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ZÁVEREČNÉ STANOVISKO 
 

 

 

     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“)  

 

v y d á v a 

 
na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa jednotlivých ustanovení zákona, 

v súlade s § 14 zákona 

 

 

Z á v e r e č n é  s t a n o v i s k o  

 

 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 
 

1. Názov 

Obec Domaniža 

 

2. Identifikačné číslo 

00317195 

 

3. Adresa sídla 

    Obecný úrad, Domaniža č.426, 018 16 Domaniža 

 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 

obstarávateľa 

František Matušík, starosta obce 

Obecný úrad 

018 16 Domaniža 426 

tel: 042/439 45 48 

e-mail: obec@domaniza.sk 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

                    Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

                     

 

 

mailto:daniela.bencova@minv.sk
http://www.minv.sk/
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II. Základné údaje o strategickom dokumente 
 

1. Názov 

     Územný plán obce Domaniža 

 

2. Charakter 

     Územný plán obce Domaniža (ďalej len „ÚPN O“) je územnoplánovacou dokumentáciou 

na lokálnej úrovni a predstavuje významný strategicko – plánovací dokument, ktorý stanovuje 

smery rozvoja obce Domaniža. ÚPN O je predmetom posudzovania podľa § 4 ods. 1 zákona. 

 

3. Hlavné ciele 

      Hlavným cieľom posudzovaného strategického dokumentu ÚPN O Domaniža je riešiť 

optimálne možnosti rozvoja riešeného územia – katastrálneho územia  obce a jeho 

koordinovaného funkčného usporiadania na základe zhodnotenia súčasného stavu územia a 

známych zámerov, požiadaviek a rozvojových tendencií z hľadiska urbanistického, 

krajinného, a tiež z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia, vrátane priemetu 

legislatívnej ochrany prírody. 

 

Hlavné ciele pre obstaranie územného plánu obce Domaniža: 

 určiť podmienky pre zabezpečenie územného rozvoja obce v súlade s princípmi trvalo 

udržateľného rozvoja; 

 určiť podmienky pre vytvorenie disponibilných plôch pre bytovú výstavbu s cieľom 

stabilizovať mladšie obyvateľstvo v obci;  

 stanovenie regulatívov funkčného využitia a priestorového usporiadania územia obce 

zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v zastavanom území  a vo voľnej 

krajine; 

 stanoviť regulatívy pre podporu a zachovanie kultúrnych, historických hodnôt v území; 

 stanovenie limitov využitia plôch územia obce; 

 v súlade s prírodnými danosťami vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, 

obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, 

charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability;  

 vytvorenie územných podmienok pre umiestnenie podnikateľských aktivít so zámerom 

vytvoriť pracovné príležitosti pre obyvateľov obce a mikroregiónu; 

 vytvorenie územných podmienok pre dobudovanie verejnej, dopravnej, občianskej              

a technickej infraštruktúry;  

 vytvorenie územných predpokladov a podmienok pre rozvoj rekreácie a turizmu; 

 vytvorenie predpokladov a podmienok optimálnej komunikačnej siete automobilovej, 

cyklistickej, pešej a statickej  dopravy; 

 pre zachovanie a postupné zlepšenie kvality krajinného prostredia vytvoriť podmienky 

pre ochranu prírodných prvkov ekologickej stability za účelom podporenia biologickej 

diverzity a prírodných hodnôt územia; 

 vymedzenie plôch a druhov verejnoprospešných stavieb a vytvorenie územných 

podmienok pre ich umiestnenie. 

 

Návrhové obdobie ÚPN obce Domaniža  je  rok 2040. 

 

4. Stručný opis strategického dokumentu 

     Obec Domaniža má menej ako 2000 obyvateľov. Podľa „Metodického usmernenia MŽP 

SR  a MDV RR SR k problematike posudzovania územnoplánovacej dokumentácie ako 

strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
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prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ zo dňa 

29.1.2014  sa v súlade s § 21 ods. 2 stavebného zákona neobstaráva koncept riešenia 

územného plánu obce vo variantoch – správa o hodnotení sa v tomto prípade vypracuje           

v etape návrhu územného plánu obce podľa § 22 stavebného zákona. Návrh riešenia sa posúdi 

v jednom variante s uvedením odôvodnenia optimálneho variantu v správe o hodnotení 

územnoplánovacej dokumentácie a porovná sa s nulovým variantom, t. j. nerozvojovým 

návrhom územného plánu obce. 

 

     Spracovateľ strategického dokumentu ÚPN O Domaniža je Ing. arch. Zdenka Brzá, 

autorizovaný architekt reg. č. 1770 AA, Šoltésovej 1673/176,017 01 Považská Bystrica. 

 

     Strategický dokument Návrh územného plánu obce Domaniža je spracovaný v jednom 

variantnom riešení v súlade § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v platnom znení (ďalej len  „stavebný zákon“), primerane obsahovo v súlade s § 12 

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

dokumentácii a v súlade so zákonom pre posudzovanie strategického dokumentu.  

 

     Strategický dokument bol spracovaný podľa ustanovení stavebného zákona a vyhlášky 

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

dokumentácii a podľa požiadavky obstarávateľa, v nasledovnom členení:  

 

OBSAH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

 

TEXTOVÁ ČASŤ 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

A. Hlavné ciele riešenia a problémy 

B. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce 

C. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním 

RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

A. Vymedzenie riešeného územia jeho geografický opis 

B. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu 

C. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce  

D. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do 

systému osídlenia  

E. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania  

F. Návrh funkčného využitia územia obce  

G. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby       

a rekreácie  

H. Vymedzenie zastavaného územia obce 

I. Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov 

J. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami 

K. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej 

stability a ekostabilizačných opatrení 

L. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia  

M. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie  

N. vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území                  

a dobývacích priestorov  

O. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu  
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P. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného 

pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely  

Q. Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych ekonomických, 

sociálnych a územno-technických dôsledkov  

 

GRAFICKÁ  ČASŤ 

 

1. Výkres širších vzťahov..................................................................   M 1 : 50 000 

       (Výrez z nadradenej dokumentácie – UPN VUC Trenčianskeho kraja) 

1. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia,  

       s vyznačenou  záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami .. M  1 : 10 000 

2. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia........................................ M  1 : 10 000 

3. Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce ...............................M  1 : 10 000 

4. Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy  

        a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske  účely.............................................  M  1 : 10 000  

5. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny  

        vrátane prvkov územného systému ekologickej stability ............................M  1 : 10 000 

 

ZÁVÄZNÁ  ČASŤ (Samostatná príloha) v čelení na: 

 

- Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia  

- Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie 

jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch 

vyjadrených vo všeobecne zrozumiteľnej legende (zákazy, prípustné spôsoby 

a koeficienty využitia) 

- Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia 

- Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania 

prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržania ekologickej 

stability  

- Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie  

- Vymedzenie zastavaného územia obce 

- Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov,  

- Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na 

asanáciu a na chránené časti krajiny  

- Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny 

- Zoznam verejnoprospešných stavieb 

 

     Riešeným územím územného plánu obce Domaniža  v zmysle stavebného zákona  

a súvisiacich vyhlášok je katastrálne územie Domaniža s  výmerou 2 272 ha  a katastrálne 

územie Kardošova Vieska s výmerou 334 ha. Celková výmera územia obce je 2 606  ha. 

 

     V súčasnosti je urbanizované územie obce Domaniža legislatívne vymedzené hranicou 

zastavaného územia Domaniža a Kardošova Vieska k 1.1.1990. Miestna časť Domanižská 

Lehota  nemá vymedzenú hranicu zastavaného územia. V územnom pláne bude navrhnutá 

úprava jednotlivých hraníc zastavaného územia obce.  

 

     Obec Domaniža sa nachádza v severnej časti Trenčianskeho kraja, v okrese Považská 

Bystrica, v Domanižskej kotline  Strážovských vrchov.  
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     V rámci územno-správnej organizácie sídiel patrí riešené územie k osídleniu vidieckeho 

významu v okrese Považská Bystrica. 

 

     Územie obce pozostáva z jadrového  zastavaného územia Domaniža, ktoré je kultúrnym                

a administratívnym centrom. Súčasťou obce sú jej miestne časti Domanižská Lehota                        

a Kardošova Vieska, ktorá má samostatne vymedzené katastrálne územie. 

 

Domaniža 

      

          Obec Domaniža je príkladom prícestnej dediny – pôvodná zástavba sa formovala okolo cesty, 

ktorá vedie z Považskej Bystrice do Rajca. Po reštitúciách sa obec začala rozrastať južným 

smerom v nive Domanižanky a tiež severozápadným smerom medzi Domanižankou a cestou 

II/517. 

      

          Návrh rozvíja obec v priamej nadväznosti na súčasne zastavané územie, rešpektuje 

predchádzajúce územnoplánovacie dokumentácie. Okrem prioritnej  obytnej funkcie rozvíja 

plošne aj výrobu, rekreáciu. Občianske vybavenosť navrhuje riešiť v rámci obytných plôch 

v nadväznosti na potreby obyvateľov. 

 

Domanižská Lehota 

 

     Samostatné sídlenie s pôvodnou poľnohospodárskou tradíciou sa nachádza približne 2 km 

južne po ceste III/1947 od centra Domaniže. Pri vstupe do Domanižskej lehoty sa nachádza 

kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Rozvojové plochy nadväzujú na zastavané územie, 

riešená je funkcia bývania v rodinných domoch. Domanižská Lehota nemá vymedzenú hranicu 

zastavaného územia. 

 

Kardošova Vieska  

 

     Nachádza sa 1 km severovýchodne od centra Domaniže. Má vlastné katastrálne územie - 

rozvíjala ako sa ako samostatná obec medzi Lednickým potokom a cestou II/517. Na žiadosť 

obyvateľov bola v roku 1974 administratívne pričlenená k obci Domaniža s označením: 

Domaniža – časť Kardošova Vieska. Má značne členitý terén – od Lednického potoka stúpa na 

obidve strany. Rozvojové plochy sú navrhnuté v nadväznosti na zastavané územie. Navrhuje sa 

prepojenie Kardošovej Viesky a Domaniže  novou cestou, okolo ktorej je plánovaná výstavba 

rodinných domov a tiež kvôli zvýšeniu bezpečnosti chodcov a na podporu cyklistov. 

 

     Sídelnú štruktúru Trenčianskeho kraja v súlade s koncepciou územného rozvoja Slovenska 

(KURS) v aktuálnom znení, rieši  územný plán veľkého územného celku  (UPN-VUC) 

Trenčianskeho kraja.   

 

     V súčasnosti Domaniža poskytuje služby základného a vyššieho občianskeho vybavenia aj 

pre obce Malé Lednice, Čelkova Lehota, Sádočné.  

Predpoklady pre rozvoj obce smerom k vidieckemu turizmu a agroturistike, vyplývajú                    

z využitia bohatého kultúrno-historického a prírodného potenciálu územia.  

S cieľom vytvoriť pracovné príležitosti pre miestnych obyvateľov a tým znížiť demografickú 

depresiu Domaniža okrem vytvorenia územných podmienok pre bývanie, rozvíja výrobu              

s využívaním miestnych zdrojov, poľnohospodársku produkciu a lesohospodárske funkcie.  
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     Dopravné napojenie obce je na nadradenú komunikačnú sieť je prostredníctvom cesty II/517 

na cestu I/61 v Považskej Bystrici. Napojenie na železničnú dopravu je možné v Považskej 

Bystrici. Najbližšie letecké služby poskytuje letisko Žilina - Dolný Hričov. 

 

     Celá obec Domaniža sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa- vonkajšia časť 

vodných zdrojov Čertova skala – Domanižská Lehota a II. stupňa - vonkajšia časť vodných 

zdrojov Sádočné – Domanižská Lehota, ktoré boli vyhlásené rozhodnutím ONV Považská 

Bystrica, č.j. PLVH 949/1984-405 zo dňa 16.6. 1986 a OÚŽP Považská Bystrica č. j. ŽP 

2000/01110-FLS-A-10/Ben zo dňa 27.10.2000. 

 

      V riešenom území sa nachádzajú vodohospodársky významné toky Domanižanka, Lednický       

a Palkovský potok. 

 

      Severným okrajom katastrálneho územia obce Domaniža prechádza 400 kV vonkajšie 

nadzemné elektrické vedenie V495 Bošáca – Varín. 

 

 

 

 

Prehľad rozvojových zámerov v riešenom území: 

 

V rámci návrhu ÚPN-O Domaniža je navrhnutých 47 rozvojových lokalít : 

Lokality 1 až 31 – obytné územie 

Lokalita 32 – občianska vybavenosť 

Lokality 33 až 41 územie rekreácie 

Lokality 42 až 45 – územie výroby 

Lokality 46 a 47 - parkovisko 

 

 

 

5. Vzťah k iným strategickým dokumentom 

Na národnej úrovni: 

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska a jej Zmeny a doplnky č.1 

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

 Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (uznesenie vlády SR č. 

158/2010) 

 Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020                

 Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020 

 Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR 

Na regionálnej úrovni: 

 Nadradená územnoplánovacia dokumentácia -Územný plán veľkého územného celku 

(ÚPN VÚC) Trenčianskeho kraja vrátane všetkých jeho platných zmien a doplnkov č. 1 

až  

 RÚSES – Aktualizácia prvkov ÚSES, Zhotoviteľ SAŽP Banská Bystrica, 12/2005 

Na lokálnej úrovni: 

 Územné plány dotknutých obcí 
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III. Opis priebehu prípravy a posudzovania 
 

1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 

     Príprava a schvaľovanie strategického dokumentu začali prípravnými prácami a budú 

ukončené schválením strategického dokumentu Obecným zastupiteľstvom obce Domaniža. 

 

     Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania navrhovaného strategického 

dokumentu zmysle stavebného zákona: 

 

 prípravné práce obstarávateľa, zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania október – 

november 2017 

 prieskumy a rozbory a Krajinnoekologický plán – spracovanie následne zadanie pre 

ÚPN-O Domaniža – spracovanie – január 2018      

 zadanie pre ÚPN-O Domaniža – prerokovanie- október- november 2017  

 zadanie pre ÚPN-O Domaniža – schválenie - február 2018             

 Návrh ÚPN-O Domaniža - spracovanie - september 2018 

 Návrh ÚPN-O Domaniža – prerokovanie – september – október 2018 

 Návrh ÚPN-O Domaniža – dopracovanie- následne         

 Návrh ÚPN-O Domaniža - zabezpečenie súhlasov po prerokovaní   následne 

 Návrh ÚPN-O Domaniža – preskúmanie podľa § 25 stav. zákona  následne 

 schválenie ÚPN-O Domaniža Obecným zastupiteľstvom v Domaniža následne 

 

      Vecný a časový harmonogram navrhovaného strategického dokumentu zmysle zákona  

zabezpečoval Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 

posudzovania vplyvov na životné prostredie(ďalej len OÚ PB, OSŽP) .  

 

Oznámenie o strategickom dokumente: 

 Vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente 07/2018 Ing. Marta Slámková 

a doručenie obstarávateľom na OÚ PB, OSŽP, 

 Obstarávateľ doručil oznámenia o strategickom dokumente obstarávateľom na OÚ PB, 

OSŽP, podľa § 5  zákona o posudzovaní vplyvov v písomnom vyhotovení a na 

elektronickom nosiči dát dňa 25.7.2018 

 zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente na adrese 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-domaniza (ďalej len „webové 

sídlo www.enviroportal.sk“) 1.8.2018 a doručenie podľa § 6 ods.2 zákona o posudzovaní 

vplyvov na zaujatie stanoviska dotknutým obciam a dotknutým orgánom dňa 30.7.2018,  

 OÚ PB, OSŽP, zároveň podal informáciu dňa 2.8.2018 „Informácia pre verejnosť podľa 

§ 6 ods. 1 - oznámenie o predložení strategického dokumentu, že stanoviská verejnosti     

k oznámeniu o strategickom dokumente ÚPN O  je možné predkladať do 15 dní od jeho 

zverejnenia, spolu s adresou, na ktorú ich možno predkladať. 

 Obec Domaniža zverejnila oznámenie o strategickom dokumente na úradnej tabuli.  

 K oznámeniu prijal OÚ PB, OSŽP od dotknutej verejnosti  dňa 21.8.2018 pripomienky 

k strategickému dokumentu. 

 K oznámeniu o strategickom dokumente bolo doručených celkom 10 stanovísk od 

dotknutých orgánov a dotknutých obcí. 

 

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu: 

 podľa § 8 zákona OÚ PB, OSŽP zvolal na deň 20.9.2018 prerokovanie rozsahu 

hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán obce Domaniža“ na Okresnom úrade 
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Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 

Považská Bystrica v miestnosti č. 1306 b (13. poschodie). Na prerokovaní Rozsahu 

hodnotenia bol vypracovaný záznam dňa  20.9.2018. 

 OÚ PB, OSŽP vydal Rozsah hodnotenia určený podľa § 8 zákona listom č. OÚ-PB-

OSZP-2018/008857-22 ZK5 10 zo dňa 20.9.2018, 

 zverejnený dňa 20.9.2018 na webovom sídle www.enviroportal.sk a doručenie dotknutým 

orgánom a dotknutým organizáciám na zaujatie stanoviska, 

 OÚ PB, OSŽP zároveň podal informáciu 20.9.2018 podľa § 8 ods. 6 a 7  zákona               

môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie 

osoby predložiť k rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu 

pripomienky do 10 dní od jeho zverejnenia, na adresu Okresnému úradu Považská 

Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská 

Bystrica. 

 Obec Domaniža zverejnila rozsah hodnotenia. 

 

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu: 

 správa o hodnotení strategického dokumentu ÚPN O bola vypracovaná podľa § 9 ods. 4  

a prílohy č. 5 zákona v februári 2019, 

 predloženie správy o hodnotení obstarávateľom (obcou Domaniža) dňa 26.2.2019 na OÚ 

PB, OSŽP spolu s návrhom strategického dokumentu (Návrhu ÚPN O), 

 dokumenty boli zverejnené dňa 20.3.2019 podľa zákona na webovom sídle 

www.enviroportal.sk a na web stránke obce (www.domaniza.sk) 21.3.2019 a úradnej 

tabuli obce Domaniža   

 dokumenty boli obstarávateľovi, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci (Obci 

Domaniža) zaslané dňa 18.03.2019 od OÚ PB listom OU-PB-OSZP-2019/000247-

39ZK4 A15. Dotknutým obciam listom OU-PB-OSZP-2019/000247-39ZK4 A15 zo dňa 

18.3.2019 (Obec Prečín, Obec Malé Lednice, Obec Čelkova Lehota, Obec Sádočné, Obec 

Počarová, Obec Ďurďové, Obec Fačkov),    Dotknuté obce v zmysle § 11 ods. 6 zákona 

bezodkladne informujú verejnosť o verejnom prerokovaní povinne na úradnej tabuli, 

nepovinne  miestnou tlačou, miestnou televíziou t. j spôsobom v mieste obvyklým. 

 OÚ PB, OSŽP zaslal dotknutým orgánom listom OU-PB-OSZP-2019/000247-39ZK4 

A15 zo dňa 18.3.2019 (Dotknuté orgány: Trenčiansky samosprávny kraj, Oddelenie 

životného prostredia a územného plánovania, k Dolnej stanici 7282/20A,  911 01 

Trenčín, Okresný úrad  Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky Hviezdoslavova 3, 

911 01 Trenčín, Okresný  úrad v Trenčíne odbor opravných prostriedkov, referát 

pôdohospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 0 1 Trenčín, Okresný  úrad v Trenčíne odbor 

starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova 3, 911 0 1 

Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj,  k Dolnej stanici 7282/20A,  911 01 Trenčín, 

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

Považská Bystrica, Okresný úrad  Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, všetky zložky ŽP, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy  a 

pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, Okresný úrad 

Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Ministerstvo dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava, Ministerstvo obrany SR, 

Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Ministerstvo 

životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1,812 35 

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

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.) 
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 OÚ PB, OSŽP, zároveň podal dňa 20.03.2019 informáciu, verejnosť môže doručiť 

písomné stanovisko  k  správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce 

Domaniža“ najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie podľa § 10 ods. 2 a ods.3 

zákona   na:Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica  

 OÚ PB, OSŽP zároveň podal dňa 20.03.2019 informáciu, že konzultácie podľa § 63 

zákona   k  správe o hodnotení strategického dokumentu je možné vykonať na Okresnom 

úrade Považská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Centrum1/1, 017 01 

Považská Bystrica v pracovných dňoch počas úradných hodín ( pondelok, utorok, štvrtok 

od 8,00 h do 15,00 h, streda od 8,00h do 17,00 h a piatok od 8,00 h do 14,00h.)  

 Dotknuté orgány, dotknuté obce, obstarávateľ sa mohli vyjadriť k správe o hodnotení  

najneskôr do 21 dní od jeho doručenia, na stanovisko po dátume na vyjadrenie  zmysle 

§12 ods. (1) a (2) zákona   nemusí príslušný orgán prihliadať. 

 

 

 

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu 

strategického dokumentu: 

 Obec zaslala oznámenie o verejnom prerokovaní listom č. 486/2019 dňa 20.3.2019 

dotknutým orgánom, obciam o hodnotení strategického dokumentu: 

- Trenčiansky samosprávny kraj, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, k 

Dolnej stanici 7282/20A,  911 01 Trenčín 

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

Trenčín 

- Okresný  úrad v Trenčíne odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, 

Hviezdoslavova 3, 911 0 1 Trenčín 

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

Hviezdoslavova 3, 911 0 1 Trenčín 

- Trenčiansky samosprávny kraj,  k Dolnej stanici 7282/20A,  911 01 Trenčín 

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

Považská Bystrica 

- Okresný úrad  Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH 

- Okresný úrad  Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OO 

- Okresný úrad  Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS 

- Okresný úrad Považská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 

Považská Bystrica 

- Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

- Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia 

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

Bratislava 

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

47,Bratislava 

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

Štúra 1,812 35 Bratislava 

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

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

- Obstarávateľ  - Obec Domaniža, 018 16 Domaniža 426 

- Obec Prečín, 018 15 Prečín 304 

- Obec Malé Lednice, Malé Lednice 101, 018 16 Domaniža 
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- Obec Čelkova Lehota, Čelkova Lehota 23, 018 16 

- Obec Sádočné, Sádočné č. 59, 018 16 Domaniža 

- Obec Počarová, Počarová 23, 018 15 Prečín 

- Obec Ďurďové, Ďurďové27, 018 22 Ďurďové 

- Obec Fačkov, 013 16 Fačkov 

 

 verejné prerokovanie podľa § 11 ods. 3 zákona sa konalo dňa 8.4.2019 o 10:00 hod. na 

Obecnom úrade v Domaniži.  

Doplňujúce informácie podľa § 12 ods. 4 „zákona“: 

 nebolo požiadané o doplňujúce informácie podľa § 12 ods. 4 zákona o posudzovaní. 

 

 

Odborný posudok k správe o hodnotení strategického dokumentu: 

 OÚ PB, OSŽP určil spracovateľa odborného posudku k strategickému dokumentu Ing. 

Igora Kmeťa a zároveň oznámil obstarávateľovi určenie odborne spôsobilej osoby na 

vypracovanie odborného posudku, 

 vypracovaný odborný posudok podľa § 13 zákona   s návrhom záverečného stanoviska 

podľa § 14 zákona bol doručený odborne spôsobilou osobou obstarávateľovi listom zo 

dňa 1.8.2019 

 

2. Orgán kompetentný na jeho prijatie 

     Obecné zastupiteľstvo obce Domaniža. 

 

3. Druh prijatia, rozhodnutia 

 Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Domaniža o schválení ÚPN O, 

 Všeobecné záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN O. 

 

4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu 

Obec  Domaniža  zabezpečila vypracovanie správy o strategickom dokumente podľa § 9 ods. 

1 zákona. Správu o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Domaniža (ďalej 

len „Správa“) vypracoval Ing. Milan Hodas - Odborne spôsobilá osoba na posudzovanie 

vplyvov na ŽP (č. 672/2018/OPV). 

Správa má 56 strán, je  vypracovaná formálne správne, v súlade s prílohou č. 5 zákona. 

Úmerne k stupňu poznania a riešenia problematiky s poukázaním na opodstatnenosť 

strategického dokumentu. 

 

5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu 

     K správe bol vypracovaný odborný posudok  zmysle § 13 zákona, vrátane návrhu 

záverečného stanoviska zmysle § 14 zákona.  Okresný úrad Považský Bystrica určil listom č. 

OU-PB-OSZP-2019/000247-55 zk5 10 z dňa 24.06.2019 Ing. Igora Kmeťa na vypracovanie 

posudku, ktorý je zapísaný ako fyzická osoba v Zozname odborne spôsobilých osôb na MŽP 

SR pod č.  619/2014/OEP. 

 

     Spracovateľ odborného posudku vypracoval posudok a prílohu Návrh záverečného 

stanoviska podľa §§ 13 a 14 zákona  na základe Správy, strategického dokumentu (Návrhu  

ÚPN O Domaniža), konzultácií s obstarávateľom (Obcou Domaniža) a OÚ PB, OSŽP, 

stanovísk doručených k Oznámeniu o strategickom dokumente a stanoviská k nemu, Rozsah 
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hodnotenia pre strategický dokument, záznam z verejného prerokovania, terénnej obhliadky a 

odborných vedomostí a poznatkov z posudzovania vplyvov na životné prostredie a územného 

plánovania.  

 

     Spracovateľ posudku odporúčame pokračovať (po dopracovaní) v ďalšom procese 

obstarávania a schvaľovania strategického dokumentu vo variante, v ktorom bol predložený 

na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. 

 

6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie 

     V zmysle § 12 zákona boli do termínu spracovania posudku a návrhu záverečného 

stanoviska doručené na OÚ PB, OSŽP nasledovné písomné stanoviská: 

 

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

Trenčín 

(list č. OU-TN-OVBPI-2019/002022-022/KŠ, 21.3.2019) 

 

     Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky po preštudovaní predloženej 

správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu v zmysle     

§ 12 ods. 1 zákona nasledovné stanovisko: 

     K štruktúre a rozsahu predloženej Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný 

plán obce Domaniža - návrh“ nemáme pripomienky. Zároveň ale upozorňujeme, že sme sa 

vyjadrili k návrhu Územného plánu obce Domaniža v zmysle § 22 stavebného zákona            

a mnohé naše pripomienky sa vzťahujú na grafickú prílohu Správy o hodnotení tohto 

strategického dokumentu a preto Vám toto stanovisko v prílohe zasielame. 

 

     Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, k predloženej správe o hodnotení. nemá 

pripomienky.  Upozorňuje na stanovisko v zmysle § 22 stavebného zákona, vydaného počas 

verejného prerokovania Návrhu ÚPN O. Upozornenie je relevantné. 

 

 Okresný  úrad v Trenčíne odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody              

a krajiny, Hviezdoslavova 3, 911 0 1 Trenčín 

(list č. OU-TN-OSZP2-2019/012327-002 JAN, 29.3.2019) 

 

     Predmetom posudzovania je aj územnoplánovacia dokumentácia obce Domaniža. 

Predmetom návrhu ÚPD je výstavba 46 lokalít určených na bývanie, občiansku vybavenosť, 

výrobu a rekreáciu. 

 

     31 lokalít v Domaniži a Kardošovej Vieske je navrhnutých na individuálnu a hromadnú 

bytovú výstavbu (727 bytových jednotiek s celkovou výmerou 44,43 ha), celkovo ide           

o lokality v zastavanom území obce, resp. v nadväznosti naň, ktoré sú doplnené o územie 

občianskej vybavenosti v širšom centre sídla. 

 

     Na rozvoj rekreácie a agroturistiky je navrhnutých 9 lokalít s celkovým záberom 10,81 

ha. Rovnako sú navrhnuté 4 lokality výroby na rozlohe 22,33 ha. 

 

     K uvedenej dokumentácii orgán ochrany prírody a krajiny konštatuje, že sa v nej 

nachádzajú všetky osobitne chránené časti prírody a krajiny, vrátane prvkov RÚSES, ktoré 

sú evidované v ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Predmetné lokality sa nachádzajú na území 

s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších predpisov, orgán ochrany prírody tu neeviduje žiadne osobitne chránené 
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časti prírody a krajiny. Správa o hodnotení konštatuje, že navrhovaný rozvoj lokalít je nad 

limit únosnosti obývaného územia, s čím sa orgán ochrany prírody stotožňuje. 

 

     Za najvýraznejší vplyv navrhovaných lokalít považujeme výstavbu v dotyku s hydrickým 

biokoridorom Domanižanky a jej prítokov. V predkladanej správe o hodnotení sú navrhnuté 

opatrenia na jeho zachovanie a dotvorenie, pri ich rešpektovaní by mala byť zabezpečená 

jeho funkčnosť. 

 

     Pri územnom konaní je potrebné vykonať na lokalitách zmien a doplnkov zmapovanie 

biotopov národného a európskeho významu, v prípade ich výskytu je potrebný súhlas na 

zásah do uvedených biotopov podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

 

     Pri výrube drevín mimo lesných pozemkov je potrebné postupovať podľa § 47 zákona           

o   ochrane prírody a krajiny. Ak orgán ochrany prírody (Obecný úrad Domaniža) nariadi 

náhradnú výsadbu podľa § 48 uvedeného zákona, treba uprednostniť geograficky pôvodné 

druhy drevín. 

 

     Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, po preskúmaní správy o hodnotení 

strategického dokumentu UPN obce Domaniža konštatuje, že strategický dokument ako aj 

správa o hodnotení po obsahovej stránke rešpektuje záujmy ochrany prírody a krajiny, čím 

odporúčame jeho schválenie. 

 

     Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, s pripomienkou rešpektovania zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, konkrétne na §§ 6, 47 a 48, 

ktoré je potrebné dodržať pri riešení v nižšom stupni prípravy územia. Okresný úrad  

Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia kraja súhlasí so správou o hodnotení strategického dokumentu, 

po obsahovej stránke rešpektuje záujmy ochrany prírody a krajiny, čím odporúčame jeho 

schválenie. 

 

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

Považská Bystrica 

(list č. A/2019/00703 -2-HŽPaZ, 8.4.2019) 

záväzné stanovisko: 

Súhlasí s návrhom žiadateľa Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti                  

o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica k vydaniu stanoviska k Správe 

o hodnotení strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

„Územný plán obce Domaniža“, obstarávateľ’ Obec Domaniža, Domaniža č. 426, 018 16 

Domaniža, IČO 00 317 195 . 

 

     Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, bez pripomienok. 

 

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

odpadového hospodárstva 

(list č. OU-PB-OSZP-2019/004345-2 ZG4 5, 26.3.2019) 

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

správy odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné 

prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 
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starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; 

ako príslušný orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva podľa   § 104 ods. 1 

písm. d) a § 108 ods. 1 písm. p) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o odpadoch“), súhlasí 

podľa § 99 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch s predloženým oznámením o strategickom 

dokumente - „Územný plán obce Domaniža“, bez pripomienok. 

 

     Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, bez pripomienok. 

 

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

ochrany ovzdušia 

(list č. OU-PB-OSZP-2019/04332-2, 29.3.2019) 

 

     Návrh ÚPN obce rieši rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v obci Domaniža v k. ú. 

Domaniža a v k. ú. Kardošova Vieska. Hlavným cieľom ÚP obce Domaniža je vytvoriť 

predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností na území obce. 

 

     Vzhľadom na plánovaný rozvoj funkčných plôch s funkciou bývania, výroby a dopravy 

je možné predpokladať len bežné riziká vplyvu z týchto nových plôch na riešené územie. 

Celé riešené územie je plynofikované. Podľa predloženého dokumentu sa na riešenom 

území nepredpokladá vznik žiadnych veľkých ani stredných zdrojov znečisťovania 

ovzdušia. 

 

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

správy ochrany ovzdušia k vyššie uvedenej správe o hodnotení strategického dokumentu 

nemá pripomienky. 

 

     Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, bez pripomienok. 

 

 Okresný úrad Považská Bystrica,  Pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 

Považská Bystrica 

(list č. OU-PB-PLO-2019/004367-008, 25.3.2019) 

 

     Podľa § 6 odsek 1 zák. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákona) pri územnom plánovaní vykonávanom podľa osobitného predpisu ( z. č. 50/1976 

Zb.) sú jeho spracovatelia povinní dbať na ochranu lesných pozemkov a dodržiavať 

ustanovenia § 5 ods. 2 zákona. Na zabezpečenie funkcií lesov sú povinní navrhnúť                   

a odôvodniť najvhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany lesných pozemkov a vyhodnotiť 

možné dôsledky alternatívnych riešení vrátane ich ekonomických dosahov. 

 

     Dňa 23. 11. 2018 OÚ-PLO pri prerokovaní návrhu Územného plánu obce (ÚPN-O) 

Domaniža, po jeho preskúmaní zistil, že v návrh uvažuje so záberom lesnej pôdy aj                 

s umiestnením nových lokalít v ochrannom pásme lesných pozemkov a vydal stanovisko č. 

OU-PB-PLO- 2018/001538-005, v ktorom uvádza: 

Lokality č. 21, 37 a 39 uvažujú so záberom lesnej pôdy, pričom lokalita č. 21 Košiarsky 

Potok s funkčným využitím obytného územia uvažuje s lesnými pozemkami, ktoré nie sú 

zariadené ako lesné porasty, ale ide o čierne plochy č. 8, 9, 10 a 11 podľa plochovej tabuľky 

Lesného celku Prečin, na ktoré bezprostredne nadväzujú lesné porasty č. 163A, 163B a 165. 

Lokalita uvažuje so záberom lesných pozemkov 0,82 ha, s čím OÚ-PLO nesúhlasí, nakoľko 
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výmera čiernych plôch je maximálne 0,61 ha a väčším záberom by sa zasiahlo do 

ochranných porastov, z toho dôvodu žiada znížiť záber lesných pozemkov. 

Lokalita č. 37 Košiarsky Potok s charakteristikou individuálnej chatovej rekreácie uvažuje 

so záberom 2,31 ha lesných pozemkov, ktoré zasahujú do ochranných porastov č. 163A, 165 

Lesného celku Prečin a vzhľadom k tomu, že v zmysle § 5 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) sa pri využívaní lesných pozemkov na iné 

účely ako na plnenie funkcií lesov chránia lesné pozemky najmä v ochranných lesoch, z 

toho dôvodu OÚ-PLO s lokalitou na iné využitie ako na plnenie funkcií lesov nesúhlasí a 

žiada o jej vypustenie z návrhu. 

Lokalita č. 39 Vrch Dolinka uvažuje so záberom lesných pozemkov 0,55 ha na individuálnu 

chatovú rekreáciu, ktorá zasahuje do lesného porastu 230A, pričom narúša celistvosť 

lesného porastu, teda nie sú dodržané zásady § 5 zákona, z toho dôvodu OÚ-PLO žiada 

uvedenú lokalitu vypustiť z návrhu. 

Zábery do lesných pozemkov nie sú riadne zdôvodnené ani prehodnotené, nie je 

odôvodnené najvhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany lesných pozemkov v zmysle 

stanoviska OU-PB-PLO- 2018/009314-002 zo dňa 13. 08. 2018, ani na základe stanoviska 

OU-PB-PLO-2018/001538-005 zo dňa 23. 11. 2018, z toho dôvodu OÚ-PLO trvá na svojom 

stanovisku a žiada o prehodnotenie a vypustenie daných lokalít z návrhu. 

 

     Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, s pripomienkou na vylúčenie  

navrhovaných lokalít č. 37 a 39 ktoré sú súčasťou lesných pozemkov s lesnými porastami. 

Lokalita č. 21 sú lesné pozemky bez lesného porastu. OÚ-PLO žiada uvedené lokality 

vypustiť z návrhu. Požiadavka je relevantná a zapracovaná do tohto Záverečného stanoviska 

v kapitole VI. Závery v bode 3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu 

návrhu strategického dokumentu“. 

 

 Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia 

(list č. OU-PB-OKR-2019/004268-002 VL3, 21.3.2019) 

 

     Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia Vám podľa § 12 ods. 1 

zákona zasiela stanovisko s konštatovaním, že k doručenej správe o hodnotení a návrhu 

strategického dokumentu „Územný plán obce Domaniža“ nemá žiadne pripomienky.  

 

     Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, bez pripomienok. 

 

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

Bratislava 

(list č. 04525/2019/OSR/26198, 27.3.2019) 

 

     V nadväznosti na Váš list č. OÚ-PB-OSZP-2019/000247-40ZK4 A 15 zo dňa 18. 3. 2019 

k zaslaniu správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce 

Domaniža“ (ďalej len „ÚPN-O Domaniža“) Vám týmto listom v zmysle 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 č. 24/2006 Z. z“) zasielame stanovisko 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“) za oblasť 

dopravy. 

 

     MDV SR berie správu o hodnotení a návrh strategického dokumentu „ÚPN-O 

Domaniža“ na vedomie a nemá žiadne ďalšie pripomienky. Zároveň MDV SR naďalej žiada                       



15 
 

o rešpektovanie pripomienok a podnetov k ÚPN-O Domaniža, ktoré Vám boli zaslané 

listom č. 22675/2018/OSR/60588 zo dňa 8. 8. 2018. 

 

     Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, správu o hodnotení berie na vedomie                

a návrh strategického dokumentu „ÚPN-O Domaniža“ na vedomie. Žiada rešpektovať 

pripomienky a podnety k ÚPN-O Domaniža, ktoré Vám boli zaslané listom č. 

22675/2018/OSR/60588 zo dňa 8. 8. 2018. Požiadavka  je relevantná, pripomienky a 

podnety sú vyhodnotené v správe o hodnotení v „Tabuľke č. 20: Vyhodnotenie splnenia 

rozsahu hodnotenia a špecifických požiadaviek na hodnotenie“. 

 

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

Štúra 1,812 35 Bratislava 

(list č. 3869/2019-5.3 19253/2019, 8.4.2019) 

 

     Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy 

(ďalej len „ministerstvo“) Vám na základe oznámenia o návrhu strategického dokumentu 

Územný plán obce Domaniža podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasiela nasledovné 

stanovisko: 

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

jedna odvezená skládka a štyri upravené skládky tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. 

Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť                                         

v územnoplánovacej dokumentácii. 

2. V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú 

zobrazené na priloženej mape. 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 katastrálnom území obce Domaniža je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt troch 

stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových 

deformácií. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných 

území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy. 

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

a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v 

konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej 

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

2006, list 25 - 44 Považská Bystrica ), 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)                                     a 

http://mapserver.geologv.sk/zosuvyj. 

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia 

nestabilných území pre stavebné účely. 

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

zobrazené na priloženej mape. 

Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 

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

stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie 

http://apl.geology.Sk/mapportal/#/aplikacia/14. 
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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 stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného 

využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť 

inžinierskogeologickým prieskumom. 

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. 

 

     Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné. vznesené požiadavky v bodoch 1až 4 sú 

zapracované v správe o hodnotení a tiež v návrhu strategického dokumentu.  

 

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

(list č. 347-688/2019, 29.3.2019) 

stanovisko: 

OBÚ v Prievidzi, neeviduje v dotknutom území žiadne chránené ložiskové územie, ani 

dobývací priestor. 

OBÚ v Prievidzi nemá námietky k predmetnému dokumentu a zároveň z hľadiska záujmov 

sledovaných štátnou banskou správou, 

 

     Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, bez pripomienok. 

 

7. Verejné prerokovanie a jeho závery 

 

Záznam z verejného prerokovania Strategického dokumentu Územný plán obce Domaniža 

ktoré sa konalo dňa 08.04.2019 na Obecnom úrade v obci Domaniža. 

 

Záznam z verejného prerokovania Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie 

podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov, podľa prílohy č.5 "Územný plán obce Domaniža". 

Dátum: 08.04. 2018 o 9.00 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

     V úvode Ing. Marta Slámková obstarávateľ ÚPN -O Domaniža, odborne spôsobilá osoba 

podľa § 20 stavebného zákona, ospravedlnila spracovateľa ÚPN -O a spracovateľa Správy o 

hodnotení strategického dokumentu. 

 

     Verejné prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN -O Domaniža 

otvorila Ing. Daniela Benčová zástupca Okresného úradu Považská Bystrica, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, ktorá oboznámila prítomných s postupom prerokovania 

Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN -O Domaniža. 

 

     Ing. Marta Slámková, podala odborný výklad k správe o hodnotení strategického 

dokumentu ÚPN -O Domaniža. Taktiež zhodnotila všetky predpokladané vplyvy 

strategického dokumentu na životné prostredie. 
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     Zástupca obce Domaniža požiadal zapracovať do ÚPN -O Domaniža, miestne 

komunikácie nachádzajúce sa na pozemkoch v správe SPF SR ako verejnoprospešné stavby. 

Pasporty ciest budú následne dodané spracovateľovi ÚPN -O . 

 

     Starosta obce Domaniža p. Matušík požiadal, aby boli z návrhu ÚPN -O vylúčené 

pozemky pre bez prístupových komunikácií. 

 

     Vzhľadom na to, že účastníci prerokovanie k danej problematike nemali pripomienky, 

požiadavky Ing. Marta Slámková poďakovala sa za účasť na verejnom prerokovaní Správy   

o hodnotení Strategického dokumentu ÚPN -O Domaniža.        

 

Prítomný:  

Za Okresný úrad Považská Bystrica Odbor starostlivosti o životné prostredie - Ing. Benčová  

Za obec Domaniža  – starosta obce František Matušík, Jana Rybárová, 

Ing. Marta Slámková – obstarávateľ  

Verejnosť: Andrea Jurčíková 

   

Vyhodnotenie verejného prerokovania posudzovateľom: 

 

     Požiadavky zástupcov obce sú relevantné, po dohode so spracovateľom ÚPN O je možné 

zapracovať predmetné pripomienky do ÚPN O. 

 

     Možno konštatovať, že vznesené pripomienky počas diskusie nemajú vplyv na 

strategický dokument za predpokladu dodržania platnej legislatívy.  

 

     Verejnosť nemá námietky k navrhovanému strategickému dokumentu a správe o 

hodnotení z hľadiska vplyvu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, resp. nevyužila 

možnosť pripomienkovať ich v rámci verejného prerokovania Správy o hodnotení 

strategického dokumentu. 

 

Záznam z verejného prerokovania spolu s prezenčnou listinou sú na Okresnom úrade 

Považskej Bystrici, Odbor starostlivosti o životné prostredie a sú súčasťou spisovej 

dokumentácie z procesu posudzovania vplyvov.  

 

IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu 

 

     Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie predstavuje 

syntézu pomerného zastúpenia analyzovaných vplyvov činností na obyvateľstvo a jednotlivé 

zložky životného prostredia. Z hodnotenia jednotlivých vplyvov a z ich vzájomného 

spolupôsobenia sa nepredpokladajú významné negatívne synergické a kumulatívne 

pôsobenia, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia 

a zdravia obyvateľov na cezhraničnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, pokiaľ budú 

splnené požiadavky uvedené v časti VI. ZÁVERY tohto záverečného stanoviska. 

 

Vplyv na obyvateľstvo 

     Návrh územného plánu obce je územnoplánovací dokument, ktorý má priamy vplyv na 

plánovanie budúceho stavu životného prostredia, resp. zdravie obyvateľov a kvality života. 

Územný plán vymedzuje územia na hospodársky rast obce, ako aj územia na bývanie, 

rekreáciu.  
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     V katastrálnom  území obce Domaniža sú definované funkčno-priestorovo homogénne 

jednotky – obytné územie, územie občianskej vybavenosti, rekreačné a výrobné územie, 

územie voľnej krajiny a lesov. Pre funkčno-priestorovo homogénne jednotky je definované 

prípustné funkčné využitie, prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu a neprípustné 

funkčné využitie. 

 

     Hlavným pozitívom pre obyvateľstvo je plánovaná rozšírenie obytného územia, 

rozšírenie verejnej technickej infraštruktúry a návrh miestnych obslužných komunikácií. 

V územnom pláne je riešená civilná ochrana obyvateľstva, požiarna ochrana a ochrana pre 

povodňami. Sú definované ochranné pásma dopravy a technickej infraštruktúry, lesov 

a pohrebiska. Ochranné pásma sa stanovujú na ochranu technických objektov pred 

negatívnymi vplyvmi okolia alebo na ochranu obyvateľov. Ochranné pásma môžu vytvárať 

limity pre niektoré formy využitie územia.  

 

     Názor posudzovateľa: pre zachovanie zdravia obyvateľstva, kvality bývania 

a ubytovacích zariadení sa odporúča vylúčiť výstavbu rodinných, bytových domov      a 

ubytovacích rekreačných objektov, ktoré zasahujú do ochranných pásiem, ktoré svojim 

charakterom znižujú kvalitu bývania a ubytovacích zariadení. Hlavne sú to rozvojové 

lokality, ktoré čiastočne alebo úplne zasahujú do ochranných pásiem - poľnohospodárskeho 

družstva,  lesných pozemkov, VVN vedení, čističky odpadových vôd, pohrebiska.   

 

     Viac k úprave strategického dokumentu v kapitole VI. Závery v bode 3. Odporúčania na 

prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“. 

 

Vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy, 

geomorfologické pomery 

 

     Schválenie navrhovaného strategického dokumentu významne negatívne neovplyvní 

horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny,  nenavrhujú sa žiadne dobývacie priestory 

ani skládky odpadov.  Vplyvy na horninové prostredie počas výstavby jednotlivých zámerov 

(napr. úniky ropných látok do podložia a pod.) je potrebné riešiť  v podrobnejších stupňoch 

dokumentácie v zmysle stavebného zákona a príslušnej legislatívy Slovenskej Republiky.  

 

     V strategickom dokumente boli zohľadnené 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 25 – 44 

Považská Bystrica). Pri návrhu ÚPN – obce Domaniža sú rešpektované zosuvné územia a 

rozvojové územia sa tu nenavrhujú. 

 

Vplyv na klimatické pomery 

  

     Schválenie navrhovaného strategického dokumentu nebude mať významné priame 

vplyvy na klimatické pomery na vyššej úrovni okresu a kraja.  

 

     Rozšírenie zastavaných plôch má vplyv na lokálnu klímu a mikroklímu. Taktiež zníženie 

výmery lesa môže mať vplyv na mikroklímu lesných porastov.  

 

     Pri eliminovaní nepriaznivých klimatických účinkov je potrebné rešpektovať národný 

dokument „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“, 

ktorú spracovalo MŽP, 01/2014, hlavne jeho časť uvedenú v bode č.8. Navrhované 
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adaptačné opatrenia v jednotlivých oblastiach, bod 8.3 Sídelné prostredie – navrhované 

adaptačné opatrenia pre samosprávy sú uvedené v príslušných a relevantných bodoch. 

Strategický dokument v záväznej časti v kapitole „ZÁSADY A REGULATÍVY 

UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

ÚZEMIA“ v časti vodné hospodárstvo akceptuje uvedenú Stratégia adaptácie Slovenskej 

republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. 

 

     Názor posudzovateľa: V záväznej časti návrhu ÚPN O sú zapracované len opatrenia na 

odvádzanie dažďových vôd. v súčasnosti sú známe pozorovania zmeny klímy a je 

žiaduce na všetkých úrovniach urbanizovaného prostredia dbať na to aby sa zmeny klímy 

prejavovali čo najmenšej miere. Preto je potrebné zapracovať do záväzných častí 

strategického dokumentu aj ďalšie navrhované adaptačné opatrenia v jednotlivých 

oblastiach. 

 

Viac k úprave strategického dokumentu v kapitole VI. Závery v bode 3. Odporúčania na 

prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“. 

 

Vplyvy na ovzdušie  

 

     Celé riešené územie je plynofikované. Na území obce Domaniža sa nachádza DS 

prevádzkovaná SPP – Distribúcia. Zdrojom zásobovania obce zemným plynom je regulačná 

stanica RS Domaniža 6,3 MPa/2,1 kPa, výkon 1 200 m3/h. Z predmetnej RS sú zásobované 

zemným plynom sídla Kardošova Vieska a Domaniža. Znečistenie z lokálnych kúrenísk je 

malé. Navrhované riešenie ÚPN obce Domaniža počíta s plynofikáciou rozvojových plôch.  

 

     Návrh strategického dokumentu nevyvoláva žiadne priame negatívne vplyvy na ovzdušie 

a ani sa v ňom nerieši umiestnenie nových stredných a veľkých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia. Vplyv strategického dokumentu na ovzdušie je nepriamy, vytvára podmienky na 

rozvojové zámery obce, zvyšovaniu počtu obyvateľstva a dopravného sprístupnenia 

rozvojových lokalít a tým zvýšeniu znečistenia ovzdušia z dopravy. Pri dodržaní zásad 

a regulatívov v záväznej časti ÚPN O a platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia 

nepredpokladá sa výrazne negatívne zhoršenie ovzdušia v riešenom území v strategickým 

dokumentom. 

 

Vplyvy na vodné pomery v území  

 

     Návrh územného plánu obce nevyvoláva priame významne negatívny vplyvy na vodné 

pomery územia, kvalitu povrchových a podzemných vôd. Niektoré rozvojové lokality 

v strategickom dokumente sú navrhnuté na odkanalizovanie obecnou kanalizáciou. Návrh 

územného plánu spôsobuje zvýšené nároky na zásoby pitnej vody. Nárast počtu 

obyvateľstva nevyžaduje vybudovanie nového vodného zdroja.  

 

     Riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme vodných zdrojov. V rámci 

navrhovaného územného rozvoja obce je potrebné rešpektovať vodné toky a pri konkrétnych 

návrhoch rozvojových zámerov vychádzať z platnej legislatívy na úseku vodného 

hospodárstva, protipovodňovej ochrany a rozvojových projektov zásobovania 

vodou, odkanalizovania a čistenie odpadových vôd.  

 

     Odvádzanie dažďových vôd v rozvojových územiach bude riešené v súlade so 

„Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy  (MŽP SR, 2017)“. Je 



20 
 

navrhnuté využívať technické opatrenia na zadržanie dažďových vôd zo striech v území a 

využívať ich na zavlažovanie záhradiek; okrem zrážok prívalových dažďov, ktoré naopak, 

často robia v území povodne. Protipovodňové úpravy zaraďuje ÚPN obce Domaniža medzi 

verejnoprospešné stavby. 

 

     Niektoré funkčno-priestorovo homogénne jednotky sa nachádzajú v zátopovom území 

vodného toku Domanižanka podľa máp povodňového ohrozenia (prevažne sú to rozvojové 

lokality č. 1,2,5,6,8,9,10,11,16,17,18,42). Výstavba v blízkosti vodného toku, v zátopovom 

území, môže ovplyvniť pri povodni odtokové pomery vodného toku.  

 

     Názor posudzovateľa: Podmieniť rozvoj územia nachádzajúceho sa v zátopovom území 

až po zabezpečení adekvátnej protipovodňovej ochrane na vodnom toku Domanižanka tak 

aby neboli v budúcnosti ohrozené stavby v zátopovom území. 

V grafickej časti vo výkrese č. 4 absentujú viaceré navrhované odkanalizovane rozvojové 

územia (napr. v rozvojovej lokalite pre výrobu č. 42, prípadne ak nie je efektívne 

odkanalizovanie navrhnúť malú ČOV pre toto územie, tak aby sa dostatočnej miere 

zabezpečilo čistenie odpadových vôd a nedošlo k znečisťovaniu povrchových vôd v území). 

 

Viac k úprave strategického dokumentu v kapitole VI. Závery v bode 3. Odporúčania na 

prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“. 

 

Vplyv na pôdu 

 

     V návrhu ÚPN O spracovateľ strategického dokumentu definuje predpokladaný záber  

poľnohospodárskej pôdy o celkovej výmere 126,9018 ha z toho už je udelený súhlas 

69,9922 ha  a 56,9096 ha predstavuje žiadaný záber poľnohospodárskej pôdy. V grafickej 

časti vo výkrese č. 5 v ÚPN O je znázornená chránená poľnohospodárska pôda.  

 

     Podľa príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z. z. sú to najkvalitnejšej 

poľnohospodárskej pôdy v  katastrálnom území  Domaniža kódy BPEJ: 802012, 0811012, 

0812013, 0862212, 0863212, 0863412, 0864213, 0864413  a v katastrálnom území  

Kardošova Vieska kódy BPEJ:  0887213, 0887413, 0887433, 0890462.  

 

     Lokality, ktoré sa nachádzajú na chránenej pôde sú 1,2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 

24, 25 z časti, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 44. 

 

     V návrhu ÚPN O je navrhovaná na zastavanie lesná pôda (lesné pozemky)  o výmere 

3,68 ha 

 

     Názor posudzovateľa: Kvalitná pôda ako hlavný výrobný zdroj pre poľnohospodárstvo         

a pre výrobu potravín pre obyvateľstvo  je nenahraditeľným faktorom v procese, znižovanie 

výmery poľnohospodárskej pôdy nie je žiadúce.  Zastavanie chránenej pôdy by sa mala 

uskutočňovať len vo výnimočných prípadoch a preto sa odporúča prehodnotiť a zdôvodniť 

rozsah predpokladaného záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske využitie  

záberu na chránenej pôde.  

 

     Na základe terénnej obhliadky a konzultácie na obecnom úrade je predpoklad, že nie 

všetky lokality na ktorých bol už udelený súhlas zmysle § 13 zákona č. 220/2004 Z. z.          

o ochrane     a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z.          

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov je predpoklad využitia – zastavania. Preto je potrebné prehodnotiť 

(opodstatnenosť zastavania) lokalít na ktorých už bol doteraz vydaný súhlas zmysle § 13 

zákona č. 220/2004 Z. z.  a vylúčiť ich z návrhu  ÚPN O, „vrátiť“ predpokladaný záber 

poľnohospodárskej pôdy“.  

 

     Odporúča sa vylúčiť záber lesnej pôdy v lokalite č. 37 nachádzajúci v lesnom poraste č. 

163a, 165, ktorý patrí do kategórie ochranné lesy a lokalita č. 39 nachádzajúce v lesnom 

poraste č. 230a v kategórií hospodárske lesy. Lesné porasty sú dôležitou súčasťou 

biodiverzity v ekosystémoch a hlavným činiteľom zadržiavania vody v krajine. Celé územie 

obce patrí do významnej vodohospodárskej oblasti CHVO Strážovské vrchy, preto nie je 

žiaduce znižovať výmeru lesných porastov zastavanými plochami. 

 

Viac k úprave strategického dokumentu v kapitole VI. Závery v bode 3. Odporúčania na 

prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“. 

 

Vplyv na faunu, flóru, biotopy 

 

V riešenom území a jeho širšom okolí sa vyskytujú viaceré typy biotopov: 

Ls Lesy 

Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy 

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 

Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy 

Ls 6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 

Tr Teplo a suchomilné travinno-bylinné porasty 

Tr1b Bromion erecti 

Tr1c Cirsio-Brachypodion pinnati 

Tr5a Bromo pannonici-Festucion pallentis 

Pi Piesky a pionierske porasty 

Pi5 Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických 

substrátoch 

Lk Lúky a pasienky 

Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky 

Lk3b Mezofilné pasienky a spásané lúky 

Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 

Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí 

Lk10  Vegetácia vysokých ostríc 

Ra Rašeliniská a slatiny 

Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská 

Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz 

 

     V riešenom území sa nachádzajú genofondové lokality Stráne – Močiare (lesné 

spoločenstvá), Dolina Blatnica (biotop obojživelníkov na alúviu horského potoka, slatinná 

vegetácia) a Dolina Hodoň (spoločenstvá vlhkých až slatinných lúk s výskytom ohrozených 

a chránených druhov rastlín). Vodný tok Domanižanka je významným tokom z hľadiska 

ichtyofauny a je oblasťou výskytu vydry riečnej. 

 

     Nepredpokladá sa, že by došlo schválením strategického dokumentu k významnejším 

negatívnym vplyvom na jednotlivé chránené živočíchy a rastliny. Rozvojové plochy sú 

mimo územie obce, kde nie sú zaznamenané významné populácie chránených druhov 

živočíchov a rastlín. Vplyvy na biotopy národného a európskeho významu nie sú 
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v súčasnosti známe, z dôvodu že neprebehlo ich mapovanie v riešenom katastrálnom území. 

Pri realizácii činností a stavieb podľa ÚPN O, ktorými by boli zasiahnuté biotopy 

európskeho alebo národného významu, budú tieto zásahy do identifikovaných biotopov 

regulované rozhodnutím orgánu ochrany prírody (§ 6 zákona o ochrane prírody a krajiny) - 

v prípade situovania návrhu nových stavieb do územia biotopov európskeho a národného 

významu, je možné zásah, ktorý môže poškodiť alebo zničiť tieto biotopy vykonať len na 

základe vyžiadaného súhlasu od orgánu ochrany prírody. Biotopy budú orgánom ochrany 

prírody a krajiny identifikované v etape konania stavebného úradu o územnom rozhodnutí 

/stavebnom povolení/ a na výskyt týchto biotopov upozorní orgán ochrany prírody vo 

svojom vyjadrení vydanom pred vydaním územného rozhodnutia /stavebného povolenia/ 

podľa § 9 ods. 1 písm. b/ alebo c/ zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. 

 

 

Vplyv na krajinu 

 

     Najväčšie nepriaznivé vplyvy na krajinu a to z hľadiska zmien krajinnej štruktúry 

(funkčného a využitia a priestorového usporiadania), alebo z hľadiska zmien estetického 

vnímania – krajinného obrazu  sa prejavia v lokalitách s plánovanými zásahmi - stavebnou 

činnosťou  a pod. Vplyv ÚPN O na súčasnú štruktúru  k. ú. Domaniža, nastane tam kde sa 

plánuje rozvoj obce, nové miestne dopravné napojenia, tieto zmeny budú predstavovať 

premenu voľnej krajiny na vidiecku krajinu. Pri súčasnom zobrazení funkčných plôch 

v grafickej časti sa predpokladajú zmeny v štruktúre krajiny najviac v okolí ciest II. a III. 

triedy ( napr: plocha výroby v severnej časti k.ú. a  plochy pre obytné územie a podobne)  

a v okolí vodného toku Domanižanka ďalej v miestnej časti Domanižská Lehota, Kardošová 

Vieska zastavaním funkčných plôch pre obytné územie, rekreačné a výrobné územie.  

 

     Obytné územie je navrhované v nadväznosti na zastavené územie obce. Významnejšie 

zmeny nastanú v krajinnom obraze obce pri realizácií stavieb na odľahlejších navrhovaných 

rekreačných územiach na poľnohospodárskej pôde a v lesných porastoch    (v lokalitách č. 

33, 34, 37, 39). 

 

Vplyv na chránené územia a ochranné pásma 

 

Chránené územia 

Osobitne chránené časti prírody a krajiny 

 

     V zmysle ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa 

v severozápadnej časti riešeného územia nachádza jedno chránené územie národnej siete 

chránených území Slovenska - Chránená krajinná oblasť (CHKO) Strážovské vrchy, kde 

platí 2. stupeň územnej ochrany.  

 

Lokality siete NATURA 2000 

 

     V zmysle ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v riešenom 

území nachádzajú tieto chránené územia európskej sústavy chránených území NATURA 

2000.  

 Územie európskeho významu SKUEV0256 Strážovské vrchy, ktoré bolo vyhlásené 

výnosom MŽP SR č.3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam 

území európskeho významu. 
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 Chránené vtáčie územie SKCHVU028 Strážovské vrchy, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou 

MŽP SR č.434/2009 zo 17. septembra 2009. 

 

Chránené stromy  

 

     V obci Domaniža sa nachádzajú chránené stromy vedené pod názvom Domanižské lipy 

(lipa malolistá, Tilia cordata), ktoré majú evidenčné číslo S 441. Ich ochrana je v pôsobnosti 

Správy CHKO Strážovské vrchy. Ochranné pásmo chránených stromov (CHS) nebolo 

vyhlásené a podľa § 49 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním 

územie okolo CHS v plošnom priemete ich koruny, ktorý je zväčšený o 1,5 m, najmenej 

však v okruhu 10 m od kmeňa stromu, a platí v ňom primerane druhý stupeň ochrany podľa 

§ 13 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

 

Chránené vodohospodárske oblasti 

 

     Celé územie obce sa nachádza  v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) 

Strážovské vrchy. 

 

     Za dodržania platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny a ostatných právnych 

predpisov na ochranu životného prostredia nebude mať strategický dokument zásadný vplyv 

na predmet ochrany chránených území. 

 

Ochranné pásma 

 

     Ochranné pásma  (ďalej len „OP“) sa zvyčajne vyčleňujú v okolí technických prvkov             

s cieľom ochrany okolia pred ich nepriaznivými účinkami. Okrem pásiem hygienickej 

ochrany sa v okolí technických prvkov vyčleňujú tiež technické a bezpečnostné pásma, 

cieľom ktorých je ochrana technických objektov pred negatívnymi vplyvmi okolia. V okolí 

chránených prvkov prírody a krajiny platia ochranné pásma so stanoveným stupňom 

ochrany. Spoločnou črtou uvedených pásiem je limitujúci a obmedzujúci vzťah k rozvoju 

jednotlivých socioekonomických aktivít a z toho vyplývajúci obmedzujúci a limitujúci 

účinok využitia územia. 

 

     Niektoré navrhované plochy sú v kontakte s OP lesa, ochranným pásmom 

poľnohospodárskeho družstva a ochrannými pásmami elektrických vedení a ochranným 

pásmom ciest. 

 

     Ochranné pásma sú limitujúcim faktorom rozvoja niektorých foriem územia preto je 

potrebné v rozvojových lokalitách, v ktorých je súčasťou OP dodržiavať právne predpisy 

a rešpektovať OP.  

 

     Viac k úprave strategického dokumentu v kapitole VI. Závery v bode 3. Odporúčania na 

prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“. 

 

Vplyv na územný systém ekologickej stability (ÚSES) 

 

     Podľa Aktualizácie prvkov regionálneho ÚSES okresov Považská Bystrica a Púchov 

(SAŽP, 2005) sa v riešenom území nachádzajú tieto prvky: 
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Biocentrum nadregionálneho významu č. 4 NRBc Strážov – Sádecké vrchy (južná časť 

územia) - v biocentre je zaznamenaný výskyt jedľových bučín, typických bučín, bučín na 

dolomitoch a vápencových hrebeňoch a svahoch, vápencových bučín a jaseňových bučín. 

Na severných svahoch Strážova a najmä Sokolia je vyvinutý ostrevkový les.  

Biokoridor nadregionálneho významu hlavného hrebeňa južnej časti Súľovských vrchov 

(lemuje  severnú hranicu územia) 

Hydrický biokoridor regionálneho významu HBk č. VII. Potok Domanižanka - prestavuje 

neregulovaný, prirodzene meandrujúci vodný tok so zachovalými brehovými porastami 

aluviálnych jelšín, predstavujúci lovecké teritórium vydry riečnej.  

V riešenom území sa nachádzajú genofondové lokality Stráne – Močiare (lesné 

spoločenstvá), Dolina Blatnica (biotop obojživelníkov na alúviu horského potoka, slatinná 

vegetácia) a Dolina Hodoň (spoločenstvá vlhkých až slatinných lúk s výskytom ohrozených 

a chránených druhov rastlín).  

 

     Strategický dokument nemá zásadný vplyv na prvky ÚSES, Biocentrum nadregionálneho 

významu č. 4 NRBc Strážov – Sádecké vrchy, Biokoridor nadregionálneho významu 

a genofondové plochy vzhľadom na to, že urbanizované funkčné plochy nezasahujú do 

týchto prvkov ÚSES. 

 

     Nové urbanizované funkčné plochy zasahujú do Hydrického biokoridoru regionálneho 

významu HBk č. VII. Potok Domanižanka. Nepredpokladá sa zásadný významný vplyv 

strategického dokumentu na Hydrický biokoridor regionálneho významu v riešenom území 

za dodržania platnej legislatívy SR na úseku ochrany životného prostredia, ochrany prírody 

a krajiny, dodržania zásad a regulatívov v záväznej časti strategického dokumentu 

a odporúčaní - opatrení v kapitole F tohto posudku . 

 

Vplyv na kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská 

V obci Domaniža  sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR v registri 

nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok evidované nasledovné objekty, ktoré sú 

vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku: 

 

710/1 Rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša s areálom 

710/2 Múr ohradný kostola 

710/3 Brána I. areálu kostola 

710/4 Brána II. areálu kostola 

710/5 Príkostolný cintorín (archeologická lokalita) 

711/1 Stĺp s podstavcom, Mariánsky stĺp 

711/2 Socha Panny Márie, Mariánsky stĺp 

789/1 Dom pamätný, Popov štáb 

789/2 Tabuľa pamätná, Popov štáb. 

11378/1 Hrob s náhrobníkom Daniel Jaroslav Bórik 

 

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.  
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     V katastrálnom území obce Domaniža je evidovaná archeologická lokalita zapísaná 

v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych 

pamiatok : 

 

 

2215/1 Hradisko výšinné (medzi Sádočným a Domanižou) 

 

     Je predpoklad, že v k. ú. obce sa nachádzajú doteraz neznáme archeologické náleziská, 

ktoré môžu byť dotknuté navrhovanými činnosťami, ku ktorým sa bude vyjadrovať 

príslušný orgán ochrany. 

 

     Územnoplánovacia dokumentácia obce vytvára predpoklady pre ochranu a zachovanie 

kultúrneho dedičstva v návrhu záväznej časti riešenia. 

 

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality 

 

     Nepredpokladá sa vplyv, v riešenom území sa nenachádzajú známe geologické lokality 

a paleontologické náleziská. 

 

Vplyvy presahujúce štátne hranice 

 

     Navrhovaný strategický dokument v súčasnosti nemá významné cezhraničné vplyvy.  

 

Iné vplyvy 

 

     Spracovateľovi posudku nie sú v súčasnosti známe.  

 

     Vplyvy vyplývajúce zo strategického dokumentu budú mať dopad na pôdu, (záber 

poľnohospodárskej pôdy), interpretáciu súčasnej krajiny, biodiverzitu, ekologickú stabilitu  

územia, na genofondové lokality v porovnaní s nulovým variantom. Tieto vplyvy,  ktoré sú 

známe za dodržania regulatívov v strategickom dokumente ÚPN O Domaniža a odporúčaní 

na dopracovanie v časti VI. „ZÁVERY, v bode 3. tohto stanoviska, nepredpokladá sa 

významný negatívne dopady na stav zložiek životného prostredia, biotu, súčasnú 

interpretáciu krajiny a zdravotný stav obyvateľov obce Domaniža. 

 

     Územný plán prispeje ku koordinovanému rozvoju obce na všetkých úrovniach                 

a  zohľadňuje pri riešení rozvoja obce aktuálne právne predpisy na úseku ochrany zdravia 

ľudí, ovzdušia, vôd, ochrany pred povodňami, ochrany a využívania poľnohospodárskej 

pôdy, ochrany prírody a krajiny, lesných pozemkov, koncepcie odpadového hospodárstva, 

pozemných komunikácií, civilnej ochrany obyvateľstva, ochrany pamiatok, ako aj príslušné 

vykonávacie predpisy a príslušné technické normy v jednotlivých oblastiach. 

  

V. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na navrhované chránené vtáčie 

územia, územia európskeho významu alebo súvislú európsku sústavu chránených 

území (NATURA 2000) 

 

     Lokality sústavy NATURA 2000 
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     V zmysle ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v riešenom 

území nachádzajú tieto chránené územia európskej sústavy chránených území NATURA 

2000:  

• Územie európskeho významu SKUEV0256 Strážovské vrchy (ÚEV), ktoré bolo 

vyhlásené výnosom MŽP SR č.3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný 

zoznam území európskeho významu. 

 

• Chránené vtáčie územie SKCHVU028 Strážovské vrchy (CHVO), ktoré bolo vyhlásené 

vyhláškou MŽP SR č.434/2009 zo 17. septembra 2009. 

 

     Nepredpokladajú sa zásadné vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na ÚEV 

Strážovské vrchy a  CHVU0 Strážovské vrchy za podmienky, že strategický dokument ÚPN 

O rešpektuje v jeho textovej smernej aj záväznej časti, grafickej časti hranice a ciele ochrany 

ÚEV a CHVÚ. Nenavrhujú sa nové funkčno-priestorovo homogénne jednotky pre obytné, 

rekreačne, občiansku vybavenosť a výrobné územie v ÚEV a CHVÚ. Nenavrhuje sa záber 

lesných pozemkov v chránenom území. Nepriamy vplyv strategického dokumentu môže 

vzniknúť masívnym rozvojom intenzívnej rekreácie. Navrhovaný strategický dokument 

v súčasnom znení nedáva predpoklady na intenzívne rekreačné využitie ÚEV a CHVÚ 

v riešenom území. 

 

 

VI.  Závery 

1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie) 

 

     Na základe posúdenia navrhovaného strategického dokumentu „Územný plán obce 

Domaniža“  

 

s a  o d p o r ú č a  

 

schváliť predložený návrh územného plánu za dodržania podmienok uvedených v časti VI. 

ZÁVERY, v bode č. 3 „Odporúčania na doplnenie, dopracovanie, úpravu návrhu 

strategického dokumentu“ tohto záverečného stanoviska. 

 

2. Odporúčaný variant 

 

     Obec Domaniža má menej ako 2000 obyvateľov. Podľa „Metodického usmernenia MŽP 

SR a MDV SR k problematike posudzovania územnoplánovacej dokumentácie ako 

strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ sa           

v súlade s § 21 ods. 2 stavebného zákona neobstaráva koncept riešenia územného plánu obce 

vo variantoch. Správa o hodnotení sa v tomto prípade vypracuje v etape návrhu územného 

plánu obce podľa § 22 stavebného zákona. Návrh riešenia sa posúdil v jednom variante         

s uvedením odôvodnenia optimálneho variantu v správe o hodnotení územnoplánovacej 

dokumentácie a porovná sa s nulovým variantom, t. j. nerozvojovým návrhom územného 

plánu obce. 

 

      Pri vzájomnom porovnaní navrhovaného riešenia územného plánu s nulovým variantom, 

s prihliadnutím na pripomienky dotknutých orgánov, je jednoznačne výhodný návrhový 

variant,  ktorý ešte bude dopracovaný na základe pripomienok z prerokovania a zo 
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zapracovaných opatrení z bodu č. 3 „Odporúčania na doplnenie, dopracovanie, úpravu 

návrhu strategického dokumentu“ tohto záverečného stanoviska. Záväzná časť územného 

plánu, by mala zohľadniť všetky kritériá pre ochranu všetkých zložiek životného prostredia                 

a regulatívmi ich špecifikovať tak, aby sa dosiahol udržateľný rozvoj riešeného územia         

s dôrazom na ochranu prírody a krajiny, prírodných a kultúrnych hodnôt, poľnohospodárskej 

pôdy a lesných pozemkov a ochranu zdravia obyvateľstva. 

 

3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického 

dokumentu 

 

     V posudzovanom strategickom dokumente, na základe výsledkov procesu posudzovania 

pripomienok a stanovísk dotknutých orgánov a  spracovateľa odborného posudku, sa 

odporúča dopracovanie a úprava návrhu strategického dokumentu v nasledovných bodoch: 

 

I. Odporúčania spracovateľa odborného posudku k návrhu strategického dokumentu: 

 

a) Odporúčame prehodnotiť a znížiť predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy na 

nepoľnohospodárske účely, z ohľadom na výskyt chránenej pôdy v území. Vyhodnotiť 

aktuálnosť a opodstatnenosť/využiteľnosť (reálna zastavateľnosť územia) doteraz 

udelených záberov poľnohospodárskej pôdy v súčasnosti platnom ÚPN O a jeho 

zmenách a doplnkoch.  Pri prehodnocovaní sa odporúča postupovať zmysle 

metodického usmernenia Ministerstva dopravy a výstavby (Metodického usmernenia k 

popripravovanej novej územnoplánovacej dokumentácií v prípade existujúcej 

schválenej územnoplánovacej dokumentácie“ z dňa 14.5.2018 vydaného pod č. 

09334/2018/SV/35773) a tiež výkladového stanoviska od Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (Výkladové stanovisko k platnosti vydaných 

súhlasov podľa ustanovení § 13 – 15 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy, pod č. 2535/2018-430  28761/2018 z dňa 29.11.2018). 

b) Doplniť do záväznej časti aj ostatné vhodné adaptačné opatrenia pre samosprávy             

z dokumentu Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, hlavne        

z kapitoly 8.3. zmysle metodického usmernenia MDaV  č. 16281/2014/B630-SV/33859.  

c) Odporúča sa navrhnúť ochranné pásmo 100 m od oplotenia čistiarne odpadových vôd 

(ČOV) v zmysle STN  75 6401,  prípadne navrhnúť  ochranné pásmo ČOV, ktoré bude 

zohľadňovať použitú technológiu čistenia odpadových vôd v miestnej ČOV                       

a prevládajúci smer vetra.  Aby nebola znížená kvalita bývania  zápachom, odporúča sa 

prehodnotiť a prípadne vylúčiť  výstavbu obytných budov a rekreačných zariadení          

v ochrannom pásme ČOV. 

d) V návrhu ÚPN O sú zapracované ochranné pásma, ktoré je potrebné rešpektovať ako 

limitujúci faktor pre rozvoj niektorých foriem územia. Odporúča sa zmysle platnej 

legislatívy v záväznej časti presne definovať v ktorých ochranných pásmach a za akých 

podmienok, je možná výstavba v obytnom  území. 

e) Definovať v záväznej časti ochranné pásmo poľnohospodárskeho družstva (tak ako je 

graficky znázornené vo výkrese č.2) a odporúča sa vylúčiť v ňom výstavbu obytných 

budov (rodinných domov), z ohľadom na kolíziu funkčných plôch obytného územia       

a výrobného územia pre poľnohospodárstvo, na ktorom je chov hospodárskych zvierat. 

f) Doplniť v záväznej časti pre plochy navrhovanej statickej dopravy (parkoviská) lokality 

46 a 47  zabezpečenie lapačov ropných látok plávajúcich a unášaných väčších častíc 

pred odvedením do recipientu. 
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g) V lokalitu č. 21 pre obytné územie - rodinné domy, ktoré sa nachádza na lesných 

pozemkoch zredukovať na základe už vydaných stavebných povolení a ponechať 

územie od súčasnej existujúcej zástavby po ochranné pásmo VVN. 

h) Podmieniť rozvoj územia nachádzajúceho sa v zátopovom území až po zabezpečení 

adekvátnej protipovodňovej ochrany na vodnom toku Domanižanka. 

i) Všeobecné odporúčania na doplnenie regulatívov v záväznej časti: 

- v prípade splnenia limitov (v prílohe č. 8 „zákona“) pre konkrétne rozvojové 

projekty v obci realizovať posudzovanie vplyvov na životné prostredie v súlade so 

zákonom tak, aby bola dodržaná optimalizácia zvolených riešení a ich lokalizácie, 

- projekty výsadby drevinnej vegetácie mimo zastavené územie realizovať 

primárne výsadbou pôvodných, domácich, mieste sa vyskytujúcich a stanovištným 

podmienkam vyhovujúcich druhom drevín, 

- vytvoriť podmienky pre monitorovanie výskytu inváznych druhov, zabrániť ich 

rozširovaniu,  

- rešpektovať existujúcu verejnú zeleň, najmä vzrastlé dreviny v zastavanom území 

obce, 

- v prípade likvidácie azbestocementových materiálov zo stavieb (rodinné domy, 

hospodárske budovy a iné objekty) je potrebné túto likvidáciu zabezpečiť 

prostredníctvom oprávnenej organizácie (§ 41 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

 Iné odporúčania formálneho charakteru na dopracovanie strategického dokumentu: 

- doplniť zoznam skratiek v textovej a záväznej časti,  

- doplniť chýbajúcu technickú a dopravnú infraštruktúru v rozvojových lokalitách (napr. 

splaškovú kanalizáciu v lokalite č. 42 a iné...),  

- jasne vymedziť hranice jednotlivých rozvojových lokalít,  

- zachovať čitateľnosť (zamedziť prekrývaniu) jednotlivých javov v grafickej časti, 

- zjednotiť mierku výkresov v textovej a grafickej časti, 

- doplniť údaj o doteraz udelenom zábere poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske 

využitie, 

- doplniť tabuľku záberov pôdy na lesných pozemkoch. 

 

II. Dopracovať strategický dokument na základe stanovísk dotknutých orgánov 

a verejného prerokovania: 

 

a) odporúča sa zapracovať primerane stanovisko č. 10 Okresného úradu Považská 

Bystrica,  pozemkového a lesného odboru a vylúčiť lokality č. 37, 39   v dopracovaní 

Návrhu ÚPN O.      

b) zapracovať stanovisko č. 2 Okresného úradu  Trenčín, odbor výstavby a bytovej 

politiky, a v dopracovaní Návrhu ÚPN O zohľadniť pripomienky vydané OÚ TN  

Odbor výstavby a bytovej politiky a postupovať zmysle § 22 stavebného zákona. 

c) zapracovať primerane požiadavky zástupcu obce Domaniža z verejného prerokovania 

„zaradiť  miestne komunikácie nachádzajúce sa na pozemkoch v správe SPF SR ako 

verejnoprospešné stavby a z návrhu ÚPN O vylúčiť pozemky bez prístupových 

komunikácií“. 
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4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu 

 

     Záverečné stanovisko je vypracované v zmysle prílohy č. 6 k zákonu v súčinnosti             

s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva  v Považskej Bystrici so sídlom v Považskej 

Bystrici.  

 

     Pri posudzovaní boli zvážené predpokladané vplyvy strategického dokumentu ÚPN O na 

životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Hodnotili sa  hlavne vplyvy na obyvateľstvo, 

horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy, geomorfologické pomery, 

klimatické pomery, ovzdušie, vodné pomery, pôdu, faunu, flóru, biotopy, krajinu, chránené 

územia a ochranné pásma, územný systém ekologickej stability, kultúrne a historické 

pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické náleziská a významné geologické 

lokality a možné vplyvy presahujúce štátne hranice.  

 

     Územný plán obce predstavuje záväzný rozvojový dokument na miestnej úrovni, ktorý 

v dlhodobom horizonte umožňuje primeraný rozvoj obce. Komplexne rieši priestorové 

usporiadanie a funkčné využívanie územia ustanovenými regulatívmi. Zosúlaďuje 

uvažované záujmy a činnosti človeka ovplyvňujúce územný rozvoj s priaznivým stavom 

zložiek životného prostredia a ekologickou stabilitou krajiny a ustanovuje regulatívy 

priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. 

 

5. Návrh monitoringu 

 

     Obstarávateľ (Obec Domaniža) a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie 

a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie, 

prípadne použiť na tento účel už existujúci monitoring, Aby sa predišlo zdvojovaniu 

monitorovania, môže na tento účel využiť aj existujúci monitoring, ktorý je v danom území 

vedený pre jednotlivé zložky životného prostredia, napríklad monitoring ovzdušia, 

monitoring kvality povrchových a podzemných vôd, biomonitoring a podobne. Je možné ho 

doplniť o chýbajúce prvky a zložky životného prostredia. 

 

     Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na 

životné prostredie spočíva v: 

a) systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov, 

b) vyhodnocovaní jeho účinnosti a 

c) zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o 

hodnotení so skutočným stavom. 

 

     Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov, ak obstarávateľ zistí, 

že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného podľa 

zákona sú horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení strategického dokumentu, je povinný 

zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne 

prepracovanie strategického dokumentu. Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní 

bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu informácie o výsledkoch sledovania                       

a vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa § 16 ods. 2 

zákona. 

 

 

     Je potrebné sústavne a pravidelne systematicky sledovať a vyhodnocovať vplyvy 

strategického dokumentu, a to minimálne podľa ustanovení § 30 ods. 4 stavebného zákona, 



30 
 

podľa ktorého obec pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúma schválený 

územný plán z hľadiska potrieb jeho zmeny alebo doplnkov. Prípadne obec preskúma či 

nevznikla potreba obstarať nový územný plán. Orgán územného plánovania na miestnej 

úrovni, Obec Domaniža, by mal sústavne sledovať, či nedošlo k zmene územno-

technických, hospodárskych, sociálnych a environmentálnych predpokladov, z navrhnutej 

koncepcie organizácie územia. 

 

6. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch 

do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického 

dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení 

strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu 

schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi    

a informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom. 
 

     Celkove je možné konštatovať, že environmentálne aspekty boli začlenené do 

strategického dokumentu v primeranej miere a zohľadnené aj v správe o hodnotení, ktorá je 

vypracovaná v zmysle prílohy č. 5 zákona dostatočne podrobne. Zhodnotila súčasný stav 

životného prostredia, definovala jednotlivé okruhy problémov z hľadiska životného 

prostredia a zhodnotila možné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie. 

Vznesené pripomienky je možné zohľadniť v konečnom znení strategického dokumentu 

ÚPN O Domaniža.  

 

     Variant strategického dokumentu ÚPN O Domaniža predstavuje environmentálne vhodné 

riešenie rozvoja obce s navrhnutými rozvojovými funkčnými plochami v nadväznosti na 

zastavané územie obce, a to v riešení funkčného využitia plôch hlavne bývania, občianskej 

vybavenosti, rekreácie, športu a výrobno-obchodných plôch a dopravno-technického 

riešenia.  

 

     Strategický dokument bol vypracovaný v jednom variante riešenia. K správe o hodnotení 

strategického dokumentu ÚPN O Domaniža neboli doručené žiadne stanoviská verejnosti, 

taktiež neboli uskutočnené konzultácie v zmysle zákona. 

 

     Navrhované opatrenia  v kapitole  VI. bode 3  sú primerané požiadavkám pre zachovanie 

úrovne kvality životného prostredia. Návrh monitoringu, ktorý je uvedený v časti VI. 

ZÁVERY, bode č. 5 Návrh monitoringu vychádza zo súčasného stavu územia a jeho účelom 

je sledovanie jednotlivých zložiek životného prostredia v súvislosti so špecifickým návrhom 

rozvojových funkčných plôch v území. 

 

     Ak obstarávateľ nezohľadní pripomienky z tohto záverečného stanoviska z posúdenia 

strategického dokumentu a tieto pripomienky si vyžadujú dopracovanie startegického 

dokumentu, je podľa § 15 ods. 5 zákona svoj postup zdôvodniť a takéto zdôvodnenie 

zverejniť a doložiť ho spolu so záverečným stanoviskom z posúdenia startegického 

dokumentu schvaľujúcemu orgánu spolu k návrhu strategického dokumentu. Obstarávateľ 

zverejní stanoviská a pripomienky uplatnené k návrhu strategického dokumentu, pričom 

uvedie, ako ich zohľadnil a zapracoval do tohto návrhu, ako zohľadnil obsah a závery správy 

o hodnotení, ako zohľadnil obsah a závery správy o hodnotení, ako zohľadnil dôsladky 

schválenia strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie. 

 

            V prípade, že schvaľujúci orgán schváli strategický dokument v inom znení, aké 

bolo predložené, v spolupráci s obstarávateľom vypracuje informácie podľa odseku 5. 



31 
 

Obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa 

tohto zákona, spolu s informáciami podľa odseku 5 v listinnom vyhotovení a na elektronickom 

nosiči dát príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle alebo iným 

vhodným spôsobom. 

OU PB, OSŽP  zverejní schválený strategický dokument spolu s informáciami podľa § 15 

odseku 5 zákona na webovom sídle ministerstva. 

 

 

7. Informácia pre schvaľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní 

vplyvov strategických dokumentov. 

 

     Dotknutá verejnosť podľa § 6a zákona je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať 

záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením.  

 

Medzi dotknutú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí: 

a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov, 

b) právnická osoba, 

c) občianska iniciatíva. 

 

     Dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo 

zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do 

schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 

ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2 zákona, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní 

strategického dokumentu. 

 

     V rámci procesu (pri oznámení, rozsahu hodnotenia, prerokovaní správy o hodnotení) 

posudzovania vplyvov v zmysle zákona strategického dokumentu „Územný plán obce 

Domaniža bolo zo strany dotknutej verejnosti (fyzickej a právnickej osoby a občianskej 

iniciatívy) doručené stanovisko  „OÚ PB OSŽP“ podľa § 6 ods. 6 zákona. Možnosť 

zapojenia prostredníctvom konzultácií verejnosť nevyužila. 

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

1. Spracovateľ záverečného stanoviska 

 

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie – Ing. Daniela 

Benčová, v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici – Mgr. Ranáta Beníková, regionálna 

hygienička. 

 

 

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, 

pečiatka 

 

Ing. Pavel Petrík, vedúci odboru 

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 

01 Považská Bystrica 
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3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska 

V Považskej Bystrici dňa 19. septembra  2019 

 

 

 

 

Poučenie. 

 

     Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu podľa zákona sa nevykonáva podľa zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno 

odvolať.  Toto záverečné stanovisko možno preskúmať súdom. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa : podľa rozdeľovníka            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Rozdeľovník : 

 

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

Trenčín 

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

Hviezdoslavova 3, 911 0 1 Trenčín 

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

Hviezdoslavova 3, 911 0 1 Trenčín 

4. Trenčiansky samosprávny kraj,  k Dolnej stanici 7282/20A,  911 01 Trenčín 

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

Považská Bystrica 

6. Okresný úrad  Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH 

7. Okresný úrad  Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OO 

8. Okresný úrad  Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS 

9. Okresný úrad Považská Bystrica,  Pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 

Považská Bystrica 

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

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

11. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia 

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

Bratislava 

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

47,Bratislava 

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

Štúra 1,812 35 Bratislava 

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

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

17. Obec Domaniža, 018 16 Domaniža 426 

18. Obec Prečín, 018 15 Prečín 304 

19. Obec Malé Lednice, Malé Lednice 101, 018 16 Domaniža 

20. Obec Čelkova Lehota, Čelkova Lehota 23, 018 16 

21. Obec Sádočné, Sádočné č. 59, 018 16 Domaniža 

22. Obec Počarová, Počarová 23, 018 15 Prečín 

23. Obec Ďurďové, Ďurďové27, 018 22 Ďurďové 

24. Obec Fačkov, 013 16 Fačkov 

 

                                                


