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                                                   R O Z H O D N U T I E  

 
 

      Okresný úrad Púchov,  odbor  starostlivosti o životné prostredie  ako  príslušný orgán podľa 

§ 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona č. 525/2003 

Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v  znení   predpisov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej  štátnej   a  o  zmene  a  

doplnení   niektorých  zákonov,  vydáva  podľa  § 7 ods. 5  zákona  č.   24/2006   Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na základe oznámenia o strategickom dokumente „Územný plánu obce 

Streženice“,  ktoré  predložil   obstarávateľ   Obec  Streženice, Školská 152, 020 01 Streženice  

v zastúpení starostom obce Ing. Jurajom Hrišom po ukončení zisťovacieho konania toto 

rozhodnutie: 

 

         Strategický dokument, uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente 

  

                                            „Územný plán obce Streženice“  

  

                           s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť   

 

podľa 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“/. Navrhovaný strategický 

dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov. 

O D Ô V O D N E N I E  

 

         Obstarávateľ Obec Streženice, Školská 152, 020 01 Streženice  v zastúpení starostom obce 

Ing. Jurajom Hrišom predložila Okresnému úradu Púchov, odboru  starostlivosti  o  životné  

prostredie  (ďalej len „OÚ Púchov“)  podľa  § 5  zákona  dňa 02. júna 2016  oznámenie o 

strategickom dokumente: „Územný plán obce Streženice“  (ďalej len ÚPN-O Streženice) . 

         Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie po oboznámení sa 

s obsahom vyššie uvedeného oznámenia vyzval navrhovateľa listom č.j. OU-PU-OSZP 

2016/001128-2 zo dňa 07. 06. 2016, aby  v súlade s § 5 ods. 6  zákona doplnil do predloženého 

oznámenia o  strategickom dokumente predpokladaný počet bytových jednotiek a rekreačných 

objektov v jednotlivých lokalitách, návrh dopravného a  technického vybavenia  lokalít 

uvedených v jednotlivých zámeroch, kvantifikáciu úbytku plôch krajinnej zelene v súvislosti 

s výstavbou rodinných domov a rekreačných objektov a tiež mapový podklad v mierke vhodnej 

pre dobrú rozlíšiteľnosť jednotlivých lokalít navrhnutých v strategickom dokumente z dôvodu 

zlepšenia orientácie pre vlastníkov pozemkov a dotknuté orgány. 

            

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov  

 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov  
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      Dňa 20.06.2016 bola Okresnému úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie  

doručená námietka občana Streženíc k „Zámeru č.4 - Nová plocha špeciálnej zelene  - cintorín“, 

ktorá bola v strategickom dokumente navrhnutá v okrajovej časti  obce, v ktorej upozorňuje, že 

navrhnutá lokalita je nevhodná z dôvodu vysokej hladiny spodnej vody a nebolo by možné 

zrealizovať plánované rozšírenie obytnej zóny v tejto lokalite.   

     Tunajší úrad listom č.j. PU-OU-OSZP 2016/001128-3 zo dňa  23.06.2016 postúpil Obci 

Streženice vyššie uvedenú námietku ako  podklad na prehodnotenie Zámeru č.4.           

      Po doručení dopracovaného oznámenia navrhovateľom tunajší úrad listom č.j. OU -PU-

OSZP 2016/001128- 6,7 zo dňa 03.08.2016 vyzval dotknuté orgány a dotknuté obce, aby sa 

vyjadrili k vyššie uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente.   

       Dňa 04. októbra 2016  bola  tunajšiemu   úradu   doručená   elektronickou  poštou   námietka 

občana, v ktorej upozorňuje na nevyhovujúce technické parametre komunikácie na ul. 

Svätoplukova, ktorá v súčasnosti je preťažená a nebude vyhovovať  navrhovaným rozvojovým 

plánom nových  bytových jednotiek a rekreačných objektov. Spracovateľ ÚPD k námietke zaujal 

stanovisko, že je plánované využitie komunikácie vedenej zo Streženíc a súbežne  je koncepčne 

vytýčená trasa priamo napojená z Hlavnej ulice v  Streženiciach, smerom  cez   kopec Vrchíbok 

do Keblia s napojením na ulicu Keblianska v stredovej polohe tejto miestnej časti obce. 

Dopravné riešenie jednosmerných ulíc je v kompetencii cestného správneho orgánu, ktorým je 

v tomto prípade Okresný úrad Považská Bystrica, odbor dopravy a pozemných komunikácií.    

       Cieľom predloženého strategického dokumentu je návrh zmien platnej územno – plánovacej 

dokumentácie spracovanej pre katastrálne územie obce Streženice zameraných na rozšírenie 

plôch pre individuálnu bytovú výstavbu, rekreáciu, komerčné činnosti a  na dobudovanie 

technickej infraštruktúry obce. 

      Záväzný územnoplánovací dokument pre ďalšie stupne územnoplánovacej a ostatnej 

projektovej dokumentácie je nutné zosúladiť s komplexným riešením priestorového usporiadania 

a funkčného využitia územia obce, so zásadami  organizácie územia, vecne a časovo 

koordinovať jednotlivé činnosti v súlade s princípmi udržateľného rozvoja podľa ustanovení § 1 

zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov. 

 Vyhodnotením sa  dospelo  k   záveru,  že  pôvodný  územný plán obce s jeho aktualizáciami  

a doplnkami svojím obsahom a metodickým spracovaním už nemôže  v  súčasných podmienkach 

plniť  funkciu  záväzného  rozvojového   dokumentu  obce,   preto vyplynula  nutnosť  spracovať   

nový aktualizovaný  územnoplánovací dokument  obce  v rozsahu  riešenia  celého  katastrálneho 

územia obce, a  ten v zákonom stanovených obdobiach štyroch  rokov priebežne vyhodnocovať a 

podľa potreby riešiť jeho aktualizáciu zmenami a doplnkami. 

Pre  rozvoj územia obce Streženice v  súlade  so  zadaním  bude územnoplánovací dokument 

vytvárať podmienky pre formovanie obce ako aktívnej súčasti regiónu. Územný plán obce bude 

súlade s §2 ods.1 a ods. 2 stavebného zákona v návrhovom období nástrojom : 

■ pre vecné a časové riadenie urbanisticko - architektonických, krajinných a  územno - 

technických rozvojových činností, opatrení a vzťahov ovplyvňujúcich životné prostredie, 

prírodné, kultúrno - historické a krajinné hodnoty územia, v súlade s celospoločenskými 

princípmi trvalo udržateľného rozvoja 

■ pre  koordinovanú realizáciu  optimálnej urbanistickej  koncepcie  priestorového a funkčného 

usporiadania obce a jej katastrálneho územia 

■ pre podrobné  riešenie   usporiadania   územia    jednotlivých  funkčných   častí obce v úrovni 

územných plánov zón, alebo urbanistických štúdií 

■   pre  činnosť  stavebného úradu   a   investorov  pri  rozhodovaní o podmienkach  umiestnenia    

     stavby a realizácii jednotlivých súborov stavieb, ktoré sa budú uchádzať  o podporné fondy z    
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     prostriedkov štátneho rozpočtu štátu, resp. európskeho spoločenstva na riešenie jednotlivých 

častí rozvojového programu obce. 

 

     Pri spracovaní „ÚPN – O Streženice“  bolo prihliadnuté na  nasledovné   územno-

plánovacie dokumentácie: 

 

„Územný plán Streženice aktualizácia, doplnok a zmena“ 

spracovaný  Ing. arch. Annou Kručayovou v roku 1996, schválený OZ uznesením č. 2/97 zo dňa 

30.1.1997.  Materiál  poskytuje   základné  informácie  o   územnoplánovacích vzťahoch obce v 

riešenom období, ktoré   sú  už   neaktuálne  a  v  zásade  použiteľné  len  v  jednotlivých časovo 

nemenných údajoch grafického vyjadrenia vzťahov územia.V oblasti dopravného vybavenia bola 

realizovaná výstavba diaľnice v okrajovej polohe riešeného územia. 

Zo stanovených urbanistických koncepčných cieľov ÚPD sa realizovala časť objektov 

funkcie občianskej vybavenosti a časť objektov funkcie bývania v súčasnej zástavbe sídla. 

Realizovaná bola veľmi dôležitá časť technickej infraštruktúry - kanalizačná sieť pripojená na 

ČOV, vodovod a plynovod.  

      Ďalej bol spracovaný: „ÚPN-SÚ Streženice - časť Keblie,aktualizácia, doplnok a zmena“ 

spracovateľ-  Ing. Marta Slámková, rok 1997, ktorý riešil požiadavky na výstavbu v 7 lokalitách 

na celkovej rozlohe 13,5 ha v severozápadnej časti - Keblie.  

       V roku 2008 bol schválený OZ uznesením č. 09/38 zo dňa 03.08.2009 ÚPN-SÚ Streženice - 

doplnok č. 3.  Spracovaný Ing. arch. Petrom  Kručayom.  Materiál  podrobne   rieši   v  doplnku 

vybavenie obce v oblasti bývania výstavbou 8 nových rodinných domov v okrajovej časti územia  

obce.  

      Obec ako orgánu územného plánovania v  súlade   s  § 30  ods. 4  zákona  č. 50/1976 Zb.  o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej stavebného 

zákona) zhodnotila, že pre ďalší rozvoj   sídla   Streženice  a    miestnej  časti  Keblie   je  

potrebné vypracovať nový komplexný územnoplánovací dokument, ktorý bude reflektovať 

súčasné vývojové trendy v území. Pre obec je prínosom vybudovaná občianska a inžinierska 

vybavenosť - verejný vodovod, kanalizačná sieť a rozvod plynu.  

Obstarávateľ zabezpečil v spolupráci so spracovateľom etapu prípravných prác so 

sústredením potrebných materiálov, údajov, informácií, mapových a iných podkladov. 

Dotknutým orgánom bolo oznámené začatie obstarávania ÚPN obce. Pre informovanie občanov 

bolo oznámenie vyvesené na oznamovacej tabuli obce v stanovenej 30 dňovej lehote. Mapy boli 

pri terénnych prácach spracovateľom reambulované so zákresom aktuálnych javov, zapracovaná 

bola reambulácia terénnych daností, vodných tokov, vodohospodárskych zariadení, údaje o LPF, 

PPF a iných danostiach katastra. 

Prieskumy a rozbory boli  riešené   v   rozsahu  podľa  § 11  a  §  19 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku  a   boli  podkladom k  spracovaniu Zadania a návrhu 

územnoplánovacej dokumentácie. 

Návrh Zadania bol vypracovaný spracovateľom ÚPD obce a bol predmetom 30 dňového 

pripomienkového konania v termíne od 16. 12. 2015 - 15. 01. 2016. K doručeným stanoviskám 

bolo vypracované vyhodnotenie pripomienok a podľa ich záveru bol dopracovaný čistopis 

Zadania. Materiál Zadania s príslušnými podkladmi a údajmi o jeho zabezpečení spolu s 

materiálom prieskumov a rozborov bol predložený na Okresný úrad Trenčín k preskúmaniu 

podľa § 20. ods. 5 stavebného zákona. Po jeho súhlasnom stanovisku bolo Zadanie schválené v 

Obecnom zastupiteľstve uznesením č. 16/07 zo dňa 16. 02. 2016. 

Po tomto postupe bola zahájená etapa spracovania Návrhu  územného plánu obce.   Pracovné 

prerokovanie  urbanistického  riešenia   usporiadania  obce   s   obstarávateľom   sa   konalo   dňa 
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11. 03. 2016 a 13. 04. 2016. Vypracovaná časť spracovania územného plánu - návrh  územného 

plánu Streženice bola predmetom 30 dňového pripomienkového konania. 

 

 

Pre vypracovanie územného plánu boli použité tieto materiály: 

■ Koncepcia územného rozvoja Slovenska II., rok 2011, 

■ Územný plán regiónu Trenčianskeho kraja, rok 1998 

■ ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja Zmeny a Doplnky č.2 

            Záväzná časť - upravené celé znenie Nariadenie vlády č. 149/1998 Z.z. Zmeny a doplnky 

č. 1 /2004 , Zmeny a doplnky č. 2/2011 

■ Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Považská Bystrica, Púchov 

            Uvedené materiály s príslušnými údajmi sú záväzného charakteru pre spracovanie ÚPN 

obce a tieto budú premietnuté do všetkých postupoch riešenia úlohy. 

 

V postupe prác boli zhodnotené ďalšie materiály: 

      -    ROEP, Register obnovenej evidencie pôdy, 

      - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Streženice 

      - Podklady Štátnej ochrany prírody SR 

      - Podklady správcov komunikácií a inžinierskych sietí 

      - Poskytnuté projekty a študijné návrhy stavieb v obci. 

      - Podklady vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov 

      - Údaje o rozvojových zámeroch obce 

 

Obsah (osnova): 

     Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z ustanovení stavebného zákona 

a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 

a územnoplánovacej dokumentácii. Dokumentácia ÚPN bude spracovaná primerane 

Metodickému usmerneniu obstarania a spracovania územného plánu obce (MŽP SR r. 2001), 

a bude pozostávať z nasledovných častí: 

 

Textová časť bude obsahovať: 

- Základné údaje, 

- Hlavné ciele riešenia územného plánu, 

- Údaje o súlade riešenia so zadaním územného plánu 

- Spracovanie návrhu riešenia všetkých predmetných častí ÚPD 

- Doplňujúce údaje, číselné údaje, tabuľky, prehľady, grafy, 

- Záväzná časť - obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja, formulovanie zásad 

usporiadania a funkčného využívania územia formou regulatívov so záväznými 

pravidlami, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a 

umiestňovania stavieb. 

 

Grafická časť bude obsahovať: 

Výkres širších vzťahov 

Výkres komplexného urbanistického návrhu katastrálneho územia obce -  návrh tvorby krajiny, 

ochrany prírody a ÚSES 

Výkres komplexného urbanistického návrhu, priestorového usporiadania a funkčného využívania 

územia, 

Výkres verejnej dopravnej vybavenosti 

Výkres verejnej technickej vybavenosti 
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Výkres návrhu perspektívneho využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske 

zámery. 

 

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 

Spracovanie návrhu ÚPN-0 Streženice, jeho prerokovanie podľa § 22 stavebného zákona a § 7  

až § 15  zákona č.24/2006 Z. z. a   schválenie  podľa   § 26 ods. 3)  stavebného zákona  vrátane 

Všeobecného záväzného nariadenia obce (VZN), ktorým sa vyhlasuje záväzná časť. 

Čistopis ÚPN-0 Streženice, ako výsledok schvaľovacieho procesu s predpokladaným termínom 

ukončenia - október 2016 

 

      Riešené územie územného plánu je vymedzené administratívno-správnou hranicou 

katastrálneho územia obce Streženice. Graficky je premietnuté v hlavnom výkrese v M 1:10 000. 

 

Samotná   obec  Streženice   a  miestna časť Keblie, Slatina, Štepnice sú  podrobne  riešené v 

územnom zábere zastavaného územia obce. Riešenie je graficky premietnuté v hlavnom výkrese 

v M 1:10 000. Administratívno-správne územie obec Streženice susedí s katastrami okolitých 

sídel - Horná Breznica, Lednické Rovne, Dolné Kočkovce a kataster mesta Púchov. 

 

Orgán kompetentný na jeho prijatie: 

Obecné zastupiteľstvo v Streženiciach. 

  

Druh schvaľovacieho dokumentu: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Streženiciach. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu. 
 

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné 

prostredie vrátane zdravia 

 

Údaje o výstupoch : 

Výstupom bude: „Územný plán obce Streženice“ vrátane verejnoprospešných stavieb a 

Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach Územného plánu obce. 

  

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 

Priame vplyvy: 

- urbanistický rozvoj územia obce, 

- rozšírenie zastavaného územia, 

- nároky na nové trasy a zariadenia dopravy a technického vybavenia, zvýšená frekvencia 

dopravy v území, 

- požiadavka na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, 

Nepriame vplyvy:  
- nevyhnutný dosah urbanizovaného prostredia s navrhovaným funkčným využitím 

- pri návrhu území s funkčným využitím bývanie a rekreácia dôjde pri výstavbe v malom 

rozsahu k výrubu náletových drevín, príp. ovocných stromov v záhradných častiach 

pozemkov. V návrhu územného plánu sa neuvažuje s odnímaním lesných pozemkov za 

účelom výstavby na týchto pozemkoch. 

 

 

V záväznej časti návrhu ÚPD bude stanovený záväzný regulatív podielu záhradnej časti 

pozemkov ku ploche bývania. V miestnej časti Keblie bude stanovené zachovať rekreačný 

charakter tejto časti sídla, v tejto časti bude formulovaná aj výsadba kostrovej vegetácie v 
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priestore vodných tokov a v rámci hlavných uličných priestorov. Riešené zmeny a doplnenia 

funkčného využitia územia určené. Rozvojové  trendy navrhnuté Územným plánom obce 

Streženice nebudú  výrazne negatívne vplývať na životné prostredie. 

 

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva : 

Negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva v súvislosti so schválením navrhovaného 

strategického dokumentu sa nepredpokladajú. 

  

Vplyvy na chránené územia  
Riešené územia, na ktorých sú navrhované zmeny funkčného využitia nezasahujú do území 

chránených podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Pre tieto riešené územia 

platí prvý stupeň ochrany (§12 zák. č. 543/2002 Z.z.). 

 

V katastrálnom území obce Streženice sa nachádzajú Ekologicky významné segmenty krajiny – 

biotopy: 

Keblie - Kozárov kopec 
Charakteristika - lesnatý komplex v hrebeňovej časti s väčším zastúpením smrekových porastov. 

V stredných polohách dominuje zmiešaný les s prevahou buka, miestami aj s vyšším výskytom 

duba v úpätných polohách. 

 

Biokoridory: 

Nadregionálny biokoridor Váh: - NBk (nadregionálna úroveň). Vedie údolím Váhu. Má 

interkontinentálny význam z hľadiska migrácie vodnej fauny avifauny. Na trase je vyčlenené 

regionálne biocentrum Rieka Váh. Brehové porasty so súvislým zápojom sú vyvinuté v severnej 

a južnej časti trasy. 

 

Požiadavky na zabezpečenie ekologickej stability územia: 

Riešené územie je hodnotené ako pomerne ekologicky stabilné. Krajina podhoria je prevažne 

užívaná ako lúky a pasienky, je tvorená rozľahlými trávnatými porastmi, so  zastúpením nelesnej 

drevinovej vegetácie, ktoré  plnia funkciu vetrolamov, biokoridorov a biotopov a zvyšujú tak 

ekologickú stabilitu krajiny. Pôda je v niektorých častiach katastrálneho územia ohrozovaná 

veternou eróziou v dôsledku otvorenosti krajiny bez lesnej, či nelesnej vegetácie. 

Úlohou územného plánu je vypracovanie krajinného návrhu  s dôrazom na obnovu nelesnej 

stromovej vegetácie a jej zakomponovania pásových a uzlových prvkov ekologickej stability: 

lesíky, vetrolamy, vodné toky a ich meandre. 

 

 

   Predložený strategický dokument: „ÚPN - O Streženice“ je riešený invariantne a 

pozostáva z nasledovných lokalít: 

 

• Zámer č. 1/a - vo východnej časti údolia Keblianskeho potoka, v počiatočnej polohe 

miestnej časti na severnej strane ulice Keblianska je plánovaný plošný rozvoj farmy na chov 

koní, na doposiaľ nezastavanom území o výmere 0,5 ha. 

 

  Zámer č. 2/a - v stredovej polohe miestnej časti Keblie, sa navrhuje osada pre individuálne 

      záhradkárčenie o výmere 2,3 ha a súbežne v západnej okrajovej polohe, na pozemku parcelné 

 č. 478/39 je riešená plocha s funkciou bývanie v rodinných domoch na ploche 0,6 ha na 

doposiaľ nezastavanom území. 
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• Zámer č. 3/a  v stredovej polohe miestnej časti Keblie, v pokračovaní jestvujúcej 

Keblianskej ulice je riešená zóna s funkciou bývania  po  oboch  stranách cesty – ulica  

Keblianska   v pokračovaní, v súčasnosti   účelová  cesta  na   doposiaľ nezastavanom území 

o výmere 3,9 ha, predpokladaný počet bytových jednotiek je 16, návrh  dopravného  a    

technického napojenia územia bude riešený v nasledujúcich stupňoch projektovej 

dokumentácie 

 

• Zámer č. 4/a -„Pod Čerčazou, Červená Hora“ v koncovej polohe Keblianskej doliny, v 

kontaktnom území k Poľovníckej chate sa navrhuje ucelená zóna s funkciou bývania a 

rekreácie o výmere 3,7 ha na doposiaľ nezastavanom území v počte 24 rekreačných domov a 

60 bytových jednotiek. Podrobné riešenie technického a dopravného napojenia bude riešené 

v nasledujúcich stupňoch projektovej dokumentácie. 

 

• Zámer č. 5/a -„Červená cesta“ v koncovej polohe Keblianskej doliny, v priestore v 

severozápadnej časti katastra sa navrhuje zóna rekreácie o výmere 2,2 ha na doposiaľ 

nezastavanom území v počte 22 rekreačných domov. Podrobné riešenie technického a 

dopravného napojenia bude riešené v nasledujúcich stupňoch projektovej dokumentácie. 

 

• Zámer č. 6/a - v severnej, okrajovej polohe katastrálneho územia obce Streženice je 

alokovaná zóna rekreácie v počte 30 objektov rekreačného bývania, o výmere 6,2 ha na 

doposiaľ nezastavanom území. Podrobné riešenie technického a dopravného napojenia bude 

riešené v nasledujúcich stupňoch projektovej dokumentácie. 

 

 Popis riešenia čiastkových funkčných zón v obci Streženice: 

• Zámer č. 1. - lokalita pre funkciu bývania v rodinných domoch, vymedzená zo západnej 

strany Púchovskou cestou II triedy č.507, zo severnej strany Svätoplukovou ulicou a zo 

západu limitným prvkom - železničnou traťou č. 125 Púchov - Horní Lídeč na doposiaľ 

nezastavanom území o výmere 8 ha. V priestore bude riešená ucelená zóna bývania v 

rodinných domoch v počte 70 nových domov. V ďalších stupňoch dokumentácie bude 

riešená podrobne technická a dopravná vybavenosť v území. 

 

• Zámer č. 2. - v okrajovej východnej polohe k. ú. Streženice bolo navrhnuté územie s 

funkciou priemyselnej výroby, skladov a zodpovedajúceho technického vybavenia územia 

obce na doposiaľ nezastavanom území na základe podnetu navrhovateľa, ktorý bol doručený 

tunajšiemu úradu listom zn. 678/2016 zo dňa  10.11.2016 bola  zmenšená plošná výmera 

zámeru z 11,069 ha na 7,098 ha, nakoľko v  súvislosti s  akceptovaním požiadaviek 

vlastníkov pozemkov  došlo k rozšíreniu plôch pre IBV o 3,971 ha, z týchto dôvodov bola 

funkcia tejto plochy definovanej ako plochy priemyselnej výroby, skladov a 

zodpovedajúceho technického vybavenia územia obce transformovaná na plochu 

nevýrobného územia s predpokladom jej využitia pre potreby rozvoja, skladovania 

a distribúcie tovarov a služieb, táto zmena bude zapracovaná aj do Návrhu ÚPN - 

O Streženice. 

 

•   Zámer č. 3 Medziplotie“ je riešený plošný rozvoj založenej ulice s bývaním v individuálnych 

rodinných domoch o výmere 1 ha na doposiaľ nezastavanom území. 

 

• Zámer č.4. „Nová plocha špeciálnej zelene - cintorína“ bola na základe podnetu 

navrhovateľa o redukciu plôch, ktorý bol doručený tunajšiemu úradu listom zn. 678/2016        

zo dňa  10.11.2016 zo strategického dokumentu: „ÚPN-O Streženice“ vyňatá.  
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• Zámer č. 5. - „Šport“ V lokalite Sihoť, v priamom kontakte k vodnému toku Váh  s 

funkciou športu  4,0 ha  v nezastavanom území bola na základe podnetu navrhovateľa 

o redukciu plôch, ktorý bol doručený tunajšiemu úradu listom zn. 678/2016 zo dňa  

10.11.2016  zo strategického dokumentu:  „ÚPN-O Streženice“ vyňatá.  

 

• Zámer č. 6. - „Za Váhom“ na pravom brehu Váhu, v okrajovej územnej polohe k. ú.  

Streženice je evidovaný zámer vybudovať Čerpaciu stanicu pohonných hmôt o výmere 0,4 

ha na doposiaľ nezastavanom území na parcelných číslach pozemkov 1870/75. 

 

• Zámer č. 7. - „Závlačie“ južným smerom od zastavaného územia sídla v pokračovaní 

smerom do intravilánu sa navrhuje záhradkárska osada, prístupná po účelovej komunikácii. 

Priestor o výmere 4,5 ha na doposiaľ nezastavanom území. 

 

• Zámer č. 8. - navrhuje sa plocha vymedzená pre bývanie v koncovej polohe Keblianskej 

ulice v severnej polohe predmetného sídla, vymedzené zo severnej strany lesným masívom o 

výmere 0,7 ha, navrhuje sa 7 bytových jednotiek. Návrh dopravného a technického 

vybavenia bude obsahom návrhu územného plánu. 

 

• Zámer č. 9. „Medzihorie“ lokalita je alokovaná v koncovej polohe Hlavnej ulice, je 

navrhovaný plošný rozvoj funkcie - obytné domy a priame napojenie objektov občianskej 

vybavenosti o výmere 2,2 ha. Bytové budovy budú navrhované s počtom 36 bytových 

jednotiek. Návrh dopravného a technického vybavenia bude obsahom návrhu územného 

plánu. 

 

• Zámer č.10.-„Nad Slatinou“ - v priestore prameňa Nad Slatinou sa pripája účelová 

komunikácia na Hlavnú ulicu, vymedzuje lokalitu č. 10. smerom na západ od prameňa. 

Navrhuje sa plocha pre funkciu bývania v rodinných domoch o výmere 6 ha. V priestore je 

riešených 60 bytových jendotiek bývania v rodinných domoch. Návrh dopravného a 

technického vybavenia bude obsahom návrhu územného plánu. 

 

• Zámer č. 11. - V pokračovaní založenej lokality pre bývanie - Matikovec smerom z 

intravilánu, sprístupnené účelovou komunikáciu sa navrhujú plochy pre rekreáciu o výmere 1 

ha na doposiaľ nezastavanom území. 

 

• Zámer č.12. -„Štepnice“ v pokračovaní Hlavnej ulice smerom do intravilánu sa navrhuje 

lokalita na bývanie , súbežne s komunikáciou , na oboch stranách cesty o výmere 5 ha na 

doposiaľ nezastavanom území, v počte bytových jednotiek 45. Návrh dopravného a 

technického vybavenia bude obsahom návrhu územného plánu. 

 

• Zámer č. 13. -„na Krivinách“- v koncovej polohe doliny smerom na lokalitu na Krivinách 

je riešená záhradkárska osada pre individuálne záhradkárčenie o výmere 7,5 ha na doposiaľ 

nezastavanom území 

 

• Zámer č.14. - v kontaktnom priestore pri vodnom toku Váhu sa navrhuje areál vybavenosti 

športu, tenisové kurty, volejbalové ihrisko o rozlohe do 1,2 ha na nezastavanom území. 

• Zámer č. 15. -„komunikácia Streženice - miestna časť Keblie“ - návrh na stavebnú 

úpravu t.č. účelovej cesty, predmetná komunikácia prepája miestnu časť Keblie západným 

okrajom sídla Streženice. Cesta bude riešená ako verejnoprospešná stavba. 
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       Strategický dokument: „ÚPN - O Streženice“  svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 písm. 

b) zákona podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu, 

ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 7 zákona.  

 

        V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu  príslušný 

orgán – Okresný úrad Púchov  rozoslal a doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 

ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutým 

obciam a zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle ministerstva, 

úradnej tabuli a webovej stránke tunajšieho úradu. Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia 

oznámil miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona.  

  

V súlade s § 6 ods. 6 zákona doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto 

subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení): 

 

1. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií   v liste pod č. 

OU-TN-OCDPK/2016/027675-003/VAV  zo dňa 30.08.2016 uvádza, že so strategickým 

dokumentom “Územný plán obce Streženice“ súhlasí bez zásadných pripomienok, nakoľko 

nebudú dotknuté záujmy sledované cestným správnym orgánom.     

 

2. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky  v liste pod č. OU-TN-OVBP1-

2016/001015-011/KŠ zo dňa 24.08.2016 uvádza, že k štruktúre oznámenia o strategickom    

dokumente   nemá výhrady a zároveň upozorňuje  na  skutočnosť,  že niektoré navrhované  

lokality vyznačené vo výkrese a zadefinované v textovej časti priloženého Oznámenia 

o strategickom dokumente nie sú v súlade s návrhom ÚPN-O predloženým na prerokovanie 

podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb.   Konkrétne sa jedná o Zámer 6/a , v ktorom je 

navrhovaných 30 rekreačných objektov  v Návrhu  ÚPN-O je táto lokalita označená ako R4 

s navrhovaným  počtom  22 rekreačných domov,   Zámer 5/a navrhuje  22 rekreačných 

domov v Návrhu  ÚPN-O   označená lokalita R3 s návrhom 5 rekreačných domov,  

v Zámere  2/a nie je spomenutá lokalita BR2 s 3 bj. uvádzaná v Návrhu ÚPN-O, v Zámere 

4/a  je navrhnutých 60 bj.  v Návrhu ÚPN-O sa počíta s 70 bj,,  v Zámere č. 12  je lokalita 

navrhnutá len na bývanie, v Návrhu ÚPN-O je časť navrhnutá ako záhradkárska osada. 

 

    Na základe vyššie uvedeného upozorňuje Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby 

a bytovej politiky, že  aj do budúcna je potrebné pre lepšiu identifikáciu používať 

označenie navrhovaných lokalít rovnako v Návrhu ÚPN-O aj v Oznámení  

o strategickom dokumente a  zároveň žiada v oznámení o strategickom dokumente 

uvádzať všetky lokality, ktoré sú riešené v Návrhu ÚPN-O, podrobnejšie v zmysle 

stavebného zákona sa vyjadria v stanoviskách pri jednotlivých etapách spracovávanej 

predmetnej územnoplánovacej dokumentácie.    

 

3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín v liste č. KPÚTN-2016/18410-2/RUZ zo dňa 25.08.2016 

konštatuje, že v Ústrednom zozname  pamiatkového fondu SR, v registri nehnuteľných 

kultúrnych pamiatok je evidovaná archeologická lokalita, je vyhlásená  za národnú kultúrnu 

pamiatku  2231/1-2  Štepnický hrádok – Štepnická.  

 

      V zmysle § 27 ods. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí kultúrnej pamiatky 

nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové 

hodnoty kultúrnej pamiatky v rozmedzí 10 m od obvodového plášťa budovy, alebo od 
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hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou pozemok. Vzhľadom na dikciu 

pamiatkového zákona  je dotknutým orgánom Krajský pamiatkový úrad Trenčín.  

        Tieto skutočnosti je potrebné zapracovať riešiteľom do ÚPN, nakoľko v jednotlivých 

stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi je potrebné splniť 

nasledovné podmienky:  

- Stavebník, investor stavby vyžadujúcich zemné práce si vyžiada od Krajského 

pamiatkového úradu v Trenčíne  v stupni územného konania  stanovisko k plánovanej 

stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických lokalít, v prípade 

archeologického výskumu bude vydané záväzné stanovisko  v súlade s § 36 a 39 ods. 3 

zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov. 

- V prípade zistenia archeologických nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods. 2 a 3 

zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov a § 127 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom priadku.  

- Podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad v spolupráci so 

stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov, zároveň je 

aj dotknutým orgánom pri územných a stavebných konaniach, preto podmienkou pre 

vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia je záväzné stanovisko podľa § 30 

ods. 4  pamiatkového zákona.         

4. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor pozemkový a lesný pod č. OÚ-PB-

PLO/2016/010373-002/  zo dňa  05.09.2016 v svojom stanovisku uvádza, že podľa § 6 ods. 

1 zák. č 326/2005 Z. z. o lesoch spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie sú povinný 

dbať na ochranu lesných  pozemkov, a preto sú povinní navrhnúť najvhodnejšie riešenie 

z hľadiska ochrany lesných pozemkov z tohto dôvodu OÚ Považská Bystrica, odbor 

pozemkový a lesný žiada, aby v  ochrannom pásme lesa, t. j. 50 m od hranice lesných 

pozemkov bol zabezpečený prístup na priľahlé lesné pozemky a neboli zrušené prístupové 

cesty do lesa a zároveň, aby bol umožnený pohyb mechanizácie potrebný na riadne 

obhospodarovanie lesa a odvoz drevnej hmoty po  miestnych komunikáciách.  

             Vzhľadom na veľkú výmeru lokalít, Okresný úrad Považská Bystrica – odbor 

pozemkový a lesný žiada buď o zníženie výmery záberu lesných pozemkov 

v jednotlivých lokalitách alebo  do regulatívov  určiť umiestňovanie rekreačných chát 

mimo lesných pozemkov, v prípade nutnosti umiestnenia na lesných pozemkoch určiť 

umiestnenie len v okrajových častiach lesných pozemkov a určiť len nevyhnutnú 

výmeru pre stavbu a jej okolie na vyňatie z LPF.   

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom  Považskej Bystrici vo svojom 

stanovisku  č. A/2016/1677-2 –HŽPa Z zo dňa 23.08.2016 uvádza, že súhlasí s návrhom 

žiadateľa a vzhľadom k tomu, že charakter posudzovaného dokumentu  nepredpokladá 

negatívny vplyv na životné prostredie a na zdravie obyvateľstva lebo jeho úlohou je vylúčiť 

negatívny vplyv na životné prostredie resp. stanoviť regulatívy na ich elimináciu, z týchto 

dôvodov z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvá  posudzovaní predmetného 

strategického dokumentu podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.  

6. Obvodný banský úrad v Prievidzi v liste č.j. 983-2215/2016 zo dňa 22.08.2016 konštatuje, 

že OBÚ v Prievidzi neeviduje v  k. ú. obce Streženice žiadne výhradné ložisko surovín 

s určeným ložiskovým územím alebo dobývacím priestorom ani žiadne ložisko 
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nevyhradeného nerastu, preto nemá námietky k predloženému strategickému dokumentu 

z hľadiska ochrany banských záujmov vo vzťahu k posudzovaniu vplyvov na životné 

prostredie.  

7. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo svojom stanovisku 

č.j.19898/2016 AA11- SZEÚ/55105 zo dňa 31.08.2016 uvádza, že má k návrhu ÚPN-O 

Streženice   nasledujúce požiadavky a pripomienky: 

 pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja obce v oblasti dopravy je potrebné rešpektovať 

priority rozvoja dopravnej infraštruktúry a navrhovaný ÚPN-O Streženice zosúladiť             

s Programovým vyhlásením vlády SR (2012 - 2016) za oblasť dopravy; Koncepciou 

územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011, Operačným programom 

Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, Stratégiou rozvoja dopravy Slovenskej republiky 

do roku 2020, Strategickým plánom rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020        

a každoročne aktualizovaným Rozvojovým programom priorít verejných prác; 

 rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie; 

 rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a ich trasovanie, predovšetkým 

rýchlostnú cestu R6; 

 na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného 

útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce 

dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách  (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o 

pozemných komunikáciách; 

 Národná diaľničná spoločnosť (ďalej len NDS) konštatuje, že má aktuálne spracovanú 

Štúdiu realizovateľnosti „Rýchlostná cesta R6 Štátna hranica SR/ČR - Púchov“ (ďalej 

„ŠR“), ktorá preverila aj úsek rýchlostnej cesty R6 dotýkajúcej sa záujmového územia 

obce Streženice. Platná nadradená územnoplánovacia dokumentácia „Zmeny a doplnky               

č. 2 ÚPN VÚC Trenčiansky samosprávny kraj“ je vypracovaná v zmysle Záverečného 

stanoviska stavby „Rýchlostná cesta R6 Púchov – štátna hranica SR/ČR“, ktoré bolo 

vydané 09. 03. 2009. V súčasnosti je Záverečné stanovisko po dobe jeho platnosti. 

Uvedenou ŠR ako aktuálnym dopravnoinžinierskym podkladom bol zároveň doporučený 

variant k ďalšiemu pokračovaniu v projektovej príprave. Príprava stavby v súčasnosti 

pokračuje vypracovávaním Koncepčnej štúdie pre možnosť rozdelenia rýchlostnej cesty 

R6 z dvoch na tri samostatne prevádzkovateľné úseky (ďalej „Koncepčná štúdia“). 

Požiadavka vyplynula z pracovného rokovania na TSK konaného 11/2015. Následne 

bude prebiehať proces EIA, ktorého výsledkom bude Záverečné stanovisko MŽP. 

Záverečné stanovisko MŽP  odporučí výsledný variant rýchlostnej cesty R6; 

 k zadaniu územného plánu obce Streženice sa NDS vyjadrovala listom                                        

č. 5955/11866/30700/2016 zo dňa 27. 01. 2016, v ktorom požadovala do ďalších stupňov 

ÚPN obce Streženice zapracovať varianty rýchlostnej cesty R6 zo spracovávanej ŠR. 

V návrhu ÚPN obce Streženice však táto požiadavka nie je rešpektovaná a nie je v ňom 

zapracovaný ani jeden variant zo ŠR. NDS preto žiada pre potreby územnoplánovacej 

dokumentácie zapracovať a rezervovať koridory pre rýchlostnú cestu R6 v zmysle 

variantov podľa Koncepčnej štúdie. NDS požaduje zapracovať červený variant v ÚPN 

ako doporučený a fialový variant ako výhľadový variant; 

 v textovej časti NDS žiada upraviť nezrozumiteľný text v bode „Cestná infraštruktúra“ 

7.1.3 a uvádzať  koridor budúcej rýchlostnej cesty R6; 

 postupovať v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 
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 zachovať existujúce objekty a zariadenia Železníc Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR), 

ako aj zachovať dostupnosť a prepojenie na infraštruktúru obce, a všetky novobudované 

kríženia komunikácií s traťou, riešiť ako mimoúrovňové; 

 v prípade umiestnenia jednotlivých lokalít v ochrannom pásme dráhy zabezpečiť 

opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku 

a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia   a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyjadrenia RÚVZ; 

 pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je 

nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany 

pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR 

č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 

v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. V prípade potreby je 

nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov 

dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. S umiestením zástavby, 

predovšetkým bývania v týchto pásmach nesúhlasíme. Voči správcovi pozemných 

komunikácií a železničných tratí nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu 

týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe; 

 upozorňujeme, že katastrálnym územím obce Streženice prechádza koridor Rýn – Dunaj 

patriaci do základnej siete TEN-T (Trans-European Transport Networks, tzv. 

Transeurópska dopravná sieť), ktorého trasovanie a ochranné pásma žiadame 

rešpektovať; 

 dopravné napojenia navrhovaných lokalít je potrebné riešiť systémom obslužných 

komunikácií a ich následným napojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho 

dopravného významu v súlade s platnými technickými predpismi a STN; 

 navrhovanú hranicu zastavaného územia – lokalita TZ v ochrannom pásme cesty I/49         

(v južnej časti k. ú.) žiadame vyznačiť mimo ochranného pásma cesty; 

 navrhované lokality zasahujúce do ochranného pásma cesty II/507 – lokalita 14 v južnej 

časti k. ú. obce a lokalita V2 a BR5 v severnej časti k. ú. je potrebné vyznačiť mimo 

ochranného pásma cesty; 

 upozorňujeme, že v textovej časti návrhu ÚPN-O Streženice uvádzaná cesta II/516               

k. ú. obce Streženice neprechádza; 

 návrh križovatky na ceste II/507 je potrebné v návrhu ÚPN-O Streženice vyznačiť len 

schématicky. Jej tvar a veľkosť je potrebné navrhnúť v ďalšom stupni PD na základe 

dopravno-inžinierskych podkladov, posúdenia výkonnosti navrhovanej križovatky, 

v súlade s platnými technickými predpismi a STN; 

 navrhované cyklistické trasy, pešie trasy a statickú dopravu riešiť v súlade s platnými 

technickými predpismi a STN. Odporúčame zabezpečiť aj parkovacie plochy pre bicykle 

s určeným minimálnym percentuálnym počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové 

vozidlá, napr. parkovacie plochy pre bicykle s počtom miest do 20 % kapacity parkoviska 

pre motorové vozidlá stanovenej pre príslušné zariadenie podľa STN 73 6110; 

 postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR; 

 pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá 

zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov. 

 Rešpektovať nasledovné pripomienky k Návrhu ÚPN-O Streženice:  

 

1. na str. 34 návrhu ÚPN-O Streženice v bode 2.9.1 žiadame text v prvej odrážke „doprava 

cestná – cesty I. triedy    č. 49, II tr. č. 507 s príslušnými ochrannými pásmami – 20 m od 
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osi vozovky mimo zastavaného územia“ nahradiť textom „cestná doprava“ – cesta prvej 

triedy č. I/49 s cestným ochranným pásmom 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy, 

a cesta druhej triedy č. II/507 s cestným ochranným pásmom 25 metrov od osi vozovky 

cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako rýchlostná komunikácia“; 

2. na str. 42 návrhu ÚPN-O Streženice v bode 12.1.3. žiadame text názvu „Lodná doprava“ 

nahradiť textom „Vodná doprava“; 

3. na str. 42 návrhu ÚPN-O Streženice v bode 12.1.3 žiadame text „Návrh ÚPN-O 

Streženice rezervuje územie pre Vážsku vodnú cestu (časť multimodálneho koridoru č. 

Va, AGN a č. E81) lokalizovanej v trase a úsekoch: 

4. existujúceho Vážskeho elektrárenského kanálu, 

5. vodných nádrží a prirodzeného koryta rieky Váh a rezervuje územie AGN prístavov 

Vážskej vodnej cesty lokalizovaných v P 81-9 Púchove“, 

6. nahradiť textom: „Rezervovať a chrániť územie Vážskej vodnej cesty (národná vodná 

cesta medzinárodného významu klasifikačnej triedy Va a Vb, súčasť multimodálneho 

koridoru AGN č. E 81) lokalizovanej v trase a úsekoch: 

7. existujúcej Vážskej vodnej kaskády, 

8. vodných nádrží a prirodzeného koryta rieky Váh. 

9. Rezervovať územie Vážskej vodnej cesty pre prístavy v zmysle dohody AGN označenej 

ako P-81-08 Púchov“; 

10. Na str. 42 návrhu ÚPN-O Streženice žiadame do bodu 12.1.3 doplniť nový odsek, ktorý 

znie: „Komplexne riešiť využitie starého koryta Váhu na športovú a rekreačnú plavbu 

s napojením sa na infraštruktúru cykloturistických trás. Podporovať vybudovanie 

zariadení rekreačnej plavby a vodnej turistiky“; 

11. V návrhu ÚPN-O Streženice žiadame body 12.2.2, 12.2.3 a 12.2.4 upraviť tak, aby každý 

osobitne riešil svoju definovanú oblasť. 
 

Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN-O Streženice berie MDVRR SR na vedomie 

a nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona. 

 

8. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy  vo svojom 

stanovisku č.j. 3054/2016-7.3 47238/2016 zo dňa 22. 08.2016  uvádza 

  V katastrálnom území obce Streženice (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované 

skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča 

uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 
 

 V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt aktívnych, potenciálnych 

a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných 

svahových deformácií. Kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. 

Hodnotené územie patrí do rajónu nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie 

antropogénne zásahy. 
 

 Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v 

textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky 

geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu 

spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 

(Šimeková, Martinčeková et. al., 2006) list 25-43 Púchov, ktorý je prístupný na 

mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových 

stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových 

      deformáciách. (http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv, 

http://mapserver.geology.sk/zosuvy/). 

http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv
http://mapserver.geology.sk/zosuvy/
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 Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia 

nestabilných území pre stavebné účely. 
 

 Predmetné  územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako  je  to 

zobrazené na priloženej  mape. Stredné  radónové riziko  môže negatívne ovplyvniť 

možnosti ďalšieho využitia územia. 
 

 4.Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej 

stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia  Atlas  geotermálnej 

energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14. 

 
       Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného 

využitia územia: 

 výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov - vhodnosť a podmienky  

stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné 

posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych 

svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.  

 výskyt  stredného radónového rizika -  vhodnosť a podmienky  stavebného využitia územia 

s výskytom stredného radónové rizika   je potrebné posúdiť  podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších  predpisov a vyhlášky  MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa  ustanovujú 

podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia  z prírodného  žiarenia.  

 

9. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia  

v liste pod č. OU-PU-OSZP-2016/001490-2/ZK1,10 zo dňa 25. 08. 2016 uvádza, že 

k príslušnému návrhu strategického dokumentu: „Územnému plánu Streženice“ nemá 

pripomienky a  nepožaduje, aby sa ďalej vyššie uvedený strategický dokument  posudzoval 

podľa zákona č. 24/2006  Z. z. v platnom znení.   

10. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny pod č. OU-PU-OSZP-2016/001357-2/ZK1,10 zo dňa 27.09.2016 v svojom liste 

uvádza, že k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemá námietky, nakoľko 

„Územným  plánom Streženice“ nebudú priamo dotknuté žiadne chránené územia zaradené 

do siete NATURA 2000, a preto súhlasí s tým, aby proces EIA bol ukončený v štádiu 

zisťovacieho konania. 

11. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy  pod č. OU-

PU-OSZP-2016/001471-2/ZK1,10 zo dňa 29. 08. 2016 vo svojom stanovisku uvádza:  

 Stavba sa nenachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti, v ochrannom pásme 

vodárenských zdrojov slúžiacich pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.  

           Z hľadiska ochrany vodných pomerov k predloženému strategickému dokumentu 

nemá pripomienky, preto a  strategický dokument nie je potrebné ďalej posudzovať 

v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Žiada rešpektovať: 

- Lokality, na ktorých je navrhnutá výstavba rodinných domov v blízkosti vodných tokov 

musia rešpektovať kritéria stanovené § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. 

V prípade, že inundačné územie nie je určené, vychádza sa z dostupných podkladov o 

pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami. 

http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14
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  Navrhnutá lokalita „BR5“ susedí s vodným tokom Kebliansky potok, ktorý sa pravidelne pri 

bleskových povodniach vylieva na v súčasnej dobe poľnohospodársky užívané pozemky.  

       Upozorňujeme, výstavba rodinných domov v predmetnej lokalite je možná za predpokladu 

zabezpečenia ochrany územia pred povodňami.      

- Na území, kde je navrhnutá výstavba rodinných domov formou vzniku nových ulíc riešiť 

komplexne  zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie odpadových vôd do verejnej 

kanalizácie. Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému 

(malé domové ČOV a žumpy) možno vydať len na dobu určitú.  

12. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového 

hospodárstva pod č. OU-PU-OSZP-2016/01896-2/ZK1,10 zo dňa 18.08.2016  konštatuje, že 

s predloženým strategickým dokumentom súhlasí bez pripomienok a nepožaduje, aby sa 

ďalej posudzoval podľa zákona 24/2006 Z.z.    

13. Obec Streženice listom č.j. 678/2016-02-TAl zo dňa 10.11.2016 vo svojom stanovisku 

uvádza, že po podrobnom preštudovaní a prediskutovaní jednotlivých lokalít navrhnutých 

v strategickom dokumente s poslancami  zastupiteľstva a tiež na základe  pripomienok zo 

strany občanov bola dohodnutá redukcia plôch navrhnutých vo vyššie uvedenom oznámení   

plôch v nasledovnom rozsahu: 

- vypúšťa sa nová lokalita cintorína pre  nedoriešené  majetkovo -  právne vzťahy, z tohto 

dôvodu  umiestnenie nového cintorína  prípadne rozšírenie jestvujúceho sa  bude riešiť   

v   nasledujúcich   zmenách  a  doplnkoch  územného   plánu 
 

- vypúšťa sa navrhnutý športový areál z dôvodu optimalizovania výmery jeho plôch  podľa 

počtu  a  potrieb obyvateľov s časovým horizontom pri ďalších zmenách a doplnkoch  

územného plánu  
 

- lokalita pre ľahký priemysel sa zredukuje  z výmery 11,069 ha na výmeru 7,098 ha  

v súvislosti súčasnými potrebami obyvateľstva prišlo v tejto lokalite ku aktualizácii 

plôch, kde časť lokality je navrhnutá  pre výstavbu IBV a ďalšia časť lokality bude 

vymedzená ako plocha nevýrobného územia s predpokladom využitia pre potreby 

rozvoja, skladovania a distribúcie tovarov a služieb. 

 

           Obec Streženice , týmto  redukuje počet lokalít  uvedených v našom oznámení o doručení 

strategického dokumentu  o vyššie uvedené lokality,  na základe toho predmetné lokality  budú 

 vyňaté aj z pripravovaného územného plánu obce. Oznámenie o doručení strategického 

dokumentu bolo vyvesené 17.08.2016 a zvesené 07.09.2016.   

 

14. Mestský úrad Púchov, Obec Horná Breznica, Obec Lednické Rovne oznámili tunajšiemu 

úradu, že   k oznámeniu o strategickom dokumente: „Územný plán obce Streženice“  neboli 

zo strany občanov uplatnené žiadne pripomienky a zároveň oznámili tunajšiemu úradu 

termín vyvesenia a zvesenia oznámenia o doručení predmetného strategického dokumentu.   

15. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia pod č. OU-PU-OKR 2016/001472-2 EC l, 

A10 zo dňa 24.08.2016 konštatuje, že s predloženým strategickým dokumentom: „Územný 

plán obce Streženice“ súhlasí bez pripomienok a nepožaduje, aby sa ďalej posudzoval podľa 

zákona 24/2006 Z.z.    

Záver 

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie po oboznámení sa 
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s obsahom doručených stanovísk k oznámeniu o strategickom dokumente ich v skrátenom znení 

uviedol v rozhodnutí zo zisťovacieho konania. Pripomienky  dotknutých subjektov  slúžili ako 

podklad pri rozhodovaní, či predmetný strategický dokument bude ďalej posudzovaný podľa 

zákona.  

 

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil strategický dokument z hľadiska 

jeho relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, v ktorom vytvára rámec pre 

navrhované projekty a iné aktivity resp. ovplyvňuje iné strategické dokumenty, rozsahu  

ovplyvnenia hodnotných alebo citlivých oblasti, zhodnotenie environmentálnych a zdravotných 

rizík, jeho význam pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného prostredia,  so 

zohľadnením  kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 a prílohy č. 3 zákona a s prihliadnutím na 

doručené stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol v súlade s § 7 ods. 5 zákona,  tak  ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Dotknuté subjekty, ktoré nepožadovali posudzovanie strategického dokumentu podľa 

zákona, ale uplatnili vo svojich stanoviskách podmienky a požiadavky majúce oporu 

v osobitných predpisoch  príslušný orgán rešpektoval a zahrnul ich medzi požiadavky, ktoré 

bude potrebné zohľadniť pri ďalšom spracovaní a schválení návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie: „Územný plán obce Streženice“.  

       Na základe komplexných výsledkov zo  zisťovacieho konania predmetného strategického 

dokumentu  sa nepredpokladá významný vplyv na životné prostredie a vznesené požiadavky sa 

v prevažnej miere vzťahujú na proces spracovania, prerokovania a schválenia strategického 

dokumentu, ich riešenie bude predmetom konania podľa osobitných predpisov a príslušný orgán 

ich zahrnul do konkrétnych požiadaviek, ktoré bude potrebné zohľadniť v tomto procese.  

      

 

Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli nasledovné  požiadavky: 

 

1. Navrhované  lokality vyznačené vo výkrese a zadefinované v textovej časti priloženého 

Oznámenia o strategickom dokumente nie sú v súlade s Návrhom ÚPN-O predloženým na 

prerokovanie podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb., preto v ďalších etapách spracovania 

územno-plánovacej dokumentácie je potrebné zaktualizovať riešené plochy v súlade 

s Oznámením o strategickom dokumente a pre lepšiu orientáciu  v zátvorkách uvádzať aj 

označenia lokalít podľa oznámenia o strategickom dokumente. 

2.  Stavebník, investor stavby vyžadujúcich zemné práce si vyžiada od Krajského 

pamiatkového úradu v Trenčíne  v stupni územného konania  stanovisko k plánovanej 

stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických lokalít, v prípade 

archeologického výskumu bude vydané záväzné stanovisko  v súlade s § 36 a 39 ods. 3 

zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

3. V prípade zistenia archeologických nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods. 2 a 3   

zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

a § 127 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom priadku.  

4. Podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad v spolupráci so stavebným 

úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov, zároveň je aj dotknutým 

orgánom pri územných a stavebných konaniach, preto podmienkou pre vydanie územného 



17. strana k rozhodnutiu č.j. OU-PU-OSZP 2016/001128-27  

 

rozhodnutia a stavebného povolenia je záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4  pamiatkového 

zákona.  

5. V zmysle § 27 ods. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí kultúrnej pamiatky 

nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové 

hodnoty kultúrnej pamiatky v rozmedzí 10 m od obvodového plášťa budovy, alebo od 

hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou pozemok. Vzhľadom na dikciu 

pamiatkového zákona  je dotknutým orgánom Krajský pamiatkový úrad Trenčín.  

Podmienky zahrnuté v bode 2. – 5. zapracovať riešiteľom do ÚPN, nakoľko v jednotlivých 

stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi je potrebné 

rešpektovať vyššie uvedené podmienky. 

6. Spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie je povinný dbať na ochranu lesných  

pozemkov, a preto je nutné navrhnúť najvhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany lesných 

pozemkov. Z tohto dôvodu OÚ Považská Bystrica, odbor pozemkový a lesný žiada, aby v  

ochrannom pásme lesa, t. j. 50 m od hranice lesných pozemkov bol zabezpečený prístup na 

priľahlé lesné pozemky a neboli zrušené prístupové cesty do lesa a zároveň, aby bol po 

miestnych komunikáciách  umožnený pohyb mechanizácie potrebný na riadne 

obhospodarovanie lesa a odvoz drevnej hmoty. 

7. Vzhľadom na veľkú výmeru lokalít, Okresný úrad Považská Bystrica – odbor 

pozemkový a lesný žiada buď o zníženie výmery záberu lesných pozemkov 

v jednotlivých lokalitách alebo do regulatívov určiť umiestňovanie rekreačných chát 

mimo lesných pozemkov, v prípade nutnosti umiestnenia na lesných pozemkoch určiť 

umiestnenie len v  okrajových častiach lesných pozemkov a určiť len nevyhnutnú 

výmeru pre stavbu a jej okolie na vyňatie z LPF.   

8. Pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja obce v oblasti dopravy je potrebné rešpektovať 

priority rozvoja dopravnej infraštruktúry a navrhovaný ÚPN-O Streženice zosúladiť             

s Programovým vyhlásením vlády SR (2012 - 2016) za oblasť dopravy; Koncepciou 

územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011, Operačným programom 

Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, Stratégiou rozvoja dopravy Slovenskej republiky do 

roku 2020, Strategickým plánom rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a 

každoročne aktualizovaným Rozvojovým programom priorít verejných prác. 

9. Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie. 

10. Rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a ich trasovanie, predovšetkým 

rýchlostnú cestu R6. 

11. Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného 

útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať 

cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  

(cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách. 

12. Národná diaľničná spoločnosť (ďalej len NDS) konštatuje, že má aktuálne spracovanú 

Štúdiu realizovateľnosti „Rýchlostná cesta R6 Štátna hranica SR/ČR - Púchov“ (ďalej 

„ŠR“), ktorá preverila aj úsek rýchlostnej cesty R6 dotýkajúcej sa záujmového územia obce 

Streženice. Platná nadradená územnoplánovacia dokumentácia „Zmeny a doplnky               
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č. 2 ÚPN VÚC Trenčiansky samosprávny kraj“ je vypracovaná v zmysle Záverečného 

stanoviska stavby „Rýchlostná cesta R6 Púchov – štátna hranica SR/ČR“, ktoré bolo vydané 

09. 03. 2009. V súčasnosti je Záverečné stanovisko po dobe jeho platnosti. Uvedenou ŠR 

ako aktuálnym dopravnoinžinierskym podkladom bol zároveň doporučený variant 

k ďalšiemu pokračovaniu v projektovej príprave. Príprava stavby v súčasnosti pokračuje 

vypracovávaním Koncepčnej štúdie pre možnosť rozdelenia rýchlostnej cesty R6 z dvoch na 

tri samostatne prevádzkovateľné úseky (ďalej „Koncepčná štúdia“). Požiadavka vyplynula 

z pracovného rokovania na TSK konaného 11/2015. Následne bude prebiehať proces EIA, 

ktorého výsledkom bude Záverečné stanovisko MŽP. Záverečné stanovisko MŽP  odporučí 

výsledný variant rýchlostnej cesty R6. 

13. K zadaniu územného plánu obce Streženice sa NDS vyjadrovala listom                                        

č. 5955/11866/30700/2016 zo dňa 27. 01. 2016, v ktorom požadovala do ďalších stupňov 

ÚPN obce Streženice zapracovať varianty rýchlostnej cesty R6 zo spracovávanej ŠR. 

V návrhu ÚPN obce Streženice však táto požiadavka nie je rešpektovaná a nie je v ňom 

zapracovaný ani jeden variant zo ŠR. NDS preto žiada pre potreby územnoplánovacej 

dokumentácie zapracovať a rezervovať koridory pre rýchlostnú cestu R6 v zmysle variantov 

podľa Koncepčnej štúdie. NDS požaduje zapracovať červený variant v ÚPN ako 

doporučený a fialový variant ako výhľadový variant; 

14. v textovej časti  Návrhu ÚPN – O Streženice  NDS žiada upraviť nezrozumiteľný text 

v bode „Cestná infraštruktúra“ 7.1.3 a uvádzať  koridor budúcej rýchlostnej cesty R6. 

15. Zachovať existujúce objekty a zariadenia Železníc Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR), 

ako aj zachovať dostupnosť a prepojenie na infraštruktúru obce, a všetky novobudované 

kríženia komunikácií s traťou, riešiť ako mimoúrovňové. 

16. V prípade umiestnenia jednotlivých lokalít v ochrannom pásme dráhy zabezpečiť opatrenia 

na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií 

v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia   a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a vyjadrenia RÚVZ. 

17. Pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je 

nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany 

pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 

a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 

neskorších zmien a predpisov. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na 

maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na 

vykonanie týchto opatrení. S umiestením zástavby, predovšetkým bývania v týchto pásmach 

nesúhlasíme. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničných tratí nebude možné 

uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu 

dopravy sú v čase realizácie známe. 

18. Vzhľadom k tomu, katastrálnym územím obce Streženice prechádza koridor Rýn – Dunaj 

patriaci do základnej siete TEN-T (Trans-European Transport Networks, tzv. Transeurópska 

dopravná sieť), je nutné trasovanie a ochranné pásma vyššie uvedeného koridoru 

rešpektovať. 

19. dopravné napojenia navrhovaných lokalít je potrebné riešiť systémom obslužných 

komunikácií a ich následným napojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho 

dopravného významu v súlade s platnými technickými predpismi a STN. 
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20. Navrhovanú hranicu zastavaného územia – lokalita TZ v ochrannom pásme cesty I/49         

(v južnej časti k. ú.) žiadame vyznačiť mimo ochranného pásma cesty, navrhované lokality 

zasahujúce do ochranného pásma cesty II/507 – lokalita 14 v južnej časti k. ú. obce 

a lokalita V2 a BR5 v severnej časti k. ú. je potrebné vyznačiť mimo ochranného pásma 

cesty. 

21. Návrh križovatky na ceste II/507 je potrebné v návrhu ÚPN-O Streženice vyznačiť len 

schématicky. Jej tvar a veľkosť je potrebné navrhnúť v ďalšom stupni PD na základe 

dopravno-inžinierskych podkladov, posúdenia výkonnosti navrhovanej križovatky, v súlade 

s platnými technickými predpismi a STN. 

22. Navrhované cyklistické trasy, pešie trasy a statickú dopravu riešiť v súlade s platnými 

technickými predpismi a STN. Odporúčame zabezpečiť aj parkovacie plochy pre bicykle 

s určeným minimálnym percentuálnym počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové 

vozidlá, napr. parkovacie plochy pre bicykle s počtom miest do 20 % kapacity parkoviska 

pre motorové vozidlá stanovenej pre príslušné zariadenie podľa STN 73 6110; 

23. Rešpektovať všetky pripomienky, uvedené vo vyjadrení Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR č.j.19898/2016 AA11- SZEÚ/55105 zo dňa 31.08.2016  

týkajúce sa textových nepresností uvedených  v Návrhu ÚPN-O Streženice. 

24. V katastrálnom území obce Streženice (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky 

odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky 

odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 

 

25. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných 

zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Kde je 

možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Hodnotené územie patrí do rajónu 

nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy. 

 

26. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej 

a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v 

konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej 

správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková et. al., 

2006) list 25-43 Púchov, ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického 

ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj informácie o 

zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách.  
     (http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv, 

http://mapserver.geology.sk/zosuvy/). 

 

27. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných 

území pre stavebné účely. 

 

28. Predmetné  územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako  je  to zobrazené 

na priloženej  mape. Stredné  radónové riziko  môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho 

využitia územia. 

 

29. Výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov - vhodnosť a podmienky  

stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné 

posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych 

svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.  

 

http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv
http://mapserver.geology.sk/zosuvy/
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30. Výskyt stredného radónového rizika -  vhodnosť a podmienky  stavebného využitia územia 

s výskytom stredného radónové rizika   je potrebné posúdiť  podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších  predpisov a vyhlášky  MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa  ustanovujú 

podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia  z prírodného  žiarenia.  

 

31. Lokality, na ktorých je navrhnutá výstavba rodinných domov v blízkosti vodných tokov 

musia rešpektovať kritéria stanovené § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. 

V prípade, že inundačné územie nie je určené, vychádza sa z dostupných podkladov o 

pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami. 

 

32. Navrhnutá lokalita „BR5“ susedí s vodným tokom Kebliansky potok, ktorý sa pravidelne pri 

bleskových povodniach vylieva na v súčasnej dobe poľnohospodársky užívané pozemky. 

Výstavba rodinných domov v predmetnej lokalite je možná za predpokladu zabezpečenia 

ochrany územia pred povodňami.      

33. Na území, kde je navrhnutá výstavba rodinných domov formou vzniku nových ulíc riešiť 

komplexne  zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie odpadových vôd do verejnej 

kanalizácie. Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému 

(malé domové ČOV a žumpy) možno vydať len na dobu určitú. 

Upozornenie:  

       „ÚPN-O Streženice” sú strategickým dokumentom s miestnym dosahom, preto 

v súlade s § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť 

o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.  

 

        Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania 

konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona. 

 

           Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v 

strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na 

zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s 

podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 

Poučenie: 

 Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať.  Toto rozhodnutie možno preskúmať 

súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

 

Prílohy: /navrhovateľ/ 

1/ mapa svahových deformácií   

2/ mapa radónového rizika 

 

Doručí sa  

podľa rozdeľovníka 

 

                                                                                                    Ing. Iveta Kmošenová  

                                                                                                                 vedúca  
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Rozdeľovník: 

 

Navrhovateľ 

      1. Obec Streženice, v zastúpení starostom obce Ing. Jurajom Hrišom, 

          020 01 Streženice   

 

Dotknuté orgány 

      1/ Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného 

plánovania, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

2/ Trenčiansky samosprávny kraj, K Dolnej Stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

      3/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

so sídlom v Považskej Bystrici, Slov .partizánov 1130/50,  017 01 Pov. Bystrica 

  

4/ Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282, 911 01 Trenčín 

5/ Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie,  

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

      6/ Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

    7/ Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov referát pôdohospodárstva 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

  

8/ Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor pozemkový a lesný, Centrum 1/1, 017 11 

Považská Bystrica 

      9/ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor štátnej geologickej 

správy, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

    10/ Okresný úrad Púchov, Odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

    11/      Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

  12/ Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice Slovenskej 10, 971 22 Prievidza 

  13/ Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie- úsek ŠVS, ŠSOP, 

ŠSOH, ŠSOO, Štefánikova 820, Púchov 

 

Dotknuté obce 

            1/ Mesto Púchov, Mestský úrad, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov 

            2/Obec Horná Breznica, 020 61 Horná Breznica 78 

            3/Obec Lednické Rovne, Lednické Rovne  

            4/Obec Dolné Kočkovce, Dolné Kočkovce  

             

 


