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ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

G. Švéniho 3H , 971  01  Prievidza

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Internet IČO
00151866

• •
Podľa rozdeľovníka

• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OU-PD-OSZP-2022/032011-024

Vybavuje/linka
Ing. Ivana Duchovičová/

+421 961572968

Prievidza
22. 11. 2022

Vec
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Územný plán mesta Nováky určený podľa § 8 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.

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:

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu Územný plán mesta Nováky sa určujú
okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaný strategický dokument neprijal) aj variant podľa
§ 22 zákona
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č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

2. ROZSAH HODNOTENIA PRE URČENÉ VARIANTY

2.1 Všeobecné podmienky

2.1.1 Obstarávateľ, mesto Nováky, zabezpečí vypracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu Územný
plán mesta Nováky a strategického dokumentu Územný plán mesta Nováky - návrh. Správa o hodnotení
strategického dokumentu Územný plán mesta Nováky bude vypracovaná podľa prílohy č. 5 zákona o posudzovaní
s osobitým prihliadnutím na body uvedené v časti špecifické požiadavky rozsahu hodnotenia.
2.1.2 V zmysle § 9 ods. 5 zákona o posudzovaní obstarávateľ doručí Okresnému úradu Prievidza, odboru
starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza Správu o hodnotení strategického
dokumentu Územný plán mesta Nováky vypracovanú v zmysle prílohy č. 5 zákona spolu so strategickým
dokumentom Územný plán mesta Nováky - návrh (podľa § 22 stavebného zákona) v počte 1 ks (textová aj grafická
časť) v písomnom vyhotovení a v počte 1 ks na elektronickom nosiči dát.
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie si vyhradzuje právo upresniť konečný počet
dokumentácií.
2.1.3 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne špecifické
požiadavky limitujúce časový rozsah.
2.1.4 Jednotlivé kapitoly správy o hodnotení strategického dokumentu musia byť spracované pre každý variant
osobitne.

2.2 Špecifické požiadavky

2.2.1 Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu a samotného strategického dokumentu zohľadniť
požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov, ktoré boli zaslané k oznámeniu:
a) V časti A.2.9.1.5 Ochranné pásma vodovodnej a kanalizačnej siete opraviť údaje v zmysle platnej legislatívy.

b) Odvod dažďovej vody z komunikácií v nových rozvojových plochách s nízkou intenzitou dopravy v rámci
možnosti riešiť vsakovaním do terénu.

c) Jednotlivé cesty a komunikácie pre chodcov riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a STN.
Dopravná časť dokumentu musí byť vypracovaná oprávneným projektantom pre dopravné stavby v zmysle § 46
ods. 1 Zákona 50/1976 Zb.

d) Rešpektovať stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR Bratislava, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, list č.
S24397-2022-IKŽ-2 zo dňa 25.10.2022.

e) Rešpektovať stanovisko Ministerstva životného prostredia SR Bratislava, sekcia geológie a prírodných zdrojov,
list č. 61165/2022 zo dňa 24.10.2022.

2.2.2 Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia pre navrhovaný
strategický dokument. V prípade nesplnenia zdôvodniť.

3. UPOZORNENIE

Podľa § 8 ods. 7 zákona o posudzovaní je obstarávateľ povinný zverejniť rozsah hodnotenia strategického dokumentu
bezodkladne po jeho doručení – formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v
mieste obvyklým.
V súlade s § 8 ods. 6 zákona o posudzovaní bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na internetovej adrese
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-novaky

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.
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Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PD-OSZP-2022/032011-024

Mesto Nováky (OVM), Námestie SNP 349, 972 71 Nováky
Obec Nitrianske Sučany, Nitrianske Sučany 242, 972 21 Nitrianske Sučany
Obec Diviacka Nová Ves, Diviacka Nová Ves 1, 972 24 Diviacka Nová Ves
Obec Opatovce nad Nitrou, Opatovce nad Nitrou 393, 972 02 Opatovce nad Nitrou
Obec Koš, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš
Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
Obec Zemianske Kostoľany, 4. apríla 28, 972 43 Zemianske Kostoľany
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Prievidza, Nová ulica 2, 971 01 Prievidza 1
Ministerstvo životného prostredia Bratislava, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1,
812 35 Bratislava 1
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza 1
Ministerstvo zdravotníctva SR, inšpektorát kúpeĺov a žriediel, Limbová 2, 010 08 Žilina 8
Ministerstvo životného prostredia Bratislava, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Námestie Ľudovíta
Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, G. Švéniho 3H, 971
01, Prievidza
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, G. Švéniho
3H, 971 01, Prievidza
OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, G. Švéniho 3H, 971 01, Prievidza
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0064618/2022

Vec: Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Územný plán mesta Nováky určený podľa § 8 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.Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 22.11.2022 
14:30 Mjartanová Darina, Ing. vedúci OU-PD-

OSZP vedúca odboru Nie   
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