odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
č. j. OÚ-PB-OSZP–2022/007003 ZK 4 – A15

Považská Bystrica 11. 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 – „Zmena a doplnok č. 1/2022 Územného
plánu obce Jasenica“, ktoré predložil obstarávateľ Obec Jasenica, 018 17 Jasenica 130 po
ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Strategický dokument „Zmena a doplnok č. 1/2022 Územného plánu obce Jasenica“
obstarávateľa Obec Jasenica, 018 17 Jasenica 130, IČO 00 317 349

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

Odôvodnenie
Obstarávateľ Obec Jasenica, 018 17 Jasenica 130, zastúpená starostkou obce predložil
Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len tunajší
úrad) podľa § 5 zákona dňa 16. mája 2022 Oznámenie o strategickom dokumente – „Zmena a
doplnok č. 1/2022 Územného plánu obce Jasenica“. Oznámenie o strategickom dokumente
(OSD) svojimi parametrami podľa zákona podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré tunajší úrad
vykonal podľa § 7 zákona.
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Predmetom Zmeny a doplnku č.1 ÚPN-O Jasenica je zmena a doplnenie priestorového a
funkčného usporiadania územia nasledovne:


OBYTNÉ ÚZEMIE IBV

-

Lokalita A2 - Salaše určená pre výstavbu jedného rodinného domu a príjazdovej cesty

„Zmena a doplnok č. 1/2022 Územného plánu obce Jasenica“ 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) „Zmena a doplnok č. 1/2022 Územného plánu obce
Jasenica“ 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 riešenia je doplnenie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude
komplexne dopĺňať územný rozvoj obce, v súlade s rozvojovými možnosťami a limitmi územia
v súlade so súčasnou platnou legislatívou a zároveň bude po schválení záväzným dokumentom
pre obec v procese povoľovania a realizácie plánovaného zámeru územného rozvoja sídla.
Hlavné ciele a požiadavky rozvoja obce boli formulované v územnom pláne obce, ktorý je
podkladom pre spracovanie Zmeny a doplnku ÚPN č. 1/2022.
Hlavné ciele Zmeny a doplnku ÚPN č. 1/2022 sú teda komplexné riešenie územného rozvoja
vybranej časti územia obce a koordinácia územného rozvoja so záujmami ochrany prírody,
zapracovanie relevantných požiadaviek dotknutých orgánov a subjektov.
Obsah:
Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z ustanovenia stavebného zákona a
Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii.
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
„Zmena a doplnok č. 1/2022 Územného plánu obce Jasenica“ sa v zmysle zák. č. 50/76 Zb. v
platnom znení vypracováva ako nevariantná.
Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:
- návrh Zmeny a doplnku č.1. ÚPN obce Jasenica č. 1/2022
- pripomienkové konanie
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-

úprava návrhu územnoplánovacej dokumentácie po pripomienkovom
a zapracovanie pripomienok
schválenie územnoplánovacej dokumentácie v obecnom zastupiteľstve.

konaní

Vzťah k iným strategickým dokumentom
Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou je platný územný plán VÚC Trenčianskeho
kraja v znení platných zmien a doplnkov.
Druh schvaľovacieho dokumentu
Uznesenie – Záväzná časť Zmeny a doplnku ÚPN obce Jasenica č. 1/2022 bude vyhlásená
všeobecne záväzným nariadením obce.
Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy
Vstupom pre spracovanie „Zmena a doplnok č. 1/2022 Územného plánu obce Jasenica“
-

platná územnoplánovacia dokumentácia regionálnej úrovne
platné strategické dokumenty na miestnej a regionálnej úrovni,
súhrn požiadaviek.

2. Údaje o výstupoch
Výstupom budú Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Jasenica, v textovej aj grafickej
podobe.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Obec z hľadiska územno-správneho členenia je súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predpokladáme, že strategický dokument nebude mať negatívny účinok na životné prostredie.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Strategický dokument nebude mať negatívne účinky na obyvateľstvo, krajinnú štruktúru
a životné prostredie. V nadväznosti na ciele spracovania Zmeny a doplnku ÚPN obce Jasenica č.
1/2022 predpokladáme pozitívny nepriamy vplyv na zdravie obyvateľstva obce, ktorý spočíva
v koncepčnom riešení technickej a dopravnej infraštruktúry, faktorov ovplyvňujúcich kvalitu
životného prostredia, ekologickej stability územia a ochrany poľnohospodárskej pôdy.
5. Vplyvy na chránené územia
V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. v riešenom území platí stupeň ochrany č. 1 – všeobecná
ochrana prírody. Chránené územia s vyšším stupňom ochrany nie sú vyhlásené.
Navrhované chránené územia
V riešenom území nie sú žiadne lokality navrhované na ochranu podľa zákona 543/2002 Z.z.
• Chránené územia podľa medzinárodných dohovorov (Ramsarský dohovor, Dohovor
UNESCO)
• v území sa nenachádzajú Chránené územia, zaradené do siete NATURA 2000
• navrhované územia európskeho významu (SKUEV) – v riešenom území sa nevyskytujú
• navrhované chránené vtáčie územia (CHVU) – v riešenom území nie sú vyhlásené
Ochrana drevín
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V riešenom území bol vyhlásený za chránený strom v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny Jasenická lipa, vyhlásená VZV KÚ v Trenčíne. Zrušenie ochrany chráneného
stromu z dôvodu zániku predmetu ochrany nastalo vyhláškou Okresného úradu Trenčín č.1/2020
z 25. septembra 2020.
V riešenom území sa nenachádzajú žiadne významné mokrade. V rámci širších vzťahov sa v k.
ú. Podvažie nachádza nasledovná významná mokraď: Staré koryto Váhu Podvažie, Savčiná,
kategória Regionálne významná mokraď.
Celé katastrálne územie obce Jasenica je súčasťou CHVO Beskydy – Javorníky. Je to územie,
ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd a ktoré bolo
vyhlásené nariadením vlády SSR č.13/1987. V chránenej vodohospodárskej oblasti možno
plánovať a vykonávať činnosť len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a
podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a
obnovy ich zásobovania. Činnosti, ktorých vykonávanie je v CHVO zakázané definuje § 27 ods.
4 zákona o vodách. Rešpektovať a dodržiavať ochranné pásma tokov (§ 49 zák. č. 364/2004 Z.
z.), pobrežné pozemky a manipulačný pás pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu. Chránené
územia zaradené do siete NATURA 2000 sa v riešenom území nevyskytujú.
Ochranné pásmo lesa je 50 m od hranice lesného pozemku (§10, ods.(1) zák.č.326/2005 Z. z. z
23.06.2005).
Rozšírené územie IBV riešené v Zmene a doplnku ÚPN č. 1/2022 sa v ochrannom pásme
nenachádza, nemá vplyv na chránené územia.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
Možné závažné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu nie sú známe.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Z predloženého návrhu strategického dokumentu nevyplývajú 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 doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská dotknuté
obce - Obec Jasenica, Obec Hvozdnica, Obec Stupné, Mesto Považská Bystrica v ktorom
oznamujú, že Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené a sprístupnené verejnosti
po dobu 14 dní, počas ktorej neboli verejnosťou podané žiadne pripomienky a nemusí byť ďalej
posudzovaný podľa zákona.
V zákonom stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská dotknuté
orgány:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín v liste zo dňa 3. júna 2022 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 Jasenica v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok
nasledovné objekty, ktoré sú vyhlásené za nehnuteľné národné kultúrne pamiatky :
- 736/1 rímskokatolícky Kostol sv. Michala – parcelné č. 114
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- Kaštieľ – parcelné č. 473/1, 473/2
a zároveň v riešenom území je evidovaná archeologická lokalita, ktorá je vyhlásená za národnú
kultúrnu pamiatku:
- Hradište (Predná Hôrka – k. 434)
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 úprav 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 ods. 2 pamiatkového zákona, podľa ktorého v bezprostrednom okolí kultúrnych
pamiatok nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť
pamiatkové hodnoty kultúrnych pamiatok – rímskokatolíckeho Kostola sv. Michala a Kaštieľa
Jasenica 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.
Pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou môže dôjsť k odkrytiu archeologických
situácií, resp. k archeologických hnuteľných nálezov. Na túto skutočnosť bude potrebné
prihliadať v jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania zmeny a doplnku
územného plánu v praxi, kedy podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného
povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie archeologického
výskumu.
Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné do návrhu zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce
Jasenica uviesť nasledovné podmienky z hľadiska ochrany pamiatkového fondu :


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
z zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového 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.



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 „stavebný zákon“)
musí nálezca, alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín
priamo, alebo prostredníctvom obce. Oznámenie 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 osobou, najmenej
však tri pracovné dno odo dňa oznámenia nálezu.

5

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 resp. činnosťou, resp. zemnými prácami v územných konaniach,
stavebných konaniach, resp. zlúčených stavebných a územných konaniach podľa stavebného
zákona je dotknutým orgánom Krajský pamiatkový úrad Trenčín z dôvodu zabezpečenia
podmienok ochrany archeologických nálezov.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín týmto záväzným stanoviskom určuje podmienky z hľadiska
ochrany pamiatkového fondu a nahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej
samosprávy vyžadované podľa osobitných právnych predpisov. Zároveň uvádza, že toto záväzné
stanovisko je záväzným stanoviskom pre konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného
hospodárstva, v stanovisku zo dňa 3. júna 2022 sa vyjadril, že strategický dokument obsahuje
rozvojové plochy, ktoré neuvažujú so záberom do lesných pozemkov, ani v ich ochrannom
pásme, OÚ-PLO nemá pripomienky k predloženému strategickému dokumentu a nepožadujeme
aby sa ďalej posudzoval podľa zákona.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy v stanovisku zo dňa 03. júna 2022 predložil stanovisko k strategickému
dokumentu kde uvádza:


Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie odpadových vôd v navrhovanej lokalite
riešiť podľa lokálnych technických a kapacitných možností prostredníctvom napojenia na
verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.



Riešené územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy a Javorníky,
v ktorej možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana
povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok a ich tvorby, výskytu,
prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd.

Štátna ochrana prírody a krajiny SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Strážovské
vrchy v liste zo dňa 09. júna 2022 nepožaduje posudzovanie predloženého oznámenia o SD
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. za uvedených pripomienok:


Rešpektovať ekostabilizačné opatrenia a krajinno-ekologické regulatívy v schválenej
územnoplánovacej dokumentácií obce Jasenica v stavebnom konaní



Dodržiavať maximálne percento zastavanosti dané schválenou územnoplánovacou
dokumentáciou podľa veľkosti plochy od 25 do 35 %, zvyšok parciel ponechať ako zeleň
záhrad a sadov



Pri výsadbe nových stromov a zelených pásov využívať geograficky pôvodné druhy



Na pozemkoch nevysádzať invázne a invázne sa
šíriace druhy rastlín
(http://www.soprsr.sk/invazne-web/?page id=15); v prípade ich výskytu ich pravidelne
likvidovať kosením.



Na každej parcele navrhnúť vodozádržné prvky ( napr. nádrže na vodu, dažďové
záhrady) vhodné podľa veľkosti parciel s ohľadom na rozumné hospodárenie s vodou
v krajine



Pri budovaní verejného osvetlenia ako aj individuálneho osvetlenia jednotlivých parciel,
zvoliť typ svietidiel, ktoré znižujú svetelný smog s negatívnym vplyvom na živočíchy
a ľudí.
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Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného
plánovania v liste zo dňa 13. júna 2022 vyjadruje názor, že strategický dokument Územného
plánu obce Jasenica, zmena a doplnok č. 1/2022 nemusí byť posudzovaný podľa zákona a
uviedol nasledovné stanovisko :
- K štruktúre oznámenia o strategickom dokumente nemáme výhrady
-

V kapitole: II. Základné údaje o strategickom dokumente

V bode „7. Vzťah k iným strategickým dokumentom“ je potrebné nadradenú územnoplánovaciu
dokumentáciu definovať ako. „Územný plán Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja,
vrátane jeho zmien a doplnkov č. 1 . 3“.
K návrhu Územného plánu obce Jasenica, Zmena a doplnok č. 1/2022 sa podrobnejšie
vyjadríme v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní v stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Obvodný Banský úrad v Banskej Bystrici v liste zo dňa 13.júna 2022 nemá námietky
k návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Jasenica – Zmena a doplnok č.1/2022“.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
odpadového hospodárstva v liste zo dňa 13. júna 2022 súhlasí s predloženým strategickým
dokumentom bez pripomienok a nepožaduje predložené oznámenie ďalej posudzovať podľa
zákona.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR v liste zo dňa 14. júna 2022 nepožaduje strategický
dokument ďalej posudzovať podľa zákona a uplatňuje, k oznámenie o strategickom dokumente
obce Jasenica má nasledovné požiadavky a pripomienky:


predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s nadradenou,
aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja



všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, cyklistické
trasy, atď.) je potrebné navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými
predpismi,



postupovať v súlade so zákonom č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,



rešpektovať vyhlásené ochranné pásma Letiska Žilina spolu s prekážkovými rovinami
a plochami,



na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia
obce vymedzeného platným územným plánom obce dodržať cestné ochranné pásma
v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy,
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),



dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov,
výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej
cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich následným pripojením na
existujúce miestne cesty a na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie)
v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania
súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné
komunikácie,
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postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
v SR schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013,



cyklistické trasy odporúčame navrhovať tak, aby boli prepojené s regionálnymi
a nadregionálnymi trasami resp. cyklistickými komunikáciami,



pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá
zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu cyklistov a chodcov. V súvislosti
s organizáciou pešej dopravy žiadame zabezpečiť jej bezpečný prístup k najbližším
zastávkam VHD.



V blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred
negatívnymi účinkami dopravy podľa 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.

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v liste
zo dňa 16. júna 2022 nevyžaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie, kde uviedol, že
záväzné stanovisko, nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona, ale
nenahrádza povolenie pre konanie (zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného značenia,...) podľa
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie v liste zo dňa 22. júna
2022 nepožaduje ďalšie posudzovanie s strategického dokumentu, za podmienky rešpektovania
nižšie uvedeného:


Na lokalite je potrebné pred schvaľovaním návrhu ÚPN vykonať zmapovanie biotopov
národného a európskeho významu, vrátane monitoringu chránených druhov rastlín
a živočíchov, v prípade výskytu uvedených biotopov je na zásah do nich potrebný súhlas
podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrana prírody a krajiny.

Ministerstvo životného prostredia SR v liste zo dňa 17.6.2022 zaslalo nasledovné
stanovisko:
1. V katastrálnom území obce Jasenica (ďalej len „predmetné územie“) je zaregistrovaný výskyt
potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie
zaregistrovaných svahovitých deformácií. Hodnotené územie patrí do potencionálne nestabilných
až nestabilných území. Územie j e 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 (http://apl.geology.sk/atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a
informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia
pre stavebné účely.
2. Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika, tak ako je to zobrazené
na priloženej mape. Stredné až vysokého 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.
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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. 98/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných
zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Regionálny úrad verejného stanoviska Považská Bystrica v stanovisku zo dňa 16. júna
2022 súhlasí s so strategickým dokumentom a netrvá na posudzovaní uvedeného dokumentu
podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
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. 1/2022 Územného plánu obce Jasenica“ podľa osobitných
predpisov.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovaného Oznámenia o strategickom dokumente sú
väčšie ako sa uvádza v oznámení, je navrhovateľ 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.
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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 „Zmena a doplnok č. 1/2022 Územného plánu obce
Jasenica“:
1. V kapitole II. Základné údaje o strategickom dokumente.
-

V bode „7. Vzťah k iným strategickým dokumentom“ je potrebné nadradenú
územnoplánovaciu dokumentáciu definovať ako: Územný plán Veľkého územného
celku Trenčianskeho kraja, vrátane jeho zmien a doplnkov č. 1-3“

2. Rešpektovať stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín č. kpútn-2022/125902/47169/RUZ zo dňa 3. júna 2022 .
3. Rešpektovať stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odbor štátnej vodnej správy
č. OU-PB-OSZP-2022/007877-002 zo dňa 3. júna 2022.
4. Rešpektovať stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky č. CHKOSV/189001/2022 zo dňa 9. júna 2022 .
5. Rešpektovať stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č.
29351/2022/SSD/64198 zo dňa 14. júna 2022.
6. Rešpektovať stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
34695/2022 zo dňa 17. júna 2022.
7. Rešpektovať stanovisko Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné
prostredie č. OU-TN-OSZP1-2022/022182-002 zo dňa 22. júna 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
dotknutá obec bezodkladne informuje 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 Jasenica, Jasenica 130, 018 017 Jasenica
Dotknuté obce
1. Mesto Považská Bystrica (OVM), Centrum 2, 017 01 Považská Bystrica 1
2. Obec Stupné. Stupné 216, 018 12 Stupné
3. Obec Udiča, Udiča 302, 018 01 Udiča
4. Hvozdnica, Hvozdnica 39, 013 56 Hvozdnica
Dotknuté orgány
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor
štátnej geologickej správy, Bukureštská 4, 811 04 Bratislava
2. Trenčiansky samosprávny kraj, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania,
k Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
3. Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného
plánovania, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
4. Okresný úrad Trenčín, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek,
Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
5. Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských
partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
7. Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP, OPaK, OH, ŠVS, Centrum 1/1, 017 01
Považská Bystrica 1
8. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor CDaPK, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
1
9. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01
Považská Bystrica 1
10. Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky, Správa chránenej krajinnej oblasti Kysuce,
Jeséniová 17, 831 01 Bratislava
11. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody, 811 06
Bratislava
12. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín
13. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
14. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
15. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 1,
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