradnú výsadbu podľa § 48 uvedeného zákona, treba uprednostniť 
geograficky pôvodné druhy drevín. 

 
 
Upozornenie 
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych 
činností podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní. 
Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto 
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. 
 

 
 

P O U Č E � I E 
 
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno 
preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších 
predpisov. 
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Príloha 
1. Mapa v mierke  1 : 50 000 s vyznačením DP, CHLÚ, LNN, skládok odpadov, zosuvných 

území a radónového rizika 
2. Mapový podklad s vyznačením environmentálnej záťaže (výpis IS EZ) 
 
 
Doručí sa 
1. Mesto Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad, Čsl. armády č. 64/1, 915 32  Nové Mesto nad 

Váhom 
 
Na vedomie 
1. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01  

Trenčín 
2. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ochrana prírody a krajiny kraja), 
Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín 

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

4. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 
911 01 Trenčín 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01  
Trenčín 

6. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 
7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín  
8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 01  

Trenčín 
9. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom 
10. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 36,      

915 41 Nové Mesto nad Váhom 
11. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie (odpadové 

hospodárstvo, ochrana ovzdušia, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami), 
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom 

12. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 01  Prievidza 
13. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej 

geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47   Bratislava 
15. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Odbor stratégie a rozvoja, Námestie slobody 6, 810 05  

Bratislava 15, P.O.BOX 100 
16. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový 

stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava  
17. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05  Bratislava  
18. Obec Čachtice, 916 21  Čachtice 
19. Obec Považany, Obecný úrad č. 187, 916 26  Považany 



17 
 

20. Obec Dolné Srnie, 916 41  Dolné Srnie 
21. Obec Moravské Lieskové, 916 42  Moravské Lieskové 657 
22. Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad, Čsl. armády č. 64/1, 

915 32  Nové Mesto nad Váhom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ľubica Hrušovská 
       vedúca odboru 
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