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Informácia o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu Územný plán mesta Nováky 

 

Obstarávateľ, mesto Nováky, 972 71 Nováky , IČO 00318361, predložil dňa 10.10.2022 

Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR 

SR 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) Oznámenie 

o strategickom dokumente Územný plán mesta Nováky (ďalej len oznámenie).  

 

Hlavným cieľom spracovania územného plánu je koncepčné riešenie priestorového 

usporiadania a funkčného využitia územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová 

koordinácia činností vytvárajúcich a ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, 

rozvoj v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.  

 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozposlal oznámenie na 

zaujatie stanoviska dotknutým orgánom (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky Bratislava, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky, Bratislava, inšpektorát kúpeľov a žriediel, Trenčiansky samosprávny 

kraj Trenčín, Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Okresný úrad Trenčín, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Trenčín, odbor opravných 

prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v 

Prievidzi, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Regionálna a veterinárna 

správa Prievidza) a dotknutým obciam (obec Nitrianske Sučany, obec Diviacka Nová Ves, 

obec Opatovce nad Nitrou, obec Koš, obec Lehota pod Vtáčnikom, obec Kamenec pod 

Vtáčnikom, obec Zemianske Kostoľany).  

 

Po preštudovaní predloženého oznámenia, s prihliadnutím na doručené stanoviská a po 

písomnom prerokovaní predmetného rozsahu hodnotenia podľa § 8 zákona určuje Okresný 

úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozsah hodnotenia strategického 

dokumentu Územný plán mesta Nováky zaslaný pod č. OU-PD-OSZP-2022/032011-024 zo 

dňa 22.11.2022.  

 

V súlade s § 8 ods. 7 zákona o posudzovaní je uvedený rozsah hodnotenia strategického 

dokumentu zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta: www.novaky.sk  

 

V súlade s § 8 ods. 6 zákona o posudzovaní je rozsah hodnotenia zverejnený aj na internetovej 

adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-novaky  

 

 

 

http://www.novaky.sk/
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-novaky
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Podľa § 8 ods. 8 zákona o posudzovaní verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, 

dotknuté orgány, ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia 

navrhovaného strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 6 a ods. 

7 zákona, a to na adresu: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi. 

  

Doba zverejnenia: 23.11.2022 - 2.12.2022 

 

V Novákoch dňa 23.11.2022 

 

 

 

 

 

             v. r. 

 

   Ing. Dušan Šimka 

                          primátor mesta  


