
OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

G. Švéniho 3H , 971 01  Prievidza____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2021/021698-019

Prievidza
16. 09. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Výrok
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie
vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) a podľa § 56 písm. b) 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,
po ukončení zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu vykonaného na základe Oznámenia o
strategickom dokumente Územný plán obce Nitrianske Sučany, zmeny a doplnky č. 2, ktoré predložil obstarávateľ
– obec Nitrianske Sučany, IČO 00318353, podľa § 7 ods. 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 takto

r o z h o d o l :

Tento strategický dokument sa nebude posudzovať

podľa 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.

Navrhovaný strategický dokument Územný plán obce Nitrianske Sučany, zmeny a doplnky č. 2, uvedený v
predloženom oznámení o strategickom dokumente, rieši aktualizáciu a čiastkové priestorové usporiadanie a
funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností vytvárajúcich a
ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu a rozvoj v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Predmetom strategického dokumentu je nasledovný návrh:

Návrh zmien a doplnkov predkladá okrem aktualizácie podľa nadradenej ÚPO a platnej legislatívy aj návrh 6 lokalít,
ktoré sú určené na výstavbu rodinných domov (48 bytových jednotiek na celkovej výmere 6,2419 ha) s príslušnou
infraštruktúrou. Návrh je doplnený o výstavbu miestnej komunikácie a úpravu funkčných regulatívov. Celková
rozloha navrhovaných zmien a doplnkov činí 6,48 ha na poľnohospodárskej pôde, z toho 2,3176 ha v zastavanom
území obce a 4,1624 ha mimo zastavaného územia obce.
Lokalita D2/1 (Kobylie) je navrhnutá na rozlohe 0,7828 ha (7 BJ) na parcelách KN-C č. 902/ l-časť (trvalý trávny
porast), 954/ l-časť (TTP), 902/9 (TTP), 902/7 (TTP) a 902/6-časť (TTP) v katastrálnom území Nitrianske Sučany
v dotyku so zastavaným územím obce. Lokalita D2/2 (Kobylie) s rozlohou 0,2518 ha (3 BJ) je navrhnutá na parcele
KN-C č. 902/1-časť (TTP) mimo zastavaného územia obce. Lokalita D2/3 (Kobylie) na výmere 0,4565 ha (5 BJ)
sa nachádza na parcelách KN-C č. 848/8 (TTP), 848/1 (TTP), 848/2 (TTP), 848/7 (zastavané plochy a nádvoria) a
956/11 (TTP) v zastavanom území obce. Lokalita D2/4 (Chrástečky) predstavuje návrh na rozlohe 0,2781 ha (4 BJ),
ide o časť parciel KN-C č. 973/21 (TTP) a 973/1 (TTP) a parcelu KN-C č. 1017/1 (zastavané plochy a nádvoria) mimo
zastavaného územia obce. Plošne najväčšia lokalita D2/5 (Chrástečky) má celkovú navrhovanú rozlohu 2,7816 ha
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(20 BJ), všetky dotknuté pozemky sú evidované ako TTP, orná pôda, resp. záhrady, plochy sú lokalizované v kontakte
so zastavaným územím obce. Lokalita D2/6 (Vinohrady) je navrhnutá na rozlohe 0,9854 ha (9 BJ) na parcelách KN-
C č. 528/ l-časť (TTP), 529-časť (zastavané plochy a nádvoria) a 1203- časť (TTP), pozemky lokality sú umiestnené
v dotyku so zastavaným územím obce. Návrh komunikácie predstavuje záber 0,9438 ha na poľnohospodárskej pôde.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne pripomienky a požiadavky vo
vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovávaní strategického dokumentu, v
procese jeho schvaľovania a realizácie:

1. Krajský pamiatkový úrad Trenčín svojím záväzným stanoviskom určuje podmienky z hľadiska ochrany
pamiatkového fondu, preto je potrebné predložený strategický dokument v zmysle stanoviska Krajského
pamiatkového úradu Trenčín zo dňa 19.08.2021 pod č. KPÚTN-2021/17460-4/68765/Osw doplniť a aktualizovať a
všetky pripomienky v ňom uvedené plnom rozsahu rešpektovať.

V strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Nitrianske Sučany doplniť nasledujúce údaje
v písomnej podobe:

V katastrálnom území obce Nitrianske Sučany sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len "ÚZPF" )
evidované nasledovné národné kultúrne pamiatky:
- Kostol sv. Filipa a Jakuba, parc. č. 1, k.ú. Nitrianske Sučany, č. ÚZPF 852/1-5, ktorý vznikol v prvej polovici 18.
storočia pravdepodobne na mieste staršieho kostola.
- Hrob s náhrobníkom - hrob Františka Madvu, parc. č. 2, k. Ú. Nitrianske Sučany, č. ÚZPF 11382.
V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, v zmysle § 27 ods. 2 pamiatkového zákona, nemožno
vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky.
Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej pamiatky;
desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od
hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.

V strategickom dokumente doplniť grafické vyobrazenie lokalít, v ktorých sú predpokladané archeologické
náleziská:

- nálezisko I. - intravilán obce Nitrianske Sučany - pravek, stredovek,
- nálezisko II. - Brložná jaskyňa - neolit, doba bronzová, včasný stredovek, Prvá písomná zmienka o Nitrianskych
Sučanoch je z roku 1271.

Podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom
zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a nálezísk.

2. V oznámení o strategickom dokumente odstrániť vzniknuté chyby pri písaní :
- doplniť IČO navrhovateľa, opraviť nesprávne uvedenú mailová adresu starostu obce (preklep).
- v kapitole II.7. Vzťah k iným strategickým dokumentom(str. 3) uviesť aj schválené Zmeny a doplnky č.1 ÚPD-
O Nitrianske Sučany.
- v kapitole V. Doplňujúce údaje v oznámení o strategickom dokumente (str. 6) sa odseky 1. a 2. zaoberajú rovnakou
informáciou – je potrebné ich zjednotiť a informáciu o materiály použitom pri vypracovaní strategického dokumentu
a to Zmeny a doplnky č. 3 ÚP mesta Ilava je potrebné odstrániť.

3. V textovej časti strategického dokumentu je potrebné upresniť výmeru lokality D2/4. v tabuľkách na stranách 10
a 14 sú uvádzané rozličné údaje.

4. V územnoplánovacej dokumentácii dostatočne zohľadniť skládky odpadov, ako aj environmentálne záťaže, ktoré
sú evidované v katastrálnom území Nitrianske Sučany.

5. V textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác,
predovšetkým výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability
svahov SR v M 1: 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho
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geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava, ako aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových
deformáciách dostupné na webových stránkach:
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv,
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a http://apl.geology.sk/atlassd/
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.

6. Rešpektovať, že podľa § 20 ods. 3 geologického zákona sú na území obce Nitrianske Sučany vymedzené
nasledovné riziká stavebného využitia územia:
- výskyt potenciálnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych
zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
- výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného
radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho
žiarenia.

7. Dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy citované v § 12 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy
a ustanovenia § 13 a § 14, podľa ktorých návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy pri
každom obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie musia byť odsúhlasené orgánom ochrany
poľnohospodárskej pôdy, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát
pôdohospodárstva.

Vo vzťahu k ďalšej realizácii navrhovaných činnosti uvedených v strategickom dokumente Územný plán obce
Nitrianske Sučany, zmeny a doplnky č. 2, je potrebné zahrnúť do tohto dokumentu a zohľadniť nasledujúce
podmienky:

- Posúdenie vplyvov plánovaného strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti
uvedenej v tretej časti zákona o posudzovaní.
- V prípade ak budú navrhnuté stavby a navrhnuté činnosti podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie,
je potrebné posúdiť tieto stavby a činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, obec Nitrianske Sučany, Nitrianske Sučany č.242, 972 21, IČO 00318353 (ďalej len obstarávateľ)
predložil listom dňa 11.08.2021 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 obce Nitrianske Sučany, zmeny a doplnky č. 2 vypracované Ing. Martou Slámkovou, dňa 02.08.2021
(ďalej len oznámenie) spolu s návrhom strategického dokumentu Územný plán obce Nitrianske Sučany, zmeny
a doplnky č. 2 (zodpovedný spracovateľ Ing. arch. Zdenka Brzá, august 2021) v písomnom vyhotovení a na
elektronickom nosiči dát.

Strategický dokument Územný plán obce Nitrianske Sučany, zmeny a doplnky č. 2 (ďalej len strategický dokument)
v zmysle § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Prievidza, odbor
starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 7 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozposlal
oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom (Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad
Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov,
referát pôdohospodárstva, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Regionálny úrad
verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Prievidzi, Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Krajský pamiatkový úrad Trenčín,
pracovisko Prievidza, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky Bratislava, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Bratislava, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny a dotknutým obciam (obec Nitrica, mesto Nováky, obec
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Horné Vestenice, obec Nitrianske Sučany, obec Diviacka Nová Ves, obec Uhrovské Podhradie, obec Zemianske
Kostoľany).

V zmysle § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejnil
oznámenie na internetovej adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-nitrianske-sucany-zmeny-doplnky-c-2

Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie
svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení) :

1. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie
a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2021/022403 zo dňa 19.08.2021 – z
hľadiska odpadového hospodárstva k oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky.
b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2021/022346-002 zo dňa 06.09.2021 – z hľadiska
ochrany ovzdušia s dokumentom súhlasí bez pripomienok.
c) úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2021/022336 zo dňa 19.08.2021 – k predloženému
strategickému dokumentu nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu.

2. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list číslo KPUTN-2021/17460-4/68765/Osw zo dňa 19.08.2021 – súhlasí so
strategickým dokumentom za rešpektovania nasledovných pripomienok:
- KPÚ Trenčín požaduje do Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Nitrianske Sučany doplniť nasledujúce
údaje v písomnej podobe:

V katastrálnom území obce Nitrianske Sučany sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len "ÚZPF" )
evidované nasledovné národné kultúrne pamiatky:
- Kostol sv. Filipa a Jakuba, parc. č. 1, k.ú. Nitrianske Sučany, č. ÚZPF 852/1-5, ktorý vznikol v prvej polovici 18.
storočia pravdepodobne na mieste staršieho kostola
- Hrob s náhrobníkom - hrob Františka Madvu, parc. č. 2, k. Ú. Nitrianske Sučany, č. ÚZPF 11382

V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, v zmysle § 27 ods. 2 pamiatkového zákona, nemožno
vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky.
Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej pamiatky;
desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od
hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.

V katastrálnom území obce Nitrianske Sučany nie sú evidované archeologické lokality, ktoré by boli vyhlásené
za národnú kultúrnu pamiatku. Podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov a úprav a Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej pamiatkový zákon), sú chránené aj archeologické nálezy a náleziská
odkryté aj neodkryté v pôvodných nálezových situáciách, nachádzajú sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou.
V súvislosti s archeologickými náleziskami upozorňujeme na lokality v ktorých sú predpokladané archeologické
náleziská a zároveň požadujeme ich grafické vyobrazenie v hore uvedenom dokumente podľa priloženej prílohy:
nálezisko l. - intravilán obce Nitrianske Sučany - pravek, stredovek, nálezisko II. - Brložná jaskyňa - neolit, doba
bronzová, včasný stredovek, Prvá písomná zmienka o Nitrianskych Sučanoch je z roku 1271.

Podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom
zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a nálezísk. V súvislosti so stavebnou činnosťou, resp.
zemnými prácami v územných konaniach, stavebných konaniach, resp. zlúčených územných a stavebných konaniach
podľa stavebného zákona je dotknutým orgánom Krajský pamiatkový úrad Trenčín z dôvodu zabezpečenia
podmienok ochrany archeologických nálezov. Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného
povolenia bude vydanie záväzného stanoviska podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických
nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo
alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho
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nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou
osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu,
zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových
súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický
nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich
dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze
obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej
situácie.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín týmto záväzným stanoviskom určuje podmienky z hľadiska ochrany
pamiatkového fondu a nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy vyžadované podľa
osobitných právnych predpisov.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín nepožaduje predmetný dokument posudzovať podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, sekcia geológie a prírodných zdrojov, list číslo
47070/2021 zo dňa 31.08.2021 – uvádza:

a) V katastrálnom území obce Nitrianske Sučany (ďalej len "predmetné územie") sú evidované skládky odpadov
tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť
v územnoplánovacej dokumentácii.

b) V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované
environmentálne záťaže:

Názov EZ: PD (004) / Nitrianske Sučany - obaľovačka
Názov lokality: obaľovačka
Druh činnosti: obaľovačka bitúmenových zmesí
Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K < 35)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

Zároveň Vám oznamujeme, že v blízkosti hranice katastrálneho územia v susednom katastrálnom území sa nachádza
potvrdená environmentálna záťaž aj sanovaná/rekultivovaná lokalita:

Názov EZ: PD (006) / Nováky - skládka odpadov Brezina Názov lokality: skládka odpadov Brezina
Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu;
Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K < 35)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho
využitia územia.

c) V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie
zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných
území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1: 50
000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných
svahových deformáciách:
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv,
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a http://apl.geology.sk/atlassd/
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.
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d) Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape.
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

e) Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra Bratislava – aplikácia Atlas geotermálnej energie – http://apl.geology.sk/mapportal/#/
aplikacia/14.

Podľa § 20 ods. 3 zákona NR SR č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len
geologický zákon) ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt potenciálnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych
zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného
radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho
žiarenia.

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, list číslo ORHZ-PD-2021/000346 zo dňa
27.08.2021 – v stanovisku uvádza, že k strategickému dokumentu nemá žiadne pripomienky.

5. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, list číslo OU-TN-OVBP1-2021/025486-004/KŠ zo dňa
23.08.2021 – uvádza, že k štruktúre oznámenia nemá pripomienky. Konštatuje, že strategický dokument nemusí byť
posudzovaný podľa zákona, avšak upozorňuje, že v úvode chýba IČO navrhovateľa a je uvedená nesprávne uvedená
mailová adresa starostu obce. Žiada v kapitole 7 Vzťah k iným strategickým dokumentom uviesť aj schválené
Zmeny a doplnky č.1 ÚPD-O Nitrianske Sučany. Upozorňuje, že v doplňujúcich údajoch sa odseky 1. a 2. zaoberajú
rovnakou informáciou. Žiada odstrániť informáciu o materiály použitom pri vypracovaní strategického dokumentu
a to Zmeny a doplnky č. 3 ÚP mesta Ilava.

6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, list číslo OU-TN-OSZP1-2021/025757-002 zo
dňa 02.09.2021 – uvádza, že záujmové lokality strategického dokumentu sa nachádzajú na území s prvým stupňom
ochrany podľa §12 zákona o ochrane prírody a krajiny, rovnako sem nezasahujú prvky regionálneho územného
systému ekologickej stability, ktorý bol schválený v rámci ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení neskorších zmien
a doplnkov.
V texte oznámenia odporúča zjednotiť kapitolu V.I a V.2, v textovej časti strategického dokumentu je potrebné
upresniť výmeru lokality D2/4 v tabuľke na stranách 10 a 14.
Nepožaduje ďalšie posudzovanie strategického dokumentu.

7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, list číslo 118/2021-520/1700/2021 zo dňa 26.08.2021 –
nemá pripomienky k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente.

8. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor
a) orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, list číslo list číslo OU-PD-PLO-2021/ zo dňa 16.08.2021 – v súlade
so zákonom NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona NR SR
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy) poukazuje na:
- ustanovenie § 12 tohto zákona, t. j. na zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití,
- ustanovenie § 13 a § 14, podľa ktorého návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy pri
každom obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie musia byť odsúhlasené orgánom ochrany
poľnohospodárskej pôdy, ktorým je v tomto prípade
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát.
b) orgán ochrany lesných pozemkov, list číslo OU-PD-PLO2-2021/022963-002 zo dňa 09.09.2021 – z hľadiska
ochrany lesných pozemkov strategický dokument nerieši nový záber lesných pozemkov a navrhované zmeny
neovplyvňujú funkcie lesov, z tohto dôvodu správny orgán súhlasí s predloženým návrhom bez pripomienok.



7 / 8

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2021/01016-HŽP/4840 zo
dňa 13.09.2021 – konštatuje, že nie je potrebné strategický dokument posudzovať v zmysle zákona o posudzovaní.
Návrh nevykazuje hygienické nedostatky, preto bolo k návrhu zaujaté kladné stanovisko.

10. Obec Nitrianske Sučany - oznámila, že verejnosť informovala prostredníctvom úradnej tabule a webového sídla
obce v čase od 11.08.2021.

11. Obec Horné Vestenice - oznámila, že verejnosť informovala prostredníctvom úradnej tabule a webového sídla
obce v čase od 18.08.2021 do 02.09.2021 a zároveň oznámila kde, kedy možno do oznámenia o strategickom
dokumente nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky
podávať.

12. Obec Nitrica - oznámila, že verejnosť informovala prostredníctvom úradnej tabule a webového sídla obce v
čase od 19.08.2021 do 03.09.2021 a zároveň oznámila kde, kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente
nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Okresný úrad
Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, obec
Zemianske Kostoľany, mesto Nováky, obec Diviacka Nová Ves, obec Uhrovské Podhradie, v zákone stanovenom
termíne ani v termíne do vydania tohto rozhodnutia svoje stanovisko tunajšiemu úradu nedoručili.

Z á v e r

Okresný úrad Prievidza, 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 zákona o posudzovaní. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu podľa § 6 ods. 6
zákona o posudzovaní. K oznámeniu bolo doručených 12 stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy
a 3 stanovísk 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. Okresný úrad Prievidza, odbor
starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní akceptoval požiadavky a pripomienky Okresného úradu
Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky, Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie,
Okresného úradu Prievidza, pozemkového a lesného odboru, Krajského pamiatkového úradu Trenčín, Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, sekcie geológie a prírodných zdrojov.
Na základe uvedeného Okresný úrad Prievidza, 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 obce Nitrianske Sučany, zmeny a doplnky č. 2 je dokument s miestnym
dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní 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

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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