
 

 

Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. 

 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 
 

1. Názov: Obec Košeca 

2. Identifikačné číslo: 00317390 

3. Adresa sídla: Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 

4. Kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa: Radomír Brtáň, starosta obce 

Košeca, telefón: 042/4468183, 0918461201, fax: 042/4468023 E-mail: 

starosta@koseca.sk 

5. Meno, priezvisko, adresa osoby od ktorej moţno získať relevantné informácie: 

Radomír Brtáň starosta obce Košeca, telefón: 042/4468183, 0918461201, fax: 

042/4468023 , E-mail: starosta@koseca.sk 

Miesto na konzultácie: obecný úrad Košeca 

 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

 

1. Názov: Územný plán obce Košeca. 

2. Charakter: strategický dokument pre oblasť územného plánovania v zmysle § 4, odst. 

2, písmena a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie v 

znení neskorších predpisov a územnoplánovacia dokumentácia v zmysle § 8 a 11 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

3. Hlavný cieľ: komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania 

územia. Zosúladiť záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, ţivotné prostredie 

a ekologickú stabilitu. Stanoviť regulatívy priestorového usporiadania a funkčného 

vyuţitia územia.  

4. Obsah: podľa § 11 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 12 vyhlášky MŢP SR 

č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

5. Uvaţované variantné riešenie: v dvoch variantoch A a B. V obidvoch variantoch sa 

bude riešiť priestorové usporiadanie a funkčné vyuţitie územia. 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: schvaľovanie Zadania, 

schvaľovanie súborného stanoviska a schvaľovanie návrhu v zmysle zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. Priebeţné práce – prípravné práce v zmysle § 19b zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, vypracovanie prieskumov a rozborov (§ 19 c), vypracovanie 

zadania (§ 20), vypracovanie konceptu vrátane súborného stanoviska (§ 21), 

vypracovanie návrhu (§ 22) Územného plánu obce Košeca, ich prerokovanie 

a schválenie v obecnom zastupiteľstve. Predpoklad schválenia návrhu december 2014. 

Príprava materiálov na prerokovanie Zadania, konceptu a návrhu, príprava materiálov 

na posúdenie návrhu podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, príprava 

materiálov na schválenie návrhu v obecnom zastupiteľstve, príprava materiálov, ktoré 

sa vyţadujú po schválení návrhu Územného plánu obce Košeca. 



 

 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: k Územnému plánu regiónu Trenčianskeho 

kraja, schválený ako Územný plán veľkého územného celku Trenčiansky kraj, ktorého 

záväzná časť je vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/1998 Z. z., uverejnená 

v Zbierke zákonov, čiastka 54 z roku 1998, k Zmenám a doplnkom č. 1/2004 

Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, schválené 

Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 259/2004 zo dňa 

23.6.2004 a ich záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2004 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a k Zmenám a doplnkom č. 2/2011 Územného 

plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.1.2011 uznesením číslo 297/2011 a ich 

záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 8/2011 Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: Obec Košeca. 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu: Územný plán obce Košeca, uznesenie k schváleniu 

návrhu, uznesenie k schváleniu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť, schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné  

      prostredie vrátane zdravia 

 

1. Poţiadavky na vstupy: Územný plán regiónu Trenčianskeho kraja, schválený ako 

Územný plán veľkého územného celku Trenčiansky kraj, ktorého záväzná časť je 

vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/1998 Z. z., uverejnená v Zbierke zákonov, 

čiastka 54 z roku 1998, Zmeny a doplnky č. 1/2004 Územného plánu veľkého 

územného celku Trenčiansky kraj, schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja uznesením č. 259/2004 zo dňa 23.6.2004 a ich záväzná časť 

vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2004 Trenčianskeho samosprávneho 

kraja a Zmeny a doplnky č. 2/2011 Územného plánu veľkého územného celku 

Trenčiansky kraj, schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 

26.1.2011 uznesením číslo 297/2011 a ich záväzná časť vyhlásená Všeobecne 

záväzným nariadením č. 8/2011 Trenčianskeho samosprávneho kraja. Príslušné právne 

predpisy v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany ţivotného prostredia, 

ochrany zdravia obyvateľstva. Zhodnotenie všetkých dostupných materiálov 

relevantných pre dané územie. 

2. Údaje o výstupoch: schválený Územný plán obce Košeca obecným zastupiteľstvom, 

vyhlásenie záväznej časti Územného plánu obce Košeca všeobecne záväzným 

nariadením, schválené obecným zastupiteľstvom. Záväzné limity a regulatívy 

územného rozvoja, tvorby krajiny, riešenie dopravného a technického vybavenia 

a verejnoprospešné stavby. 

3. Údaje o priamych vstupoch a výstupoch na ţivotné prostredie: v obci Košeca sa 

nenachádza ţiadna výrobná prevádzka, ktorá by výrazne znečisťovala ovzdušie. Z 

menších znečisťovateľov je to SLOVLAK a.s. Košeca a SLOVZINK a.s. Košeca. 

Mimo riešené územie hlavným znečisťovateľom ovzdušia je Povaţská cementáreň a.s. 

Ladce. Obec je napojená na obecný verejný vodovod, ktorý je súčasťou Skupinového 

vodovodu Pruţina – Púchov – Dubnica. V súčasnosti sa buduje delená kanalizačná 

sieť. Na vykurovanie objektov sa pouţíva zemný plyn. Negatívny prvok z hľadiska 

ţivotného prostredia je prieťah cesty I/61 cez obec, čo spôsobuje dopravné zaťaţenie. 

Časť katastrálneho územia sa nachádza v ochrannom pásme letiska Dubnica. 



 

 

Západnou časťou katastrálneho územia prechádza celoštátna trať č. 120 Bratislava 

Ţilina,   diaľnica D1 a vnútrozemská vodná cesta na rieke Váh. 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: pri urbanistickej koncepcii sa nepredpokladá 

negatívny dopad strategického dokumentu na zdravotný stav obyvateľstva. 

5. Vplyv na chránené územia: do katastrálneho územia obce priamo nezasahuje ţiadne 

chránené územie, pre katastrálne územie platí 1. stupeň ochrany v zmysle zákona 

o ochrane prírody a krajiny, teda všeobecná ochrana. Urbanistická koncepcia 

nepredpokladá negatívny dopad na chránené územia, prvky ÚSES, súvislú sústavu 

chránených území Natura 2000, chránených ani navrhovaných vtáčích území alebo 

území európskeho významu, nachádzajúce sa na území okresu. 

6. Moţné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: uplatňovaním 

strategického dokumentu sa nepredpokladajú moţné riziká na ţivotné prostredie. 

7. Vplyv na ţivotné prostredie presahujúce štátne hranice: strategický dokument 

nepredpokladá negatívny vplyv na ţivotné prostredie v území, presahujúce štátne 

hranice. 

 

IV. Dotknuté subjekty 

 

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej zdruţení: obyvatelia obce Košeca, 

vlastníci nehnuteľností, fyzické a právnické osoby podieľajúce sa na vyuţívaní 

riešeného územia, podnikatelia pôsobiaci na riešenom území a záujmové zdruţenia 

pôsobiace v obci. Sú to: Dobrovoľný hasičský zbor Košeca, Odbor klubu slovenských 

turistov Košeca, Futbalový klub Košeca, Stolnotenisový klub Nozdrovice, Únia ţien 

Slovenska Košeca 

2. Dotknuté subjekty:  

Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 

831 03 Bratislava 

Ministerstvo ţivotného prostredia, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. 

Ľ. Štúra 1, 811 02 Bratislava 

Letecký úrad SR, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 46, 821 09 Bratislava 

Úrad pre reguláciu ţelezničnej dopravy, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 

Trenčín 

Krajský pamiatkový úrad, ul. J. Červeňa, 971 06 Prievidza 

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Moravská 1343//29, 020 01 Púchov 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50 017 50 

Povaţská Bystrica 

Úrad trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

- oddelenie ţivotného prostredia a územného plánovania 

- odbor dopravy 

Obvodný lesný úrad, Nám. sv. Anny 7, 911 01 Trenčín 

Obvodný pozemkový úrad, Nám. sv. Anny 7, 911 01 Trenčín 

Obvodný úrad, odbor civilnej ochrany a odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 

911 49 Trenčín 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Hviezdoslavova 3, 911 49 

Trenčín 



 

 

Obvodný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín 

Obvodný úrad ţivotného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

Obvodný úrad ţivotného prostredia Trenčín, odbor ochrany prírody, vybraných 

zloţiek ţivotného prostredia a odvolacích konaní kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín 

Obvodný úrad ţivotného prostredia Trenčín, stále pracovisko Ilava, Mierove nám. 

81/18, 019 01 Ilava 

- útvar prierezových environmentálnych činností 

- odbor štátnej vodnej správy 

- odbor ochrany prírody a krajiny 

- odbor odpadového hospodárstva 

- odbor ochrany ovzdušia 

Lesy SR, š.p., odštepný závod Povaţská Bystrica, Orlové 300, 017 22 Povaţská 

Bystrica 

Povaţská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 01701 Povaţská Bystrica 

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava a.s. Miletičova 59/A, 824 84 Bratislava 

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, Závodská cesta 26/2949 010 05 Ţilina 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, správa povodia 

stredného Váhu I., Púchov, 020 71 Nimnica 

Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Ţilina 

Transpetrol, a.s.Šumavská ul.38, 821 08 Bratislava 

Mestský úrad, Mierové nám.16/31 019 01 Ilava 

Obecný úrad, , Záhradná 151, 018 63 Ladce 

Obecný úrad, č.359, 018 31 Košecké Podhradie 

Obecný úrad, Pod kostolom 1, 018 52 Pruské 

Obecný úrad, č.168, 018 52 Dulov 

3. Dotknuté susedné štáty: prijatím strategického dokumentu nebudú dotknuté štáty 

susediace sa Slovenskou republikou. 
 

V. Doplňujúce údaje 

 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia: komplexný urbanistický výkres z etapy 

prieskumy a rozbory Územného plánu obce Košeca. Riešené územie je vymedzené 

katastrálnym územím obce Košeca. 

2. Materiály pouţité pri vypracovaní strategického dokumentu:  

 mapové podklady: katastrálna mapa a ortofotomapa v elektronickej podobe 

 Zadanie k vypracovaniu Územného plánu obce Košeca  

 Prieskumy a rozbory Územného plánu obce Košeca 

 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia: Košeca 30.08.2013 

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

 

1. Meno spracovateľa oznámenia: Ing. Terézia Davidová, odborne spôsobilá osoba na 

obstarávanie ÚPP a ÚPD v zmysle §2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Číslo preukazu 



 

 

o odbornej spôsobilosti 270 E-mail terezia.davidova@gmail.com, číslo telefónu 0904 

174834 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa a pečiatka: 

 

 

Radomír Brtáň 

starosta obce 

 

mailto:terezia.davidova@mail.t-com.sk

