odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
č. j. OÚ-PB-OSZP–2022/005349-26 ZK 4 – A15

Považská Bystrica 03. 08. 2022

Vybavuje: Ing. Michaela Duháčková

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
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 doplnoky č. 2 Územného plánu
obce Plevník - Drienové“, ktoré predložil obstarávateľ obec Plevník-Drienové, 018 26 PlevníkDrienové 255, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Strategický dokument „Zmeny a doplnoky č. 2 Územného plánu obce Plevník Drienové“ obstarávateľa Obec Plevník–Drienové, 018 26 Plevník –Drienové 255, IČO
003176085

sa nebude posudzovať
podľa zákona. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa
osobitných predpisov.

Odôvodnenie
Obstarávateľ Obec Plevník–Drienové, 018 26 Plevník –Drienové 255, zastúpená starostom
obce predložila Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie
(ďalej len tunajší úrad) podľa § 5 zákona dňa 28. marca 2022 Oznámenie o strategickom
dokumente – „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Plevník - Drienové“. 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 Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Plevník-Drienové je zmena a doplnenie
funkčného usporiadania územia nasledovne:
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OBYTNÉ ÚZEMIE
Lokality navrhované pre zástavbu rodinnými domami: D12 – Pod kopanicami, D13 – Pri
ceste, D14 – Prvé pole, D15 – Záhumnie, D16 – Prvé pole II., D17 – Strihovské, D18 –
Nadovsie, D19 – Kulhinec, D24 – Lúčky I., D25 Úvozy, D26 – Ned Červencom, D28 –
Podvažie I., D29 – Lúčky II., D30 – Dedovec, D31 – Podvažie II., D32 – Dolina, D33 –
Za školou.
Lokalita Z03 Škrobina zmena funkcie využitia z rekreácie na funkciu bývania v RD
Lokality navrhované pre zástavbu bytovými domami: D23 Upotočie, Z04 - Upotočie


-

VÝROBNÉ ÚZEMIE
Lokality navrhované pre výrobu: D10 – Za Železnicou – obecná kompostáreň, D20 –
Kulhinec – manipulačná plocha, prípadne parkovacie plochy pre pohrebisko, D27 –
Záhradište – alternatívne umiestnenie obecnej kompostárne, D34 – Kopanice – rozšírenie
firmy ELKOMONT


-

REKREAČNÉ ÚZEMIE
Lokality navrhované pre rekreáciu: D8 – Za kanálom – príležitostné rekreačné vodné
športy, D9 – Sihoť – využitie pre vodné športy a rekreačné využitie, D11 – Radvaň –
rekreačná chalupa, prírodné hospodárenie, D22 – Dráhy – individuálna chatová rekreácia,
včelárstvo

Z návrhu Zmien a doplnkov č.2 obce Plevník –Drienové sa vylúčili – lokalita D14 Prvé Pole –
bývanie v rodinných domoch, lokalita D17 – Strihovské - bývanie v rodinných domoch
a komunikácia, na základe stanovísk DO a so súhlasom obstarávateľa a nie sú predmetom tohto
rozhodnutia.
„Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Plevník - Drienové“ je územnoplánovacia
dokumentácia, ktorá je v zmysle prílohy zákona strategickým dokumentom podliehajúcim
zisťovaciemu konaniu o posudzovaní strategického dokumentu.
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon) „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Plevník –
Drienové“ 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
Cieľom vypracovania Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Plevník-Drienové (ďalej ZaD
č.2 UPN-O) je vytvoriť územno-technické podmienky pre požadovanú výstavbu rodinných
domov, akceptovať požiadavky investorov pre výstavbu bytových domov a vytvoriť podmienky
pre legislatívne vysporiadanie miestnych komunikácií, navrhnúť vhodné plochy pre rekreáciu
a plochy pre výrobu.
Obsah
Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný
zákon) a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácií. Dokumentácia ÚPN bude spracovaná v hĺbke podrobnosti
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riešenia primerane metodickému usmerneniu obstarávania a spracovania územného plánu obce
(MŽP SR, r.2001), bude pozostávať z nasledovných etáp:
TEXTOVÁ ČASŤ
Textová časť UPN-O Plevník-Drienové, ZaD č.2 je spracovaná ako doplnok k textovej časti
platného UPN-O Plevník-Drienové v znení ZaD č.1
A. Základné údaje
B. Návrh riešenia Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce (ÚPN-O) Plevník-Drienové
C. Záväzná časť Spracovanie návrhu Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Plevník-Drienové
D. Dokladová časť
GRAFICKÁ ČASŤ
Grafická časť Zmeny a doplnky č. 2 Plevník-Drienové vypracovaná formou priesvitiek na
jednotlivé výkresy platného ÚPN obce. Širšie vzťahy sú spracované vo formáte M=1:50 000
Uvažované variantné riešenia
Keďže ide o zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Plevník-Drienové, ktorý sa v zmysle zák. č. 50/76 Zb.
v platnom znení – vypracováva ako nevariantný návrh, nauvažuje sa s variantným riešením.
Vecný a časový harmonogram prípravy schvaľovania
Časový harmonogram o Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce (ÚPN-O) Plevník-Drienové
bude pozostávať z nasledovných etáp:
 Spracovanie Oznámenia o strategickom dokumente návrhu Zmeny a doplnky č.2
územného plánu obce (ÚPN-O) Plevník na zahájenie zisťovacieho konania podľa zákona
24/2006 Z.z. v platnom znení.
 Spracovanie návrhu Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce (ÚPN-O) PlevníkDrienové, jeho prerokovanie podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov a §7 až § 15 zák. č. 24/2006 Z.z. a schválenie podľa § 26 ods. 3 zák. č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov vrátane Všeobecne záväzného nariadenia (VZN),
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť.
 Čistopis Spracovanie návrhu Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce (ÚPN-O)
Plevník-Drienové, ako výsledok schvaľovacieho procesu s predpokladaným termínom
ukončenia 11. 2022.
Vzťah k iným strategickým dokumentom
Pri spracovaní návrhu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce (ÚPN-O) Plevník-Drienové,
boli využité nasledovné dokumenty:
 ÚPN obce Plevník (2008)
 Zmena a doplnok č.1 ÚPN-O Plevník-Drienové bol vypracovaný v rokoch 2014-2015,
bol schválený 25.6. 2015, uzn. Č. 37/2015, zaväzná časť VZN č. 1/2015.
 ÚPN-VÚC Trenčianskeho kraja a Zmeny a doplnky č.2/2011 ÚPN-VÚC Trenčianskeho
kraja (2011)
 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28. 5. 2018 uznesením č. 98/2018, záväzná časť
bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.
7/2018 zo 28.6. 2018.
 R-ÚSES okresu Považská Bystrica 1994 a jeho aktualizácie z roku 2005
 Požiadavky obce
 PHSR obce Plevník-Drienové
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Orgán kompetentný na jeho prijatie
Obecné zastupiteľstvo obce Plevník-Drienové (§26 ods. 3 stavebného zákona)
Druh schvaľovacieho dokumentu
 Uznesenie obecného zastupiteľstva v obci Plevník-Drienové o schválení Spracovanie
návrhu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce (ÚPN-O) Plevník-Drienové
a Všeobecne záväzné nariadenia obce o záväzných častiach schválení Zmeny a doplnky
č. 2 územného plánu obce (ÚPN-O) Plevník-Drienové.
Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy
Vstupom pre spracovanie návrhu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu Plevník-Drienové sú
všetky podklady a informácie o súčasnom stave podmienok v území.
Obec Plevník-Drienové má spracovaný územný plán obce Plevník-Drienové dokumentácia
schválená uznesením č. 5 zo dňa 21.7.2008
2. Údaje o výstupoch
Dokumentácia návrhu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Plevník bude obsahovať
v zmysle stavebného zákona smerné a záväzné časti riešenia. Rozhodujúcim výstupom
obstarávaného Spracovanie návrhu zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Plevník –
Drienové sú v zmysle § 12 Vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej dokumentácií
a územnoplánovacích podkladoch záväzné časti územného plánu. Záväzná časť bude vyhlásená
Všeobecne záväzným nariadením obce Plevník-Drienové
 Určuje regulatívy funkčného využitia pre riešené územie
 Vytvára podmienky pre technické vybavenie riešeného územia
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na „zlepšenie životného prostredia,
dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja“ (§ 2, ods. 1, písm.
j) stavebného zákona v spojitosti ďalšími písmenami cit. odseku). Úlohou územnoplánovacej
dokumentácie je vytvorenie predpokladov pre súlad všetkých činností v území so zreteľom na
starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvale
udržateľného rozvoja pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných,
civilizačných a kultúrnych hodnôt. Zo spracovaného návrhu Zmeny a doplnky č.2 Územného
plánu obce (ÚPN-O) Plevník-Drienové priame a nepriame vplyvy na životné prostredie
nepredpokladáme.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Vo väzbe na ciele spracovania návrhu Zmeny a doplnkov č. 2 ÚPN-P Plevník-Drienové
dokument predpokladá pozitívny priamy vplyv na zdravie obyvateľov, ktorý spočíva
v koncepčnom riešení územia obce. Úlohou strategického dokumentu je vylúčiť negatívne
vplyvy na zdravotný stav obyvateľov, resp. stanoviť záväzné regulatívy a ich eliminácie,
strategický dokument nemá priame negatívne účinky.
Môžeme predpokladať, že má pozitívny vplyv na obyvateľstvo, tým, že vzniknú nové stavebné
pozemky pre bývanie, rekreáciu pre občanov obce.
5.

Vplyvy na chránené územia
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Riešené územie sa nachádza v území s 1. stupňom ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, teda nedochádza k vplyvu na
chránené územie.
Funkčné plochy riešené v návrhu Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Plevník- Drienové nezasahujú
do prvkov ochrany prírody, ÚSES, prvkov európskej sústavy Chránených území NATURA teda
nemajú ani nepredpokladáme žiadny negatívny vplyv na prvky ochrany prírody a krajiny
a ÚSES.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
Možné závažné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu nie sú známe.
Vzhľadom na plánovaný rozvoj nových funkčných plôch je možné predpokladať len bežné riziká
vplyvu na riešené územie.
7.

Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice

Obec nepatrí medzi obce susediace so štátnou hranicou preto nepredpokladáme, že strategický
dokument má v súčasnosti negatívny vplyv presahujúci 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.
Písomné stanovisko k OSD tunajšiemu úradu doručilo Mesto Považská Bystrica. Mesto
Považská Bystrica v ňom oznamuje, že Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené a
sprístupnené verejnosti po dobu 14 dní, počas ktorej neboli verejnosťou podané žiadne
pripomienky. Mesto Považská Bystrica nemá výhrady k predloženému oznámeniu a netrvá na
posudzovaní predloženého oznámenia o strategickom dokumente.
V zákonom stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská dotknuté
orgány:
Obvodný Banský úrad v Banskej Bystrici, Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový
a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej
dopravy a komunikácií, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Štatistický úrad Slovenskej republiky, súhlasia s
územnoplánovacou dokumentáciou „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce PlevníkDrienové“ bez pripomienok.
Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava v liste zo dňa 16. mája 2022
katastrálne územie obce sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Žilina, ktoré boli určené
rozhodnutím Dopravného úradu. Z ochranných pásiem vyplývajú pre územie obce nasledovné
obmedzenia:


pre celé katastrálne územie obce platí zákaz umiestňovať, prevádzkovať a používať
laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania je vyššia ako 5 W/cm2, ak by takéto
zariadenia mohli spôsobiť doznievanie zrakového vnemu alebo oslepenie prudkým jasom
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pilota a mohla by byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky. Obmedzenie je určené
kritickým ochranným pásmom proti laserovému žiareniu.


pre severnú časť katastrálneho územia obce, ktorá sa nachádza v plošnom priemete
ochranného pásma vzletového a približovacieho priestoru, platí výškové obmedzenie
stavieb a zariadení nestavebnej povahy, vrátane použitia stavebných
iných
mechanizmov, ktoré sa na území zasiahnutom ochranný i pásmami pohybuje v rozmedzí
nadmorských výšok 504,4 – 523,5 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúce výšky objektov
stúpajú v sklone 2 % - 1:50 v smere od Letiska Žilina (uvedené obmedzenie nemá vplyv
na bežné využitie územie a ochranné pásma by mohli byť dotknuté len v prípade návrhu
výškových objektov).

Lokality riešené v rámci zmien a doplnkov č. 2 neovplyvnia zákazy a obmedzenia určené
ochrannými pásmami letiska Žilina, preto k nim Dopravný úrad neuplatňuje žiadne pripomienky.
Dopravný úrad však žiada v rámci prerokovávaných zmien a doplnkov vyššie uvedené
informácie o ochranných pásmach Letiska Žilina doplniť do podkapitoly A.2.9 Vymedzenie
ochranných pásiem a chránených území podľa osobitých predpisov a do kapitoly h) Vymedzenie
ochranných pásiem a chránených území podľa osobitých predpisov (ochranné pásma sú
súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa).
Dopravný úrad taktiež žiada upraviť znenie podkapitoly A.2.12 Návrh verejného dopravného
a technického vybavenia v časti Letecká doprava, a to doplnením textu: ochranné pásma tohto
letiska zasahujú svojím plošným priemetom aj na území obce, a to za vetu „Najbližšie regionálne
verejné letisko pre medzinárodnú dopravu sa nachádza v katastrálnom území obce Dolný Hričov
(15 km od obce).“
Ochranné pásma Dopravný úrad žiada premietnuť aj do grafickej časti územnoplánovacej
dokumentácie, a to do výkresu č.2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami, a to
tak, aby boli prehľadné a zrozumiteľné, tzn. Aj s popisom obmedzujúcich výšok (výkres č. 1
Širšie vzťahy, s predpokladaným výkresom z územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa,
líniu vyznačujúcu hranicu ochranného pásma vzletového a približovacieho priestoru Letiska
Žilina obsahuje; línia vyznačujúca hranicu kritického ochranného pásma proti laserovému
žiareniu nie je vzhľadom na rozsiahlosť tohto ochranného pásma o rozsah riešeného územia
zobrazená).
Zároveň Vám dávame do pozornosti, že v zmysle ustanovení § 28 ods. 3 a § 30 leteckého
zákona je Dopravný úrad dotknutým orgánom štátnej správy v povoľovacom procese stavieb
a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení
ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe
čoho je potrebné požiadať Dopravný úrad o súhlas pri:
 stavbách a zariadeniach, ktoré svojou výškou , prevádzkou alebo použitím stavebných
mechanizmov mohli narušiť ochranné pásma Letiska Žilina,
 stavbách alebo zariadeniach vysokých 100 m a viac nad terénom /§30 ods. 1 písm. a)
leteckého zákona/
 stavbách a zariadeniach vysokých 30 m a viac umiestnených na prírodných alebo
umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu /§30 ods. 1
písm. b) leteckého zákona/,
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 zariadeniach, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých
pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV
a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice /§30 ods. 1 písm. c) leteckého zákona/,
 zariadeniach, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje /§30
ods. 1 písm. d) leteckého zákona/.
Dopravný úrad požaduje vykonať úpravu textovej a výkresovej časti a opätovne zaslať
dopracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu na posúdenia ešte pred jej schválením
(dokumentáciu je možné zaslať na odsúhlasenie prostredníctvom e-mailu na adresu
martina.kuzmova@nsat.sk a v kópií na ochranne.pasma@nsat.sk).
Podklad ochranných pásiem Letiska Žilina v elektronickej forme vo formáte *.dwg, resp.
*.dgn, prípadne bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Dopravnom úrade, odbore letísk
a stavieb v oblasti ochranných pásiem letísk. Elektronický podklad je možné taktiež získať na
základe zaslania požiadavky na adresu martina.kuzmova@nsat.sk.
Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom
dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmena a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva (nie z hľadiska záujmov
dopravy na dráhach a vnútrozemskej plavby ).
Slovenská správa ciest Bratislava, v liste zo dňa 19. mája 2022 nepožaduje predmetný
dokument posudzovať v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
súhlasí so zmenami za podmienky rešpektovania stanoviska:
Katastrálnym územím obce prechádzajú cesty:


Diaľnica D1 v trase exit 169 Považská Bystrica Centrum – exit 183 Bytča – križovatka
Žilina;



Prvej triedy I/61 v trase Považská Bystrica- Plevník-Drienové-Dolný Hričov-Žilina;



Druhej triedy II/507 v trase Považská Bystrica m.č. Podvažie_Malá Bytča-Bytča



Tretej triedy III/1972 v trase križ. s I/61-Plevník-Drienové-križ. s I/61



Tretej triedy III/1960 v trase Plevník-Drienové – k. ú. Plevník-Drienové časť Dolina

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Plevník-Drienové riešia zmenu funkčného využitia územia
v 28-mich lokalitách najmä pre bývanie, rekreáciu a výrobu, priemysel a pod., v blízkosti resp.
v dotyku s cestou I/61 sú lokality D13 – Pri ceste, D17 – Strihovské, D34 – Kopanice
(Elkomont). Zmeny a doplnky taktiež navrhujú miestne cesty, rozširujú zastavané územie obce
a iné.
Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete v zmenách a doplnkoch č. 2 žiadame:
1. s navrhovaným umiestnením lokality D17 Strihovské do ochranného pásma cesty I/61
nesúhlasíme a žiadame zachovať ochranné pásmo v zmysle zákona 135/1961 Zb;
2. nové dopravné napojenia na cestu I. triedy žiadame riešiť autorizovaným inžinierom pre
dopravné stavby na základe dopravno-inžinierskych podkladov, posúdenia dopravnej
výkonnosti dotknutej cestnej siete, v súlade s platnými STN a TP. Dopravné napojenia
žiadame zaslať v samostatnej projektovej dokumentácií na SSC k zaujatiu stanoviska.
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Na miestnych cestách funkčnej triedy B1 v zmysle STN 73 6110 žiadame dodržať
minimálnu vzdialenosť križovatiek 300 m, ako aj ostatné články príslušných noriem;
3. na ploche D13 je navrhnutá miestna obslužná cesta v tesnom súbehu s cestou I/61.
Návrh miestnej obslužnej cesty žiadame riešiť autorizovaným inžinierom pre dopravné
stavby v súlade s platnými STN a TP. Návrh žiadame zaslať v samostatnej projektovej
dokumentácií na SSC k zaujatiu stanoviska. Pri návrhu miestnej obslužnej cesty nesmie
dôjsť k zásahu do cestného telesa cesty I/61, nesmie dôjsť k narušeniu jej
odvodňovacieho systému a miestna obslužná cesta musí byť situovaná min. 1 m od hrany
cestného telesa cesty I/61;
4. v prípade, ak by z návrhu miestnej obslužnej cesty (navrhnutej v súbehu s cestou I/61 na
ploche D13) vyplynulo nebezpečenstvo vzájomného oslňovania, žiadame v ÚPN
navrhnúť opatrenia na zamedzenie vzájomného oslňovania a zaviazať investorov na ich
realizáciu. Voči správcovi ciest I. triedy nebude možné uplatňovať požiadavky na
realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky sú v čase realizácie stavieb známe;
5. upozorňujeme, že s prípadným budúcim napojením miestnej obslužnej cesty navrhnutej
v súbehu s cestou I/61 na ploche D13 alebo s napojením lokality D34 na cestu I/61 SSC
nebude súhlasiť;
6. v rámci záujmov ochrany ciest I. triedy budú akékoľvek inžinierske siete, ktoré sú
v dotyku s cestou I. triedy (súbeh a križovanie), v jej cestnom telese, na pozemkoch vo
vlastníctve Slovenskej republiky v správe SSC alebo v ochrannom pásme cesty vždy
predmetom následného individuálneho posúdenia SSC. IUvedené žiadame uviesť
v záväzne časti;
7. pri lokalitách navrhnutých pre IBV, OV, ktoré sa nachádzajú v blízkosti cesty I. triedy
upozorňujeme na možné nepriaznivé vplyvy z dopravy. V prípade prekročenia prípustnej
hladiny hluku žiadame v ÚPN navrhnúť opatrenia na zníženie týchto negatívnych
účinkov a zaviazať investorov na ich realizáciu. Voči správcovi ciest I. triedy nebude
možné uplatňovať požiadavka na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky
vplyvu dopravy sú v čase realizácie stavieb známe;
8. navrhované miestne cesty, dopravné napojenia navrhovaných lokalít, cyklistické trasy,
pešie trasy a statickú dopravu žiadame riešiť v zmysle platných STN a TP;
9. vo výkrese č. 2 nie je navrhované rozšírenie zastavaného územia uvedené v legende
navrhovaných prvkov riešených doplnkom ÚPNO Plevník-Drienové č.2;
10. upozorňujeme , že trasa cesty III. triedy č. 1972 v lokalite D17 je prekrytá grafikou
navrhovaného územia. Trasu cesty žiadame vyznačiť v grafickej časti;
11. cestu I/61 žiadame označiť v zmysle STN 36 6101. Medzi lokalitami D16 a D17
žiadame odstrániť označenie B1 – ako funkčnej triedy pre cestu I/61, nakoľko sa jedná
o vedenie cesty I. triedy mimo zastavaného územia.
Záznam z vyhotovenia pripomienok k predmetnej ÚPD spolu s linkom, na ktorom bude
grafická časť Územného plánu obce Plevník-Drienové zmeny a doplnky č. 2 so
zapracovanými pripomienkami zverejnená žiadame zaslať našej organizácií na vedomie.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín v liste zo
dňa 24. mája 2022 nepožaduje predmetný dokument posudzovať podľa zákona a vydal
stanovisko: že v katastrálnom území obce nie sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR
v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok evidované objekty, ktoré by boli
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vyhlásené za národné kultúrne pamiatky a v riešenom území nie sú evidované archeologické
lokality, ktoré by boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.
Pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou však môže dôjsť k odkrytiu
archeologických situácií, resp. k archeologických hnuteľných nálezov. Na túto skutočnosť bude
potrebné prihliadať v jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania zmien
a doplnkov územného plánu v praxi, kedy podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia
a stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie
archeologického výskumu.
KPÚ Trenčín nateraz eviduje v katastri obce Plevník-Drienové nasledujúce archeologické
lokality:
Poloha Hájnych kopec – hrádok púchovskej kultúry
Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné do návrhu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce
Plevník-Drienové uviesť nasledovné podmienky z hľadiska ochrany pamiatkového fondu:
1. Stavebník, investor stavieb vyžadujúcich si zemné práce si od KPÚ Trenčín v stupni
územného konania vyžiada (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní)
stanovisko k plánovanej stavebnej akcií vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických
lokalít. KPÚ Trenčín podľa § 11 ods. 2 písm. d) pamiatkového zákona následne vydá
záväzné stanovisko. V prípade podozrenia z narušenia archeologickej lokality KPÚ
Trenčín vykoná pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od
zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. V odôvodnených prípadoch KPÚ Trenčín
v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona vydá rozhodnutie
o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologického
zákona vydá rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom
záchrany archeologických nálezov a nálezísk a podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona
určí podmienky vykonávania tohto výskumu.
2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavebných prác podľa
§ 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác ohlásiť nález KPÚ
Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenia o náleze je povinný urobiť
nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez
zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne
spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu.
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 KPÚ Trenčín z dôvodu zabezpečenia podmienok ochrany archeologických
nálezov.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín týmto záväzným stanoviskom určuje podmienky z hľadiska
ochrany pamiatkového fondu a nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej
samosprávy vyžadované podľa osobitných právnych predpisov. Zároveň uvádza, že toto záväzné
stanovisko je záväzným stanoviskom pre konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín v stanovisku zo dňa 24. mája 2022 strategický dokument vzhľadom na to, že nebudú
9

priamo dotknuté osobitne chránené časti prírody a krajiny ani územia sústavy NATURA 2000
nemusí byť posudzovaný podľa zákona a vydal stanovisko:
V kapitole II. bod 2. Charakter sa uvádza, že návrh je strategickým dokumentom, ktorý
nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Žiadame uvedené opraviť nakoľko
návrh je strategickým dokumentom, ktorý podlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona
24/2006. V celom oznámení žiadame opraviť nesprávne kopírovaný názov dokumentácie
„spracovanie Návrhu Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Plevník územného plánu obce
Plevník-Drienové“.
V odseku 3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie odstrániť
duplicitne kopírovaný text ... územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom ... až po
koniec odseku.
V odseku Priame vplyvy na životné prostredie - žiadame odkontrolovať uvedené body niektoré nadávajú žiaden zmysel – upraviť formulácie. V deviatej odrážke opraviť „neuvrhujú“ –
nenavrhujú. .... nové navrhované funkčné využitie plôch sú v súlade s právnymi predpismi“ –
opraviť. V dokumente je viacero ďalších pravopisných chýb, ktoré by bolo vhodné opraviť.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor stratégie dopravy v liste zo dňa 26. mája berie
predmetné oznámenie ÚPN-O Plevník-Drienové ZaD č.2 na vedomie a požaduje rešpektovať
nasledujúce pripomienky:
-

rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;

-

nesúhlasíme s umiestnením rozvojových lokalít D13, D14, a D18 do ochranného pásma
cesty I/16;

-

pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí 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 a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 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 vykonania 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;

-

obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie
požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej
infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových
opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom
v súlade
s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z. z.
a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška.

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor
štátnej geologickej správy v liste zo dňa 25. mája 2022 zaslalo stanovisko:
1. V katastrálnom území obce Plevník-Drienové (ďalej len „predmetné územie“) sa
nachádza:
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-

Ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Plevník – stavebný kameň (4050)“, ktoré je
v evidencií ŠGÚDŠ Bratislava, Bratislava,

-

LNN „Plevník-Drienové I – štrkopiesky a piesky (4488)“, ktoré využíva Doprastav, a.s.,
Bratislava.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.

2. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej
mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť
v územnoplánovacej dokumentácií.
3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych
záťaží evidované environmentálne záťaže:
Názov EZ:

PB(005)/ Plevník-Drienové – bývalá skládka TKO

Názov lokality:

bývalá skládka TKO

Druh činnosti:

skládka komunálneho odpadu

Stupeň priority:

EZ so strednou prioritou (K 35 – 65)

Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Pravdepodobná environmentálna záťaž môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho
využitia územia.
4. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt 6 aktívnych, 8 potenciálnych a 19
stabilizovaných svahových deformácií. Príčiny vzniku svahových deformácií sú
klimatické faktory, bočná hĺbková erózia, abrázia, alebo vývery podzemnej vody,
vztlakové účinky podzemných vôd. Svahové patria do rajónu nestabilných území. Ide
o územie svahových deformácií so stredným až vysokým stupňom náchylnosti
k aktivizácií svahových deformácií. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom
prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou.
Územia bezprostredného okolia registrovaných svahových deformácií a územia s doteraz
nezaregistrovanými svahovými deformáciami, s priaznivou geologickou stavbou ku
vzniku svahových deformácií patria taktiež do rajónu nestabilných území. Širšie okolie
svahových deformácií patrí do rajónu potencionálne nestabilných území. Ide o územie
s doteraz nezaregistrovanými svahovými deformáciami, s priaznivou geologickou
stavbou nevylučujúcou v prípade priaznivých morfologických pomerov občasný vznik
svahových deformácií vplyvom prírodných pomerov. Územie je citlivé na negatívne
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 správa: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 20 000
(Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd/). Na
webových stránkach sú dostupné aj ďaľšie údaje a informácie o zaregistrovaných
svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/genofond/zosuvy/.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia
územia pre stavebné účely.
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5. Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika, tak ako je to
zobrazené na priloženej mape. Stredné až vysoké radónové riziko môže negatívne
ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
6. Informácie o geotermálnej energií v predmetnom území sú k dispozícií 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, 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.
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.
98/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov
a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Železnice Slovenskej republiky, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
v stanovisku zo dňa 30. mája 2022 oznamuje:
A. z hľadiska územného rozvoja GR ŽSR žiada rezervovať územie pre:
1. Terminál integrovanej osobnej prepravy Plevník-Drienové (vlak, osobný
automobil, bicykel, autobus)
2. Trasu vysokorýchlostnej trate v súlade s Územným plánom dopravy TSK
B. Vzhľadom na skutočnosť, že cez katastrálne územie obce Plevník-Drienové prechádza
železničná trať, GR ŽSR ako dotknutý orgán žiada v územnom pláne obce PlevníkDrienové uviesť nasledovné body:
1. Upozorňujeme, že miesta výstavby nachádzajúce sa v ochrannom pásme dráhy,
prípadne v blízkosti dráhy, môžu byť ohrozené negatívnymi vplyvmi
a obmedzeniami (hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) spôsobený bežnou
železničnou prevádzkou. To znamená, že súčasťou akejkoľvek výstavby
v blízkosti železničnej trate, prípadne v ochrannom pásme dráhy, musia byť
navrhnuté aj opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej
prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. na navrhovanú
výstavbu. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej
prevádzkovej kapacity železničnej trate. Náklady na realizáciu týchto opatrení
hradí investor navrhovanej výstavby, a to aj v prípade, že predmetné opatrenia
budú musieť byť vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate. Počas
realizácie stavby nebude investor vyžadovať od ŽSR ďalšie zmierňujúce
a kompenzačné opatrenia na zmiernenie, či eliminácia negatívnych vplyvov. Po
realizácií stavby v uvedenom území jej vlastníci nebudú môcť voči
prevádzkovateľovi železničnej trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na
elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky, a to ani v prípade, že
pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie
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realizovať takéto opatrenia, pretože negatívne vplyvy železničnej dopravy v čase
realizácie predmetnej navrhovanej výstavby boli známe.
2. Všetky jestvujúce úrovňové kríženia komunikácií so železničnou traťou žiadame
v územnom pláne navrhnúť ako mimoúrovňové.
3. Všetky novovybudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové.
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Váhu, odštepný závod,
Jančeka 36, 034 01 Ružomberok v stanovisku zo dňa 17. mája 2022 z hľadiska správcu tokov
a povodia vydal nasledovné stanovisko:
Katastrálnym územím obce preteká nami spravovaný vodohospodársky významný vodný tok
Váh a drobný vodný tok Drieňovka so všetkými jeho prítokmi.
V záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade
so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami:
-

Pre lokality v blízkosti vodného toku Drieňovka (lokalita D23, D28, D31, D32 a Z04),
bude nutné vypracovať a doložiť hydrotechnické posúdenia – hydrotechnický výpočet pri
prietoku Q100 pri súvislej zástavbe IBV a HBV, priemyselných areálov alebo líniových
stavieb a objektov (resp. Q50 pri rozptýlenej bytovej a priemyselnej zástavbe a súvislej
chatovej zástavbe), nakoľko nie je známa ich súčasná kapacita.

-

Novonavrhovanú výstavbu požadujeme umiestniť až nad hladinu Q100 (resp. Q50), mimo
zistené záplavové územie a nebudeme súhlasiť s výstavbou v zistenom záplavovom
území.

-

Rešpektovať ochranné pásmo vodného toku v šírke min. 5 m od brehovej čiary
obojstranne, ako aj zachovať prístup k pobrežným pozemkom toku.

-

Upozorňujeme Vás, že podľa § 49 ods. 5 o vodách č. 364/2004 Z.z. správca vodného
toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté
užívaním vodných tokov.

Ďalej požadujeme nasledovné:
-

Rozvojová lokalita D10 je plocha pri toku Drieňovka na vybudovanie kompostoviska pre
biologicky rozložiteľný odpad. Pre rozvoj v lokalite D10 bude nutné vypracovať
a doložiť hydrotechnické posúdenie – hydrotechnický výpočet na prietok Q100 a následne
výstavbu situovať v súlade s § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
Požadujeme rešpektovať ochranné pásmo vodného toku v šírke 5 m od brehovej čiary
obojstranne, ako aj zachovať prístup k pobrežným pozemkom toku.

-

Lokalita D10 a D27 je potrebné zabezpečiť proti priesaku do podzemných vôd resp.
podložia a čistenie povrchových vôd pred ich odvedením musia zohľadňovať požiadavky
v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a NV SR č. 269/2010 Z.z.

-

Rozvojové lokality D19, D22, D29, D33 sa nachádzajú v blízkosti bezpredmetných
prítokov toku Drieňovka. Požadujeme rešpektovať ich ochranné pásma v šírke min. č m
od brehovej čiary obojstranne, ako aj zachovať prístup k pobrežným pozemkom toku.

-

Upozorňujeme, že akékoľvek aktivity v lokalite D08 musia byť v súlade so zákonom č.
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a so Zákonom o vodách č. 364/2004 Z.z.

Z rozvojových plôch, v rámci všetkých plánovaných aktivít žiadame dažďové vody zo striech
a spevnených plôch zadržať v území tak, aby odtok z územia nebol zvýšený voči stavu pred
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realizáciou výstavby (zachovať retenčnú schopnosť územia) napríklad akumuláciou do zberných
nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov. Zadržiavaním vody v mieste jej
dopadu je možné znížiť množstvo povrchového odtoku a tým znížiť riziko vzniku povodní, či už
vyliatia vody z brehov z koryta alebo tzv. svahových vôd.
Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov na pobrežných
pozemkoch a v rozsahu ochranného pásma požadujeme odsúhlasiť našou organizáciou.
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, dotknuté obce, dotknutá verejnosť nepožadovali ďalšie posudzovanie
strategického dokumentu podľa zákona ale uplatnili vo svojich stanoviskách 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 „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Plevník-Drienové“ podľa
osobitných predpisov.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovaného dokumentu sú väčšie ako sa uvádza
v oznámení, je obstarávateľ povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s
vplyvom uvedeným v oznámení v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí 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.
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. 2 Územného plánu obce
Plevník-Drienové“.
1. Rešpektovať stanovisko Dopravného úradu, č. 10148/2022/ROP-002-N/13542 zo dňa 16.
mája 2022 .
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2. Rešpektovať stanovisko Slovenskej správy ciest, č. SSC/9476/2022/2320/13775 zo dňa
19. mája 2022.
3. Rešpektovať stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín, č. KPÚTN2022/11170-2/42515/RUZ zo dňa 24.mája 2022.
4. Rešpektovať stanovisko Okresného úradu Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, č.
OU-TN-OVBP1-2022/014326-005/KŠ zo dňa 24. mája 2022.
5. Rešpektovať stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor
stratégie dopravy, č. 22215/2022/OSD/57167, zo dňa 26. mája 2022.
6. Rešpektovať stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia
geológia a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, č. 3946/20225.329696/2022 zo dňa 25. mája 2022.
7. Rešpektovať stanovisko Železníc Slovenskej republiky, odbor expertízy, č.
33771/2022/O230-2 zo dňa 27. mája 2022.
8. Rešpektovať stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik
Povodie horného Váhu, č. CS SVP OZ PN 4204/02022/4 CZ 18411/220 zo dňa 17. mája
2022.
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 informujú o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste
obvyklým.

Po učeni e
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
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Doručuje sa:
Obec Plevník-Drienové, 018 26 Plevník-Drienové 255
Dotknuté obce
1. Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
2. Obec Vrchteplá15, 017 05 Považská Teplá
3. Obec Maršová-Rašov, Rašov 2, 013 51 Maršová-Rašov
4. Obec Záskalie 33, 017 05 Považská Bystrica
Dotknuté orgány
5. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra č. 1,
812 35 Bratislava
6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, inštitút dopravnej politiky, Námestie slobody č. 6,
810 05 Bratislava
7. Trenčiansky samosprávny kraj, Oddelenie investícií, životného prostredia a územného
plánovania,
k Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8. Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, , Hviezdoslavova 3, 911 0 1 Trenčín
10.
Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov, referát poľnohospodárstva,
Hviezdoslavova 3, 911 0 1 Trenčín
11. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských
partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
13. Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1,
017 01 Považská Bystrica OPaK, OH, ŠVS, OO
14. Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
15. Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor pozemkový a lesný, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica
16. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
17. Slovenská správa ciest, Mikletičova 19, 826 19 Bratislava
18. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 29 Nitra
19. Štátny geologický ústav, Mlynská dolina č. 1, 817 04 Bratislava 11
20. Obvodný banský úrad v Prievidzi ul. 9. mája, 975 90 Banská Bystrica
21. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Riaditeľstvo Odštepného závodu Piešťany,
Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 08 Piešťany
22. Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Distribučné zákaznícke služby, Ulica
Republiky č. 5, 010 01 Žilina
23. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
24. SEPS, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Mlynské Nivy 59/A, 824 84
Bratislava 26
25. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, TRANSPORT AUTHORITY, M.R.Štefánika,
823 05 Bratislava
26. Štatistický úrad SR, Krajská správa v Trenčíne, Kniežaťa Pribinu 28, 911 54 Trenčín
27. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
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