KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Považská Bystrica

OU-PB-OSZP-2021/004594-021

15. 12. 2021

Rozhodnutie
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Pružina
vydané v zisťovacom konaní
Popis konania / Účastníci konania
Obec Pružina, 018 22 Pružina 415, IČO 00317730
Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné
prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 zákona č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 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 (ďalej len „zákon“) vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe Oznámenia
o strategickom dokumente – „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Pružina“, ktoré predložil obstarávateľ
Obec Pružina, 018 22 Pružina 415 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Pružina“ obstarávateľa Obec Pružina, 018 22
Pružina 415, IČO 00317730
sa nebude posudzovať
podľa zákona.
Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.
Odôvodnenie
Obstarávateľ Obec Pružina, 018 22 Pružina 415, zastúpená starostom obce predložil Okresnému úradu Považská
Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len tunajší úrad) podľa § 5 zákona dňa 26. apríla 2021
Oznámenie o strategickom dokumente – „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Pružina“. Strategický
dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods.2 zákona podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov
strategického dokumentu, ktoré tunajší úrad vykonal podľa § 7 zákona.
Predmetom zmeny a doplnku č.1 je zmena a priestorového a funkčného usporiadania územia nasledovne:
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Zámer BR 08 – lokalita o výmere 3,011 ha, k. ú. Pružina, návrh: . „Plochy s funkciou BR – bývanie v bytových
budovách v kategórií rodinné domy“ z pôvodnej jestvujúcej funkcie „Plochy krajinnej zelene, trvalé trávnaté
porasty“ a „Plochy poľnohospodárskej pôdy“- uvažovaná výstavba 30 RD s maximálnou zastavanosťou do 35% a
podielom zelene minimálne 50% z riešenej plochy.
Zámer BR09 – lokalita o výmere 0,130 ha, k.ú. Pružina, návrh: „Plochy s funkciou BR – bývanie v bytových
budovách v kategórii rodinné domy“ z pôvodnej jestvujúcej funkcie „Plochy krajinnej zelene, trvalé trávnaté
porasty“ a „Plochy poľnohospodárskej pôdy“- uvažovaná výstavba 2 RD s maximálnou zastavanosťou do 35% a
podielom zelene minimálne 40% z riešenej plochy,
Zámer BR10 – lokalita o výmere 0,758 ha, k.ú. Pružina, návrh: „Plochy s funkciou BR – bývanie v bytových
budovách v kategórii rodinné domy“ z pôvodnej jestvujúcej funkcie „Plochy krajinnej zelene, trvalé trávnaté
porasty“ a „Plochy záhrad“- uvažovaná výstavba 8 RD s maximálnou zastavanosťou do 35% a podielom zelene
minimálne 40% z riešenej plochy,
Zámer BR11 – lokalita o výmere 3,406 ha, k.ú. Pružina, návrh: „plochy s funkciou
BR – bývanie v bytových budovách v kategórii rodinné domy“ z pôvodnej jestvujúcej funkcie „Plochy krajinnej
zelene, trvalé trávnaté porasty“ – uvažovaná výstavba 33 RD s maximálnou zastavanosťou do 35% a podielom
zelene minimálne
50% z riešenej plochy,
Zámer BR12 – lokalita o výmere 0,974 ha, k.ú. Pružina, návrh: „Plochy s funkciou BR – bývanie v
bytových budovách v kategórii rodinné domy“ z pôvodnej jestvujúcej funkcie „Plochy krajinnej zelene, trvalé
trávnaté porasty“ a „Plochy izolačnej sprievodnej a výplňovej zelene“ uvažovaná výstavba 7 RD s maximálnou
zastavanosťou do 35% a podielom zelene minimálne 50% z riešenej plochy.
Zámer BR13 – lokalita o výmere 0,579 ha, k.ú. Pružina, návrh: „Plochy s funkciou
BR – bývanie v bytových budovách v kategórii rodinné domy“ z pôvodnej jestvujúcej funkcie „Plochy krajinnej
zelene, trvalé trávnaté porasty“ a „Plochy poľnohospodárskej pôdy“- uvažovaná výstavba 5 RD s maximálnou
zastavanosťou do 35% a podielom zelene minimálne 40% z riešenej plochy,
Zámer BR14 – lokalita o výmere 1,199 ha, k.ú. Pružina, návrh: „Plochy s funkciou
BR – bývanie v bytových budovách v kategórii rodinné domy“ z pôvodnej jestvujúcej funkcie „Plochy izolačnej,
sprievodnej a výplňovej zelene“ a „Plochy poľnohospodárskej pôdy“- uvažovaná výstavba 10 RD s maximálnou
zastavanosťou do 35% a podielom zelene minimálne 50% z riešenej plochy,
Zámer BR15 – lokalita o výmere 0,771 ha, k.ú. Pružina, návrh: „Plochy s funkciou BR – bývanie v bytových
budovách v kategórii rodinné domy“ z pôvodnej jestvujúcej funkcie „Plochy krajinnej zelene, trvalé trávnaté
porasty“ – uvažovaná výstavba 6 RD s maximálnou zastavanosťou do 35% a podielom zelene minimálne 40% z
riešenej plochy,
Zámer BR16 - lokalita o výmere 0,254 ha, k.ú. Pružina, návrh: „Plochy s funkciou BR – bývanie v bytových
budovách v kategórii rodinné domy“ z pôvodnej jestvujúcej funkcie „Plochy záhrad“ – uvažovaná výstavba 3
RD s maximálnou zastavanosťou do 20% a podielom zelene minimálne 50% z riešenej plochy, podlažnosť 1NP,
budovy prevažne z prírodných materiálov. Za zaniknutú plochu sadov vykonať náhradnú výsadbu pôvodných druhov
ovocných, alebo listnatých drevín. Nevysádzať ihličnany a ani okrasné nepôvodné dreviny.
Zámer V04 – lokalita o výmere 1,801 ha, k.ú. Pružina, návrh:„ Územia poľnohospodárskej výroby – chov zvierat,
zvieracia obora“ z pôvodných jestvujúcich funkcií „Plochy krajinnej zelene, trvalé trávnaté porasty“, „Plochy
poľnohospodárskej pôdy“ a „Plochy lesov“- uvažovaná výstavba obory na chov danielov
Zámer VP01 - lokalita o výmere 0,463 ha, k.ú. Pružina, návrh: „Plochy s funkciou vodné toky a plochy“ z pôvodnej
jestvujúcej funkcie „Plochy lesov“ - uvažovaná výstavba vodnej nádrže, potrebný súhlas na zmenu stavu mokrade
v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 543/0220 Z.z. a prípadných ďalších potrebných súhlasov z územnej ochrany v zmysle
§ 13 zákona 543/2002 Z.z.
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Zámer TS02 - lokalita o výmere 0,141 ha, Pružina, návrh: „Plochy statickej dopravy“ z pôvodnej jestvujúcej funkcie
„Plochy záhrad“- uvažovaná dostavba parkoviska pre riešenie zvýšenia kapacity statickej dopravy Materskej školy
a okolitého územia, hlavne obyvateľov susediacich bytových domov.
Zámer OV04 – lokalita o výmere 0,046 ha, Pružina, návrh: „Občianska vybavenosť-komerčná“ z pôvodnej
jestvujúcej funkcie „Plochy s funkciou BR - bývanie v bytových budovách v kategórii rodinné domy“ – požiadavka
zmeny z dôvodu plánovanej rekonštrukcie historickej stavby kúrie a následného využívania pre spoločné a komerčné
využitie.
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Pružina“ stanoví zásady a regulatívy funkčného
využívania a priestorového usporiadania územia, prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívania plôch,
zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability krajiny, zásady a
regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrnych hodnôt a významných krajinných prvkov, zásady a
regulatívy občianskeho, dopravného a technického vybavenia územia obce.
Hlavné ciele:
Hlavným cieľom Zmien a doplnkov č.1 územného plánu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií je zabezpečiť územnoplánovací dokument
uvažované Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Pružina.
Predmetnými zmenami a doplnkami platného územného plánu obce sa rieši aktualizácia a čiastkové zmeny a doplnky
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová
koordinácia činnosti vytvárajúcich a ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, rozvoj v súlade s
princípmi udržateľného rozvoja.
Obsah Zmien a doplnkov č.1. Územného plánu obce Pružina sa vypracuje podľa zákona č.50/1976.Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a po obsahovej stránke v súlade s
Vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií.
Obsahovať budú textovú a grafickú časť.
Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie sa graficky vypracujú ako samostatná príloha schválenej
územnoplánovacej dokumentácie.
Textová časť sa spracuje v rozsahu zmien a doplnkov vrátane návrhu zmien a doplnkov k záväznej časti.
Grafická časť sa spracuje ako samostatná priesvitka.
Uvažované variantné riešenia
Územnoplánovacia dokumentácia „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Pružina“ sa v zmysle zákona č.
50/1976 v platnom znení vypracováva ako invariatná.
Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:
Spracovanie návrhu Zmien a doplnkov č.1. Územného plánu obce Pružina, 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 do termínu 02/2022.
Čistopis Zmien a doplnkov č.1. Územného plánu obce Pružina, ako výsledok schvaľovacieho procesu s
predpokladaným termínom ukončenia 07/2022.
Vzťah k iným strategickým dokumentom
Územný plán regiónu Trenčianskeho kraja (ÚPN VÚC Trenčiansky kraj), Zmeny a doplnky č.1/2004 ÚPN VÚC
Trenčianskeho kraja, Zmeny a doplnky č.2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja
a Zmeny a doplnky č.3/2018 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktoré sú pre Územný plán obce Pružina záväzným
územnoplánovacím dokumentom.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Pružina, pre obdobie 2008-2013.
Pozemkové úpravy v k.ú. Pružina.
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Platné územnoplánovacie dokumentácie okolitých obcí Trenčianskeho kraja : Dolný Lieskov, Žilinského kraja :
Čičmany.
Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia.
1. Požiadavky na vstupy
Vstupom pre spracovanie Z a D č.1 sú všetky podklady a informácie o súčasnom stave podmienok v území, ktoré
boli získané v rámci prieskumných prác (§ 19b stavebného zákona) a príslušné ustanovenia právnych predpisov v
oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a zhodnotenie
všetkých dostupných relevantných údajov o predmetnom území.
Komplexné informácie o riešenom území :
- prírodné podmienky,
- priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia,
- aktualizované údaje demografického potenciálu, sociálnej infraštruktúry, hospodárskej základne, verejného
dopravného a technického vybavenia,
- všetky dostupné informácie a podklady ovplyvňujúce usporiadanie územia.
Podklady a požiadavky orgánov štátnej správy, dotknutých správcov komunikácií, inžinierskej vybavenosti,
podnikateľských subjektov, občanov obce a zainteresovanej verejnosti.
Aktualizované údaje v súvislosti s ochranou poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov.
Príslušné legislatívne predpisy v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany životného prostredia a ochrany
zdravia obyvateľstva.
2. Údaje o výstupoch
Výstupom budú Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Pružina vrátane verejnoprospešných stavieb a
Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach Územného plánu obce.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Priame vplyvy na životné prostredie:
• 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 na životné prostredie :
• nevyhnutný dosah urbanizovaného prostredia s navrhovaným funkčným
využitím.
Pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie sa bude citlivo pristupovať k riešenému územiu, budú stanovené
príslušné regulatívy na vylúčenie negatívnych vplyvov na životné prostredie v pôsobnosti a kompetencii územného
plánovania a opatrenia na eliminovanie možných dopadov na kvalitu životného prostredia. Predpokladáme, že
riešené zmeny a doplnenia funkčného využitia územia určené Územným plánom obce Pružina nebudú negatívne
vplývať na životné prostredie.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva v súvislosti so schválením navrhovaného strategického dokumentu
sa nepredpokladajú.
5. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované 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:
Riešené územia, na ktorých sú navrhované zmeny funkčného využitia zasahuje do CHKO Strážovské vrchy.
V katastrálnom území obce Pružina sa nachádzajú chránené územia a územia európskej sústavy chránených území
- NATURA 2000 :
• Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy
• Národná prírodná rezervácia Strážov
• Prírodná pamiatka Babirátka
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• Prírodná pamiatka Briestenské skaly
• Prírodná pamiatka Pružinská Dúpna jaskyňa
• evidované územia európskeho významu :
SKUEV 0256 Strážovské vrchy
SKCHVU 028 Strážovské vrchy
Riešené územie Z a D č.1 zasahuje do CHKO Strážovské vrchy.
Prvky územného systému ekologickej stability v k. ú. Pružina:
• Katastrálnym územím obce prechádza v okrajovej juhovýchodnej územnej polohe nadregionálny biokoridor III.
NRBk (Považská Bystrica – Prievidza) a severnou časťou nadregionálny biokoridor IV. NRBk (Trenčín – Vápeč,
Dúbna – Suľovské skaly).
• V západnej a južnej časti k. ú Pružina sa nachádzajú biocentrá: NRBc 4 (Strážov – Sádecké vrchy) a RBc 13
(Malenice – Svrčinovec).
• Genofondové lokality: 113 Hluchá dolina, 114 Nad Sokolím, 115 Hrubá Kačka – hrebeň Sádeckých vrchov, 116
Lúky pod Strážovom, 117 Dolina Strážovského potoka, 120 Stráž.
Negatívny vplyv navrhovaných zámerov na uvedené prvky systému ekologickej stability sa nepredpokladá, nakoľko
riešené územia nezasahujú do uvedených prvkov RÚSES.
V procese spracovania strategického dokumentu budú záväznými regulatívmi určené konkrétne opatrenia
systémovej ochrany životného prostredia a okolitého prostredia vidieckej krajiny.
Ochrana vodných zdrojov
V riešenom území k. ú. Pružina v CHVO Strážovské Vrchy sa v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách
v znení zákona NR SR č. 384/2009 Z. z. nachádzajú alebo zasahujú:
• ochranné pásma vodárenských zdrojov Pramene Pružina - Tŕstie
• vodohospodársky významné toky (Pružinka, Strážovský potok).
Všeobecná ochrana vôd v ochranných pásmach sa zabezpečuje opatreniami, ktorými sú najmä zákazy alebo
obmedzenia činností, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vody
vodárenského zdroja, a technickými úpravami na ochranu vodárenského zdroja.
Do ochranného pásma vodárenských zdrojov zasahujú navrhované lokality BR16, V04 a VP01.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
Uplatňovanie strategického dokumentu predstavuje minimálne riziká vo vzťahu k životnému prostrediu. Tieto riziká
môžu byť eliminované v povoľovacích procesoch, v rámci ktorých investičné zámery prejdú posudzovaním vplyvov
na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Spracovaním a uplatňovaním strategického dokumentu sa nepredpokladajú žiadne vplyvy na životné prostredie
presahujúce štátne hranice.
V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad rozoslal 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.
V zákonom stanovenom termíne doručila na tunajší úrad svoje písomné stanovisko v liste zo dňa 22. júna 2021
dotknutá Obec Čelkova Lehota, v ktorom uvádza, že Obec Čelkova Lehota nemá námietky voči vyššie menovanému
dokumentu. Zároveň by predložené Oznámenie o strategickom dokumente nemalo byť podľa stanoviska tejto obce
posudzované podľa zákona.
Písomné stanovisko k OSD tunajšiemu úradu doručila listom zo dňa 30 júna 2021 aj Obec Ďurďové. Obec
Ďurďové v ktorom oznamuje, že Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a
sprístupnené verejnosti po dobu 14 dní. Ako dotknutá obec nemá námietky proti strategickému dokumentu a nemá
byť posudzovaný podľa zákona.
V zákonom stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská dotknuté orgány:
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Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín v liste zo dňa 16.
júna 2021 uvádza, že k štruktúre oznámenia o strategickom dokumente nemá výhrady. Zároveň vyjadril názor,
že strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Pružina“ nemusí byť posudzovaný podľa
zákona, vzhľadom na rozsah a lokalizáciu predmetných zmien.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín v liste zo dňa 14. júna 2021 nepožaduje predmetný dokument posudzovať podľa
zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vo svojom stanovisku ďalej uvádza, že
eviduje v obci Pružina v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR v registri nehnuteľných národných kultúrnych
pamiatok nasledovné objekty, ktoré sú vyhlásené za nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku :
774/1 Rímskokatolícky Kostol sv. Žofie
774/2-12 Kaplnka krížovej cesty – 1. až 11. zastavenie
703/1 Zvonica zrubová – Briestené
3255/1 Tabuľa pamätná A. Kardoš
Na uvedené národné kultúrne pamiatky sa vzťahujú ustanovenia zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a sú predmetom pamiatkového záujmu a ochrany. Tento zákon
upravuje podmienky ochrany národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrne pamiatky“), pamiatkových
území, archeologických nálezov a archeologických nálezísk v súlade s vedeckými poznatkami a na základe
medzinárodných zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, ktorými je Slovenská republika
viazaná. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky,
pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.
V zmysle § 27 odsek 2 pamiatkového zákona, podľa ktorého v bezprostrednom okolí kultúrnej pamiatky nemožno
vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnych pamiatok
je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (desať metrov sa počíta od obvodového
plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou
kultúrnou pamiatkou pozemok). Vzhľadom na dikciu citovaného ustanovenia je dotknutým orgánom štátnej správy
v konaniach podľa stavebného zákona Krajský pamiatkový úrad Trenčín.
V katastrálnom území obce Pružina nie sú evidované archeologické lokality, ktoré by boli vyhlásené za národnú
kultúrnu pamiatku, ale Krajský pamiatkový úrad Trenčín eviduje archeologické lokality, ktoré síce nie sú vyhlásené
za národné kultúrne pamiatky, no sú chránené pamiatkovým zákonom.
Na túto skutočnosť bude potrebné prihliadať v jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania zmien a
doplnkov č. 1 územného plánu obce Pružina v praxi, kedy podmienkou pre vydanie územného resp. stavebného
povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu.
Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné uviesť nasledovné podmienky z hľadiska ochrany pamiatkového fondu :
1. Stavebník, investor stavieb vyžadujúcich si zemné práce si od Krajského pamiatkového úradu Trenčín v stupni
územného konania vyžiada (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej
stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických lokalít. V prípade archeologického výskumu
Krajský pamiatkový úrad Trenčín vydá 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.
2. V prípade zistenia 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 číslo 50/1967 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku.
Podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom
zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a nálezísk. V súvislosti so stavebnou činnosťou, resp.
zemnými prácami v územných konaniach, stavebných konaniach, resp. zlúčených územných a stavebných konaniach
podľa stavebného zákona je dotknutým orgánom Krajský pamiatkový úrad Trenčín z dôvodu zabezpečenia
podmienok ochrany archeologických nálezov. Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného
povolenia bude vydanie záväzného stanoviska podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Odbor stratégie dopravy v stanovisku zo dňa 18. júna 2021
oznámilo, že Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN-O Pružina, Z a D č.1 berie MDV SR na vedomie a
nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona. Zároveň si uplatnilo nasledovné požiadavky a pripomienky:
• rešpektovať nadradenú aktuálne platnú dokumentáciou ÚPN VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja;
• rešpektovať zákon č., 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;
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• rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
• pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy
a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 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. Umiestnenie
lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade
realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov
dopravy a zaviazať investorov na vykonanie protihlukových opatrení. 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.
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy v liste
zo dňa 22. júna 2021 k oznámeniu o predmetnom strategickom dokumente zaslalo nasledovné stanovisko:
1. V katastrálnom území obce Pružina (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
- výhradné ložisko „Pružina I – vápenec ostatný (828)“; na ktoré bolo vydané osvedčenie
o výhradnom ložisku (OVL) a s určeným chráneným ložiskovým územím, ktorého ochranu
zabezpečuje ŠGÚDŠ Bratislava, Bratislava,
- výhradné ložisko „Pružina – vápenec ostatný (827)“; na ktoré bolo vydané osvedčenie
o výhradnom ložisku (OVL) a s určeným chráneným ložiskovým územím, ktorého ochranu
zabezpečuje ŠGÚDŠ Bratislava, Bratislava,
- výhradné ložisko „Mojtín I – vápenec ostatný (826)“; na ktoré bolo vydané osvedčenie
o výhradnom ložisku (OVL) a s určeným chráneným ložiskovým územím, ktorého ochranu
zabezpečuje ŠGÚDŠ Bratislava, Bratislava.
Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej
dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov
o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany
a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.
Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana
výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 banského zákona vyznačiť
hranice chránených ložiskových území v územnoplánovacej dokumentácii.
Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti chránených ložiskových území
nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.
2. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo
odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
3. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálneho zosuvu. Nestabilné je aj bezprostredné okolie
zaregistrovanej svahovej deformácie. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až 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 a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných
svahových
deformáciách: http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv ,
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a http://apl.geology.sk/atlassd/
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.
4. Predmetné územie spadá do stredného až vysokého radónového rizika, tak ako je to zobrazené
na priloženej mape. Stredné až vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia
územia.
5. 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:
a) výskyt potenciálnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych
zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
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b) výskyt stredného až vysokého radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
stredného až vysokého radónového 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 č.
98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných
zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zaslal stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente listom zo dňa
28. júna 2021 v nasledovnom znení:
Po preštudovaní strategického dokumentu OBÚ v Banskej Bystrici konštatuje, že strategický dokument v časti
5. Vplyvy na chránené územia..... neuvádza, či jednotlivé zámery - lokality zasahujú (nezasahujú) do chránených
ložiskových území (ďalej len „CHLÚ“), ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území (ďalej len „k. ú.“) Pružina. Nie
sú uvedené ani parcelné čísla týchto zámerov – lokalít.
OBÚ v Banskej Bystrici v k. ú. Pružina eviduje:
● CHLÚ PRUŽINA, ktorého hranice sú určené nepravidelným 4-uholníkom určeným vrcholovými bodmi v
nasledujúcej tabuľke:
Názov: Pružina, Typ: CHLÚ, Nerast: vápence a dolomity vhodné na chemickotechnologické spracovanie, ID
lomového bodu hranice: 1 súradnice X 1194856,00, súradnice Y 466453,00, 2 súradnice X 1195441,00, súradnice Y
466528,00, 3 súradnice X 1195336,00, súradnice Y 467023,00, 4 súradnice X 1194871,00, súradnice Y 466963,00
● CHLÚ PRUŽINA I, ktorého hranice sú určené nepravidelným 4-uholníkom určeným vrcholovými bodmi v
nasledujúcej tabuľke:
Názov: Pružina I., Typ CHLÚ, Nerast: vápence a dolomity vhodné na chemickotechnologické spracovanie, ID
lomového bodu hranice: 1 súradnice X 1195718,00, súradnice Y 466600,00, 2 súradnice X 1195680,00, súradnice
Y 462970,00, 3 súradnice X 1197180,00, súradnice Y
464009,00, 4 súradnice X 1197195,00, súradnice Y 464564,00
● časť CHLÚ MOJTÍN I, ktorého hranice sú určené nepravidelným 4-uholníkom určeným vrcholovými bodmi v
nasledujúcej tabuľke:
Názov: Mojtín I., Typ CHLÚ, Nerast: vápence a dolomity vhodné na chemickotechnologické spracovanie, ID
lomového bodu hranice: 1 súradnice X 1195500,00, súradnice Y 468357,00, 2 súradnice X 1196191,00, súradnice
Y 468073,00, 3 súradnice X 1196146,00, súradnice Y
468838,00, 4 súradnice X 1195441,00, súradnice Y 468943,00
Na základe uvedeného OBÚ v Banskej Bystrici nemá námietky k strategickému dokumentu za dodržania podmienky,
že zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Pružina nebudú zasahovať do uvedených CHLÚ.
OBÚ v Banskej Bystrici nepovažuje za potrebné, aby sa tento strategický dokument posudzoval podľa zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy v stanovisku
zo dňa 15. júla 2021 z hľadiska sledovania záujmov štátnej vodnej správy k predloženému oznámeniu o strategickom
dokumente uvádza:
• Riešené územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy, v ktorej možno plánovať a
vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok
ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd.
• Pri návrhu rozvojových plôch rešpektovať pobrežné pozemky vodných tokov podľa § 49 ods. 2 vodného zákona
a ich inundačné územia podľa § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
• Rešpektovať priebeh záplavových čiar vodných tokov v dotknutom území v zmysle máp povodňového ohrozenia,
resp. postupovať podľa § 20 ods. 8 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
• Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie komunálnych odpadových vôd v navrhovaných lokalitách riešiť
prednostne podľa technických a kapacitných možností prostredníctvom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
• V riešenom území sa nachádza ochranné pásmo vodárenského zdroja „Pramene Pružina - Tŕstie,“ ktorého
účelom je regulácia činností s cieľom ochrany výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských
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zdrojov. Ochranné pásmo vodárenských zdrojov a podmienky ich ochrany je potrebné pri návrhu riešených plôch
rešpektovať. Novú výstavbu v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja možno povoliť po preukázaní, že
tieto negatívne neovplyvnia akosť podzemných vôd a protihavarijné opatrenia sú dostatočné a bezpečné.
Predložené oznámenie o strategickom dokumente nie je potrebné ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, v stanovisku k oznámeniu o strategickom dokumente
zo dňa 22. júna 2021 okrem iného uviedol, že na základe výskytu uvedeného ÚEV a CHVÚ na území obce je
predpoklad, že predkladaný strategický dokument môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo
projektom významný vplyv na územie európskej sústavy chránených území Natura 2000, čím je podľa § 65 ods. 1
písm. r) zákona o ochrane prírody a krajiny na vydanie záväzného stanoviska podľa § 9 ods. 1 písm. w) a § 9 ods. 3
uvedeného zákona vecne príslušné Ministerstvo životného prostredia SR, ktorému z uvedeného dôvodu vec postúpil.
Tunajší úrad vyššie uvedené stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie spolu
s oznámením o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Pružina“ listom dňa 23.
júna 2021 zaslal na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a
krajiny, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava.
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny si k predloženému
strategickému dokumentu v liste zo dňa 12. júla 2021 z hľadiska zachovania záujmov ochrany a prírody a krajiny
v riešenom území uplatnilo nasledovné požiadavky:
Zámer BR 08 - Plánovaná výstavba 35 RD na ploche 3,743 ha. Predmetným zámerom dôjde k pomerne významnému
záberu plôch krajinnej zelene, trvalých trávnych porastov a poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú biotopom chránených
druhov (najmä vtákov Lanius collurio, Emberiza citrinella, bezstavovcov Maculinea alcon a plazov Coronella
austriaca). Predmetné plochy predstavujú dôležité segmenty krajiny zvyšujúce ekologickú stabilitu krajiny a zlepšujú
kvalitu životného prostredia obyvateľstva. Požadujeme redukciu lokality o svahovitú časť východného polygónu
0,6 ha z dôvodu vyššej koncentrácie spomínaných chránených druhov.
Zámer BR12 - Plánovaná výstavba 7 RD na ploche 0,974 ha. Predmetná plocha predstavuje exponovanú lokalitu
v teréne, mierne vyvýšené miesto využívané ako trvalý trávny porast. Vzhľadom na skutočnosť, že zo zastavaných
území sa šíri svetelné znečistenie, ktoré má negatívny vplyv na živočíchy, existuje predpoklad negatívneho
ovplyvnenia priľahlých území sústavy Natura 2000, konkrétne územia európskeho významu Strážovské vrchy
(SKUEV0256) a Chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy (SKCHVU028). Požadujeme preto lokalitu z južnej
strany od poľnohospodárskej plochy vizuálne odizolovať zeleňou pozostávajúcej z listnatých drevín domácich
pôvodných druhov (hrab, dub, brest, javor, lipa, hruška, jabloň, slivka a pod.), nerozširovať verejné osvetlenie a
nepoužívať trvalé osvetlenie budov.
Zámer BR15 - Plánovaná výstavba 13 RD na ploche 1,689 ha. Predmetným zámerom dôjde k pomerne
významnému záberu plôch krajinnej zelene a trvalých trávnych porastov, ktoré sú biotopom chránených druhov
(najmä vtákov Lanius collurio, Miliaria calandra, Carduelis chloris, Phylloscopus trochillus, plazov Coronella
austriaca). Predmetné plochy predstavujú dôležité segmenty krajiny zvyšujúce ekologickú stabilitu krajiny a zlepšujú
kvalitu životného prostredia obyvateľstva. V západnej časti lokality ŠOP SR eviduje biotop európskeho významu
6210 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s výskytom vstavačovitých rastlín
(Orchideaceae), preto požadujeme redukciu lokality minimálne o 50 % zo západnej strany z dôvodu zachovania
predmetného biotopu.
Zámer BR16 - Plánovaná výstavba 3 RD na ploche 0,254 ha. Na lokalite dôjde k záberu záhrad, resp.
starých extenzívnych sadov. Nevhodne umiestnená zástavba môže mať vplyv na krajinný ráz, ako aj na plnenie
ekosystémových služieb, ktoré poskytujú plochy zelene a nezastavané pramenné oblasti, nakoľko lokalita zasahuje
aj do OP vodárenských zdrojov. Osada Mlynište, resp. Mlynisko je z krajinno-estetického a krajinno-ekologického
hľadiska pomerne hodnotná. V starých extenzívnych sadoch bol zaznamenaný výskyt chráneného druhu krutihlav
hnedý (Jynx torquila). Požadujme nastavenie vhodných regulatívov tak, aby v tejto lokalite nedochádzalo k
poškodzovaniu typického krajinného rázu (max. podlažnosť 1 NP, budovy prevažne z prírodných materiálov, max.
index zastavanosti 0,2). Za zaniknutú plochu sadov vykonať náhradnú výsadbu pôvodných druhov ovocných alebo
listnatých drevín. Nevysádzať ihličnany a ani okrasné nepôvodné dreviny.
Zámer VP01 - Lokalita o výmere 0,463 ha s uvažovanou plochou vodnej nádrže. Podľa aktuálnych zistení sa nejedná
o uvažovanú vodnú nádrž, ale už o realizovanú stavbu vodnej nádrže. Lokalita sa nachádza v CHKO Strážovské
vrchy a hraničí s Chráneným vtáčím územím Strážovské vrchy (SKCHVU028) a územím európskeho významu
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Strážovské vrchy (SKUEV0256). V bezprostrednej blízkosti sa nachádza biotop národného významu Kr8 Vŕbové
kroviny stojatých vôd a biotop európskeho významu 6430 Brehové porasty deväťsilov. So zaradením rozvojovej
lokality do územného plánu súhlasíme, pokiaľ bude predložený súhlas na zmenu stavu mokrade v zmysle § 6 ods.
5 zákona č. 543/2002 Z. z. a prípadných ďalších potrebných súhlasov z územnej ochrany v zmysle § 13 zákona
543/2002 Z. z.
Zámer TS02 - Lokalita o výmere 0,141 ha s plánovanou dostavbou parkoviska v obci. Nepredpokladáme významný
vplyv na záujmy ochrany prírody a krajiny, odporúčame však použiť vodopriepustné spevnené plochy s možnosťou
čiastočného zatrávnenia (napr. použitím zatrávňovacích betónových tvárnic) z dôvodu zamedzenia prehrievania
povrchu a prehlbovania vplyvu klimatických zmien na životné prostredie.
Z dôvodu eliminácie negatívneho vplyvu strategického dokumentu na stav chránených druhov a biotopov ako aj
možného negatívneho vplyvu na priľahlé územia sústavy Natura 2000, požadujeme upraviť strategický dokument
podľa vyššie uvedených požiadaviek. V prípade neakceptovania uvedených požiadaviek, požadujeme pokračovať
v posudzovaní strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Okresný úrad
Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií súhlasia s územnoplánovacou dokumentáciou „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu
obce Pružina“ bez pripomienok.
Vo svojich stanoviskách dotknuté obce a dotknuté orgány uviedli, že predložený strategický dokument nie je potrebné
ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tunajší úrad listom zo dňa 15. júla 2021 požiadal navrhovateľa o zaslanie stanoviska na objasnenie pripomienok k
oznámeniu o strategickom dokumente, ktoré vyplývajú zo záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia
SR, Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny.
Obec Pružina ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnoky č. 1 Územného plánu obce
Pružina akceptuje podmienky, ktoré určilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej
správy ochrany prírody a krajiny v liste č. 10296/2021-6.3 zo dňa 13. júla 2021 a opravilo oznámenie podľa
podmienok.
Ostatné dotknuté orgány a dotknuté obce sa v zákonom stanovenej lehote nevyjadrili.

Záver:
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil
Oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska povahy a rozsahu, miesta, najmä jeho únosného zaťaženia
a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a
zdravie obyvateľstva. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k Oznámeniu o strategickom dokumente od
zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Dotknuté orgány a dotknuté obce si vo svojich stanoviskách uplatnili podmienky a požiadavky majúce oporu
v osobitných predpisoch a príslušný orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie ich
rešpektoval a zahrnul do tohto rozhodnutia, ktoré je potrebné zohľadniť pri ďalšom spracovaní a schválení
návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmena a doplnok č. 1 Územného plánu obce Pružina“ podľa osobitných
predpisov.
Vzhľadom k tomu, že celý proces prerokovávania územnoplánovacej dokumentácie prebieha v súlade so stavebným
zákonom, ktorý je takmer totožný s procesom posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, posudzovanie strategického dokumentu sa ukončilo na úrovni zisťovacieho konania.
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Na základe komplexných výsledkov zo zisťovacieho konania predmetného strategického dokumentu sa
nepredpokladá významný vplyv strategického dokumentu na životné prostredie a vznesené požiadavky sa v
prevažnej miere vzťahujú na proces spracovania, prerokovania a schválenia strategického dokumentu, ich riešenie
bude predmetom ďalšieho konania podľa osobitných predpisov, ktoré bude potrebné zohľadniť v tomto procese.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu ku strategickému
dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom procese spracovania a schvaľovania dokumentu „Zmeny a
doplnky č. 1 Územného plánu obce Pružina“.
1. Rešpektovať stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odbor štátnej vodnej správy č. OU-PBOSZP-2021/007621-002 zo dňa 16. júla 2021
2. Rešpektovať stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie ochrany prírody,
biodiverzity a krajiny č. 10296/2021-6.3 zo dňa 12. júla 2021.
3. Rešpektovať stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín č. KPUTN-2021/12916-2/48533/RUZ zo dňa
15. júna 2021.
4. Rešpektovať stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 34336/2021/OSD/75851 zo dňa
18. júna 2021
5. Rešpektovať stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie geológie a prírodných
zdrojov, odboru štátnej geologickej správy č. 5467/2021-5.333488/2021 zo dňa 22. júna 2021.
Všetky vyššie uvedené pripomienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov musia byť rešpektované v rámci
prerokovania predmetného strategického dokumentu v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona.
Upozornenie:
Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona dotknuté obce bezodkladne
informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.
Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa
Obec Pružina, Pružina 415, 018 22 Pružina, Slovenská republika
Obec Ďurďové, Ďurďové 27, 018 22 Ďurďové, Slovenská republika
Obec Dolný Lieskov, Obecný úrad v Dolnom Lieskove 10, 018 21 Dolný Lieskov, Slovenská republika
Obec Čelkova Lehota, Čelkova Lehota 23, 018 16 Čelkova Lehota, Slovenská republika
Obec Podskalie, Podskalie , 018 22 Podskalie, Slovenská republika
Obec Mojtín, Mojtín , 020 72 Mojtín, Slovenská republika
Obec Čičmany, Čičmany 166, 013 15 Čičmany, Slovenská republika
Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor stratégie a dopravy, Námestie slobody , 811 06
Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľudovíta
Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35
Bratislava, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie ŽP a ÚP, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská
republika
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín, Slovenská
republika
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská
Bystrica, Slovenská republika
Okresný úrad Považská Bystrica, OSZP, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Okresný úrad Považská Bystrica, PLO, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy , Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská
republika
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská
republika
Trenčiansky samosprávny kraj, krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská
republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika
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