Trenčiansky samosprávny kraj

Regionálna integrovaná územná stratégia TSK aktualizácia
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
podľa zákona č.24/2006 Z.z.

Október 2021

I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
Trenčiansky samosprávny kraj – obstarávateľ strategického dokumentu s regionálnym dosahom
2. Identifikačné číslo
36126624
3. Adresa sídla.
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa.
Ing. Jaroslav Baška – predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
032/6555909
predseda@tsk.sk
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej
možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie.
Mgr. Silvia Kotrhová
Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov TSK
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
032/6555405
silvia.kotrhova@tsk.sk

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov.
Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho kraja (RIÚS) - aktualizácia
2. Charakter.
RIÚS je východiskový strategický dokument pre implementáciu finančných prostriedkov z EŠIF
v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na regionálnej úrovni
s dopadom na miestnu úroveň. Na základe RIÚS sa bude realizovať IROP v zmysle
individuálnych alebo integrovaných projektov.
V súčasnosti platná Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho kraja (ďalej aj
RIUS TSK) predstavuje strednodobý strategický dokument pre aplikáciu integrovaného
prístupu na realizáciu investičných priorít Integrovaného regionálneho operačného programu
(ďalej aj IROP), na regionálnej úrovni s priemetom na miestnu úroveň, financovaných z
Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) do roku 2023 v oblastiach regionálnej
dopravy, regionálneho
školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúry a životného
prostredia. RIUS TSK zohľadňuje princípy pre integrovaný prístup definované v nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, kde sú zakotvené
zásady partnerstva a integrovaný prístup k územnému rozvoju. RIUS TSK nie je samostatným
strategickým dokumentom. RIUS TSK je implementačným nástrojom pre IROP, ktorý
identifikuje najvhodnejšie investície v rámci podpory IROP v území kraja. Proces posudzovania
vplyvov RIUS na životné prostredie zabezpečoval v r. 2015 Okresný úrad Trenčín. Záverečné
stanovisko č. OU-TN-OSZP2-2015/015757-011 bolo vydané dňa 2.12.2015.
Predložená zmena RIUS, t.j. RIUS TSK - aktualizácia súvisí s aktualizáciou prílohy č. 13
Zoznam projektových zámerov/návrhov RIÚS/IÚS UMR v rámci iných programov a prílohy č. 14
Projektový zásobník RIUS, v rámci ktorých došlo k doplneniu zoznamu projektových zámerov.

Nové projektové zámery sú v predkladaných prílohách vyznačené červenou farbou. V rámci
aktualizácie RIUS je taktiež doplnený termín platnosti dokumentu a informácia o integrovaných
operáciách.
3. Hlavné ciele.
Hlavným cieľom predloženej zmeny, t.j. Regionálna integrovaná územná stratégia
Trenčianskeho kraja (RIÚS) – aktualizácia je aktualizovať vykonávaciu časť RIÚS TSK a to
Indikatívny zoznam projektových návrhov/zámerov RIÚS/IÚS UMR, či už v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu,
alebo iných operačných programov Európskych
štrukturálnych a investičných fondov v rámci aktuálneho programového obdobia 2014-2020.
Výstupom predloženej zmeny je doplnenie projektových zámerov, ktoré sú pripravené na
realizáciu do konca roka 2023. Tieto projektové zámery predstavujú/sumarizujú potreby územia
Trenčianskeho kraja.
4. Obsah (osnova).
Predložená zmena Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho kraja (RIÚS) –
aktualizácia je v súlade s platnou stratégiou RIUS TSK. Ide o zmeny formálneho charakteru,
o doplnenie tabuľkových častí prílohy č.13 Zoznam projektových zámerov/návrhov RIÚS/IÚS
UMR v rámci iných programov a prílohy č. 14 Projektový zásobník RIUS, v rámci ktorých došlo
k doplneniu zoznamu projektových zámerov.
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického
dokumentu.
Úprava strategického dokumentu nie je spracovaná variantne. Regionálna integrovaná
územná stratégia Trenčianskeho kraja (RIÚS) – aktualizácia je pripravená na princípe
partnerskej spolupráce a jej výsledné znenie je výstupom vzájomnej dohody dotknutých
subjektov v území kraja.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.
Navrhovaná zmena bola pripravená v období od septembra do októbra 2021, začiatkom
novembra bola navrhovaná zmena schválená Radou Partnerstva pre RIUS TSK. Po ukončení
procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z.z. v platnom
znení, SO pre IROP predloží Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho kraja
(RIÚS) – aktualizácia na posúdenie a schválenie RO pre IROP.
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom.
Východiskovými dokumentmi pre RIÚS TSK - aktualizácia sú najmä IROP, Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK a programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja
miest a obcí, územnoplánovacie dokumentácie, Územný plán VUC, Trenčiansky kraj, územné
plány obcí, relevantné územnoplánovacie podklady, plánovacie dokumenty mikroregiónov,
relevantné legislatívne a strategické dokumenty EÚ, relevantné národné legislatívne,
strategické, koncepčné a programové dokumenty, regionálne rozvojové stratégie a koncepcie
a sektorové stratégie.
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie.
Riadiaci orgán – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Sekcia IROP
9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,
uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie).
Schválenie Riadiacim orgánom pre IROP a Radou Partnerstva pre RIUS TSK.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na
životné prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy.
Vstupy pre RIUS TSK - aktualizácia predstavujú finančné prostriedky z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, konečných príjemcov.

2. Údaje o výstupoch.
Výstupy predloženej zmeny sú v súlade s platnou stratégiou RIUS TSK.
formálneho charakteru, najmä o úpravy a doplnenia textovej a tabuľkovej časti.

Ide

o zmeny

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.
Je možné očakávať, že priame vplyvy na životné prostredie nebudú odlišné od tých, ktoré už
boli identifikované v procese posudzovania strategického dokumentu RIUS. Predložená
zmena má formálny charakter, v tejto súvislosti nedochádza k žiadnym predpokladaným
zásadným zmenám vplyvov na životné prostredie oproti už hodnoteným vplyvom.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
Predložená RIUS TSK - aktualizácia nepredpokladá priamy vplyv na zdravotný stav
obyvateľstva, resp. vplyv odlišný od už posúdených vplyvov. Ide o zmeny formálneho
charakteru, najmä o úpravy a doplnenia textovej a tabuľkovej časti
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho
významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené
krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich
zmiernenie.
Implementáciou predloženej RIUS TSK - aktualizácia sa neočakáva zmena vplyvu
strategického dokumentu na chránené územia.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu.
Nepredpokladajú sa významnejšie riziká spojené s uplatňovaním strategického plánu vo vzťahu
k životnému prostrediu.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
Vzhľadom na charakter strategického dokumentu nie je predpoklad vplyvu na životné prostredie
presahujúce hranice štátu.

IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení.
Ako je uvedené v zozname dotknutých subjektov nižšie.
2. Zoznam dotknutých subjektov
1. Min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
2. Min. hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
3. Min. životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
5. Min. práce, soc. vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1
6. Min. školstva vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
7. Min. kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
8. Min. zdravotníctva SR, Limbova2, P.O. Box 52, 837 52 Bratislava 37
9. Min. investícií, regionálneho rozvoja a investícií SR, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01
Považská Bystrica
13. Okresný úrad Trenčín – odbor školstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
14. Okresný úrad Trenčín – odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie ÚP, Hviezdoslavova 3,

911 01 Trenčín
15. Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti a životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín
16. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemné komunikácie, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín
17. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
18. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
19. Banskobystrický samosprávny kraj, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
20. Trnavský samosprávny kraj, P. O. BOX 128, Starohájska 10,917 01 Trnava
21. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
22. Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia,K dolnej stanici 20A 911 01 Trenčín
23. Regionálne ZMO Stredného Ponitria, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
24. Združenie miest a obcí myjavského regiónu, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
25. Regionálne združenie miest a obcí Hornej Nitry , Hlavná 471/8, Sebedražie, 972 05
26. Považskobystrické regionálne združenie miest a obcí, Centrum 2/3, 017 01 Považská
Bystrica
3. Dotknuté susedné štáty
Nepredpokladá sa vplyv na susedné štáty.

V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej
charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).
Nie
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu
RIUS TSK - aktualizácia vychádza z IROP, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
TSK, Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v platnom znení,
relevantných územnoplánovacích podkladov, programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
územných plánov miest a obcí v kraji, regionálnych, sektorových koncepčných vrátane ďalších
relevantných strategických dokumentov a požiadaviek partnerov v území.

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Trenčín, 03.11.2021

VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia.
Ing. Martin Macíček, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania TSK
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa,
pečiatka.

Ing. Jaroslav Baška
predseda

