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                                                                              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 zák. 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. 5 Územného plánu obce Hatné“, 

ktoré predložil obstarávateľ Obec Hatné, 018 02 Hatné  č. 46 po ukončení zisťovacieho konania 

toto rozhodnutie:  

 

Strategický dokument  „Zmeny a doplnky  č. 5 Územného plánu obce Hatné“ 

obstarávateľa Obec Hatné, 018 02 Hatné  č. 46 ,  IČO 00692484 

 

 

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

 

 

podľa zákona. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa 

osobitných predpisov. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

     Obstarávateľ Obec Hatné, 018 02 Hatné  č. 46, zastúpená  starostkou obce predložila 

Okresnému  úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné (ďalej len tunajší úrad) 

podľa § 5 zákona dňa 22. 05. 2019 Oznámenie o strategickom dokumente – „Zmeny a doplnky  

č. 5 Územného plánu obce Hatné“.   Strategický dokument svojimi parametrami podľa   §  4  

ods. 2 zákona podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu, 

ktoré tunajší úrad vykonal podľa § 7 zákona. 
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     „Zmeny a doplnky  č. 5 Územného plánu obce Hatné“ je územnoplánovacia dokumentácia, 

ktorá je v zmysle prílohy zákona strategickým dokumentom podliehajúcim zisťovaciemu 

konaniu.  

 

     V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (stavebný zákon) Zmeny a doplnky č.1  ÚPN-O  Hatné  stanovia 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:    

V „Zmenách a doplnkoch  č. 5 Územného plánu obce Hatné“ sú riešené požiadavky  obce Hatné 

pre rozvoj nových lokalít individuálnej bytovej výstavby s rozvojom dopravného a technického 

vybavenia,   zmena funkčného využitia z IBV na OBV, navrhnutie verejnoprospešných stavieb, 

zosúladenie záujmov obecných so záujmami celospoločenskými, rešpektovaním aktuálneho 

ÚPN   VÚC Trenčianskeho kraja a jeho zmien a doplnkov,  s cieľom získania právne záväzného 

dokumentu, usmerňujúceho rozvoj obce na základe zohľadnenia odborných kritérií a dohody 

všetkých zainteresovaných (občanov obce, obecnej samosprávy, štátnej správy),vzájomnej 

koordinácie činností v území, zabezpečujúcej účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov 

na rozvoj technického vybavenia.  

 

     Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z ustanovení stavebného zákona 

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

a územnoplánovacej dokumentácii.  

 

Dokumentácia pozostáva: 

Textová časť 

Smerná časť a záväzná časť v analógovej forme 

Grafická časť  

- v mierke M 1 : 50 000 Výkres širších vzťahov  

- v mierke M 1 : 2 000   

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, s vyznačenou  

záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami,  

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia a  technického vybavenia  

Výkres perspektívneho použitia  poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske  

účely  

 

 

Uvažované variantné riešenia 

    „Zmeny a doplnky  č. 5 Územného plánu obce Hatné“ sa v zmysle zák.č.50/76 Zb. v platnom 

znení vypracováva ako nevariantná. 

 

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania predpokladaný termín schvaľovania 

„Zmeny a doplnky  č. 5 Územného plánu obce Hatné“ bude pozostávať z nasledujúcich etáp: 

 Spracovanie návrhu Zmeny a doplnky  č. 5 Územného plánu obce Hatné, 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 
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neskorších predpisov vrátane Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť. 

 Čistopis Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Hatné, ako výsledok 

schvaľovacieho procesu s predpokladaným termínom ukončenia 08/2019. 

 

 

Vzťah k iným strategickým dokumentom - pri spracovaní  Zmeny a doplnky č. 1 Územného 

plánu obce Brvnište: 

 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (1998) záväzná časť vyhlásená NV SR č. 149/1998 Z. z. 

 Zmeny a doplnky č. 1/2004 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (2004) záväzná časť 

vyhlásená VZN TSK č. 7/2004 (23.6.2004) 

 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a jeho záväzná časť vyhlásená 

VZN TSK č. 8/2011 (26.10.2011) 

 Regionálny územný systém ekologickej stability krajiny, okres Považská Bystrica (1994 

a jeho aktualizácia z roku 2005) 

 ÚPN – O Hatné, vrátane je zmien a doplnkov 

 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hatné 

 Územnoplánovacie dokumentácie okolitých obcí: Papradno, Udiča, Dolná Mariková, 

Brvnište. 

 

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné 

prostredie vrátane zdravia 

 

Požiadavky na vstupy 

     Vstupom pre spracovanie  „Zmeny a doplnky  č. 5 Územného plánu obce Hatné“ sú všetky 

podklady a informácie o súčasnom stave podmienok v území. 

 

Údaje o výstupoch 

     Výstupom bude dokumentácia Zmeny a Doplnky č.5 Územného plánu obce Hatné bude 

obsahovať v zmysle stavebného zákona smerné a záväzné časti riešenia. 

          Rozhodujúcim výstupom obstarávaných Zmien a Doplnku č.5 Územného plánu obce Hatné je 

Záväzná časť, ktorá bude  vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením (VZN) obce Hatné. 

 

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 s 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 trvalého udržateľného rozvoja. Priame a nepriame vplyvy na životné 

prostredie. Priame a nepriame vplyvy na životné prostredie  sa nepredpokladajú. 

 

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 

     Vo väzbe na ciele spracovania Návrhu „Zmeny a doplnky  č. 5 Územného plánu obce Hatné“ 

dokument predpokladá pozitívny nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov, ktorý spočíva 

v koncepčnom riešení individuálnej bytovej výstavby  s technickou a dopravnou infraštruktúrou. 

Úlohou strategického dokumentu je vylúčiť negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľov, 

resp. stanoviť záväzné regulatívy ich eliminácie, strategický dokument nemá priame negatívne 

účinky na obyvateľstvo.  
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Vplyvy na chránené územia  

 Vyhlásené chránené územia  - v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z na riešenom území platí 

stupeň ochrany č.1 – všeobecná ochrana prírody. Chránené územia s vyšším stupňom 

ochrany nie sú vyhlásené. 

 Riešené územie nepatrí do vyhlásených chránených vtáčích území ani území európskeho 

významu v zmysle Výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam 

území európskeho významu tvoriacich sústavu chránených území NATURA 2000. 

Riešené územie nie je zaradené do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach.  

 Územný systém ekologickej stability 

Pre riešené územie je platný Regionálny územný systém ekologickej stability okresu 

Považská Bystrica  (1994) a jeho aktualizácia v roku 2005. 

 

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu 

     Možné závažné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu nie sú známe. 

Vzhľadom na plánovaný rozvoj plôch s funkciou  bývania individuálnej bytovej výstavby a návrhom 

inžinierskych sietí a dopravného napojenia je možné predpokladať len bežné riziká vplyvu z týchto 

nových plôch na riešené územie.  

 

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,         

dotknutým obciam a zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle 

ministerstva, úradnej tabuli a webovej stránke tunajšieho úradu. Tunajší úrad pri zverejnení 

oznámenia oznámil v prípade záujmu miesto a čas na konzultácie podľa § 63 zákona. 

 

     V zákonom stanovenom  termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné  stanoviská dotknuté 

obce, t.j. Obec Papradno, Hatné, Stupné a Brvnište,  v ktorých oznamujú, že  Oznámenie 

o strategickom dokumente  bolo zverejnené a sprístupnené verejnosti po dobu 15 dní, počas 

ktorej neboli verejnosťou podané žiadne pripomienky.  

 

     V zákonom stanovenom  termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné  stanoviská 

dotknuté orgány:  

 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy: 

1. V katastrálnom území obce Hatné (ďalej len „predmetné územie“) je evidovaná jedna 

upravená skládka tak, ako je zobrazená na priloženej mape.  

Ministerstvo odporúča uvedenú skládku odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej 

dokumentácii.  

2. V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia). Ministerstvo žiada 

evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 

ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z.                

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť                         

v územnoplánovacej dokumentácii. V severozápadnej časti katastrálneho územia obce Hatné je 

zaregistrovaný výskyt aktívneho, potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Hodnotené územie 

patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je najmä                          

v severozápadnej časti citlivé až veľmi citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Orgány 

územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej 
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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, list 37 – 12 Spišská 

Nová Ves), 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 nestabilných 

území pre stavebné účely.  

3. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko 

môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.  

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

Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie 

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

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení 

neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:  

a) výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií.  

Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je 

potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom 

aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.  

 

b) stredné radónové riziko.  

Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného 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 

MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia 

pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.  

 

  
 Krajský pamiatkový úrad Trenčín: 

eviduje v obci Hatné archeologickú lokalitu zapísanú v Ústrednom zozname pamiatkového 

fondu SR v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 2222/1 Archeologická 

lokalita - „Hrádek“, parcelné č. 628, 641/1, 642, 624, k. ú. Hatné.  

 Na uvedenú národnú kultúrnu pamiatku 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 odsek 2 pamiatkového zákona, podľa ktorého v bezprostrednom okolí 

kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla 

ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky – archeologickej lokality „Hrádek“ 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 
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ustanovenia je dotknutým orgánom štátnej správy v konaniach podľa stavebného zákona Krajský 

pamiatkový úrad Trenčín.  

     Existuje preto predpoklad, že pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou môže 

dôjsť k archeologickým situáciám, resp. archeologickým nálezom.  

Na túto skutočnosť bude potrebné prihliadať v jednotlivých stavebných etapách realizácie           

a uplatňovania územného plánu 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 do Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN obce (ÚPN-O) 

Hatné zapracovať 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.  

 

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 konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  

Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa ustanovenia § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. 

nepožaduje predmetný dokument posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
 

 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR): 

 Katastrálnym územím obce Hatné prechádzajú cesty III: triedy č. 1976 a č. 1977. 

Obstarávateľ je povinný: 

 rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – zmeny 

a doplnky č. 1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011);  

 rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016 – 2020) za oblasť dopravy;  

 postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 

(uznesenie vlády SR č. 158/2010);  

 rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020               

a Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020;  

 rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 

 rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a ich trasovanie;  

 predmetný návrh spracovať v súlade s nadradenou dokumentáciou ÚPN VÚC TSK;  

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

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;  

 na ochranu ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru 

obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať 
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cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa 

vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);  

 pri návrhu lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé 

vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi 

účinkami dopravy v mysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších 

zmien a predpisov. S umiestnením lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach                    

s negatívnymi dopadmi a vplyvmi z dopravy súhlasíme len v prípade, ak budú 

vypracované hlukové štúdie v týchto oblastiach s vyhovujúcimi prípustnými hodnotami 

určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií. V prípade prekročenia limitov týchto 

hodnôt je potrebné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych 

účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi 

pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto 

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

 dopravné napojenie nových lokalít, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, 

cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými 

predpismi a STN.  

 
    Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej 

správy - z hľadiska sledovania záujmov štátnej vodnej správy je navrhovaná činnosť podľa 

predloženého oznámenia o strategickom dokumente  možná za podmienok: 

 pri návrhu rozvojových plôch pre umiestnenie individuálnej bytovej výstavby 

rešpektovať pobrežné pozemky vodných tokov a ich inundačné územia; 

 zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie splaškových odpadových vôd riešiť 

možností prostredníctvom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 

 

     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. 

 

 

 

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Okresný úrad Trenčín, odbor 

výstavby a bytovej politiky, Trenčín, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor 

krízového riadenia, Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby 

Bratislava, Obvodný banský úrad v Prievidzi súhlasia s územnoplánovacou dokumentáciou 

 „Zmeny a Doplnky č.5 Územného plánu obce Hatné“ bez pripomienok. 
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     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. 

 

     Ostatné dotknuté orgány 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.  

 

     Tunajší úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil dokument z hľadiska jeho relevantnosti 

pre podporu trvalo udržateľného zdroja, v ktorom vytvára rámec pre navrhované projekty a iné 

aktivity, rozsahu ovplyvnenia hodnotných alebo citlivých oblastí, zhodnotenie 

environmentálnych a zdravotných rizík, jeho význam pre uplatňovanie osobitných predpisov 

v oblasti životného prostredia, so zohľadnením kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 

a prílohy č. 3 zákona s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol 

v súlade s § 7 ods. 5 zákona 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.5 Územného plánu obce Hatné“   podľa osobitných 

predpisov. 

 

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovaného dokumentu sú väčšie, ako sa v ňom uvádza, 

obstarávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom 

uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými 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 k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom procese 

spracovania a schvaľovania dokumentu „Zmeny a Doplnky č.5 Územného plánu obce 

Hatné“: 

 

1. V územnom pláne „Zmeny a Doplnky č.5 Územného plánu obce Hatné“   pri návrhu 

rozvojových plôch pre umiestnenie individuálnej bytovej výstavby rešpektovať pobrežné 

pozemky vodných tokov a ich inundačné územia, zásobovanie pitnou vodou a 

odkanalizovanie splaškových odpadových vôd riešiť podľa možností prostredníctvom 

verejného vodovodu            a verejnej kanalizácie. 

2. Rešpektovať stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín č. KPUTN-2019/14031-

2/43160 zo dňa 04.06.2019. 

3. Rešpektovať stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru 

štátnej geologickej správy č. 3869/2019-5.3 29442/2019 zo dňa 11.06.2019. 

4. Rešpektovať stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo dňa 

12. 06. 2019 pod č. 20032/2019/IDP/48868. 

Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych 

zámerov podliehajúcich posudzovaniu podľa uvedeného 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. 

 

 

P o u č e n i 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. Pavel Petrík  

   vedúci    

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa:  
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1. Obec Hatné, 018 02 Hatné č. 46 

2. Obec Udiča, 018 01 Udiča 302 

3. Obec Klieština, 018 02  Klieština  

4. Obec Dolná Mariková, 018 02 Dolná Mariková č. 150 

5. Obec Papradno, 018 13  Papradno č. 315 

6. Obec Brvnište, 018 12 Brvnište č. 390 

7. Trenčiansky samosprávny kraj, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, 

k Dolnej stanici 7282/20A,  911 01 Trenčín 

8. Okresný úrad  Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín 

9. Okresný  úrad v Trenčíne odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva 

Hviezdoslavova 3, 911 0 1 Trenčín 

10. Okresný  úrad v Trenčíne odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a krajiny, 

Hviezdoslavova 3, 911 0 1 Trenčín 

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50,  017 01 

Považská Bystrica 

12. Okresný úrad  Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie 

13. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

14. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

15. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia 

16. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, 810 05 

Bratislava 

17. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 

47,Bratislava 

18. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. 

Štúra 1,812 35 Bratislava 

19. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 73 Prievidza 

 
 
 
 
 

 


