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Dôvodová správa – Doplnenie podnetov   a úprava vybraných podnetov 

– Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trenčín 

 

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania v zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/76 Zb., 

v znení neskorších predpisov a prislúchajúcich ustanovení, má povinnosť pravidelne, najmenej však 

raz za 4 roky preskúmať, či nie je potrebné obstarať aktualizáciu platnej územnoplánovacej 

dokumentácie.  

Územný plán mesta Trenčín (ďalej len ÚPN) bol schválený v orgánoch mesta uznesením 

MsZ č. 683 zo dňa 12. 12. 2012, v znení Zmien a doplnkov č. 2, schválených uznesením MsZ č. 338 

zo dňa 16. 12. 2015 ,  Zmien a doplnkov č. 1, schválených uznesením č. 427 zo dňa 17. 2. 

2016,  Zmien a doplnkov č. 3, schválených uznesením č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018,  Zmeny a doplnku 

č. 5, schválenej uznesením MsZ č. 328 zo dňa 25. 9. 2019, a Zmeny a doplnku č. 6 , schválenej 

uznesením MsZ č. 575 zo dňa 27.5. 2020.  

Aktuálne sú naďalej procesne riešené aj Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN mesta Trenčín – CMZ, ku 

ktorým pokyn v orgánoch mesta bol daný uznesením  MsZ č. 869  zo dňa 10.5.  2017, a ktorým bolo 

schválené Obstaranie ZaD č. 4 ÚPN mesta – CMZ  Trenčín, vrátane tabuľkovej a grafickej prílohy 

a podmienkami k vybraným podnetom.  Proces Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Trenčín – CMZ, má 

k dnešnému dňu rozhodnutie Okresného úradu v Trenčíne podľa zákona č. 24/2006 Z.z., 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, prerokovanie podľa § 22 zákona č. 50/76 Zb., a sú 

realizované vybrané opätovné rokovania podľa § 22 ods. 7, a § 22 ods. 4 zákona .  

Proces obstarania Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN mesta, vrátane tabuľkovej  a grafickej prílohy 

ako nedeliteľnej súčasti, bol predmetom prerokovania a schválenia v orgánoch mesta, a to 

uznesením č. 610 zo dňa 1. 7. 2020.  

Útvar územného plánovania ako odborný útvar v územnoplánovacích procesoch v čase od 

schválenia obstarania Zmien a doplnkov č. 7 v orgánoch mesta, naďalej aktívne riešil dopravné  

aspekty  na území mesta, z  ktorých vyplynula nutnosť prehodnotiť a upraviť niektoré zo 

schválených podnetov, ďalej aktívne komunikoval s verejnosťou  pri územnoplánovacích 

informáciách , taktiež rokoval s predstaviteľmi Nemocnice pre obvinených a odsúdených o ich 

rozvojových zámeroch.  Touto aktívnou činnosťou tak Útvar územného plánovania a najmä mesto 

Trenčín vyšiel v ústrety verejnosti a  právnickým subjektom, a reflektuje na aktuálne poznatky aj 

postoje viacerých dotknutých orgánov.  

Na základe uvedených skutočností  dopĺňa a upravuje predložený sumár podnetov do 

procesu Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN mesta Trenčín. Všetky podnety s odporúčaním Útvaru 

územného plánovania tak, ako je uvedené v tabuľkovej prílohe a grafickej časti, budú predmetom 

spracovania, prerokovania a následného schvaľovania v orgánoch mesta, v závislosti na príslušných 

stanoviskách dotknutých orgánov , štátnej správy a samosprávy.  Komisia ŽP, dopravy, investícií 

a územného plánovania pri MsZ, vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia, súvisiace so súčasnou 

pandémiou, v riadnom termíne nezasadala.  

Podnety k procesu ZaD č. 7 tak, ako boli schválené uznesením č. 610 zo dňa 1. 7. 2020, 

ostávajú v platnosti s výnimkou upravujúcich sa podnetov (podnety č. 17,  40  a 52, a M20), a  

podnetu t č. 32 , ktorý bol predmetom prerokovania a následného vylúčenia  komisiou  ŽPDIaÚP.  

 



 

Stanovisko Komisie ŽP, dopravy, investícií a ÚP:  v riadnom termíne nezasadala. 

Dopad na rozpočet mesta: náklady spojené s procesom ZaD č. 7 sú hradené zo schváleného 

rozpočtu mesta Trenčín v príslušnej rozpočtovej kapitole 

Súlad s PHRaSR: Zmeny a doplnky č. 7 ÚPN mesta Trenčín sú  v súlade s PHRaSR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne po prerokovaní predloženého materiálu -   Doplnenie podnetov 

a úprava  vybraných  podnetov - Zmeny  a doplnky  č.  7 Územného plánu mesta Trenčín  

 

B e r i e    n a     v e d o m i e 

Doplnenie podnetov  a  úprava vybraných  podnetov Zmeny  a doplnky č. 7 Územného plánu mesta 

Trenčín – Dôvodová správa v plnom znení  ,  Tabuľková príloha a  Grafická časť  

 

S c h v a ľ u j e  

Obstaranie Zmien a doplnkov  č. 7  Územného  plánu mesta Trenčín ,   v zmysle § 30 a § 31 zákona 

č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia MsZ  č. 683 zo dňa 12. 12. 2012, 

ktorým sa schvaľoval ÚPN mesta Trenčín, v znení Zmien a doplnkov č. 1 a Zmien a doplnkov č. 2, 

schválených uzneseniami MsZ č. 427 zo dňa 17. 2. 2016  a č. 338 zo dňa 16. 12. 2015,    Zmien 

a doplnkov č. 3, schválených uznesením č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018 a Zmeny a doplnku č. 5, 

schválenej uznesením č. 328 zo dňa 25. 9. 2019,  Zmeny a doplnku č. 6, schválenej uznesením č. 575  

zo dňa 27. 5. 2020, v rozsahu a za podmienok uvedených v Dôvodovej správe k predkladanému 

materiálu - Doplnenie podnetov  a  úprava vybraných  podnetov Zmeny  a doplnky č. 7 Územného 

plánu mesta Trenčín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


