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ROZSAH HODNOTENIA
strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“
stanovený podľa § 8 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 č.24/2006
Z.z.) .
Obstarávateľ, Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), predložil dňa 4.3. 2019 príslušnému
orgánu Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany
prírody a krajiny a vybraných zložiek životného prostredia kraja (OÚ Trenčín), v súlade s §5
ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z., oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility
Trenčianskeho samosprávneho kraja". Následne bolo dňa 7.3.2019 zaslané na všetky dotknuté
orgány a organizácie.
Plán udržateľnej mobility TSK (ďalej len plán) je strategickým plánom, ktorý bude
vytvorený s cieľom naplniť potreby ľudí v regiónoch. Rieši dopravné problémy a rôznorodé
požiadavky účastníkov prostredníctvom procesu, obsahujúceho analýzu súčasného stavu, ako
i stanovenie vízie, ciele a zámery, vhodných opatrení, monitoringu a hodnotenia. Tento plán by
mal riešiť dopravu na organizačnej, prevádzkovej a infraštruktúrnej úrovni s dôrazom na verejnú
motorovú i nemotorovú dopravu a efektívne využitie nových technológií inteligentných
dopravných systémov. Zároveň by mal plán zabezpečiť environmentálne a finančne prijateľnú
dopravu zohľadniac princípy udržateľnej mobility. Je súčasťou komplexného plánovania rozvoja
miest a regiónov pre ľudí v nich žijúcich. Plán by mal:
a) zabezpečiť a ponúknuť dopravné riešenia, ktoré sú dostupné pre všetkých občanov,
predovšetkým s ohľadom na významné zdroje a ciele denného pohybu osôb,
b) zvýšiť bezpečnosť premávky,
c) znížiť stupeň znečistenia ovzdušia, hluk, skleníkové plyny a spotrebu energie,
d) zabezpečiť finančne účinnú a udržateľnú dopravu osôb a tovarov,
e) prispieť k zvýšeniu atraktivity a kvality mestského prostredia a verejných priestorov v
záujme občanov.
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-21. VARIANTY PRE ĎAĽŠIE HODNOTENIE
V rámci spracovania Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja
budú zvažované riešenia predovšetkým prostredníctvom rôznych variantných scenárov vývoja
pre obdobie +5, +10,+20 a +30 rokov. Jedná sa o nasledujúce varianty:
a) nulový scenár – bez aktivít („do-nothing“),
b) naivný scenár („BAU – business as usual“) pri zohľadnení nízkeho/stredného/vysokého

rozvoja hlavných socio-ekonomických a územných premenných,
c) maximalisticky scenár („do-all“) na účel overenia, že navrhované opatrenia prispejú k

naplneniu identifikovaných cieľov a indikátorov.
Záujmové a riešené územie je vymedzené administratívno-správnymi hranicami, ktoré
opisujú územie širších vzťahov. Záujmové územie je riešené ako územie Trenčianskeho kraja.
2. ROZSAH HODNOTENIA SRATEGICKÉHO DOKUMENTU
2.1
Všeobecné podmienky
2.1.1 Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu podľa
§ 9 zákona a vypracovanie uvedeného dokumentu. Vzhl'adom na povahu a rozsah
strategického dokumentu a jeho územnú pôsobnosf je potrebné. aby správa o hodnotení
obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4 zákona. primerane
charakteru a dosahu strategického dokumentu.
2.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah.
2.1.3 Obstarávateľ doručí Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie,
oddeleniu ochrany prírody a krajiny a vybraných zložiek životného prostredia kraja
kompletné vyhotovenie správy o hodnotení strategického dokumentu v písomnom
vyhotovení 2 ks a v elektronickej forme na CD nosiči 26 ks.
2.2

Špecifické požiadavky
K zverejnenému oznámeniu o strategickom dokumente boli doručené tieto stanoviská:
Min. práce, soc. vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1
Min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
Min. životného prostredia SR, sekcia geológie a PZ, nám.Ľ.Štúra 1, 81235 Bratislava
Min. práce, soc. vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1
Min. zdravotníctva SR, IKŽ, Limbová 2, 83752 Bratislava
Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 81330 Bratislava 1

-3Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 20A, 91101 Trenčín
Okresný úrad Trenčín – odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie ÚP,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti a životné prostredie, Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín
Trnavský samosprávny kraj, P.O.. box 128, Starohájska 10,917 01 Trnava
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 94901 Nitra
Považskobystrické regionálne združenie miest a obcí – MÚ Považská Bystrica
Obec Sebedražie, Hlavná 471, 97205 Sebedražie
Pripomienky k oznámeniu o strategickom dokumente Plánu udržateľnej mobility
Trenčianskeho samosprávneho kraja, doručené OÚ Trenčín do konca marca, sú v prílohe
rozsahu hodnotenia.
Ak sa počas vypracovania správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti súvisiace s
predmetom posudzovania, je potrebné ich uviest' v správe o hodnotení.
3. UPOZORNENIE
PodI'a § 8 ods. 7 zákona je obstarávateľ povinný zverejnit' určený rozsah hodnotenia
strategického dokurnentu bezodkladne po jeho doručení formou informácie o rozsahu hodnotenia
strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.
V súlade s § 8 ods. 6 zákona bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na na informačnom
portáli MŽPSR http://enviroportal.sk/.
Verejnost', dotknuté obce, dotknuté orgány a d'aľšie osoby môžu predložiť pripomienky k
rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 8
zákona na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávatel'ovi.

Ing. Jana H u r a j o v á
vedúca odboru
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Ministerstvá
Min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
Min. hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Min. životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
Min. práce, soc. vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1
Min. školstva vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Min. kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
Min. zdravotníctva SR, Limbova2, P.O. Box 52, 837 52 Bratislava 37

Štátna správa
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01
Považská Bystrica
12. Okresný úrad Trenčín – odbor školstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
13. Okresný úrad Trenčín – odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie ÚP, Hviezdoslavova
3, 911 01 Trenčín
14. Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti a životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911
01 Trenčín
15. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemné komunikácie, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín
16. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Regionálna samospráva
17. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
18. Banskobystrický samosprávny kraj, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
19. Trnavský samosprávny kraj, P. O. BOX 128, Starohájska 10,917 01 Trnava
20. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Samospráva
21. Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia,K dolnej stanici 20A 911
01 Trenčín
22. Regionálne ZMO Stredného Ponitria, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
23. Združenie miest a obcí myjavského regiónu, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
24. Regionálne združenie miest a obcí Hornej Nitry , Hlavná 471/8, Sebedražie, 972 05
25. Považskobystrické regionálne združenie miest a obcí, Centrum 2/3, 017 01 Považská
Bystrica

