Poradové
číslo

Pripomienkovateľ

O1

Okresný úrad v Trenčíne - Odbor
výstavby a bytovej politiky

O2

Trenčiansky samosprávny kraj

O3

Krajský pamiatkový úrad Trenčín

O4

O5

O6

Dátum
prijatia

Pripomienka

Stanovisko obstarávateľa

KprimOU-TN-OVBP1- UUp/2019/35
2019/018086- 732/81985/ml
y
004/JQ

29.5.2019

1. považujú za vhodné aspoň schematicky
prezentovať dopravné napojenie priestoru z
ul. M. R. Štefánika

táto požiadavka bola vznesená aj SSC,
napojenie je schematicky vyznačené v
upravenom návrhu

TSK/2019/06
240-2

12.6.2019

Z hľadiska kompetencií TSK nemajú
pripomienky

berie sa na vedomie

5.6.2019

1. v predmetnom území sa nenchádzajú
žiadne NKP, ani archeol.lokality,
evidované v ÚZPF

berie sa na vedomie

2. v prípade odkrytia nových archeol.situácií
je vždy nutné záväzné stanovisko KPÚ vo
všetkých stupňoch PD podľa stavebného
zákona

akceptované

28.5.2019

navrhovaná zmena sa nachádza v území s
I.stupňom ochrany, nie sú tu osobitne
chránené časti, Natura 200, ani biotopy

berie sa na vedomie

4.6.2019

MŽP eviduje na území mesta
environmentálne záťaže - PaM Diesel, SAD,
LOTN, ČS PHM Záblatie

berie sa na vedomie

vhodnosť stavebného využitia s výskytom
stredného radón. rizika posudzovať podľa
zák. 355/2007 Z.z.

akceptované

Číslo listu

KPÚTN2019/140802/43759/Pav

Štátna ochrana prírody - Správa CHKOBK/211002/2018
CHKO Biele Karpaty
Ministerstvo životného
prostredia SR

Ministerstvo obrany SR

3993/2019-5.3
27390/2019

ASM - 40 1289/2019

Číslo listu
OcÚ, MsÚ

Dátum
odoslania

29.5.2019

žiadajú o priebežné zasielanie PD v
prípravnej fáze, aby nedošlo ku križovaniu s
podzemným telekom.vedením

ide o požiadavky týkajúce sa
konkrétnych stupňov projektových
dokumentácií, a nie mierky ÚPN

Konečné stanovisko obce, mesta k
Textová časť Grafická časť
pripomienke

akceptované

berie sa na vedomie

konkrétne požiadavky na jednotlivé projekty,
zadania alebo zmeny ÚPN predložiť osobitne

akceptované

v lokalite sa nachádzajú podzemné
telekom.vedenia v správe ZaS KIS TN

akceptované
berie sa na vedomie

O7

Obvodný banský úrad Prievidza

5581203/2019

28.5.2019

nemá pripomienky k predloženej ZaD č. 5
ÚPN mesta - Areál Merina

O8

Slovenská správa ciest,
Bratislava

SSC/7869/201
9/2320/21956

23.5.2019

1. s predloženým návrhom predbežne
nesúhlasíme
2. dopravné napojenie riešiť cez exist.sieť
miestnych komunikácií, napojenie na
nadradenú cestnú sieť preukázané
kapacitným posúdením v zmysle STN a TP
3. v exist.okružnej križovatke bol vykonaný
doprav - inž.prieskum, je predpoklad
priameho napojenia na ul. M.R.Štefánika.
Žiadajú predložiť tento návrh v samostatnej
PD
4. upozornenie na nezrovnalosť v texte - kap.
B.13.1.2.1 a kap. A.1.3 - dopravné napojenie
na ul. Gen. M. R. Štefánika. Uvedený rozpor
žiadame vyriešiť.

Stanovisko SSC zo dňa 23. 5. 2019 nie je
v rámci tohto procesu akceptovateľné,
na podnet obstarávateľa bolo zvolané
opätovné prerokovanie dňa 2. 7. 2019.
Záznam z prerokovania a opätovné
žiadosť sú prílohou dokladovej časti.

berie sa na vedomie

akceptované

akceptované

akceptované

5. upozornenie, že s návrhom zmeny FT
prieťahu cesty I/61 z B1 na B3 SSC
nesúhlasila v stanoviskách k ZaD č. 3 a ZaD č.
4, opätovne žiadajú komunikáciu vyznačiť
funkčnou triedou B1

ZaD č. 3 ÚPN Trenčín sú schválené
uznesením MsZ vrátane vyhodnotenia
stanovísk, ZaD č. 4 ÚPN CMZ nie sú
ukončené.

berie sa na vedomie

6. žiadajú zohľadniť vplyv negatívnych
účinkov z dopravy a dodržať PHO pred
negatívnymi účinkami

akceptované

O9

Slovenská správa ciest Bratislava

SSC/7492/201
9/2320/25911

12.7.2019

s predloženým prepracovaným návrhom ZaD
č. 5 ÚPN mesta Trenčín - areál Merina
súhlasíme

akceptované

O10

19122/20
Ministerstvo dopravy a výstavby
19/IDP/50
SR
568

18.6.2019

1.rešpektovať všetky nadriadené
dokumenty, ÚPD VÚC TSK, STN, a s nimi ZaD
č. 5 zosúladiť

akceptované

2. MDV SR žiada cestu I/61 vyznačiť ako
miestnu zbernú komunikáciu triedy B1 podľa
pripomienok k ZaD č. 3 a ZaD č. 4

O11

19122/20
Ministersvo dopravy a výstavby
19/IDP/58
SR
029

16.7.2019

dtto stanovisko k SSC - bod 5.

3.dopravné napojenie riešiť cez exist.sieť MK,
preukázať kapacitným posúdením v zmysle
STN

akceptované

4.s predloženým návrhom MDV SR
predbežne nesúhlasí, žiada posúdiť aj
nepriaznivé vplyvy z dopravy

berie sa na vedomie

5.rešpektovať stanoviská ŽSR, NDS a SSC

akceptované

rešpektovať všetky nadriadené dokumenty,
ÚPD VÚC TSK, STN, a s nimi ZaD č. 5 zosúladiť

akceptované

dopravné napojenie riešiť cez exist.sieť MK,
preukázať kapacitným posúdením v zmysle
STN

akceptované

MDV SR nesúhlasí v 3.bode so stanoviskom
ZaD č. 5 ÚPN - Areál Merina sa
ŽSR s časťou "tunelovou preložkou cesty
bezprostredne netýka predstaničného ani
I/61", vo vzťahu k stanovisku k ZaD č. 4 ÚPN
staničného priestoru, ani preložky cesty I/61,
CMZ zo dňa 28. 6. 2018 a nasledujúcich z r.
ZaD č. 4 ÚPN CMZ nie sú ukončené ani
2018 a 2019, kde nesúhlasí s navrhovanou
schválené
preložkou cesty I/61
rešpektovať stanoviská ŽSR, NDS a SSC , o
ktoré ste požiadali pri opätovnom
prerokovaní ZaD č. 5 ÚPN, najmä stanovisko
SSC zo dňa 12. 7. 2019

O12

O13

Dopravný úrad, Sekcia leteckých 13359/2019/
ROP-002navigačných služieb a letísk,
P/24227
Bratislava
27130/20
Železnice SR, Bratislava
19/O2302

berie sa na vedomie

nové stanovisko SSC a požiadavky sú
zapracované v upravenom návrhu

berie sa na vedomie

akceptované

11.6.2019

z hľadiska štátnej správy na úseku civilného
letectva nemajú pripomienky

berie sa na vedomie

12.6.2019

zachovať jestv.objekty a zariadenia ŽSR,
prístup k žs.staniciam a koľajisku

akceptované

predstaničný priestor riešiť mimoúrovňovo
tunelovou preložkou I/61

ZaD č. 5 ÚPN - Areál Merina nesúvisí s
predstaničným priestorom ani žel. stanicou
Trenčín

berie sa na vedomie

O14

Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Bratislava

O15

Obec Trenčianska Turná

O16

Obec Veľké Bierovce

O17

Obec Trenčianske Stankovce

O18

SPP Distribúcia, a.s., Bratislava

O19

O20

Trenčianske vodárne a
kanalizácie, a.s., Trenčín

Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p., Piešťany

4667/535
77/30102
/2019
OcÚTTu/5
57/2019001
OCU VB
2019/160004
OcÚ TS
490/2019
DPSMK/0
19

2309/201
9-2

CS SVP OZ PN
4773/2019/2
CZ
18679/2019/2

novobudované objekty vybavenosti
neodporúčajú situovať v blízkosti žel. tratí,
resp. zabezpečiť opatrenia na elimináciu
hluku a nepriaznivých účinkov žel. prevádzky
na náklady investora

berie sa na vedomie

29.5.2019

z hľadiska záujmov NDS nemá
pripomienky

akceptované

31.5.2019

Obec Trenčianska Turná nemá
pripomienky

akceptované

akceptované

27.5.2019 Obec Veľké Bierovce nemá pripomienky

28.5.2019

Obec Trenčianske Stankovce nemá
pripomienky

akceptované

3.6.2019

navrhovanou lokalitou prechádza distribučná
sieť SPP - D, NTL plynovod DN200

berie sa na vedomie

ďalšie 3 NTL plynovody sú pripojovacie v
inom vlastníctve, a pripojovací plynovod NTL
PE D50 - SPP-D

berie sa na vedomie

existujúce plynárenské zariadenia je
nevyhnutné zakresliť do ÚPN-M, rešpektovať
všetky zariadenia SPP, ich ochranné a
bezpečnost.pásma

akceptované

v zmysle zákona o energetike je v OP a BP
plynár.zariadenia možná akákoľvek činnosť
len po súhlase SPP-D

akceptované

presné vytýčenie exist.plynár.zariadení je
možné požiadať SPP-D, a.s., pracovisko
NMnV

akceptované

lokalita sa nachádza v PHO VZ Sihoť, žiadame
PHO rešpektovať

akceptované

v lokalite sú trasované IS a VHZ v správe
spoločnosti, tieto zariadenia taktiež plne
rešpektovať

akceptované

nemajú zásadné pripomienky, s
rešpektovaním príslušnej legislatívy

berie sa na vedomie

dažďové vody zdržať maximálne v území, s
akumuláciou do zberných nádrží

berie sa na vedomie

2.7.2019

10.6.2019

do príslušných častí kap. B.13 žiadajú doplniť:
Za účelom ochrany vodohosp.záujmov
požaduje správca vodných tokov nové
doprav. a tech.riešenie územia, miestne
komunikácie, resp. dopr.vybavenie, križujúce
vodný tok, zapracovať návrh opatrení z tohto
stanoviska

Do príslušnej kapitoly je doplnená
presná citácia požiadavky vznesenej v
stanovisku SVP,š.p., Piešťany

akceptované

V riadnej lehote určenej na pripomienkovanie predloženého návrhu Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN mesta Trenčín - Areál
Merina, nebola mestu Trenčín doručená zo strany verejnosti žiadna písomná pripomienka.
Vyhodnotenie pripomienok vznesených v procese prerokovania Návrhu Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN mesta Trenčín - Areál
Merina spracovala: Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD., osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a
zákona.
Spracovateľ Návrhu ZaD č. 5 ÚPN mesta Trenčín - Areál Merina: Aurex, spol. s r.o., Bratislava , august 2019

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Marek Adamczak, Ing. arch. Ľubomír Klaučo

Primátor mesta Trenčín : Mgr. Richard Rybníček
Všetky stanoviská a pripomienky doručené v tomto procese sú trvalo uložené na Útvare územného plánovania MsÚ v
Trenčíne

