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Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2020/000464-081

Vybavuje

03. 02. 2020

ROZHODNUTIE
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
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

Záverečné stanovisko

I. Základné údaje o obstarávateľovi

1. Názov
Obec Dolná Mariková

2. Identifikačné číslo
00317152

3. Adresa sídla
Obecný úrad, Dolná Mariková č. 150, 018 02 Dolná Mariková

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa
Ing. Peter Šujak, starosta obce
Obecný úrad
018 02 Dolná Mariková 150
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tel.: 042/435 61 55
e-mail: obec@dolnamarikova.sk

II. Základné údaje o strategickom dokumente

1. Názov
Územný plán obce Dolná Mariková

2. Charakter
Územný plán obce Dolná Mariková (ďalej len „ÚPN O“) je územnoplánovacou dokumentáciou na lokálnej úrovni
a predstavuje významný strategicko – plánovací dokument, ktorý stanovuje smery rozvoja obce Dolná Mariková.
ÚPN O je predmetom posudzovania podľa § 4 ods. 1 zákona.

3. Hlavné ciele
Hlavným cieľom posudzovaného strategického dokumentu ÚPN O Dolná Mariková 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.

Územný plán obce je základným nástrojom pre usmerňovanie a riadenie rozvoja obce, jeho investičnej činnosti,
koordinácie investorských záujmov v súlade so snahou zachovať rovnováhu medzi prírodným a ľudským
potenciálom.

Podľa §1 stavebného zákona, územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a
funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich
životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v
súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

V zmysle § 8 územný plán obce je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie
obce. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy a iné stratégie a programy týkajúce sa hospodárskeho,
sociálneho alebo kultúrneho rozvoja musia byť v súlade so záväznými časťami územnoplánovacej dokumentácie.

Hlavné ciele pre obstaranie územného plánu obce Dolná Mariková:
• zabezpečenie územného rozvoja obce,
• získanie právne záväzného dokumentu, usmerňujúceho rozvoj obce,
• stanovenie zásad funkčného využitia územia obce,
• stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť
podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného
dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability,
• stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v zastavanom území a vo voľnej
krajine,
• vytvorenie podmienok pre vzájomnú koordináciu činností v území, zabezpečujúcu účelné a perspektívne
vynakladanie prostriedkov na technickú infraštruktúru,
• vytvorenie nových funkčných plôch na zastavanie.

Návrhové obdobie ÚPN obce Dolná Mariková je rok 2032.

4. Stručný opis strategického dokumentu

Obec Dolná Mariková 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 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
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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 Dolná Mariková je Ing. arch. Zdenka Brzá, autorizovaný architekt
reg. č. 1770 AA, Šoltésovej 1673/176,017 01 Považská Bystrica.

Strategický dokument Návrh územného plánu obce Dolná Mariková 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 č. 55/2001 Z. z. 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:

TEXTOVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A. hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši
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
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)
2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, s vyznačenou záväznou časťou
riešenia a verejnoprospešnými stavbami ......................... ......... M 1 : 10 000
3. Výkres verejného dopravného vybavenia...............................................................M 1 : 10 000
4. Výkres verejného technického vybavenia (vodné hospodárstvo).......................... M 1 : 10 000
5. Výkres verejného technického vybavenia ( energetika) ....................................... M 1 : 10 000
6. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES.............................M 1 : 10 000
7. Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP a
LP .............................................................................................................................. M 1 : 10 000

ZÁVÄZNÁ ČASŤ (Samostatná príloha) v čelení na:
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- 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 Dolná Mariková v zmysle stavebného zákona a súvisiacich vyhlášok je
administratívnosprávne územie obce Dolná Mariková, ktoré je zhodné s katastrálnym územím Dolná Mariková.
Obec Dolná Mariková tvorí len jedno katastrálne územie, kde sa nachádzajú samostatné urbanistické celky Hadoše,
Kátlina, Dolná Mariková a Besné.

Dolná Mariková

Obec Dolná Mariková sa nachádza v severovýchodnej časti Trenčianskeho kraja, v okrese Považská Bystrica, v
strednom Považí. Počtom obyvateľov (31.12.2016 - 1408) patrí medzi vidiecke sídla okresu Považská Bystrica.
Rozprestiera sa na území 2214,3394 ha, v nadmorskej výške 374 m n. m.

Riešené územie je súčasťou považsko-sídelnej rozvojovej osi. Súčasťou takej osi sú aj územia okresov Nové Mesto
nad Váhom, Trenčín, Púchov, Považská Bystrica.

V súčasnosti je zastavané územie obce Dolná Mariková legislatívne vymedzené hranicou zastavaného stavu k
1.1.1990.

Obcou preteká Marikovský potok, ktorý zberá vodu prostredníctvom dvoch veľkých prítokov z prava Kátlinského
potoka a z ľavej strany potoka Besné a vodných tokov Vlkovec s dvomi bezmennými prítokmi, tok Dielnica s jedným
bezmenným prítokom, jeden bezmenný pravostranný prítok Marikovského potoka v južnej časti katastrálneho
územia obce, vodný tok Chrcholinec so svojimi tromi bezmennými prítokmi a vodný tok Pupkovec so svojim jedným
bezmenným prítokom (Chrcholinec a Pupkovec z priľahlých lesov.

Besné

Pôvodná časť osídlenia postupne vznikala okolo Besného potoka, ktorý tečie v súbehu s cestou III/ 1980 zo
severovýchodu k centru obce. Rovina na úrovni záhrad v severných traktoch pozemkov ustupuje strmým úbočiam
predhoria Javorníkov. Územie je v súčasnosti takmer celé zastavané a tak záujemcovia o bývanie v rodinných
domoch začali využívať aj odľahlejšie a stavebno-technicky náročnejšie územia v katastri obce. Veľmi pekné
a pokojné prírodné prostredie sa stáva opäť zaujímavou lokalitou pre výstavbu, napriek nedostatku prístupov k
technickej infraštruktúre. Riešenie UPN-O rozvíja túto časť obce obytnými územiami. V závere doliny Besného
potoka sa nachádza územie chalupárskej rekreácie.

Kátlina

Kátlina je synonymom rekreácie v Dolnej Maríkovej. Je prístupná cestou III/1979 - úzkou dolinou sa po cca 6
km končí v osade Hadoše. Celé územie miestnej časti je charakteristické malými osídleniami – osadami, ktoré
vznikali vo vyššie položených častiach katastra obklopené horami. Mnohé objekty chátrajú, ale iné sú obnovované.
V súčasnosti slúžia tieto časti prevažne na rekreáciu. Kátlina si zachovala osobitosť prírodného prostredia, niektoré
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objekty majú ešte prevahu pôvodných stavebných prvkov ľudovej architektúry. Sú zásobované elektrickou energiou,
prístupové cesty sú vybudované z kameňa, čiastočne doplnené makadamom.

Na základe Koncepcie územného rozvoja Slovenska (KURS 2001) podľa územného plánu VUC Trenčiansky kraj
v znení ZaD č. 3 je význam obce Dolná Mariková v štruktúre osídlenia definovaný ako sídlo s primárnou funkciou
bývania a území ochrany prírody. Obec Dolná Mariková sa nachádza v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja,
v strednom Považí. Administratívne patrí do okresu Považská Bystrica. Od okresného mesta Považská Bystrica je
vzdialená 14 km, krajské mesto Trenčín je vzdialené 63 km. Najbližšie diaľničné privádzače a železničná stanica
sa nachádzajú v Považskej Bystrici.

Obec leží v Púchovskej vrchovine, v oblasti nízkych Javorníkov. Prírodnou urbanizačnou osou územia je Marikovský
potok, ktorý je pravostranným prítokom rieky Váh.

V súbehu s vodným tokom vedie cesta III/1976 , ktorá je hlavnou urbanizačnou osou územia nielen obce Dolná
Mariková, ale aj celej Marikovskej Doliny. Postupne prechádza obcami Udiča, Hatné, Dolná Mariková, Horná
Mariková. Približne v polovici územia Dolnej Marikovej sa nachádza križovatka s cestou III/1980, ktorá vedie
severovýchodným smerom a je urbanizačnou osou miestnej časti Besné. Ľavostrannou odbočkou je cesta III/1979,
ktorá vedie úzkou dolinou do miestnej časti Kátlina, ktorá je vzdialená približne 6 km.

Kataster obce zaberá rozlohu 22 km2. Väčšina územia je zalesnená. Nadmorská výška stredu obce je 343 m n. m.

Severná časť katastra ohraničená cestami III/1980 a III/1989 sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti CHKO
KYSUCE, v ktorej platí (podľa §13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) druhý stupeň ochrany.

Územie obce patrí do chránenej vodohospodárskej oblasti.

Obce Maríkovskej Doliny nemajú vybudovanú jednotnú verejnú kanalizáciu, verejný vodovod a pre nadmerné
predpokladané náklady sa tu nenachádzajú ani distribučné zariadenia plynu s ktorými nie je uvažované ani v
návrhovom období.

Prehľad riešených plôch s charakteristikou funkčného využitia jednotlivých území
V rámci návrhu ÚPN-O Dolná Mariková je navrhnutých 43 rozvojových lokalít:
Lokality 1 až 30 a 33 – obytné územie
Lokalita 31, 39, 41 a 42 – územie výroby
Lokality 32, 38 a 40 územie rekreácie
Lokality 34 až 36 a 43 – občianska vybavenosť
Lokalita 37 – územie bývania a rekreácie

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

III. Opis priebehu prípravy a posudzovania
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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 Dolná Mariková.

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu zmysle stavebného
zákona:

• prípravné práce obstarávateľa, zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania 09 – 10/2017
• prieskumy a rozbory a Krajinnoekologický plán – spracovanie následne
• zadanie pre ÚPN-O Dolná Mariková – spracovanie – 12/2017
• zadanie pre ÚPN-O Dolná Mariková – prerokovanie- 01-02.2018
• zadanie pre ÚPN-O Dolná Mariková – schválenie – 02/2018
• Návrh ÚPN-O Dolná Mariková - spracovanie - 10/2017
• Návrh ÚPN-O Dolná Mariková – prerokovanie – 10-11/2018
• Návrh ÚPN-O Dolná Mariková – dopracovanie následne
• Návrh ÚPN- Dolná Mariková - zabezpečenie súhlasov po prerokovaní následne
• Návrh ÚPN-O Dolná Mariková – preskúmanie podľa § 25 stav. zákona následne
• schválenie ÚPN-O Dolná Mariková Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Marikovej 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 06/2018 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 18. 6. 2018
• zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente na adrese http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-
obce-dolna-marikova (ďalej len „webové sídlo www.enviroportal.sk“) 20. 06. 2018 a doručenie podľa § 6 ods.2
zákona o posudzovaní vplyvov na zaujatie stanoviska dotknutým obciam a dotknutým orgánom dňa 20. 06. 2018,
• OÚ PB, OSŽP, zároveň podal informáciu dňa 20.06. 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 Dolná Mariková zverejnila oznámenie o strategickom dokumente na úradnej tabuli.
• K oznámeniu o strategickom dokumente bolo doručených celkom 17 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 Dolná Mariková“ na Okresnom úrade 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-2018/007384-30 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 Dolná Mariková zverejnila rozsah hodnotenia.
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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 júni 2019,
• predloženie správy o hodnotení obstarávateľom (obcou Dolná Mariková ) dňa 18. 06. 2019 na OÚ PB, OSŽP spolu
s návrhom strategického dokumentu (Návrhu ÚPN O),
• dokumenty boli zverejnené dňa 02. 09. 2019 podľa zákona na webovom sídle www.enviroportal.sk a na web stránke
obce (www.dolnamarikova.sk) 24. 09. 2019 a úradnej tabuli obce Dolná Mariková,
• dokumenty boli obstarávateľovi, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci (Obci Dolná Mariková) zaslané
dňa 10.09.2019 od OÚ PB listom OÚ-PB-OSŽP-2019/000278-48ZK4 A15. Dotknutým obciam listom OÚ-PB-
OSŽP-2019/000278-48ZK4 A15 zo dňa 10.09.2019 (Obec Horná Mariková, Obec Hatné, Obec Papradno, Obec
Klieština, Obec Vydrná), 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 OÚ-PB-OSŽP-2019/000278-48ZK4 A15 zo dňa 10.09.2019
(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.)
• OÚ PB, OSŽP, zároveň podal informáciu, že verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení
strategického dokumentu „Územný plán obce Dolná Mariková ” najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie
podľa § 10 ods. 2 a ods.3 na: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum
1/1, 017 01 Považská Bystrica
• OÚ PB, OSŽP, zároveň podal informáciu, že konzultácie podľa § 63 zákona k správe o hodnotení strategického
dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbor 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 14,00 h).
• 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) nemusí príslušný orgán prihliadať.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu:

Obec zaslala oznámenie o verejnom prerokovaní listom č. 30/2019/005 dňa 23.9.2019 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
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• 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 Dolná Mariková, 018 02 Dolná Mariková č.150
• Obec Horná Mariková, 018 03 Horná Mariková č. 357
• Obec Hatné, 018 02 Hatné č.46
• Obec Papradno, 018 13 Papradno č. 315
• Obec Klieština, 018 02 Klieština 45
• Obec Vydrná, 020 53 Vydrná 51

Verejné prerokovanie podľa § 11 ods. 3 zákona sa konalo dňa 8.10.2019 o 10:00 hod. na Obecnom úrade v Dolnej
Marikovej.

Doplňujúce informácie podľa § 12 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov:

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. Milana Hodasa 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 22.11.2019.

2. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Mariková.

3. Druh prijatia, rozhodnutia
• Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Dolná Mariková o schválení ÚPN O,
• Všeobecné záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN O.

4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Obec Dolná Mariková zabezpečila vypracovanie správy o strategickom dokumente podľa § 9 ods. 1 zákona. Správu
o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Dolná Mariková (ďalej len „Správa“) vypracovala Ing.
Nadežda Odnogová.

Správa má 65 strán, je vypracovaná formálne správne, v súlade s prílohou č. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie. 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 Považská Bystrica určil listom č. OU-PB-OSZP-2019/000278-75 Zk5 10 z dňa 23.10.2019
Ing. Milana Hodasa na vypracovanie posudku, ktorý je zapísaný ako fyzická osoba v Zozname odborne spôsobilých
osôb na MŽP SR pod č. 672/2018/OPV.

Spracovateľ odborného posudku vypracoval posudok a prílohu Návrh záverečného stanoviska podľa §§ 13
a 14 zákona na základe Správy, strategického dokumentu (Návrhu ÚPN O Dolná Mariková), konzultácií s
obstarávateľom (Obcou Dolná Mariková) a OÚ PB, OSŽP, stanovísk doručených k Oznámeniu o strategickom
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dokumente a stanoviská k nemu, Rozsah hodnotenia pre strategický dokument, záznam z verejného prerokovania a
odborných vedomostí a poznatkov z posudzovania vplyvov na životné prostredie a územného plánovania.

Spracovateľ posudku odporúča 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-2019/000580-020/KŠ, 10.9.2019)

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 vydal nasledovné
stanovisko:
Upozorňujeme, že celková výmera plôch v tabuľke Vyhodnotenia perspektívneho použitia PPF a LPF na
nepoľnohospodárske účely je v predloženej správe odlišná od celkovej výmery v tabuľke v predloženom návrhu
ÚPN-O.
Na strane 27 – prvá odrážka – opraviť číslo zákona o ochrane pred povodňami.
Na strane 47 kapitola V.2 – v druhom odseku žiadame preformulovať myšlienku, nakoľko z § 1 stavebného zákona
nevyplýva, že obec spadá do kategórie sídel s menej ako 2000 obyvateľmi tak ako sa uvádza v texte.
Na strane 57 je potrebné opraviť číslo listu, ktorým okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky vydal
stanovisko podľa § 20 ods. 5,6 stavebného zákona s odporúčaním schváliť predložený návrh Zadania (OU-TN-
OVBP1-2018/001564-006/JD zo dňa 21.02.2018). Zároveň žiadame opraviť dátum schválenia Zadania pre Územný
plán obce Dolná Mariková. Nie je možné, aby Návrh Zadania bol schválený ešte pred vydaním stanoviska nášho
úradu podľa § 20 ods. 5,6 stavebného zákona.
Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, k predloženej správe o hodnotení má formálne pripomienky, ktoré
sú relevantné a treba ich zapracovať do strategického dokumentu.

Okresný úrad v Trenčíne odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova 3, 911 0 1
Trenčín (list č. OU-TN-OSZP1-2019/028796-002, 28.08.2019)

V predloženej správe o hodnotení sú vyhodnotené predpokladané vplyvy realizácie návrhu územnoplánovacej
dokumentácie na životné prostredie. Vplyvy na flóru, faunu a biotopy (kapitola C.III.7) sú vyhodnotené vo
všeobecnej rovine s konštatovaním, že pre každú lokalitu budú vyhodnotené zábery biotopov pri územnom konaní,
hoci ich výskyt na jednotlivých lokalitách je zmapovaný (odborné stanovisko ŠOP SR, správy CHKO Kysuce,
CHKOKY/368-001/2018/DP zo 17.12.2018).
V rámci vyhodnotenia by sme privítali porovnanie súčasného stavu s návrhom, napríklad uvedením koeficientu
ekologickej stability pre územie obce pre nultý i navrhovaný variant.
V kapitole C.II.6 odporúčame označiť vedecké názvy kurzívou a vymedziť stav o faune územia.
K strategickému dokumentu (návrh ÚPN) orgán ochrany prírody a krajiny, konštatuje, že sa v ňom nachádzajú
všetky osobitne chránené časti prírody a krajiny. Čísla prvkov RÚSES (biocentrá) odporúčame v texte doplniť podľa
nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v aktuálnom znení, rovnako doplniť
v smernej časti nadregionálne biocentrum NBc 1 Javorník (severný cíp územia) a regionálny terestrický biokoridor
v západnej časti primkýnajúci sa k RBc 13 Dubové-Hlboké-Katlina. V grafickej časti výkresu ochrany prírody a
krajiny, je potrebné zosúladiť prvky v legende a mape (farby a smery šrafovania) a doplniť regionálny hydrický
biokoridor Marikovského potoka.
Podľa odborného stanoviska ŠOP SR, Správy CHKO Kysuce (CHKOKY/368-001/2018/DP zo 17.12. 2018,
doručeného orgánu ochrany prírody a krajiny 21. januára 2019), požadujeme vypustiť lokalitu 40 Marálovci/
Kátlina, kde sa podľa uvedeného odborného stanoviska nachádza komplex travinnobylinných biotopov národného
a európskeho významu.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany a prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, po preskúmaní správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN obce Dolná Mariková
konštatuje, že správa o hodnotení po obsahovej stránke rešpektuje záujmy ochrany prírody a krajiny, čím odporúčame
jej schválenie po zapracovaní vyššie uvedených pripomienok.
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Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, odporúča schváliť správu o hodnotení strategického dokumentu
po zapracovaní pripomienok. Odporúčam zohľadniť pripomienky formálneho charakteru a zapracovať ich do
strategického dokumentu v čo najväčšej možnej miere. Pripomienku zaoberajúcu sa zhodnocovaním záberu biotopov
odporúčam zapracovať do strategického dokumentu. Lokalitu č. 40 z dôvodu výskytu komplexov významných
biotopov odporúčam vypustiť zo strategického dokumentu.

Trenčiansky samosprávny kraj, k Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (list č. TSK/2019/08047-4, 3.9.2019)

K predloženému dokumentu vydávame z hľadiska kompetencií Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti
územného plánovania nasledovné stanovisko:
Trenčiansky samosprávny kraj súhlasí so Správou o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Dolná
Mariková“ a s návrhom strategického dokumentu „“Územný plán obce Dolná Mariková“ v predloženej podobe bez
pripomienok.

Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica (list č.
A/2019/01812 -2-HŽPaZ, 17.09.2019)

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie,
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO 00 151 866 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 Dolná Mariková“, obstarávateľ: Obec Dolná
Mariková, 018 02 Dolná Mariková č. 150, IČO 00 317 152.
Vyhodnotenie stanoviska : stanovisko je kladné, bez pripomienok.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH (list č. OU-PB-
OSZP-2019/011594-2 ZG4 5, 09.09.2019)

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 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 Dolná Mariková“, bez pripomienok.

Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, bez pripomienok.

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OO (list č. OU-PB-
OSZP-2019/11574-2, 10.09.2019)

Návrh ÚPN obce rieši rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v obci Dolná Mariková a vytvára územné podmienky
pre výstavbu 195 bytových jednotiek prevažne v rodinných domoch. ÚPN-O nepredpokladá výraznú zmenu
priestorového a funkčného využitia územia.

Obec nie je zásobovaná plynom ani sa v budúcnosti s plynofikáciou neuvažuje. V dotknutom území sa nenachádzajú
významné zdroje znečisťovania ovzdušia. Zdrojom znečisťujúcich látok sú rodinné domy a objekty, ktoré
na vykurovanie využívajú tuhé palivá. Navrhuje sa nahradenie vykurovania domácnosti z pevného paliva na
ekologickejšie napr. vykurovanie elektrickým kúrením, vykurovanie peletkami, štiepkami. 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.
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Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, bez pripomienok.

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS (list č. 2019/012690/ZB4,
02.10.2019)

Návrh územného plánu Obce Dolná Mariková rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje
jeho zásady, navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu,
kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného
rozvoja.
Tunajší úrad z hľadiska sledovania záujmov štátnej vodnej správy k predloženému návrhu uvádza
• pri návrhu rozvojových plôch rešpektovať pobrežné pozemky vodných tokov podľa § 20 zákona č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami.
• rešpektovať priebeh záplavových čiar vodného toku Marikovský potok v zmysle máp povodňového ohrozenia.
• zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie komunálnych odpadových vôd riešiť podľa technických a
kapacitných možností prostredníctvom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
• riešené územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy a Javorníky, v ktorej možno plánovať a
vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok
ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd.
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-2019/011764-003, 12.09.2019)

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OÚ-PLO) sa vyjadril k Návrhu Územného
plánu Dolná Mariková už vo svojom stanovisku OU-PB-PLO-2018/001347-004 zo dňa 23.11. 2018 pri jeho
prerokovaní a trvá na svojom stanovisku, nakoľko v predloženej Správe o hodnotení strategického dokumentu
„Územný plán obce Dolná Mariková“ sa nezohľadňujú.
V uvedenom stanovisku sa uvádza:
Návrh uvažuje s novými lokalitami nachádzajúcimi sa v ochrannom pásma lesa, a to lokality č. 4, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 32, 33, 36 a 43, pričom v lokalitách je možné umiestňovať stavby so základmi do dostatočnej vzdialenosti
od hranice lesného pozemku, aby nedochádzalo ku radikálnemu zásahu do koreňového systému stromov rastúcich
na lesnom pozemku a predišlo sa poškodeniu majetku pred pádom stromov. Navrhované lokality neobmedzia
hospodárenie v priľahlých lesoch.
Lokalita č. 40 Marálovci/Kátlina s funkčným využitím individuálnej chatovej rekreácie, penzión a športové plochy
uvažuje so záberom lesnej pôdy 0,87 ha, pričom uvažuje s lesnými pozemkami, ktoré nie sú zariadené ako lesné
porasty, ale ide o iný lesný pozemok č. 142 podľa plochovej tabuľky Lesného celku Mariková. Cez uvedenú
lokalitu prechádza prístupová cesta do okolitých porastov, z toho dôvodu OÚ-PLO žiada vhodným spôsobom
do návrhu zabezpečiť podmienku nezamedziť prístup na účelovej komunikácii mechanizmom slúžiacim lesnému
hospodárstvu.
Lokalita č. 1 Dušianovec je vyhodnotená ako záber lesných pozemkov 0,2076 ha, ktorá v skutočnosti zaberá
poľnohospodársku pôdu – trvalý trávny porast, z toho dôvodu OÚ-PLO žiada o opravu v časti Vyhodnotenie
perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske
účely.
Vyhodnotenie stanoviska: v stanovisku sa požaduje zohľadnenie pripomienok. Odporúčam rešpektovať požiadavku
týkajúcu sa všetkých lokalít nachádzajúcich sa v ochrannom pásme lesa a umiestňovať stavby so základmi
do dostatočnej vzdialenosti od hranice lesného pozemku. Túto požiadavku odporúčam adresovať predovšetkým
na následný proces projektovej prípravy jednotlivých navrhovaných činností. Lokalitu č. 40 z dôvodu výskytu
komplexov významných biotopov odporúčam vypustiť zo strategického dokumentu, preto pripomienka uvedená v
stanovisku nie je relevantná. Záber poľnohospodárskej pôdy lokality č. 1 odporúčam správne uviesť v strategickom
dokumente.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava (list č. 05477/2019/IDP/71097, 12.9.2019)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“) berie predmetné zaslanie správy o
hodnotení a návrhu strategického dokumentu na vedomie a nemá k nemu žiadne ďalšie pripomienky. Zároveň MDV
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SR žiada v ďalších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie o rešpektovanie pripomienok a podnetov, ktoré Vám
boli zaslané listom č. 23103/2018/OSR/61508 zo dňa 13. 8. 2018.

Vyhodnotenie stanoviska: Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, zaslanie správy o hodnotení a návrhu
strategického dokumentu „ÚPN-O Dolná Mariková“ berie na vedomie. Žiada rešpektovať pripomienky a podnety
k ÚPN-O Dolná Mariková, ktoré boli zaslané listom č. 23103/2018/OSR/61508 zo dňa 13. 8. 2018. Požiadavka je
relevantná, pripomienky a podnety sú vyhodnotené v správe o hodnotení v tabuľke na strane 59-60: Vyhodnotenie
splnenia alebo nesplnenia k oznámeniu. Pripomienky boli akceptované v strategickom dokumente.

Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava (list
č. 3869/2019-5.3 48683/2019, 19.09.2019)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len „ministerstvo“)
Vám na základe oznámenia o strategickom dokumente Územný plán obce Dolná Mariková, návrh a Správa o
hodnotení 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 Dolná Mariková (ďalej len „predmetné územie“ sú evidované dve upravené skládky
tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť
v územnoplánovacej dokumentácii.

2. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované
nasledovné environmentálne záťaže:
Názov EZ: PB(002) / Dolná Mariková – bývalá riadená skládka odpadov Kalužov
Názov lokality: bývalá riadená skládka odpadov Kalužov
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Pravdepodobná environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.
3. 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 Dolná Mariková je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívnych,
potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácii. Aktívne zosuvy sa nachádzajú na západnej a juhovýchodnej
časti katastrálneho územia a pravdepodobne vznikli účinkom klimatických faktorov a podzemných vôd. Nestabilné
je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie
existujúcich zosuvov. Aktivizácia svahových deformácii je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi
antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až
nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50
000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a
informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné
účely.
4. 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.

5. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.Sk/mapportal/#/aplikacia/14.
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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 aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného
využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým
prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácii nie sú vhodné pre stavebné účely.
b) stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového
rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné. Vznesené požiadavky v bodoch 1 až 5 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. 864-2056/2019, 06.09.2019)
stanovisko:
Obvodný banský úrad v Prievidzi v katastrálnom území obce Dolná Mariková neeviduje žiadne záujmy, ktoré by bolo
potrebné chrániť podľa banských predpisov, t.j. neeviduje žiadne vyhradené ani nevyhradené ložiská úžitkových
nerastov a preto nemá pripomienky k zaslanej správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu.

Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, bez pripomienok.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (list č. KPUTN-2019/20465-3/72315/
RUZ, 10.09.2019)

Krajský pamiatkový úrad v súlade s § 11 odseku 2 písmena d) a v nadväznosti na § 29 odseku 4 zákona NR SR č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a na základe vyššie uvedeného oznámenia
vydáva nasledovné
stanovisko:
Nakoľko v správe o hodnotení strategického dokumentu: „Územný plán obce Dolná Mariková“ spracovateľ
zapracoval všetky podmienky, ktoré mu boli určené stanoviskom číslo spisu: KPÚTN-2018/13461-2/51666/RUZ zo
dňa 28. júna 2018, Krajský pamiatkový úrad Trenčín neurčuje ďalšie skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zapracovať
do Správy o hodnotení strategického dokumentu.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín týmto záväzným stanoviskom určuje podmienky z hľadiska ochrany
pamiatkového fondu a nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy vyžadované podľa
osobitných právnych predpisov. Zároveň uvádza, že toto záväzné stanovisko je záväzným stanoviskom pre konanie
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, bez pripomienok.

5. Verejné prerokovanie a jeho závery

Prerokovanie správy o hodnotení SEA ÚPN-O Dolná Mariková a strategického dokumentu ÚPN-O Dolná Mariková
so štátnou správou a verejnosťou sa konalo na Obecnom úrade Dolná Mariková 08.10.2019 o 10,00 hodine.
Z neúčasti na prerokovaní SEA sa ospravedlnili:
Ing. arch. Zdena Brzá – spracovateľ ÚPN-O Dolná Mariková
Ing. Nadežda Odnogová – spracovateľka SEA ÚPN-O Dolná Mariková
Ing. Jozefína Košinárová – zástupca OÚ Trenčín odboru výstavby a bytovej politiky
Ing. Daniela Jarolímová – zástupca OÚ Trenčín odboru výstavby a bytovej politiky
Prerokovanie otvoril starosta obce Ing. Peter Šujak, ktorý privítal občanov obce a zástupcov štátnej správy
z Okresného úradu Považská Bystrica z odboru starostlivosti o životné prostredie Ing. Danielu Benčovú,
spracovateľov ÚPN-O Dolná Mariková, ktorých zastupoval obstarávateľ ÚPN-O Ing. Marta Slamková. Starosta
následne odovzdal slovo Ing. Daniele Benčovej, zástupkyni OÚ Považská Bystrica, ktorá oboznámila prítomných
s procesom SEA posudzovania strategického dokumentu, podľa zákona 24/2006 Z. z. v platnom znení. Uviedla, že
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proces posudzovania strategického dokumentu ÚPN-O je zdĺhavý a od začatia Oznámenia o strategickom dokumente
až po vydanie Záverečného stanoviska ÚPN-O trvá 13 mesiacov.
Strategický dokument ÚPN-O Dolná Mariková a Správu o hodnotení Návrh ÚPN-O Dolná Mariková predstavila
Ing. Marta Slamková, ktorá prítomnú verejnosť oboznámila s vplyvmi strategického dokumentu na obyvateľov,
pôdu, vodu, horninové prostredie a ovzdušie.
Zástupcu OÚ Trenčín odbor opravných prostriedkov Ing. Miloša Blaška zaujímal o vplyv strategického dokumentu
na chránenú pôdu.
Prítomných občanov zaujímalo, kedy bude strategický dokument dokončený a kedy si už môžu začať
vybavovať stavebné povolenie na stavbu rodinných domov. Spracovatelia ÚPN-O Dolná Mariková odpovedali, že
predpokladajú s ukončením ÚPN-O vo februári 2020.
Ing. Daniela Benčová odovzdala stanoviská zaslané k Správe o hodnotení ÚPN-O, ktoré je potrebné zapracovať do
ÚPN-O Dolná Mariková.
Vzhľadom na to, že prítomní občania nemali k SEA strategického dokumentu ÚPN-O Dolná Mariková otázky,
starosta obce verejné prerokovanie ukončil.
Prítomní:
Ing. Daniela Benčová - okresný úrad Považská Bystrica Odbor starostlivosti o životné prostredie
Ing. Peter Šujak – starosta obce
Ing. Miloš Blaško – okresný úrad Trenčín Odbor opravných prostriedkov
Ing. Marta Slamková – obstarávateľ
Verejnosť:
verejného prerokovania sa zúčastnili sa 2 predstavitelia verejnosti
Vyhodnotenie verejného prerokovania posudzovateľom:

Obec ani verejnosť nemajú námietky k navrhovanému strategickému dokumentu a správe o hodnotení z hľadiska
vplyvu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, resp. nevyužili 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.
Vplyvy na obyvateľstvo
Úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov navrhovaného strategického dokumentu bola posúdená hlavne
na základe popisu jednotlivých zložiek životného prostredia a z hľadiska environmentálnych, ekonomických,
sociálnych a územno-technických dôsledkov.
Územný plán obce je územnoplánovací dokument, ktorý nemá priamy vplyv na životné prostredie, resp. zdravie
obyvateľov. Hlavným cieľom je vytvorenie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude komplexne riešiť územný
rozvoj obce a bude po schválení záväzným dokumentom pre obec, obyvateľov obce a ostatných účastníkov procesu
povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja obce.

V riešení UPD obce Dolná Mariková neboli navrhnuté žiadne riešenia, ktoré by mohli potenciálne ohroziť zdravotný
stav obyvateľstva, narušovali kvalitu a pohodu života, alebo mali negatívne sociálno-ekonomické dopady.

Návrh riešenia predkladá viaceré návrhy, smerujúce k zlepšovaniu životného prostredia a zlepšovanie
sociálnoekonomických podmienok života ľudí. Sú to predovšetkým návrhy v oblasti dopravy, technickej
infraštruktúry, environmentálnej infraštruktúry, vytvorenia podmienok pre oddych a rekreáciu a celý súbor opatrení
a návrhov na revitalizáciu urbanizovaného a krajinného prostredia, zachovania kultúrnych a prírodných hodnôt.



KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
OU-PB-OSZP-2020/000464 081 0004422/2020 Externý odoslaný záznam hodnoverná elektronická

15 / 24

Medzi pozitívne vplyvy na obyvateľstvo patria predovšetkým socioekonomické dôsledky riešenia návrhu ÚPN-O
uspokojenie nárokov na bývanie, možnosť rekreácie, rozšírenie možnosti zamestnávania a zníženie dochádzky za
prácou, v prípade, že sa naplnia deklarované zámery. Významný pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľov
predstavuje realizácia plošného odkanalizovania obce, kde sa zníži úroveň znečistenia podzemných a povrchových
vôd so zdravotnými dopadmi.

Z negatívnych vplyvov na obyvateľstvo je možné uviesť dočasné zníženie pohody a kvality života pri realizácii
zámerov výstavby, záber pozemkov s nelesnou drevinovou vegetáciou, lúkami, ktoré tvoria vidiecky kolorit obce.
Vo svojej záväznej časti ÚPN obce navrhuje ekostabilizačné opatrenia, ktoré nebudú mať len pozitívne
environmentálne dopady, ale ich nepriamym pozitívnym vplyvom bude aj zlepšenie ekonomických a sociálnych
podmienok pre dotknuté obyvateľstvo.

Návrh ÚPN‐O Dolná Mariková neobsahuje riešenia, ktoré by v sebe niesli riziká ohrozenia zdravotného
stavu obyvateľstva, ktoré by mali negatívne sociálno‐ekonomické dopady, alebo narušovali pohodu a kvalitu
života, resp. stav životného prostredia. Návrh ÚPN obsahuje riešenia zásobovania pitnou vodou, dobudovania
technickej infraštruktúry, rozvoja bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie a výroby. Zároveň prináša návrhy
- ekostabilizačné opatrenia, ktoré z vyššie uvedeného hľadiska so sebou prinášajú celý rad pozitívnych riešení
na skvalitnenie ekonomických, sociálnych a ekologických podmienok pre dotknuté obyvateľstvo. Návrh ÚPN-O
nenavrhuje také funkcie, ktoré by narúšali kvalitu životného prostredia obyvateľov obce. Do územného plánu obce
sa premietajú zámery vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja.

Proces pripomienkovania a hodnotenia ÚPN obce Dolná Mariková má za úlohu zhodnotiť a následne minimalizovať
resp. eliminovať všetky negatívne činnosti, ktoré by niesli zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky
a súvislosti, resp. by spôsobovali narušenie pohody a kvality života obyvateľstva alebo by mali vplyv na
kvalitu dotknutých zložiek životného prostredia. Pri riešení jednotlivých plôch a najmä pri realizácii konkrétnych
investičných zámerov je potrebné z hľadiska minimalizácie negatívnych vplyvov vychádzať už v predprojektovej
i projektovej príprave z platnej legislatívy. Významným je najmä hodnotenie vplyvov navrhovaných činností
v prípade splnenia parametrov činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., dodržiavanie platných limitov
územia, dodržiavanie regulatívov stanovených ÚPN obce Dolná Mariková i všetkých príslušných legislatívnych
predpisov. Vo svojej záväznej časti ÚPN obce navrhuje ekostabilizačné opatrenia, ktoré nebudú mať len pozitívne
environmentálne dopady, ale ich nepriamym pozitívnym vplyvom bude aj zlepšenie ekonomických a sociálnych
podmienok pre dotknuté obyvateľstvo.

Nulový variant by znamenal rozvoj územia živelne, bez rozvoja a tým nárastu obyvateľov.
Názor posudzovateľa: Nepredpokladajú sa negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva. Pre zníženie potenciálneho
vplyvu na obyvateľstvo sa odporúča rešpektovať požiadavku týkajúcu sa všetkých lokalít nachádzajúcich sa v
ochrannom pásme lesa, kde je potrebné umiestňovať stavby so základmi do dostatočnej vzdialenosti od hranice
lesného pozemku. Nebude tak dochádzať ku radikálnemu zásahu do koreňového systému stromov rastúcich na
lesnom pozemku a predíde sa tak poškodeniu majetku pred pádom stromov.

Vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy, geomorfologické pomery
Vzhľadom na typ geologického podložia sa nepredpokladajú osobitne závažné dopady vyplývajúce z navrhovaného
funkčného a priestorového usporiadania a využívania územia. Pri umiestňovaní stavieb na navrhovaných funkčných
plochách budú konkrétne podmienky geologických pomerov zisťované inžiniersko-geologickým prieskumom a jeho
výsledky bude potrebné zohľadňovať pri zakladaní stavieb.
Je potrebné rešpektovať lokality s výskytom zosuvov a plochy ohrozené povodňami.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia výskyt
potenciálnych svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych
a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Návrh ÚPN - O Dolná
Mariková nemá vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny a geodynamické javy a geomorfologické pomery.
Vplyvy na nerastné suroviny
Na území obce Dolná Mariková sa neťažia žiadne nerastné suroviny, nenachádzajú sa tu žiadne výhradné ložiská
nerastov ani ložiská vyhradených nerastov, z tohto hľadiska je hodnotenie uvedenej problematiky irelevantné.

Navrhovaný ÚPN - obce Dolná Mariková nebude mať vplyv na nerastné suroviny,
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Vplyvy na godynamické pomery
Na území obce Dolná Mariková, kde sa počíta s realizáciou činnosti vymedzením nových funkčných plôch nie je
dokumentovaný výskyt geodynamických javov, z hľadiska výskytu geodynamických javov územie je stabilné.

Navrhovaný ÚPN - obce nebude mať vplyv na geodynamické javy a geomorfologické pomery.

Názor posudzovateľa: vzhľadom na výskyt svahových deformácií v riešenom území je potrebné pri následnom
procese projektovej prípravy jednotlivých navrhovaných činností posúdiť a overiť vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov inžinierskogeologickým
prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

Vplyvy na klimatické pomery
Navrhovaný strategický dokument je zosúladený so Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Je 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. Pri dodržaní
záväzných regulatívov najmä v oblasti ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny,
vytvárania a udržiavania ekologickej stability ako aj starostlivosti o životné prostredie sa zabezpečí priaznivý stav
aj v oblasti klímy a mikroklimatických pomerov.

Rozsahom riešenia navrhovaných činností t. j. rozvojom funkčných plôch nedôjde k vplyvom na klimatické pomery,
ktoré by boli priamo vnímateľné, alebo zaznamenateľné.

Navrhovaný ÚPN - obce nebude mať vplyv na klimatické pomery v obci.

Názor posudzovateľa: V záväznej časti návrhu ÚPN-O sú zapracované opatrenia na zadržanie dažďových vôd zo
striech a ich využívanie na zavlažovanie. V súčasnosti sú známe negatívne dôsledky zmeny klímy na urbanizované
prostredie je preto potrebné dbať na to, aby sa zmena klímy prejavovala čo najmenšej možnej miere. Preto je potrebné
zapracovať do záväzných častí strategického dokumentu aj ďalšie navrhované adaptačné opatrenia.

Vplyvy na ovzdušie
ÚPN obce Dolná Mariková rešpektuje zákon 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. V ÚPN obce
Dolná Mariková sa neuvažuje so situovaním veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia. V zásadách a regulatívoch
starostlivosti o životné prostredie požaduje ÚPN obce Dolná Mariková z hľadiska ochrany ovzdušia pri výstavbe
nových zariadení, ktoré by mohli byť zdrojom znečistenia ovzdušia, alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení,
aby boli zvolené najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranosť nákladov na ich obstaranie; všetky
existujúce a navrhované komunikácie v zastavanom území riešiť so spevneným, bezprašným povrchom; stavebné
prace vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológii na zamedzenie zvýšenia sekundárnej
prašnosti počas realizácie prac (zakrytie sypkých materiálov, zákaz spaľovania materiálov); po stavebných prácach
zabezpečiť rekultiváciu územia, po ukončení terénnych a stavebných prác realizovať terénne úpravy s následným
zatrávnením voľných nezastavaných plôch a doplnením vyššej vegetácie.

Pre emisie škodlivých látok je potrebné konštatovať, že sa jedná o prevažujúcu zdrojovú, cieľovú a vnútornú dopravu
s malým objemom dopravy (s prevažujúcou osobnou a autobusovou dopravou), ktorá nevytvára vysoké koncentrácie
škodlivých splodín z dopravy v ovzduší pri vysokej možnosti ich rozptylu.

Navrhovaná plocha výroby, na ktorej sa plánuje výstavba zberného dvora a kompostrárne je od obytnej zástavby
vzdialená 200 m. Kompostáreň bude zaradená medzi malé zdroje znečistenia ovzdušia. ÚPN-O navrhuje na
eliminovanie vplyvov na ovzdušie a ako aj eliminovanie vplyvu zápachom na okolité prostredie výsadbu izolačnej
zelene okolo celej plochy navrhovanej výroby. Taktiež SEA ÚPN-O upozorňuje aby v následnej projektovej
dokumentácií kompostárne a zberného dvora boli navrhnuté také technické riešenia a technologické postupy aby
neobťažovali okolitú zástavbu zápachom. Odborná literatúra pre umiestňovanie kompostárni a zberného dvora
neuvádza ochranné pásma od obytnej zástavby ani zaťaženie obyvateľov nebezpečnými splodinami z ovzdušia a
pachom. Pri dodržaní záväzných regulatívov ÚPN obce Dolná Mariková a platných právnych predpisov v oblasti
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ochrany ovzdušia a v oblasti starostlivosti o životné prostredie sa nevytvoria žiadne predpoklady pre významné
ohrozenie ovzdušia ani zvýšenie koncentrácie emisií a imisií nad prípustné limity.

Názor posudzovateľa: Zdrojom znečisťujúcich látok sú momentálne najmä rodinné domy a objekty, ktoré
na vykurovanie využívajú tuhé palivá. Navrhuje sa nahradenie vykurovania domácnosti z pevného paliva na
ekologickejšie napr. vykurovanie elektrickým kúrením, vykurovanie peletkami, štiepkami. Návrh strategického
dokumentu nevyvoláva žiadne priame negatívne vplyvy na ovzdušie. V ÚPN-O sa navrhuje na eliminovanie vplyvov
na ovzdušie a eliminovanie zápachu na okolité prostredie výsadba izolačnej zelene okolo celej plochy navrhovanej
výroby.

Vplyvy na vodné pomery (napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby)
Vplyvy na kvalitu a dostupnosť pitnej vody sa nepredpokladajú, v území nie je dostatok zdrojov na zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou, zásobovanie je realizované zo studní skupinovým vodovodom a čiastočne aj verejným
vodovodom. Nebudú zmenené ani odtokové pomery jestvujúcich vodných tokov. Predpokladá sa výrazné zlepšenie
ochrany povrchových a podzemných vôd návrhom kanalizácie a odvedenie odpadových vôd z plánovanej výstavby
do ČOV.

V rámci navrhovaného územného rozvoja obce je potrebné rešpektovať vodné toky a pri vlastnom návrhu
rozvojových zámerov vychádzať z nasledovných požiadaviek:

- rešpektovať Zákon o vodách č.364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami a príslušné platné normy STN 75 2102 „ Úpravy riek a potokov“ a pod.,
- prípadné križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a
súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“,
- v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. (Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102 je potrebné zachovať
a rešpektovať ochranné pásmo vodohospodársky významného toku Marikovka v šírke min. 10 m od brehovej čiary
a min. 5m od brehovej čiary ostatných vodných tokov obojstranne,
- v ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s
látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí,
- tiež je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom, bez trvalého oplotenia,
z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity,
- rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov, zákazy a obmedzenia z nich vyplývajúce.

Realizácia rozvojových zámerov návrhu ÚPN obce Dolná Mariková v zmysle vyššie uvedených zásad neovplyvní
výrazne hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia.
Názor posudzovateľa: Odporúčam podmieniť rozvoj územia nachádzajúceho sa v zátopovom území až po
zabezpečení adekvátnej protipovodňovej ochrane na vodnom toku Marikovský potok.
Vplyvy na pôdne pomery a lesné pomery (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia
Pri posúdení vplyvov Návrhu ÚPN‐O Dolná Mariková na poľnohospodársku pôdu, možno považovať za najväčší
vplyv záber poľnohospodárskej pôdy. Záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely sa týka 23
lokalít. Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v rámci návrhu ÚPN obce Dolná Mariková
predstavuje záber plôch s celkovou rozlohou 30,32 ha poľnohospodárskej pôdy. Napriek záberu poľnohospodárskej
pôdy na nepoľnohospodárske účely, možno skonštatovať, že navrhované lokality sú navrhnuté v nadväznosti na
zastavané územie a existujúcu infraštruktúru, teda nebude narušená ucelenosť honov, ani nedôjde k fragmentácii
a izolácii poľnohospodárskej pôdy. Rozsah záberu poľnohospodárskej pôdy je primeraný k návrhovému obdobiu
ÚPN–O.
V návrhu ÚPN-O Dolná Mariková dochádza k záberu lesnej pôdy jeho vplyv na lesnú pôdu je minimálny.
Názor posudzovateľa: Odporúčam prehodnotiť a zdôvodniť rozsah predpokladaného záberu poľnohospodárskej
pôdy na nepoľnohospodárske využitie a len vo výnimočných prípadoch zastavať chránenú pôdu. Odporúčam vylúčiť
záber lesnej pôdy v lokalite č. 40 nachádzajúci sa na lesnom pozemku č. 142, ktorý patrí do kategórie 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 Beskydy a Javorníky, preto nie je
žiaduce znižovať výmeru lesných porastov zastavanými plochami.

Vplyvy na flóru, faunu a ich biotopy
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napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a
živočíšstva atď.

Ohrozenie z navrhovanej územnoplánovacej dokumentácie z hľadiska biotopov a vzácnejších druhov rastlín a
živočíchov. Pôvodnú flóru územia ohrozujú agresívne invázne druhy rastlín, ktoré sa šíria pozdĺž vodných tokov a
antropogénnych koridoroch (cesty...). Riziko poškodzovania domácej flóry spočíva tiež v nedostatočnej znalosti o
biológii týchto rastlín a ich úmyselné vysadzovanie v rekreačných lokalitách, odkiaľ sa môžu nekontrolovateľne šíriť
do voľnej prírody a predstavovať ohrozenie zachovalých biotopov. Vzhľadom na vzdialenosť väčšiny významných
prírodných ekosystémov od novo navrhovaných lokalít podľa návrhu územného plánu nie je predpoklad priameho
negatívneho ovplyvnenia celkového genofondu a biodiverzity širšieho záujmového územia. Celkové stanovenie
rozsahu zásahov do biotopov a zásahov do porastov drevín bude potrebné konkretizovať pre každú stavbu či
činnosť osobitne v zmysle platných legislatívnych predpisov. V prípade, že na dotknutých plochách sa vyskytujú
biotopy európskeho alebo národného významu, alebo predstavujú lokality výskytu chránených druhov rastlín alebo
živočíchov, zásah do týchto lokalít je možný len v súlade s podmienkami zákona o ochrane prírody a krajiny. Ak
bude pri výstavbe potrebný výrub stromov mimo les, bude potrebné žiadať súhlas orgánu ochrany prírody v zmysle
§ 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu rizika šírenia inváznych druhov rastlín a živočíchov je nevyhnutné rešpektovať zákon 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny, z dôrazom na §7a a §7b a vyhlášku MŽP SR 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Návrh ÚPN-O v rámci navrhovaných opatrení zamedzuje negatívnemu
vplyvu na faunu, flóru a biotopy.
Názor posudzovateľa: Vplyvy na flóru, faunu a biotopy sú vyhodnotené vo všeobecnej rovine s konštatovaním,
že pre každú lokalitu budú vyhodnotené zábery biotopov pri územnom konaní, hoci ich výskyt na jednotlivých
lokalitách je zmapovaný. Pripomienku zaoberajúcu sa zhodnocovaním záberu biotopov odporúčam zapracovať do
strategického dokumentu.
Vplyv na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny
Navrhované rozvojové lokality sú lokalizované v nadväznosti na zastavané územie, teda nedôjde k významným
zmenám v štruktúre krajiny, ani jej scenérie a k jej fragmentácii. Urbanizované územie sa posilní skompaktnením
urbanizovanej štruktúry v katastri obce. Realizácia dopravnej a technickej infraštruktúry nebude mať vplyv na
scenériu v krajine.

Z hľadiska vplyvov na krajinu nie sú predpokladané významné negatívne vplyvy.
Realizácia návrhu územného plánu obce Dolná Mariková nevyvolá žiadne vplyvy tohto druhu.

Vplyv na chránené územia a ochranné pásma
napr. na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislú európsku sústava chránených
území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti, na územný
systém ekologickej stability.

Riešené územie sa nachádza z časti v CHKO Kysuce. Vzhľadom na rozsah plánovanej činnosti sa nepredpokladá
významný priamy ani nepriamy vplyv na chránené územia, územia Natura 2000. Predmetnou územnoplánovacou
činnosťou nedôjde k ovplyvneniu predmetu ochrany území Natura 2000. Prvky RÚSES zadefinované v RÚSES
okresu Považská Bystrica navrhovanou činnosťou dotknuté nebudú.

Negatívny vplyv na prvky ÚSES sa nepredpokladá. Vplyvy na chránené stromy sa nepredpokladajú vzhľadom na
to, že v území sa nenachádzajú. Realizácia návrhu územného plánu obce Dolná Mariková nevyvolá žiadne vplyvy
tohto druhu.
Názor posudzovateľa: Na lokalite č. 40 Marálovci/Kátlina sa nachádza komplex travinnobylinných biotopov
národného a európskeho významu. Táto lokalita je v prekryve s regionálnym biocentrom RBc Dubové – Hlboké
– Kátlina. Odporúčam z týchto dôvodov lokalitu č. 40 vypustiť zo strategického dokumentu. Ochranné pásma
chránených území sú limitujúcim faktorom rozvoja preto je potrebné ich rešpektovať. Navrhované lokality
rešpektujú OP chránených území.
Vplyv na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská
Návrh rešpektuje ochranu kultúrnych pamiatok a archeologických lokalít v súlade s príslušnými legislatívnymi
normami. Zároveň sú navrhované opatrenia na zlepšenie súčasného stavu v tých lokalitách, kde súčasné využívanie
územia spôsobuje devastáciu cenných kultúrnohistorických priestorov.
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Navrhované riešenie návrhu ÚPN obce Dolná Mariková vytvára predpoklady pre zabezpečenie ochrany
historických, umeleckohistorických, urbanistických a architektonických hodnôt prostredia i objektoch zapísaných v
ÚZPF, vhodných na zápis do ÚZPF, prípadne do Evidencie pamätihodností obce a tiež legislatívne nechránených.
Ochrana archeologických nálezísk a ich pamiatkových hodnôt pri realizácii plánovanej výstavby bude zabezpečená
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu formou záchranného
archeologického výskumu s dostatočným časovým predstihom.

Pri realizácii plánovanej výstavby bude nevyhnutné zabezpečiť ochranu pamiatkových hodnôt nariešenom území v
zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane pamiatkového fondu. Ku každej pripravovanej stavebnej činnosti
na posudzovanom území je potrebné vyžiadať v zmysle pamiatkového zákona vyjadrenie dotknutého orgánu štátnej
správy, ktorý určí spôsob ochrany evidovaných a potenciálnych archeologických nálezísk a nálezov.
Vplyvy na kultúrne, historické pamiatky a archeologické náleziská sa nepredpokladajú.
Vplyv na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Nie sú identifikované, nepredpokladajú sa žiadne vplyvy.

Vplyvy presahujúce štátne hranice
Navrhovaný strategický dokument v súčasnosti nemá významné cezhraničné vplyvy.

Iné vplyvy
Nepredpokladajú sa.
Názor posudzovateľa: Vplyvy vyplývajúce zo strategického dokumentu za dodržania regulatívov v strategickom
dokumente ÚPN-O Dolná Mariková a odporúčaní na dopracovanie F NÁVRH OPATRENÍ A PODMIENOK NA
VYLÚČENIE ALEBO ZNÍŽENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU tohto
stanoviska, nebudú mať významné negatívne dopady na životné prostredie riešeného územia obce Dolná Mariková.

Územný plán prispieva ku koordinovanému rozvoju obce na všetkých úrovniach a zohľadňuje pri riešení rozvoja
obce aktuálne právne predpisy na úseku ochrany zdravia obyvateľstva, ochrany ovzdušia, ochrany 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)

V zmysle ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v riešenom území nenachádzajú ti
chránené územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000.

VI. Závery
1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie)

Na základe posúdenia navrhovaného strategického dokumentu „Územný plán obce Domaniža“

sa odporúča

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 Dolná Mariková 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
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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 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) Odporúčam prehodnotiť a zdôvodniť rozsah predpokladaného záberu poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske využitie a len vo výnimočných prípadoch zastavať chránenú pôdu. Vyhodnotiť aktuálnosť a
opodstatnenosť 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) Podmieniť rozvoj územia nachádzajúceho sa v zátopovom území až po zabezpečení adekvátnej protipovodňovej
ochrany na vodnom toku Marikovský potok.
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 obytných budov.
e) Všeobecné odporúčania na doplnenie regulatívov v záväznej časti:
- v prípade splnenia limitov (v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov) pre konkrétne rozvojové
projekty v obci realizovať posudzovanie vplyvov na životné prostredie v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov
na ŽP tak, aby bola dodržaná optimalizácia zvolených riešení a ich lokalizácie,
- projekty výsadby drevinovej vegetácie mimo zastavené územie realizovať primárne výsadbou pôvodných,
domácich, miestne sa vyskytujúcich a stanovištným podmienkam vyhovujúcich druhov 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,
- jasne vymedziť hranice jednotlivých rozvojových lokalít,
- zachovať čitateľnosť (zamedziť prekrývaniu) jednotlivých javov v grafickej časti,
- doplniť údaj o doteraz udelenom zábere poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske využitie,
- doplniť tabuľku záberov pôdy na lesných pozemkoch,
- v grafickej časti výkresov je potrebné zosúladiť prvky v legende a mape (farby a smery šrafovania).
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II. Dopracovať strategický dokument na základe stanovísk dotknutých orgánov a verejného prerokovania:

a) zapracovať primerane stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor a lokalitu č. 40
Marálovci/Kátlina vypustiť v dopracovaní Návrhu ÚPN-O. Zhodnotiť záber biotopov a zapracovať vyhodnotenie
do strategického dokumentu.
b) zapracovať primerane stanovisko Okresného úradu v Trenčíne odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany
prírody a krajiny a vylúčiť lokalitu č. 40 Marálovci/Kátlina v dopracovaní Návrhu ÚPN-O. Rešpektovať požiadavku
týkajúcu sa všetkých lokalít nachádzajúcich sa v ochrannom pásme lesa a umiestňovať stavby so základmi do
dostatočnej vzdialenosti od hranice lesného pozemku.
c) rešpektovať pobrežné pozemky vodných tokov podľa § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
d) rešpektovať priebeh záplavových čiar vodného toku Marikovský potok v zmysle máp povodňového ohrozenia.
e) zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie komunálnych odpadových vôd riešiť podľa technických a
kapacitných možností prostredníctvom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
f) riešené územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy a Javorníky, v ktorej možno plánovať a
vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok
ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd.

Odôvodnenie
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.

Návrh monitoringu

Obstarávateľ (Obec Dolná Mariková) 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,
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, 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
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Dolná Mariková, by mal sústavne sledovať, či nedošlo k zmene územno-technických, hospodárskych, sociálnych a
environmentálnych predpokladov, z navrhnutej koncepcie organizácie územia.

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 Dolná Mariková.
Variant strategického dokumentu ÚPN-O Dolná Mariková 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 Dolná Mariková 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 strategického dokumentu, je podľa § 15 ods. 5 zákona svoj postup
zdôvodniť a takéto zdôvodnenie zverejniť a doložiť ho spolu so záverečným stanoviskom z posúdenia strategického
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 dôsledky 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.
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.
OÚ PB, OSŽP zverejní schválený strategický dokument spolu s informáciami podľa § 15 odseku 5 zákona na
webovom sídle ministerstva.

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 Dolná Mariková bolo zo strany dotknutej verejnosti
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(fyzickej a právnickej osoby a občianskej iniciatívy) doručené stanovisko „OÚ PB OSŽP“ podľa § 6 ods. 6 zákona.
Možnosť zapojenia prostredníctvom konzultácií verejnosť nevyužila.

Poučenie
Podľa § 64 písm. a) zákona záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu nie je administratívnym
rozhodnutím v správnom konaní podľa zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a
nemožno sa proti nemu odvolať.
Toto záverečné stanovisko možno preskúmať súdom.

Ing. Daniela Benčová
poverená vedením odboru

Doručuje sa

Obec Dolná Mariková
Dolná Mariková 150
018 02 Dolná Mariková
Slovenská republika

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282 20A
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Okresný úrad Trenčín
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Trenčín
K dolnej stanici
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
812 35 Bratislava
Slovenská republika
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Obvodný banský úrad v Prievidzi
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
Slovenských partizánov 50 1130
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

Obec Horná Mariková
Horná Maríková 357
018 03 Horná Mariková
Slovenská republika

Obec Hatné
Hatné 46
018 02 Hatné
Slovenská republika

Obec Papradno
Papradno 315
018 13 Papradno
Slovenská republika

Obec Klieština
Klieština 45
018 02 Klieština
Slovenská republika

Obec Vydrná
Vydrná 51
020 53 Vydrná
Slovenská republika


