
OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Číslo spisu
OU-BN-OSZP-2020/000620-025

Vybavuje

15. 01. 2020

ROZHODNUTIE
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania
Strategický dokument „Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou, zmeny a doplnky č. 8“ (ďalej len „strategický
dokument“) v zmysle § 4 ods. 2 zákona podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OU BN OSZP vykonal podľa § 7
zákona.

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy na
posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c), 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
a podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu
vykonaného na základe oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou, zmeny
a doplnky č. 8“, ktoré predložil obstarávateľ – Mesto Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad Bánovce nad Bebravou,
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 00310182 v zastúpení primátorkou mesta PhDr. PaedDr.
Rudolfou Novotnou 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 takto

r o z h o d o l :

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou, zmeny a doplnky č. 8“, uvedený
v predloženom oznámení o strategickom dokumente

sa nebude posudzovať

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“).

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Mesto Bánovce nad Bebravou v zastúpení primátorkou mesta PhDr. PaedDr. Rudolfou Novotnou,
IČO: 00310182 (ďalej len „obstarávateľ“) predložil dňa 26.11.2019 Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou,
odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU BN OSZP“) podľa § 5 zákona oznámenie o strategickom
dokumente „Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou, zmeny a doplnky č. 8“ (ďalej len „oznámenie“), ktorého
spracovateľom je AGS ATELIÉR s.r.o, so sídlom v Prievidzi, Ul. Baniča č. 2, 971 01 Prievidza.
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Hlavným cieľom navrhovaného strategického dokumentu „Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou, zmeny
a doplnky č. 8“ je komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určujú sa
jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností vytvárajúcich a ovplyvňujúcich životné prostredie,
ekologická stabilita, kultúrnohistorické hodnoty a rozvoj krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Strategický dokument „Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou, zmeny a doplnky č. 8“ (ďalej len „strategický
dokument“) v zmysle § 4 ods. 2 zákona podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OU BN OSZP vykonal podľa § 7
zákona.
V rámci zisťovacieho konania OU BN OSZP rozposlal oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a
dotknutým obciam.
Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili OU BN OSZP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty
(stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení) :
1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie
a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-BN-OSZP-2019/003926-002 zo dňa 04.12.2019 –
súhlasí bez pripomienok a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.
b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-BN-OSZP-2019/009766-002 zo dňa 02.12.2019 – nemá
pripomienky a nepožaduje predmetný strategický dokument posudzovať podľa zákona.
c) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-BN-OSZP-2019/009768-002 zo dňa 11.12.2019 –
konštatuje, že navrhované zmeny a doplnky sa nedotýkajú záujmov ochrany prírody, nakoľko tieto časti sú navrhnuté
bez zmeny. K predloženému strategickému dokumentu Územný plán Bánovce nad Bebravou Zmeny a doplnky č. 8
nemáme pripomienky a nepožadujeme ho posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

d) úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-BN-OSZP-2019/009763-002 zo dňa 11.12.2019 – nemá pripomienky a
nepožaduje predmetný strategický dokument posudzovať podľa zákona.
2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-BN-PLO-2019/009995-002 zo
dňa 11.12.2019 – V zmysle § 14 ods. 1 zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podliehajú návrhy
nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú územnoplánovaciu
dokumentáciu posúdeniu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a vydaniu súhlasu podľa § 13 zákona.
Návrhy posudzuje orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov,
Pozemkový referát. Z uvedeného dôvodu sa k predmetnému strategickému dokumentu ani k otázke či má byť
posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyjadrujeme.

3. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, list č. OU-BN-
OCDPK-2019/009973-002/PET zo dňa 09.12.2019 – s návrhom zadania „Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu
mesta Bánovce nad Bebravou súhlasí a nepožaduje strategický dokument posudzovať podľa zákona.
4. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, list č. OU-BN-OKR-2019/000428-59 zo dňa
02.12.2019 – nemá z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva k predmetnej dokumentácii žiadne pripomienky. Ako
dotknutý orgán bude uplatňovať stavebnotechnické požiadavky z hľadiska civilnej ochrany v zmysle § 14 ods. 2
zákona č.

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov pri schvaľovaní územnoplánovacej
dokumentácie.
Predmetný strategický dokument navrhujeme neposudzovať podľa zákona.

5. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, list číslo OU-TN-OVBP1-2019/038376-003/KŠ zo
dňa 09.12.2019 – vyjadruje názor, že strategický dokument nemusí byť posudzovaný podľa zákona, vzhľadom na
lokalizáciu predmetných zmien. Ďalšia urbanizácia je navrhnutá v nadväznosti na súčasné zastavané územie, pričom
riešené lokality nezasahujú do žiadnych chránených území a významných mokradí.
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K štruktúre oznámenia k strategickému dokumentu nemáme žiadne pripomienky. Upozorňujeme, že na strane 4
ods. 6. Bod d) sa však uvádza, že v procese prípravy a schvaľovania bude nasledovať „vyhodnotenie stanovísk z
prerokovania podľa zákona 24/2006 Z. z. a dopracovanie akceptovaných pripomienok do výsledného návrhu k § 25
SZ“. Upozorňujeme, že táto formulácia nie je správna, pretože stanoviská v rámci prerokovania sú podané podľa §
22 stavebného zákona, tieto sú následne zapracované do návrhu a predložené na preskúmanie podľa § 25 stavebného
zákona.
Podrobnejšie sa k predmetnému strategickému dokumentu vyjadríme v stanovisku v rámci prerokovania podľa §
22 stavebného zákona.

6. Obvodný banský úrad v Prievidzi, list č. 1156-2787/2019 zo dňa 04.12.2019 – v k. ú. Mesta Bánovce nad
Bebravou neeviduje žiadne záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa banských predpisov, t.j. neeviduje žiadne
vyhradené ani nevyhradené ložiská úžitkových nerastov a preto nemá pripomienky k zaslanému návrhu strategického
dokumentu a nepovažuje za potrebné, aby sa tento strategický dokument posudzoval podľa zákona.

7. Obec Miezgovce, list zo dňa 11.12.2019 - oznamuje, že k dokumentu „Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou,
zmeny a doplnky č. 8“ nemá žiadne pripomienky. Oznámenie bolo zverejnené na obecnej tabuli od 02.12.2019.
Predložený dokument nemá byť posudzovaný podľa zákona.

8. Obec Veľké Chlievany, list č 1/2019/000271 zo dňa13.12.2019 - Obec Veľké Chlievany informuje, že verejnosť
bola informovaná o strategickom dokumente „Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou, zmeny a doplnky č. 8“
dňa 05.12.2019 vyvesením na úradnej tabuli Obce Veľké Chlievany pred budovou obecného úradu Veľké Chlievany
80, na webovom sídle obce: www.velkechlievany.com a vyhlásením v obecnom rozhlase.
list č 1/2019/000272 zo dňa13.12.2019 – bez pripomienok, strategický dokument nemá byť posudzovaný podľa
zákona.
9. Obec Podlužany, list č. OCU- S2019/000368 - Obec Podlužany oznámila na úradnej tabuli a j na obecnej stránke
občanom, že na Obecnom úrade je k nahliadnutiu Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny
a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou“, počas stránkových dní v úradných hodinách.
Informácia bola zverejnená od 09.12.2019 do 27.12.2019.

10. Obec Ruskovce, list č. 287/2019 zo dňa 23.12.2019 - Obec Ruskovce oznamuje, že Oznámenie o strategickom
dokumente „Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou, zmeny a doplnky č. 8“ bolo obcou dňa 03.12.2019
vyvesené na úradnej tabuli obce Ruskovce a dňa 23.12.2019 zvesené. Obec Ruskovce vyhlasuje, že uvedený
dokument nemá byť posudzovaný podľa zákona.

11. Obec Horné Naštice, list zo dňa 10.01.2020 – Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný
plán mesta Bánovce nad Bebravou, zmeny a doplnky č. 8“ bolo zverejnené od 05.12.2019 do 21.12.2019.

12. Obec Brezolupy, list zo dňa 02.01.2020 - oznamuje, že dokument „Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou,
zmeny a doplnky č. “ bol umiestnený na vývesnej tabuli obce Brezolupy od 03.12.2019 do 18.12.2019.

13. Mesto Bánovce nad Bebravou, list zo dňa 07.01.2019 - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
„Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou, zmeny a doplnky č. 8“ bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej
stránke mesta v termíne od 03.12.2019 18.12.2019.

14. Obec Dvorec, list zo dňa 07.01.2020 - Obec Dvorec oznamuje, že Oznámenie o vypracovaní strategického
dokumentu „Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou, zmeny a doplnky č. 8“ bolo zverejnené od 09.12.2019
do 02.01.2020.

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky a odbor dopravy,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Okresný úrad Trenčín, odbor opravných
prostriedkov, referát pôdohospodárstva a odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek ŽP kraja, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne,
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v
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Bánovciach nad Bebravou, obce Dežerice, Dolné Naštice, Prusy a Veľké Držkovce v zákonom stanovenej lehote
ani do termínu vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru
starostlivosti o životné prostredie nedoručili.

Zainteresovaná verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente
nevyjadrila.

Mesto Bánovce nad Bebravou oznámilo, že v zmysle § 6 ods. 5 zákona zabezpečilo vyvesenie predmetného
oznámenia na úradnej tabuli mesta v dňoch od 03.12.2019 18.12.2019.

Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené v zmysle § 6 ods. 2 na webovom sídle MŽP SR. Príslušný
orgán oznámil pri zverejnení oznámenia aj miesto a čas konania konzultácií.

Z á v e r
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil
oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, úrovne
spracovania a kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 k zákonu. Prihliadal pritom na stanoviská doručené
k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona.
K oznámeniu bolo doručených 9 stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a 8 stanovísk a vyjadrení
dotknutých obcí. Zo stanovísk dotknutých orgánov k navrhovanému strategickému dokumentu nevyplynulo, že
je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie
posudzovanie strategického dokumentu.
Pri svojom rozhodovaní sa Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie zaoberal
pripomienkami zainteresovaných orgánov.

Na základe výsledkov zisťovacieho konania Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné
prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

U p o z o r n e n i e

Strategický dokument „Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou, zmeny a doplnky č. 8“ je dokument 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.

Poučenie
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.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Doručuje sa
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Mesto Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie Slobody 6
810 05 Bratislava
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282 20A
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Trenčín
K dolnej stanici 7282 20A
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Nemocničná 4
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín
Súdna 22
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Obvodný banský úrad v Prievidzi
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou
Na vŕštek
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika

Obec Brezolupy
Brezolupy 63
957 01 Brezolupy
Slovenská republika
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Obec Dežerice
Dežerice 193
957 03 Dežerice
Slovenská republika

Obec Dvorec
Dvorec 69
956 55 Dvorec
Slovenská republika

Obec Dolné Naštice
Dolné Naštice 36
957 01 Dolné Naštice
Slovenská republika

Obec Horné Naštice
Horné Naštice 75
956 41 Horné Naštice
Slovenská republika

Obec Miezgovce
Miezgovce 64
957 01 Miezgovce
Slovenská republika

Obec Podlužany
Podlužany 72
956 52 Podlužany
Slovenská republika

Obec Prusy
Prusy 111
957 03 Prusy
Slovenská republika

Obec Ruskovce
Ruskovce 1
956 54 Ruskovce
Slovenská republika

Obec Veľké Držkovce
Veľké Držkovce 212
956 54 Veľké Držkovce
Slovenská republika

Obec Veľké Chlievany
Veľké Chlievany 80
956 55 Veľké Chlievany
Slovenská republika
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