
Obec Liešťany,  Obecný úrad , 972 27 Liešťany 1 

V Liešťanoch  dňa 13. 3. 2015 

                                                                              

                                                                                                                   Podľa rozdeľovníka 

 

Vec: Oznámenie o Zmene  a doplnku č. 1 k ÚPN obce Liešťany 

Obec Liešťany  ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej 
dokumentácie obce, na základe §22 ods. 2 zákona č. 50/76 Zb., v zmysle neskorších predpisov 
a prislúchajúcich ustanovení, oznamuje dotknutým orgánom a organizáciám v tomto procese, Zmenu 
a doplnok č. 1 k ÚPN obce Liešťany.  

Zmena a doplnok č. 1 k ÚPN obce Liešťany (ďalej len ZaD č. 1) a hlavný dôvod na ich 
obstaranie, je požiadavka vlastníka pozemkov v časti obce  Dobročná, t.j. časti ktorá je predmetom 
ZaD č. 1, na realizáciu investičného  zámeru výstavby rodinných domov, ako aj zapracovanie 
príslušných ustanovení vyplývajúcich z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie obce, t.j. ÚPN 
VÚC TSK v znení ZaD č. 2.  
Predmetom ZaD č. 1 k ÚPN obce Liešťany je nasledovne: 
§ Zmena funkčného využitia územia označeného v grafickej časti ako Územie riešené ZaD č. 1 

– funkčné využitie sa mení z FPB 3.2.2. NO – Zmiešané územie s prevažne mestskou 
štruktúrou na funkčné využitie FPB 3.2.3 . Obytné územie – plochy určené pre obytné domy 
a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre IBV 

§ Zapracovanie príslušných zmien vyplývajúcich z nadradenej územnoplánovacej 
dokumentácie 

V zmysle platnej legislatívy k navrhovanej Zmene  a doplnku č. 1 k ÚPN obce Liešťany  je zároveň 
riešený aj proces Oznámenia o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., v znení 
neskorších predpisov, podanom na Okresnom úrade v Prievidzi ako príslušnom konať v tejto veci. 
Rozhodnutie OÚ Prievidza je povinnou prílohou v procese podľa zákona č. 50/76 Zb., v znení 
neskorších predpisov, a bude súčasťou podaní podľa tohto zákona. 

Do kompletného znenia Zmien a doplnku č. 1 k ÚPN obce Liešťany je možné nahliadnuť na 
stránke obce www.liestany.eu , alebo na Obecnom úrade v Liešťanoch 

Vaše stanovisko požadujeme písomne zaslať do 30 dní odo dňa doručenia tohto Oznámenia 
na Obecný úrad v Liešťanoch. 

 
 
S pozdravom 
                                                                                            Ľubomír Noska 
                                                                                                                            starosta obce Liešťany 

 

                                                                                                Ing. arch. Adriana Mlynčeková 

                                                                              Osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa §2a zákona       

 

 

 

 

                                    

http://www.liestany.eu


Rozdeľovník: 

§ Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, ul. Červeňa 34, 971 01 
Prievidza 

§ Okresný úrad Prievidza – pozemkový  a lesný odbor 

§ Okresný úrad Trenčín – odbor výstavby a bytovej politiky – odd. územného 
plánovania 

§ Okresný úrad Prievidza– odbor cestnej dopravy a PK 

§ Okresný úrad Prievidza – odbor starostlivosti o ŽP – úseky OPK, ŠVS, OO, OH 

§ Ministerstvo ŽP SR Bratislava, Odbor štátnej geologickej správy 

§ Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát 
pôdohospodárstva 

§ Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné  prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja 

§ TSK, Trenčín 

§ RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach 

§ SSE, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, Vápenická 18, 971 32 Prievidza 

§ SPP, a.s., Región Sever LC Prievidza, Vápenická ul. 16, 971 32 Prievidza 

§ Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ 03 Prievidza, ul. V. 
Clementisa 52 

§ SSC Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

§ SVP, š.p., Povodie Váhu, OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3, 921 80 Piešťany 

§ SVP, š.p., Závod Povodie hornej Nitry, Škultétyho 9, 955 57 Topoľčany 

§ Dopravný úrad SR  – Divízia civilného letectva – Letisko M. R. Štefánika, 
Bratislava 

§ Spoločný obecný úrad v Novákoch – Stavebná správa 

§ Obec Kostolná Ves 

§ Obec Valaská Belá 

§ Obec Temeš 

§ Obec Nitrianske Rudno 

§ Obec Seč 

§ Obec Nevidzany 

§ Obec Rudnianska Lehota 

§ Obec Kšinná 


