odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
OU-TN-OSZP3-2018/015343-019 TBD

Trenčín, 25. 05. 2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie 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 § 1 a § 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 vypracovaní strategického dokumentu: „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce
Kostolná - Záriečie“, ktoré predložil obstarávateľ, obec Kostolná - Záriečie, v zastúpení
starostom, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Návrh strategického dokumentu,
Názov: „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Kostolná - Záriečie“
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.
ODÔVODNENIE
Obstarávateľ, obec Kostolná - Záriečie, v zastúpení starostom, predložil Okresnému úradu
Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia (ďalej len „OU TN OSZP ”) podľa § 5 ods. 3 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“) dňa 18. 04. 2018 oznámenie o vypracovaní
strategického dokumentu: „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Kostolná Záriečie“ (ďalej len „ZaD č. 1 ÚPN-O Kostolná – Záriečie“). Oznámenie o strategickom
dokumente bolo spracované Ing. arch. Mariannou Bogyovou v 03/2018, správnosť údajov
oznámenia potvrdil podpisom starosta obce Ing. Miroslav Jančár. Spracovateľom ZaD č. 1 ÚPNO Kostolná – Záriečie je Architektonický ateliér BP, Piešťany, hlavný spracovateľ: Ing. arch.
Anna Pernecká. Podkladom pre spracovanie ZaD č.1 ÚPN-O Kostolná – Záriečie je aj „
Uznesenie
z XVIII. zasadnutia OZ konaného 21. 09. 2017 v Kostolnej-Záriečí.
Cieľom ZaD č. 1 ÚPN-O Kostolná – Záriečie je:
- aktualizácia platného územnoplánovacieho dokumentu obce Kostolná-Záriečie, ktorá
zohľadňuje nové skutočnosti a potreby obce ovplyvňujúce priestorové usporiadanie a funkčné
využívanie územia obce Kostolná-Záriečie, s cieľom trvalého súladu činností v riešenom území
vo väzbe na susedné obce, na starostlivosť o životné prostredie, na dosiahnutie ekologickej
rovnováhy, na šetrné využívanie prírodných zdrojov, civilizačných a kultúrnych hodnôt
- potreba doplnenia riešeného územia o nové aktivity, kompatibilné s ostatnými funkčnými
systémami v území obce
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- stanovenie rozsahu územia, ktoré je vhodné pre realizovanie zámerov v komplexných
súvislostiach obce a jej krajinného kontextu
- definovanie zaťaženia územia uvažovanými zámermi a požiadavky na verejné a technické
vybavenie, ktoré z realizácie zámerov vyplynú.
Dôvody obstarania ZaD č. 1 ÚPN-O Kostolná - Záriečie:
- zmenené predpoklady, za ktorých bol pôvodný ÚPN- O schválený,
- požiadavky vlastníkov pozemkov v dotknutých lokalitách na zmenu funkčného využitia ich
pozemkov,
- potreba koordinovať umiestnenia stavieb a stavebné aktivity v území obce
- doplnenie plôch pre verejnoprospešné stavby.
Predmet ZaD č. 1 ÚPN-O Kostolná - Záriečie:
1. zmena (N1VS.1) - zmena funkčného využitia územia KNC par.č. 439 v k. ú. KostolnáZáriečie z poľnohospodárskej pôdy na výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a
výrobných služieb.
2. zmena (N1B.1) - zmena a preradenie pozemkov:
- KNE parc. č. 231/2, 231/3, a KNC par. č. 376/3, 376/4, 376/5, bloku V2B z výhľadového
obdobia do návrhového obdobia ako obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou;
- parcelu 374 z funkčného využitia záhrada na obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou;
3. zmena (N7B.1) - rozšírenie bloku N7B o časť par. č. 542/7, 542/9, 542/10, 542/11, 542/12,
ktoré neboli zahrnuté do návrhu v schválenom UPN-O Kostolná-Záriečie. Ide o zmenu
funkčného využitia z nepoľnohospodárskej pôdy na obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou;
4. zmena (N1V.1) - preradenie územia bloku V1V v časti k. ú. Horná pažiť, z výhľadového
obdobia do návrhového obdobia s funkčnou náplňou výrobné územie;
5. zmena – zrušenie cyklotrasy a pešieho chodníka na pravej strane potoka Drietomica od
premostenia jestvujúcej miestnej komunikácie, po „železnú lávku“ s podmienkou, že možnosti
protipovodňovej ochrany zostanú zachované. Uvedený úsek cyklotrasy a pešieho chodníka bude
pretrasovaný na ľavú stranu potoka Drietomica.
Riešeným územím ZaD č.1 ÚPN-O Kostolná - Záriečie je:
1. zmena (N1VS.1) - územie medzi cestou I/61 a diaľnicou D1, parcela č. 439 KNC, o rozlohe
1,5871 ha mimo zastavané územie k 1.1.1990. Je pokračovaním navrhovaného logistického
centra v susednej obci Opatovce. Funkčné využitie v súčasnosti - orná pôda.
Návrhom dôjde k záberom PP.
2. zmena (N1B.1) - parcely č. 231/2, 231/3, KNE a parcely č. 376/3, 376/4, 376/5, KNC a 374
v k. ú. Kostolná-Záriečie, mimo zastavaného územia obce, o rozlohe 0,263 ha, v časti lokality
„Pod Vŕškami 2“ , ktorá je preradená z výhľadového do návrhového obdobia.
Funkčné využitie v súčasnosti - orná pôda a záhrada.
Návrhom dôjde k záberom PP.
3. zmena (N7B.1) - parcely č. 542/7, 542/9, 542/10, 542/11, 542/12 v k. ú. Kostolná-Záriečie,
v severnej časti Záriečia, (rozšírenie bloku N7B), o rozlohe 0,3699 ha, mimo zastavaného
územia. Funkčné využitie v súčasnosti - nepoľnohospodárska pôda (ostatné plochy).
4. zmena (N1V.1) - urbanistický blok N1V v časti k. ú. Horná pažiť sa nachádza pri východnej
hranici k. ú. v nadväznosti na výrobnú zónu v susednom katastri mesta Trenčína (podľa
územného plánu mesta), severne od ČOV, mimo zastavané územie k 1.1.1990, o rozlohe
11,5585 ha.
Návrhom dôjde k záberom PP.
5. zmena – cyklotrasa pozdĺž potoka - premiestnenie cyklotrasy a peších chodníkov z pravej
strany vodného toku Drietomica od jej premostenia miestnou komunikáciou po premostenie
„železnou lávkou“, na ľavú stranu toku.
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Návrhom ZaD č.1 ÚPN-O Kostolná – Záriečie k záberom lesných pozemkov nedochádza,
riešeným územím sa nezasahuje ani do ochranného pásma lesa.
Dotknuté územia ZaD č.1 ÚPN-O Kostolná – Záriečie sa nachádzajú v prvom stupni
ochrany prírody.
V riešených územiach nie sú evidované národné kultúrne pamiatky zapísané v ústrednom
zozname pamiatkového fondu a nie je tu evidovaná archeologická lokalita zapísaná v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu.
ZaD č.1 ÚPN-O Kostolná-Záriečie aktualizujú strategický dokument - platný Územný
plán obce schválený 10. 11. 2016 uznesením obecného zastupiteľstva č. 94/2016, ktorého
záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce č. 45/2016. Strategický
dokument bol posúdený podľa zákona, bolo vydané Záverečné stanovisko č. OU-TN-OSZP32016/001346–055 zo dňa 04. 10. 2016.
Strategický dokument ZaD č.1 ÚPN-O Kostolná-Záriečie svojimi parametrami podľa § 4 ods.
2 zákona podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní strategických dokumentov, ktoré OU
TN OSZP vykonal podľa § 7 zákona.
V rámci zisťovacieho konania OU TN OSZP rozoslal oznámenie o vypracovaní
strategického dokumentu podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom,
schvaľujúcemu orgánu a dotknutým obciam a zverejnil spolu s informáciou o mieste a čase
konania konzultácie podľa § 63 zákona na webovom sídle ministerstva prostredníctvom
informačného systému EIA/SEA na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c1-uzemneho-planu-obce-kostolna-zariecie
Na OU TN OSZP doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané
v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva, list č. OU-TN-OSZP3/2018/015343 - 002 zo dňa 10.05.2018
- vydáva nasledovné stanovisko:
V územnom pláne obce Kostolná – Záriečie v oblasti odpadového hospodárstva, zohľadniť
všetky požiadavky a povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 81 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj
hierarchiu odpadového hospodárstva. Zároveň odporúčame vybudovanie zberného dvora na
svojom území.
Tunajší úrad nemá k predloženému materiálu pripomienky a nepožaduje jeho posudzovanie
podľa zákona.
Vyjadrenie OU TN OSZP:
Uvedené požiadavky a odporúčanie OU TN OSZP zohľadnil a uviedol v podmienkach
rozhodnutia.
2. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-TN-OSZP1/2018/017848-2/SD zo
dňa 21.05.2018
- vydáva nasledovné stanovisko:
Dokumentácia navrhuje 5 zmien jestvujúceho ÚPN obce, ide o zmeny funkčných plôch
uvedených lokalít, prípadne zmenu časového horizontu realizácie z výhľadu na návrh.
Lokalita N1VS.1 predstavuje zmenu funkčného využitia územia na parcele KN-C č. 439 v k.
ú. Kostolná-Záriečie z poľnohospodárskej pôdy na výrobné územie drobnej priemyselnej výroby
a výrobných služieb (logistika). Na lokalite N1B.1 je navrhnutá zmena a preradenie parciel KNE č. 231/2, 231/3 a KN-C č. 376/3, 376/4, 376/5 v bloku V2B z výhľadového
do návrhového obdobia ako obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou ako aj parcelu KN-C
č. 374 z funkčného využitia záhrada na obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou.
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Lokalita N7B.1 je navrhnutá na rozšírenie bloku N7B o časť parciel KN-C č. 542/7, 542/9,
542/10, 542/11 a 542/12, ktoré neboli zahrnuté do návrhu v schválenom územnom pláne obce,
predstavuje zmenu funkčného využitia z nepoľnohospodárskej pôdy na obytné územie
s nízkopodlažnou zástavbou. Lokalita N1V.1 predstavuje preradenie územia bloku V1V v k. ú.
Horná pažiť z výhľadového obdobia do návrhového obdobia s funkciou výrobného územia
s možnosťou prevádzok definovaných ako VS (menšie výrobné prevádzky a logistika). ÚPD
navrhuje i zrušenie cyklotrasy a pešieho chodníka na pravej strane potoka Drietomica
od premostenia jestvujúcej cesty po železnú lávku s podmienkou, že možnosti protipovodňovej
ochrany zostanú zachované. Uvedený úsek bude pretrasovaný na ľavú stranu potoka Drietomica.
Lokality sa nachádzajú 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. Pri realizácii cyklotrasy treba rešpektovať regionálny
biokoridor vodného toku Drietomica s maximálnym zachovaním sprievodnej pobrežnej
vegetácie.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia kraja, po preskúmaní Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce
Kostolná-Záriečie konštatuje, že strategický dokument po obsahovej stránke rešpektuje záujmy
ochrany prírody a krajiny, čím nepožadujeme jeho ďalšie posudzovanie.
Vyjadrenie OU TN OSZP:
Rešpektovanie regionálneho biokoridoru vodného toku Drietomica s maximálnym zachovaním
sprievodnej pobrežnej vegetácie pri realizácii cyklotrasy OU TN OSZP zohľadnil a uviedol
v podmienkach rozhodnutia.
3. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia, list č. OU-TN-OSZP3/2018/016385-002 zo dňa 11.05.2018
- upozorňuje na skutočnosť, že vydáva stanoviská k územným plánom podľa § 26 ods. 3 písm. r)
zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší v platnom znení, nepožaduje posudzovanie podľa zákona.
Vyjadrenie OU TN OSZP:
Uvedené upozornenie OU TN OSZP zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.
4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, list č.
OU-TN-OSZP3/2018/016867-002 zo dňa 23.05.2018
- v stanovisku uvádza:
Obec Kostolná Záriečie je zásobovaná vodou z vodovodného systému Chocholná Velčice z vrtu
v katastrálnom území Chocholná Velčice. Zásobovanie nových lokalít bude predĺžením jestvujúcej
vodovodnej siete. Odpadové vody sú odvádzané do mechanicko-biologickej ČOV Trenčín, pravý
Breh, ktorá sa nachádza v katastri obce. Vyčistené odpadové vody z ČOV sú odvádzané do
Zlatovského potoka a následne do toku Drietomica. V navrhovaných urbanistických funkčných
blokoch pre bývanie sa splaškové odpadové vody odvedú stokami v maximálnej miere gravitačným
potrubím s pripojením na jestvujúce stoky verejnej kanalizácie. Dažďové vody sú odvedené
systémom stôk, rigolmi do vodného toku Drietomica, prípadne do trativodov. Z výstavby rodinných
a bytových domov, z výrobných areálov sa dažďové vody budú zachytávať a využívať na polievanie.
Vo funkčných blokoch plánovaných pre areálovú výrobu sa počíta s retenčnými nádržami na
zachytenie a odvod dažďovej vody z komunikácii.
Katastrálne územie je odvodňované vodnými tokmi Váh, Drietomica, jeho ľavostranný prítok
Zlatovský potok a pravostranné prítoky Močiar, Chocholuška. Riešeným územím preteká aj
Biskupický kanál.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy
vydáva k vypracovaniu strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce
Kostolná – Záriečie“ nasledovné stanovisko:
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Lokality N1B.1 a N7B.1 sa podľa máp povodňového ohrozenia nachádzajú
v záplavovom území vodohospodársky významného vodného toku Drietomica. Podľa
§ 20 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami je inundačným územím,
územie priľahlé k vodnému toku, ktoré je počas povodní zvyčajne zaplavované vodou
vyliatou z koryta. Podľa § 20 ods. 5 zákona o ochrane pred povodňami je v inundačnom
území zakázané umiestňovať:
- bytové budovy,
- nebytové budovy, okrem ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty (hotely, motely
penzióny), ktoré nezhoršia odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, sú
odolné voči tlaku vody a sú chránené pred zaplavením interiéru vodou,
- materiál a predmety, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu
vody, alebo ktoré by mohla voda počas povodne odplaviť,
- stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré obsahujú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky.
V inundačnom území je ďalej zakázané:
- zriaďovať oplotenie, živý plot alebo inú obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje podmienky na
odtok povrchových vôd,
- vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne.
• Pri plánovaní jednotlivých investičných akcií rešpektovať ochranné pásma vodných
tokov a rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Zabezpečiť
ochranu inundačného územia. Územím preteká viacero vodných tokov a preto je
potrebné zohľadniť ich ochranné pásma. V súčinnosti so správcom vodných tokov
vytypovať úseky vhodné na úpravu. Úprava vodných tokov je podľa § 52 vodné zákona
vodnou stavbou.
• Upozorňujeme, že výstavba objektov protipovodňovej ochrany je vodnou stavbou podľa
§ 52 vodného zákona a podľa zákona č. 24/2006 Z. z. podlieha posudzovaniu vplyvov na
životné prostredie.
• Realizáciu územného plánu odporúčame riešiť etapovite. V prvej etape je potrebné
vybudovať inžinierske siete v územiach, ktoré budú dotknuté výstavbou.
• Navrhované rozvojové plochy budú zásobované vodou na pitné a požiarne účely
z verejného vodovodu a odkanalizované verejnou splaškovou kanalizáciou.
• Nové vetvy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sú podľa § 52 vodného zákona
vodnými stavbami. Na ich povolenie je príslušný Okresný úrad Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie ako špeciálny stavebný úrad.
• Z hľadiska vodného hospodárstva je potrebné venovať zvýšenú pozornosť bezpečnému
odvádzaniu a likvidácii vôd z povrchového odtoku, je žiaduce, aby sa vytvárali
podmienky pre decentralizované vsakovanie neznečistených vôd z povrchového odtoku
(strechy objektov) priamo na mieste ich vzniku ak to pomery územia dovoľujú.
• Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami počas realizácie stavieb, bude stavebník
rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 100/2005 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
• K uskutočneniu stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom
území alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze, ktoré
nevyžadujú vodoprávne povolenie, je potrebný súhlas Okresného úradu Trenčín, odboru
starostlivosti o životné prostredie podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona, ktorý bude
vydaný na základe osobitnej žiadosti a kladného stanoviska správcu vodného toku.
Vyjadrenie OU TN OSZP:
Uvedené stanovisko OU TN OSZP zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.
•
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5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list č. B/2018/02065-002/H6
zo dňa 07.05.2018
- vydáva záväzné stanovisko, že Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1
Územného plánu obce Kostolná – Záriečie nie je potrebné posudzovať podľa zákona. č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zároveň je potrebné v ďalšom stupni územnoplánovacej dokumentácie doplniť:
1. Do záväznej časti pre zmenu č. 1 – N1VS1 doplniť povinnosť vypracovať akustickú
štúdiu s posúdením hluku z dopravy a zo stacionárnych zdrojov v území k územnému
konaniu na činnosť umiestnenú v území a v prípade prekročenia prípustných limitov
s návrhom protihlukových opatrení na ochranu vonkajšieho rekreačného územia
a vnútorného chráneného prostredia budov na bývanie.
2. Do záväznej časti pre zmenu č. 2 – N1B1 doplniť povinnosť vypracovať urbanistickú
štúdiu, ktorej súčasťou bude hluková štúdia s posúdením hluku z dopravy v území
a v prípade prekročenia prípustných limitov s návrhom protihlukových opatrení na
ochranu vonkajšieho rekreačného územia a vnútorného chráneného prostredia budov na
bývanie.
Vyjadrenie OU TN OSZP:
OU TN OSZP uvedené požiadavky ohľadom doplnenia záväznej časti pre zmenu č. 1 – N1VS1
a zmenu č. 2 – N1B1 zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.
6. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list č. KPUTN-2018/10219-2/37471, doručený dňa
16.05.2018
Krajský pamiatkový úrad Trenčín v zmysle § 29 odseku 4 pamiatkového zákona vydáva
nasledovné stanovisko:
Napriek tomu, že sa v predmetnom území riešenom v dokumente „Zmeny a doplnky č. 1
Územného plánu obce Kostolná - Záriečie“, nenachádzajú žiadne národné kultúrne pamiatky, ani
archeologické lokality evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, je však možné
odkrytie nových archeologických situácií v týchto polohách v k. ú. Kostolná - Záriečie, 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. 4 pamiatkového zákona 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.
V nadväznosti na spracovanie kapitoly o kultúrnych a historických hodnotách obce si Vás
dovoľujeme upozorniť na ustanovenia § 14 ods. 4 pamiatkového zákona, na základe ktorého
obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Do
evidencie pamätihodností obce je možné zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj
kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne
názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Základom tejto evidencie by mala byť
dôkladná fotodokumentácia a základný opis obsahujúci umiestnenie, lokalizáciu, rozmery,
techniku, materiál, prípadne iné známe skutočnosti. Bližšie informácie o vedení evidencie
pamätihodností sú uverejnené na internetovej stránke MK SR: www.culture.gov.sk
Krajský pamiatkový úrad Trenčín nepožaduje predmetný dokument posudzovať podľa
zákona.
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Vyjadrenie OU TN OSZP:
Uvedené pripomienky OU TN OSZP zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.
7. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, list č. j. OU-TN-OVBP1-2018007801-007/KŠ zo dňa 02.05.2018
- v zmysle § 6 ods. 6 zákona vydáva toto stanovisko:
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, po preštudovaní priloženého
oznámenia vyjadruje názor, že strategický dokument Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu
obce Kostolná-Záriečie nemusí byť posudzovaný podľa zákona, vzhľadom na rozsah
a lokalizáciu predmetných zmien.
Podrobnejšie sme sa k predmetnému strategickému dokumentu vyjadrili podľa § 22
stavebného zákona listom zo dňa 25.04.2018.
8. Dopravný úrad, list č.11707/2018/ROP-002/17503 zo dňa 11.05.2018
- v stanovisku uvádza, že sa k „návrhu Zmien a doplnkov č. 1 UPN-O Kostolná – Záriečie
vyjadril listom č. 11545/2018/ROP-002-P/15852 zo dňa 11.04.2018, v ktorom za predpokladu
rešpektovania ochranných pásiem Letiska Trenčín nemal pripomienky k predmetnej
územnoplánovacej dokumentácii.
9. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, list č. 10072/2018/OSR/33712 zo dňa 03. 05. 2018
- vydáva nasledovné stanovisko za oblasť dopravy:
Katastrálne územie obce Kostolná – Záriečie, Trenčiansky kraj, okres Trenčín sa nachádza
v ochrannom pásme letiska TRENČÍN / LZTN. Obcou prechádza diaľnica D1, cesta I. triedy
č. I/9, I/61, cesta III. triedy č. III/1225, II/1864. Predmetom ÚPN-O Kostolná – Záriečie ZaD1 je
zrušenie cyklotrasy a pešieho chodníka na pravej strane potoka Drietomica a ich presun na ľavú
stranu potoka Drietomica, rozšírenie nízkopodlažnej bytovej zástavby N1B.1, N7B.1 v počte
o 19 obyvateľov a zmena územia ornej pôdy na navrhované logistické centrum medzi cestou I/61
a diaľnicou D1.
K oznámeniu o strategickom dokumente ÚPN-O Kostolná – Záriečie ZaD1 zasiela MDV
SR nasledujúce pripomienky a podnety:
- katastrálne územie obce Kostolná – Záriečie sa nachádza v ochrannom pásme letiska
TRENČÍN / LZTN;
- upozorňujeme, že v dokumente ZOZNAM LETÍSK A ICH OCHRANNÉ PÁSMA podľa
rozhodnutia Leteckého úradu SR č. 9081/313-2802-OP/2010 zo dňa 09. 05. 2011 v časti Názov
letiska/Smerovacia značka – Trenčín/LZTN je nesprávne uvedený názov obce „KostolnáZárečie“;
- rešpektovať Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – zmeny a
doplnky č. 1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011);
- rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016 – 2020) za oblasť dopravy;
- postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (uznesenie
vlády SR č. 158/2010);
- rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Operačný
program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020;
- rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a ich trasovanie;
- postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;
- na ochranu 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);
- predmetný zámer žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov
dotknutých komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať
v plnom rozsahu;
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- pri návrhu lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé
vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami
dopravy v zmysle vyhlášky MZ 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. S umiestnením
lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach s negatívnymi dopadmi a vplyvmi z dopravy
nesúhlasíme. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú
elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení.
Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu
týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
- dopravné napojenie nových lokalít, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu,
cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými
predpismi a STN.
MDV SR požaduje vyžiadať si stanoviská Železníc Slovenskej republiky, Národnej diaľničnej
spoločnosti a. s., Slovenskej správy ciest a rešpektovať ich v plnom rozsahu.
MDV SR požaduje rešpektovať stanovisko Dopravného úradu.
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „ÚPN-O Kostolná – Záriečie ZaD1“ berie
MDV SR na vedomie a nepožaduje uvedený strategický dokument ďalej posudzovať podľa
zákona.
Vyjadrenie OU TN OSZP:
Uvedené pripomienky OU TN OSZP zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.
10. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, list č. j. OU-TN-OKR1-2018-016392-2 zo
dňa 04.05.2018
- zasiela stanovisko s konštatovaním, že k doručenému oznámeniu o strategickom dokumente
ZaD č. 1 UPN-O Kostolná – Záriečie nemá žiadne pripomienky.
11. Obec Opatovce, e-mail zo dňa 07.05.2018
- oznamuje, že dokument ZaD č. 1 UPN-O Kostolná – Záriečie bol zverejnený na úradnej tabuli
obce Opatovce a na webovej stránke obce dňa 30.04.2018.
12. Obec Kostolná - Záriečie, list č. j. OcÚK-Z/132/2018-001 zo dňa 15.05.2018
- nemá námietky voči strategickému dokumentu ZaD č. 1 UPN-O Kostolná – Záriečie
- Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu spolu s informáciou, kde možno do
oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy a odpisy a na vlastné náklady zhotoviť kópie, bolo
zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Kostolná-Záriečie od 30.04.2018 do
15.05.2018.
13. Mesto Trenčín, list č. KPrim-UUp/2018/2510/083657/mly zo dňa 22.05.2018
- v stanovisku uvádza, že oznámenie bolo zverejnené na úradnej a elektronickej tabuli mesta
Trenčín a to v termíne od 03. 05. 2018 – 18. 05. 2018, v tejto lehote nebolo mestu doručené zo
strany verejnosti žiadne stanovisko
- ako dotknutá obec nemá k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente námietky
a nepožaduje ďalšie posudzovanie.
14. Obec Drietoma, list č. j. OcÚDr./2018/421/002 zo dňa 22.05.2018
- v odpovedi uvádza, že Oznámenie bolo zverejnené na úradných tabuliach obce Drietoma
v dobe od 30. 04. 2018 do 21. 05. 2018
Dotknuté orgány: Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Trenčín, odbor opravných
prostriedkov, referát pôdohospodárstva; Trenčiansky samosprávny kraj; Krajské riaditeľstvo
HaZZ Trenčín a ani verejnosť k navrhovanému strategickému dokumentu svoje stanoviská
nedoručili v zákonnej lehote, ani do vydania tohto rozhodnutia.
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Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené v zmysle § 6 ods. 2 na webovom
sídle ministerstva prostredníctvom informačného systému EIA/SEA. Príslušný orgán oznámil pri
zverejnení oznámenia aj miesto a čas konania konzultácií. Počas celého procesu posudzovania
vplyvov strategického dokumentu nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa § 63 zákona.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho
konania podľa § 7 ods. 4 zákona posúdil strategický dokument z hľadiska povahy a rozsahu,
miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných
predpisov, významu predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a
úrovne spracovania strategického dokumentu. Prihliadal pritom na stanoviská doručené
od dotknutých orgánov a zainteresovaných subjektov a na kritériá pre zisťovacie konanie
uvedené v prílohe č. 3 zákona. Z dotknutých orgánov nikto nepožadoval posudzovanie
strategického dokumentu podľa zákona. Navrhované lokality sa nachádzajú 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.
Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania strategický dokument nemá
pravdepodobne 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 vo vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť
v tomto procese. Na základe výsledkov zisťovacieho konania rozhodol príslušný orgán tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Z predloženého strategického dokumentu
nevyplývajú žiadne vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
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.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu
k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom procese spracovania
a schvaľovania dokumentu Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Kostolná - Záriečie:
1. Katastrálne územie obce Kostolná – Záriečie sa nachádza v ochrannom pásme letiska
TRENČÍN / LZTN.
2. Zohľadniť upozornenie, že v dokumente ZOZNAM LETÍSK A ICH OCHRANNÉ PÁSMA
podľa rozhodnutia Leteckého úradu SR č. 9081/313-2802-OP/2010 zo dňa 09. 05. 2011 v časti
Názov letiska/Smerovacia značka – Trenčín/LZTN je nesprávne uvedený názov obce „KostolnáZárečie“.
3. Rešpektovať Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – zmeny a
doplnky č. 1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011).
4. Rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016 – 2020) za oblasť dopravy.
5. Postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (uznesenie
vlády SR č. 158/2010).
6. Rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Operačný
program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020.
7. Rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a ich trasovanie.
8. Postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR.
9. Na ochranu 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
9

strana 10 rozhodnutia OU-TN-OSZP3-2018/015343 - 019 TBD
neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon).
10. Predmetný zámer prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých
komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať v plnom
rozsahu.
11. Pri návrhu lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé
vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami
dopravy v zmysle vyhlášky MZ 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. S umiestnením
lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach s negatívnymi dopadmi a vplyvmi z dopravy MDV
SR nesúhlasí. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú
elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení.
Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu
týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
12. Dopravné napojenie nových lokalít, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu,
cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými
predpismi a STN.
13. MDV SR požaduje vyžiadať si stanoviská Železníc Slovenskej republiky, Národnej
diaľničnej spoločnosti a. s., Slovenskej správy ciest a rešpektovať ich v plnom rozsahu.
14. MDV SR požaduje rešpektovať stanovisko Dopravného úradu.
15. V územnom pláne obce Kostolná – Záriečie v oblasti odpadového hospodárstva zohľadniť
všetky požiadavky a povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 81 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň sa
z hľadiska odpadového hospodárstva odporúča vybudovanie zberného dvora na svojom území.
16. Rešpektovať skutočnosť, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
štátna správa ochrany ovzdušia, vydáva stanoviská k územným plánom podľa § 26 ods. 3
písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení.
17. Rešpektovať stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín č. KPUTN-2018/102192/37471, doručené dňa 16.05.2018.
18. Do záväznej časti pre zmenu č. 1 – N1VS1 doplniť povinnosť vypracovať akustickú štúdiu
s posúdením hluku z dopravy a zo stacionárnych zdrojov v území k územnému konaniu na
činnosť umiestnenú v území a v prípade prekročenia prípustných limitov s návrhom
protihlukových opatrení na ochranu vonkajšieho rekreačného územia a vnútorného chráneného
prostredia budov na bývanie.
19. Do záväznej časti pre zmenu č. 2 – N1B1 doplniť povinnosť vypracovať urbanistickú štúdiu,
ktorej súčasťou bude hluková štúdia s posúdením hluku z dopravy v území a v prípade
prekročenia prípustných limitov s návrhom protihlukových opatrení na ochranu vonkajšieho
rekreačného územia a vnútorného chráneného prostredia budov na bývanie.
20. Lokality N1B.1 a N7B.1 sa podľa máp povodňového ohrozenia nachádzajú v záplavovom
území vodohospodársky významného vodného toku Drietomica. Podľa § 20 ods. 1 zákona
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami je inundačným územím, územie priľahlé k vodnému
toku, ktoré je počas povodní zvyčajne zaplavované vodou vyliatou z koryta. Podľa § 20 ods. 5
zákona o ochrane pred povodňami je v inundačnom území zakázané umiestňovať:
- bytové budovy,
- nebytové budovy, okrem ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty (hotely, motely
penzióny), ktoré nezhoršia odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, sú
odolné voči tlaku vody a sú chránené pred zaplavením interiéru vodou,
- materiál a predmety, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu
vody, alebo ktoré by mohla voda počas povodne odplaviť,
- stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré obsahujú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky.
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V inundačnom území je ďalej zakázané:
- zriaďovať oplotenie, živý plot alebo inú obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje podmienky na
odtok povrchových vôd,
- vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne.
21. Pri plánovaní jednotlivých investičných akcií rešpektovať ochranné pásma vodných tokov
a rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Zabezpečiť ochranu
inundačného územia. Územím preteká viacero vodných tokov a preto je potrebné zohľadniť ich
ochranné pásma. V súčinnosti so správcom vodných tokov vytypovať úseky vhodné na úpravu.
Úprava vodných tokov je podľa § 52 vodné zákona vodnou stavbou.
22. Výstavba objektov protipovodňovej ochrany je vodnou stavbou podľa § 52 vodného zákona
a podľa zákona č. 24/2006 Z. z. podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.
23. Realizáciu územného plánu odporúčame riešiť etapovite. V prvej etape je potrebné
vybudovať inžinierske siete v územiach, ktoré budú dotknuté výstavbou.
24. Navrhované rozvojové plochy budú zásobované vodou na pitné a požiarne účely z verejného
vodovodu a odkanalizované verejnou splaškovou kanalizáciou.
25. Nové vetvy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sú podľa § 52 vodného zákona
vodnými stavbami. Na ich povolenie je príslušný Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie ako špeciálny stavebný úrad.
26. Z hľadiska vodného hospodárstva je potrebné venovať zvýšenú pozornosť bezpečnému
odvádzaniu a likvidácii vôd z povrchového odtoku, je žiaduce, aby sa vytvárali podmienky pre
decentralizované vsakovanie neznečistených vôd z povrchového odtoku (strechy objektov)
priamo na mieste ich vzniku ak to pomery územia dovoľujú.
27. Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami počas realizácie stavieb, bude stavebník rešpektovať
ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
28. K uskutočneniu stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území
alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze, ktoré nevyžadujú
vodoprávne povolenie, je potrebný súhlas Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti
o životné prostredie podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona, ktorý bude vydaný na základe
osobitnej žiadosti a kladného stanoviska správcu vodného toku.
29. Pri realizácii cyklotrasy rešpektovať regionálny biokoridor vodného toku Drietomica
s maximálnym zachovaním sprievodnej pobrežnej vegetácie.
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych
zámerov podliehajúcich posudzovaniu podľa uvedeného zákona.
Upozornenie: Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7
zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste
obvyklým.
POUČENIE
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto
rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru
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Doručuje sa:
1. Obec Kostolná - Záriečie, starosta, 913 04 Kostolná – Záriečie
2. Mesto Trenčín, primátor, 911 64 Trenčín
3. Obec Drietoma, starosta, 913 03 Drietoma
4. Obec Opatovce, starostka, 913 11 Opatovce
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná 4,
911 01 Trenčín
6. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
7. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova
3, 911 01 Trenčín
8. Okresný úrad Trenčín , Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9. Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
10. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS
11. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH
12. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOO
13. Okresný úrad Trenčín , odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
14. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín
15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
16. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a PK, odbor dopravnej
infraštruktúry, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
17. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
18. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
19. Krajské riaditeľstvo HaZZ, M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín
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