odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske

ulica číslo, PSČ miesto

OU-PE-OSZP-2019/001182-012
Vybavuje : Mgr. Viktoríniová

Partizánske 21. 08. 2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy
na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) a 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 (ďalej len „zákon o posudzovaní
vplyvov“), po ukončení zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu
vykonaného na základe oznámenia o strategickom dokumente Zmena a doplnok č. 9
Územného plánu mesta Partizánske, ktoré predložil obstarávateľ – Mesto Partizánske,
IČO: 00310905, podľa § 7 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov vydáva toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu mesta
Partizánske, uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente
sa nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Odôvodnenie
Obstarávateľ, Mesto Partizánske IČO: 00310905 (ďalej len „obstarávateľ“) predložil dňa
16. 07. 2019 Okresnému úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5
zákona oznámenie o strategickom dokumente Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu mesta
Partizánske (ďalej len „oznámenie“), ktorého spracovateľom bola Ing. Marta Slamková.
Strategický dokument Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu mesta Partizánske (ďalej len
„strategický dokument“) v zmysle § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov podlieha
zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie
vykonal podľa § 7 zákona o posudzovaní vplyvov.
Cieľom obstarania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie Zmena a doplnok č. 9
Územného plánu mesta Partizánske je vytvorenie podkladu pre jeho aktualizáciu pri riadení
územného rozvoja mesta Partizánske v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v platnom znení. Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu mesta
Partizánske rieši urbanistický obvod UO 18 Veľké Bielice; dve lokality a to lokalitu č. 16(D9/1)
s miestnym názvom Dolinky a lokalitu 18(D9/2) s miestnym názvom Pod Hvezdárňou. Obidve
lokality sú navrhnuté na bývanie v rodinných domoch o celkovej výmere 5,72 ha
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poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Veľké Bielice. Lokalita č. 16 je mimo
zastavaného územia obce k 1.1.1990 a lokalita 18 v zastavanom území obce územím obce.
V k.ú. Veľké Bielice sa vytvárajú nové regulačné bloky s navrhovaným funkčným využitím –
plochy bývania v rodinných domoch. Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu mesta Partizánske
zároveň rieši dopravné napojenie a napojenie na trasy technickej infraštruktúry predmetných
území.
V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad rozposlal oznámenie o strategickom dokumente
na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom (Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej
politiky, oddelenie územného plánovania; Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné
prostredie; Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva;
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza; Regionálna veterinárna a potravinová správa
Prievidza; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie
investícií, životného prostredia a územného plánovania; Trenčiansky samosprávny kraj, odbor
dopravy; Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad
Partizánske, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné
prostredie; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Prievidza, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru Partizánske) a dotknutým obciam (Mesto Partizánske; Ostratice; Brodzany; Skačany;
Žabokreky nad Nitrou; Nedašovce; Veľké Kršteňany; Malé Kršteňany; Malé Uherce).
V zmysle § 6 ods. 2 zákona Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné
prostredie zverejnil oznámenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-9-uzemneho-planu-mestapartizanske.
Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Partizánske, odboru
starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú
uvádzané v skrátenom znení) :
1. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie
a) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PE-OSZP-2019/001220-2 zo dňa
25. 07. 2019 – pri vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj obce a javov, ktoré môžu
ovplyvňovať využívanie územia, jeho požiadavky a technické vybavenie, odporúčame, aby v
nových zónach bývania a v bytových domoch neboli umiestňované zóny s priemyselným
vybavením, nové podnikateľské subjekty, ktorých činnosť je zameraná na výrobu
a podnikateľskú činnosť, boli umiestnené v častiach resp. zónach ďalej od obytných budov, aby
v budúcnosti nedochádzalo k obťažovaniu obyvateľov hlukom, prachom, pachom a podobne.
Z hľadiska sledovania záujmov orgánu štátnej správy na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia
nemá pripomienky.
b) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PE-OSZP-2019/001227-2
zo dňa 29. 07. 2019 – nemá zásadné pripomienky k danému strategickému dokumentu a ďalej
nepožaduje, aby bol posudzovaný v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.
c) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PE-OSZP-2019/001226-002
zo dňa 14. 08. 2019 – uvádza, že k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemá
pripomienky a nevyžaduje aby bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach,
listom č. B/2019/01172-HŽP/4793 zo dňa 23. 07. 2019 vydal záväzné stanovisko, v ktorom
uviedol názor, že oznámenie o strategickom dokumente nie je potrebné posudzovať podľa
zákona o posudzovaní vplyvov.
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3. Obec Nedašovce, elektronicky zo dňa 22. 07. 2019 oznámila zverejnenie na web-stránke obce
dňa 22. 07. 2019 na dobu 15 dní.
4. Obec Žabokreky nad Nitrou, doručila elektronicky dňa 23. 07. 2019 informáciu o zverejnení
oznámenia dňa 22. 07. 2019 na úradnej tabuli a na webovej stránke obce, a o 15.50 h v miestnom
rozhlase.
5. Mesto Partizánske, list číslo 6991/2019/14796 zo dňa 22. 07. 2019, v ktorom sa uvádza, že
nemá námietky, ktoré by voči nemu chceli uplatniť.
Zverejnenie – vyvesenie predmetného oznámenia zabezpečilo v plnom znení v čase 22. 07. 2019
– 06. 08. 2019 na úradnej tabuli mesta. Mesto vyjadruje svoj názor, že tento strategický
dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Ostatné subjekty svoje písomné stanoviská k Oznámeniu o zaslanom strategickom dokumente
v určenom termíne ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili.
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne
nevyjadrila. Pripomienky, požiadavky a odporúčania budú predmetom ďalšieho procesu
schvaľovania predmetného strategického dokumentu.
Záver
Okresný úrad Partizánske, 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 o posudzovaní vplyvov. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu
podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov. Na základe uvedeného rozhodol tunajší úrad
tak, ako je uvedené vo vybranej časti tohto rozhodnutia.
K oznámeniu bolo doručených 7 stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy
a dotknutých obcí. Všetky dotknuté orgány vyjadrili kladný postoj k navrhovanému
strategickému dokumentu a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných
vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie
strategického dokumentu.
Na základe uvedeného Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu nevyplynuli
pripomienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovávaní návrhu strategického
dokumentu, v procese jeho schvaľovania a realizácie.

Upozornenie
Strategický dokument Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu mesta Partizánske je dokument
s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec
bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.
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Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania
konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza
v strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na
zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade
s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

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.

Mgr. Dana Mlyneková
vedúca odboru

Doručuje sa
1. Mesto Partizánske, Mestský úrad, Námestie SNP 212/4,958 01 Partizánske
2. Obec Brodzany, Obecný úrad, č. 154, 958 42 Brodzany
3. Obec Skačany, Obecný úrad, č. 451, 958 53 Skačany
4. Obec Ostratice, Obecný úrad, č. 200, 956 34 Ostratice
5. Obec Žabokreky nad Nitrou, Obecný úrad, Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
6. Obec Malé Kršteňany, Obecný úrad, č. 105, 958 03 Malé Kršteňany
7. Obec Veľké Kršteňany, Obecný úrad, Jilemnického 157, 958 03 Kršteňany
8. Obec Malé Uherce, Uherecká 110/96, 958 03 Malé Uherce
9. Obec Nedašovce, Obecný úrad, č. 66, 956 35 Nedašovce
10. Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor dopravy, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01
Trenčín
11. Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného
plánovania, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
12. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
13. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Nitrianska cesta 1483/8, 958 01
Partizánske
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15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná
8, 972 01 Bojnice
16. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
17. Okresný úrad Partizánske, Odbor krízového riadenia, Nám. SNP 151/6, 958 01
Partizánske
18. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy odpadového hospodárstva, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
19. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy ochrany prírody a krajiny, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
20. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
vodnej správy, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
21. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy ochrany ovzdušia, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
22. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza

