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ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 
      Okresný úrad Púchov,  odbor  starostlivosti o životné prostredie  ako  príslušný orgán 

posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 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 v spojení s § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o 

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

a zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene  a  doplnení   

niektorých  zákonov,  vydáva  podľa  § 7 ods. 5  zákona  NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

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

predpisov na základe doručeného oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2 

Územného plánu obce Lysá pod Makytou“, ktoré  predložil  dňa 24. mája 2017  obstarávateľ: 

Obec Lysá pod Makytou – IČO 00 513 342, v  zastúpení starostom obce Ing. Michalom 

Ondričkom po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: 

 

         Strategický dokument, uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente 

  

„Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Lysá pod Makytou“  

  

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

 

podľa zákona NR SR 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“/. Navrhovaný 

strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov za 

predpokladu, že navrhovateľ zapracuje pripomienky uvedené v stanoviskách dotknutých 

orgánov, dotknutých obcí a dotknutej verejnosti v  ďalších stupňoch povoľovania 

územnoplánovacej dokumentácie.   

O d ô v o d n e n i e  

       Obstarávateľ: Obec Lysá pod Makytou, 020 54 Lysá pod Makytou č. 1, v zastúpení 

oprávneným zástupcom – starostom obce Ing. Michalom Ondričkom predložil Okresnému úradu 

Púchov, odboru  starostlivosti o životné  prostredie  (ďalej  len „OÚ Púchov“) podľa § 5 zákona 

dňa 24. mája 2017 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2 Územného 

plánu obce Lysá pod Makytou“ /ďalej len „ZaD č.2  ÚPN-O Lysá pod Makytou“/. 

      Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie po oboznámení sa 

s obsahom vyššie uvedeného oznámenia listom  č.j. OU-PU-OSZP 2017/001088-2,3 zo dňa 

29. mája 2017 rozoslal oznámenie o doručení strategického dokumentu dotknutým obciam 

a dotknutým  orgánom a vyzval dotknuté orgány a dotknuté obce, aby sa vyjadrili k vyššie 

uvedenému oznámeniu.   

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov  

 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov  

 

http://www.minv.sk/
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      Hlavný cieľom ZaD č.2  ÚPN-O Lysá pod Makytou“ v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 

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

dokumentácii je aktualizácia a čiastkové zmeny a doplnky priestorového usporiadania 

a funkčného využívania územia, pričom sa určujú jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová 

koordinácia činnosti vytvárajúcich a ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu a 

rozvoj v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Zmeny a  doplnky územnoplánovacej 

dokumentácie budú vypracované na  podklade platného Územného plánu obce Lysá pod 

Makytou, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lysej pod Makytou uznesením č. 

91/2005 zo dňa 23. novembra 2005 a v zmysle zmien a doplnkov č.1 schválených Obecným 

zastupiteľstvom v Lysej pod Makytou uznesením č. 101/2012 zo dňa 26.10.2012. 

Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov  č.2. Územného plánu obce Lysá pod Makytou bol 

schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Lysej pod Makytou.  

 

Predmetom ZaD č.2 ÚPN-O Lysá pod Makytou je zmena priestorového a funkčného 

usporiadania územia s funkčnou náplňou bývania v rodinných domoch, rekreačnou funkciou a 

zmenou priemyselnej výroby na bývanie v rodinných domoch v rozsahu: 

1/ V oblasti rozvoja bývania a rekreácie mimo zastavaného územia obce: 

Zámer č.1 – v miestnej časti Štiepky, na území o rozlohe 0,16 ha, je riešené územie funkcie 

bývania v rodinných domoch na doposiaľ nezastavanom území, predpokladaná výstavba 1 

max. 2 rodinných domov (ďalej RD), zásobovanie pitnou vodou bude z verejného vodovodu, 

odkanalizovanie do verejnej kanalizácie. 

 

        Zámer č.2. – riešené územie sa nachádza medzi samostatne urbanizovanými menšími 

lokalitami Mrníkovci a Luliakovci, navrhované na bývanie o výmere 1 ha, predpokladaná 

výstavba 1 max. 2 RD, zásobovanie pitnou vodou bude vlastnými studňami, odkanalizovanie 

do žúmp. 

 

Zámer  č. 3  – lokalita o výmere 0,5 ha v kontaktnom priestore k účelovej ceste, alokovanej 

v juho-západnej časti katastrálneho územia obce, navrhuje sa zástavba rodinnými domami, 

predpokladaná výstavba 1 max. 2 RD, zásobovanie pitnou vodou bude vlastnými studňami, 

odkanalizovanie do žúmp. 

 

Zámer č.4 – navrhovaná lokalita na funkciu bývania v rodinných domoch je alokovaná 

v priestore „Holcové“ na doposiaľ nezastavanom území o výmere 0,6 ha, predpokladaná 

výstavba 1 max. 2 RD, zásobovanie pitnou vodou bude vlastnými studňami, odkanalizovanie 

do žúmp. 

 

      Zámer č. 5 – v priestore, kde sa vlieva Drdákovský potok do vodného toku Lysky, na 

pozemku parcelné číslo 1977/2 a 1978, je riešená funkcia bývania v rodinných domoch na 

doposiaľ nezastavanom území. Lokalita je vymedzená zo severnej strany  cestou I. triedy 

č.49 a zo strany južnej trasou železničnej  trate č. 125 Púchov/Horni Lideč, predpokladaná 

výstavba 1 max. 2 RD, zásobovanie pitnou vodou bude 

      z verejného vodovodu, odkanalizovanie do verejnej kanalizácie.  

 
Zámer č.6. – v miestnej časti Makynovci je navrhované rozšírenie funkcie bývania na 

pozemku parcelné číslo KNE 4940/7, na ploche 0,25 ha, predpokladaná výstavba 1 max. 2 

RD, zásobovanie pitnou vodou bude z verejného vodovodu, odkanalizovanie do verejnej 

kanalizácie.  
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Zámer č.7. – meander potoka Lysky a cesta I. triedy č. 49 ohraničujú riešené územie funkcie 

bývania v rodinných domoch, východným okrajom územia prechádza cesta III triedy č. 1935, 

predpokladaná výstavba 1 max. 2 RD, zásobovanie pitnou vodou bude z verejného 

vodovodu, odkanalizovanie do verejnej kanalizácie. 

 

Zámer č. 8. – zmiešané územie s funkciou bývania a rekreácie je riešené v miestnej časti 

Šústové, v priestore vymedzenom účelovou cestou z juhu a ohraničené zo severnej strany 

jestvujúcou obytnou štruktúrou. Lokalita o rozlohe 4,3 ha na doposiaľ nezastavanom území, 

predpokladaná výstavba 6 RD, zásobovanie pitnou vodou bude vlastnými studňami, 

odkanalizovanie do žúmp. 

 

Zámer č.9. – v priestore miestnej časti Šústové je riešený plošný rozvoj funkcie rekreácie na 

pozemku parcelné číslo E 3325, na výmere 1 ha, predpokladaná výstavba 1 max. 2 objektov, 

zásobovanie pitnou vodou bude vlastnými studňami, odkanalizovanie do žúmp. 

 

Zámer  č.10.  – severne od miestnej časti Šústové, prístupnej po účelovej ceste, je riešené 

územie s funkciou rekreácie formou  výstavby chalúp. Na  ploche  1,3 ha na doposiaľ 

nezastavanom území, predpokladaná výstavba 1 max. 2 objektov, zásobovanie pitnou vodou 

bude vlastnými studňami, odkanalizovanie do žúmp.  

 

Zámer  č.11.  – na pozemku parcelné číslo 3593/1,2 je riešený plošný rozvoj funkcie 

bývania v rodinných domoch na rozlohe 0,2 ha , predpokladaná výstavba 1 max. 2 RD, 

zásobovanie pitnou vodou bude vlastnými studňami, odkanalizovanie do žúmp. 

 

Zámer č.12. – je riešený plošný rozvoj  funkcie rekreácie v samostatne urbanizovanej 

lokalite  Beňadín, na pozemku parcelné číslo KNC 3853/2 o rozlohe 0,3 ha na doposiaľ 

nezastavanom území, predpokladaná výstavba 1 max. 2 objektov, zásobovanie pitnou vodou 

bude vlastnými studňami, odkanalizovanie do žúmp. 

 

Zámer č.13 – v založenej miestnej časti rekreácie formou chalupárskej rekreácie Beňadín je 

riešený plošný rozvoj funkcie rekreácie na ploche 0,1 ha,  predpokladaná výstavba 1 max. 2 

objektov, zásobovanie pitnou vodou bude vlastnými studňami, odkanalizovanie do žúmp.  

 
2/   Zmena funkčného využitia v zastavanom území: 

Zámer č. 7.1.  – v pokračovaní Zámeru č.5. sa navrhuje zmena funkčného využitia plochy z 

priemyselnej výroby na bývanie – individuálnu bytovú zástavbu, predpokladaná výstavba 1 

max. 2 RD, zásobovanie pitnou vodou bude z verejného vodovodu, odkanalizovanie do 

verejnej kanalizácie. 

 
      Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z ustanovení zákona č. 50/1976 Zb.  

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

zákon“) a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 

a územnoplánovacej dokumentácii. Dokumentácia ÚPN bude spracovaná v hĺbke a podrobnosti 

riešenia primerane Metodickému usmerneniu obstarania a spracovania územného plánu obce 

(MŽP SR r. 2001). 

 

     Strategický dokument: „ZaD č.2 ÚPN - O Lysá pod Makytou“  svojimi parametrami podľa § 

4 ods. 2 písm. b) zákona podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov strategického 

dokumentu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 7 zákona.  
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V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu  príslušný 

orgán – Okresný úrad Púchov rozoslal a doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 

ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutým 

obciam a zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle ministerstva, 

úradnej tabuli a webovej stránke tunajšieho úradu. Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia 

oznámil miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona.  

 

 V súlade s § 6 ods. 6 zákona boli doručené príslušnému orgánu písomné stanoviská 

(stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení): 

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v liste pod č.06929/2017/SCDPK/43663 zo dňa 13. júna 

2017 uvádza, že má k  ZaD č.1 ÚPN-O Lysá pod Makytou nasledujúce požiadavky a 

pripomienky: 

1. pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja obce v oblasti dopravy je potrebné rešpektovať 

priority rozvoja dopravnej infraštruktúry a ZaD č.2 ÚPN - O Lysá pod Makytou zosúladiť 

s Programovým vyhlásením vlády SR (2012 - 2016) za oblasť dopravy; Koncepciou 

územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011, Operačným programom 

Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, Stratégiou rozvoja dopravy Slovenskej republiky 

do roku 2020, Strategickým plánom rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a 

každoročne aktualizovaným Rozvojovým programom priorít verejných prác; 

2. rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie predovšetkým cestu 1/49 a 

železničnú trať č. 125 Púchov - Strelenka - Horní Lideč ČD; 

3. rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a ich trasovanie, predovšetkým 

rýchlostnú cestu R6; 

4. na ochranu ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce 

ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné 

ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách; 

5. postupovať v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

6. pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je 

nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany 

pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 

a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v 

znení neskorších zmien a predpisov. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia 

na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na 

vykonanie týchto opatrení. S umiestením zástavby, predovšetkým bývania v týchto 

pásmach nesúhlasíme. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať 

požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v 

čase realizácie známe; 

7. dopravné napojenia navrhovaných lokalít je potrebné riešiť systémom obslužných 

komunikácií a ich následným napojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho 

dopravného významu v súlade s platnými technickými predpismi a STN; 

8. upozorňujeme, že katastrálnym územím obce Lysá pod Makytou prechádza koridor Rýn - 

Dunaj patriaci do základnej siete TEN-T (Trans-European Transport Networks, tzv. 

Transeurópska dopravná sieť); 

9. navrhované cyklistické trasy, pešie trasy a statickú dopravu riešiť v súlade s platnými 

technickými predpismi a STN. Odporúčame zabezpečiť aj parkovacie plochy pre bicykle s 
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určeným minimálnym percentuálnym počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové 

vozidlá, napr. parkovacie plochy pre bicykle s počtom miest do 20 % kapacity parkoviska 

pre motorové vozidlá stanovenej pre príslušné zariadenie podľa STN 73 6110; 

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

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR; 

11. pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá 

zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov; 

Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č.1 ÚPN-O Lysá pod Makytou  berie MDV SR  

na vedomie a nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona. 

2. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. vo svojom stanovisku č.j. 7241/30101/2017  zo dňa 14. 

júna 2017  uvádza: 

     Dotknutej lokality sa dotýka pripravovaná stavba Rýchlostná cesta R6 štátna hranica 

SR/ČR - Púchov (vo variante podľa aktuálne spracovaného zámeru v procese EIA). NDS má 

spracovanú koncepčnú štúdiu Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov a v zmysle 

jej záverov pokračuje v ďalšom procese prípravy. 

          NDS aktuálne zabezpečuje spracovanie Zámeru EIA, pričom zároveň prebieha aj príprava 

technického podkladu k možnému technickému riešeniu rýchlostnej cesty R6 v 2 - pruhovom 

šírkovom usporiadaní. Pri tejto príležitosti sa pripravujú aj alternatívne návrhy riešenia 

variantov rýchlostnej cesty R6. V prípade potvrdenia návrhu modrého variantu rýchlostnej 

cesty R6 v dotknutom území bude dopravný koridor územne zasahovať do lokality zámeru č. 

2 a čiastkovo (ochranným pásmom) aj do zámeru č. 3 uvedených v ZaD 02 ÚPN obce Lysá 

pod Makytou.  

          V súčasnosti NDS nie je vydané územné rozhodnutie na umiestnenie líniovej stavby 

rýchlostnej cesty R6 a t ak  NDS ako navrhovateľ, správca a prevádzkovateľ rýchlostných 

ciest a zároveň ani Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré je cestným správnym orgánom 

na povolenie výnimky v ochrannom pásme rýchlostných ciest nie sú momentálne oprávnené 

vydať nesúhlas k Vášmu investičnému zámeru. 

V súvislosti s vyššie uvedeným Vás týmto musíme upozorniť, že prípravou a samotnou 

výstavbou Rýchlostnej cesty R6 môže dôjsť ku konfliktu (stretu) s Vašim investičným 

zámerom lokality č. 2 a čiastkovo aj lokality č. 3 a preto NDS jeho realizáciu neodporúča 

vzhľadom k možnému vyvlastneniu dotknutých parciel rýchlostnou cestou R6 a s tým 

súvisiacu aj možnú asanáciu objektov na nich. 

Výsledný variant rýchlostnej cesty R6 bude zrejmý až v ďalších stupňoch investičnej 

prípravy rýchlostnej cesty R6, bude vychádzať z aktuálnych dopravno - inžinierskych 

podkladov a posúdení na životné prostredie (proces EIA). 

3. Slovenská správa ciest Bratislava vo svojom stanovisku č.j. SSC/6641/2017/2320/19143 zo 

dňa 22. júna 2017 uvádza:  

- katastrálnym územím obce prechádza: 

• cesta prvej triedy I/49 v trase - Púchov - Lysá pod Makytou - št. hr. SR/ČR; 

• cesta tretej triedy III/1935 v trase - križ. s I/49 k. ú. Lysá pod Makytou - Beňadín (k. ú. 

Lysá pod Makytou); 
• cesta tretej triedy III/1936 v trase - Lysá pod Makytou - Lazy pod Makytou. 

Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete v súvislosti s navrhovanými zámermi č. 1-13 

požadujeme: 

•  rešpektovať nadradenú ÚPD Trenčianskeho kraja; 

• mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty 
prvej triedy v kat. C 11,5/80 v zmysle STN 73 6101; 
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•  v zastavanom území rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty prvej 
triedy, vo funkčnej triede B1 v kategórii MZ 14/60, zmysle STN 73 6110; 

•  mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie ciest 

tretej triedy v kategórii C 7,5 170 v zmysle STN 73 6101; 

•  v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest tretej triedy v 

kategórii MZ 8,5 /50, MZ 8,0/50, vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110; 

•  vyznačiť hranice ochranného pásma ciest mimo sídelného útvaru obce označeného 

dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce v zmysle zákona č. 135/1961 

Zb. v znení jeho neskorších predpisov; 

•  pri návrhu nových lokalít HBV, IBV, OV v blízkosti cesty I. triedy posúdiť nepriaznivé 

vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle Vyhlášky MZ SR 

č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 

životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov; 

•  hranice navrhovaného zastavaného územia musia rešpektovať ochranné pásmo ciest a 

pásmo prípustnej hladiny hluku. S umiestnením zástavby v ochrannom pásme ciest a v 

pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku nesúhlasíme; 

• dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť systémom obslužných komunikácií a ich 

následným napojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu, 

resp. napojením na existujúce miestne komunikácie, v súlade s platnými STN a TP; 

•  dopravné napojenie navrhovaných lokalít na cestu I. triedy riešiť na základe dopravno- 

inžinierskych podkladov v súlade s platnými STN a TP, autorizovaným inžinierom pre 

dopravné stavby, v samostatnej projektovej dokumentácii a zaslať SSC k zaujatiu 

stanoviska; 

•  pešie trasy a statickú dopravu riešiť v súlade s platnými STN a TP. 

Z hľadiska záujmov SSC predmetný strategický dokument nepožadujeme posudzovať v 

zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

4. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy  vo svojom 

stanovisku č.j. 5988/2017-5.3  zo dňa 15. júna 2017  uvádza: 

- V predmetnom území je evidovaná jedna upravená skládka. Ministerstvo odporúča 

uvedenú skládku odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 

- V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych 

záťaží evidovaná environmentálna záťaž, ktorá v území môže negatívne ovplyvniť možnosti 

jeho ďalšieho využitia.: Názov EZ:     PU (003) / Lysá pod Makytou - skládka Zlochov 

                                            Názov lokality:     skládka Zlochov 

                                            Druh činnosti:     skládka komunálneho odpadu 

                                            Registrovaná ako:  C Sanovaná/rekultivovaná lokalita 

- V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, preto 

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. Jedná sa o zaregistrovaných 55 svahových 

deformácií: dve aktívne, 46 potenciálnych a sedem stabilizovaných, sú registrované v oblasti 

doliny vodného toku rieky Beňadín, Dešnianka, na svahoch Skália. Oblasti so svahovými 

deformáciami sa radia medzi rajóny nestabilných území s vysokým stupňom náchylnosti 

územia k aktivizácií resp. vzniku svahových deformácií. Na územiach existuje vysoké riziko 

aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, taktiež je citlivé na 
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negatívne antropogénne zásahy. 

     Blízke okolie s registrovanými svahovými deformáciami sú zaradené rovnako medzi rajóny 

nestabilných území so stredným stupňom náchylnosti územia k aktivizácií resp. vzniku 

svahových deformácií. Ide o územia s možným rizikom aktivizácie svahových pohybov 

vplyvom prírodných podmienok, sú rovnako citlivé na negatívne antropogénne zásahy. 

Širšie okolie spomínaných deformácií sa radí do rajónu potenciálne nestabilných území s 

nízkym stupňom náchylnosti územia k aktivizácií resp. vzniku svahových deformácií, to 

predstavuje územia s priaznivou geologickou stavbou nevylučujúcou občasný vznik 

svahových deformácií (najmä skupiny zosúvania a tečenia) vplyvom prírodných podmienok, 

v závislosti od morfologických podmienok, územia postihnuté intenzívnou výmoľovou 

eróziou a územia ohrozené opadávaním úlomkov hornín a rovnako územia citlivé na 

negatívne antropogénne zásahy. 

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

textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických 

prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v 

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

et. ak, 2006), list 25 - 41 Lysá pod Makytou, ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho 

geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj 

informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách 

(http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv,http://mapserver.geology.

s k/zosuvy/). 

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia 

nestabilných území pre stavebné účely. 

- 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. 

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

Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie 

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

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

znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia 

územia: 

a) výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. 

    Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je 

potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom 

aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. 

b) stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s 

výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 

 

5. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, v svojom stanovisku č.j. OU-TN-

OVBP1/2017/01943-002/KS zo dňa 13. júna 2017 uvádza, že navrhované lokality č. 12. 

a 13. pre chalupársku rekreáciu sa nachádzajú v území biocentra regionálneho významu a ich 

ďalší rozvoj a záber ďalšieho územia je potrebné obmedziť príslušnými regulatívmi.  

Predložený strategický dokument ZaD č. ÚPN-O Lysá pod Makytou  nemusí byť 

posudzovaný podľa zákona,  podrobnejšie sa  vyjadrí v stanoviskách pri ďalších etapách  

http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv,http:/mapserver.geology.s
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv,http:/mapserver.geology.s
http://apl.geology.sk/mapportal/%23/aplikacia/14
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      spracovávania územnoplánovacej dokumentácie obce. 

 

6. Krajský pamiatkový úrad Trenčín v liste č. KPÚTN-2017/13920-2/43827/RUZ zo dňa 07. 

júna 2017 konštatuje, že v  k. ú. Obce Lysá pod Makytou  nie sú evidované v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu SR nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok objekty, 

ktoré by boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. V katastrálnom území obce Lysá pod 

Makytou nie sú evidované archeologické lokality, ktoré by boli vyhlásené za národnú 

kultúrnu pamiatku, ale Krajský pamiatkový úrad Trenčín eviduje v uvedenom katastrálnom 

území archeologické nálezy z viacerých období. Z uvedeného dôvodu je tu predpoklad, že pri 

zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou môže dôjsť k archeologickým 

situáciám, resp. archeologickým nálezom. Na túto skutočnosť bude potrebné prihliadať v 

jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi, kedy 

podmienkou pre vydanie stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na 

zabezpečenie archeologického výskumu. 

    Stavebník, investor stavieb vyžadujúcich si zemné práce si od Krajského pamiatkového úradu 

Trenčín v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia 

archeologických lokalít. V prípade archeologického výskumu Krajský pamiatkový úrad 

Trenčín vydá záväzné stanovisko v súlade s § 39 ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o 

ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav. 

    V prípade zistenia nálezov je potrebné postupovať podľa § 41 odseku 4 zákona NR SR č. 

49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona 

číslo 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne nepožaduje predmetný dokument posudzovať podľa 

zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

 

7. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor pozemkový a lesný  vo svojom stanovisku pod č. 

OÚ-PB-PLO/2017007227-002 zo dňa  09. júna 2017, že lokality, ktoré obsahuje strategický 

dokument nezasahujú do lesných pozemkov, a  nemá žiadne pripomienky a námietky ku 

dokumentácii. Nepožaduje, aby predmetný dokument bol posudzovaný podľa zákona č. 

24/2006 Z. z. 

 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom  v Považskej Bystrici vo svojom 

stanovisku  č. A/2017/1104-2-HŽPaZ zo dňa 12. júna 2017 uvádza, že súhlasí s návrhom 

žiadateľa.  Negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva sa nepredpokladá.   

9. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia  

v liste pod č. OU-PU-OSZP-2017/001137-2/ZF6, 5  zo dňa 13. júna 2017 uvádza, že 

k oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky a nepožaduje, aby bol strategický 

dokument  posudzovaný podľa zákona č.24/2006  Z. z. v platnom znení. 

10.   Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny pod č. OU-PU-OSZP 2017/001132-3/ZK5,10 zo dňa 16. júna 2017 k predloženému 

oznámeniu o strategickom dokumente uvádza: 

 riešeným územím prechádza migračný koridor, ktorý prepája z juhu Javorníky s  Bielymi 

Karpatmi a nadväzuje na migračné koridory do Českej republiky a  podľa „Aktualizácie 

prvkov regionálneho ÚSES okresov Považská Bystrica a Púchov“ (2005) časť územia 

v navrhovanej Zmene a doplnku č.2 ÚPN-O Lysá pod Makytou patrí do regionálneho 

biocentra Paseky, ktoré tvoria mozaiky zmiešaných lesov a smrekových monokultúr, je 
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nutné pri ďalšom spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie do textovej aj grafickej 

časti  regulatívov doplniť vyššie uvedený migračný koridor.  

  Stavbu v zámere č.13 umiestniť tak, aby nebola prekážkou v migrácii živočíchov, 

vzhľadom k tomu, že územím prechádza vyššie uvedený migračný koridor. V tejto lokalite 

je plánovaná envirovýchova spojená s chovom koní a ich pasením, čím je zabezpečené aj 

manažmentové obhospodarovanie okolitých pozemkov a zároveň sa zabezpečí aj 

udržiavanie prirodzených lúčnych biotopov v priaznivom stave. Stavba na parcele CKN 

3900/4  už  existuje a taktiež  chata na parcele CKN 3583/2 už existuje. 

 K nehnuteľnostiam uvedeným v Zámere č.12 a 13 je nutné využívať jestvujúce prístupové 

cesty a nerozširovať ich, aby nedošlo k ďalším zbytočným zásahom do okolitého 

prírodného prostredia. 

     Za predpokladu rešpektovania vyššie uvedených pripomienok orgán ochrany prírody  súhlasí  

s  tým,  aby proces  EIA  bol ukončený  v  štádiu  zisťovacieho  konania.  

 

11. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy  pod č. OU-PU-

OSZP-2017/001114-2/ZK5,10 zo dňa 16. júna 2017 vo svojom stanovisku uvádza, že 

z hľadiska ochrany vodných pomerov k predloženému strategickému dokumentu nemá 

pripomienky, a  dokument nie je potrebné ďalej posudzovať. 

-   Obec Lysá pod Makytou má v centrálnej časti vybudovanú verejnú kanalizáciu a je 

zaradená do aglomerácie od 2001 do 10 000 EO (Lúky, Lysá pod Makytou). V  navrhnutých 

lokalitách pre výstavbu rodinných domov a chalupársku rekreáciu, ktoré sa nachádzajú 

miestnych častiach obce a v súčasnej dobe tam nie je vybudovaná verejná kanalizácia, 

odvádzanie a likvidácia odpadových vôd bude zabezpečovaná individuálnymi systémami 

alebo inými primeranými systémami (vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových 

vôd). Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému je možné 

vydať len na dobu určitú. 

- V rámci schvaľovacieho procesu (územné a stavebné konanie) rešpektovať povinnosti 

vlastníka vodovodnej prípojky vyplývajúce zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o 

regulácii v sieťových odvetviach. 

     - Ak v navrhnutých lokalitách stavba zasiahne do inundačného územia, žiadame     

akceptovať § 20 ods. 6, 7 zákona NR SR č.7/2009Z.z.o ochrane pred povodňami, ktorý 

definuje stavby, ktorých umiestnenie  v inundačnom území je zakázané, resp. je potrebné pred 

ich výstavbou spracovať predprojektovú a projektovú prípravu a následne realizovať stavby 

protipovodňovej ochrany. 

     - Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).  

 

12. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového 

hospodárstva pod č. OU-PU-OSZP 2017/001123-2/ZK5,10 zo dňa 15. júna 2017  konštatuje, 

že s predloženým strategickým dokumentom súhlasí bez pripomienok a nepožaduje, aby sa 

ďalej posudzoval podľa zákona 24/2006 Z.z.   

  
13. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia pod č. OU-PU-OKR 2017/001109-2 ECl, 

A10 zo dňa 09. júna 2017 uvádza, že s predloženým strategickým dokumentom z hľadiska 

civilnej ochrany súhlasí bez pripomienok.   

 

14. Obec Lysá pod Makytou listom č.j. 102/2017/2235-TA1 zo dňa 19. júna 2016 zaslala  
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     stanovisko v rozsahu: 

    Obec Lysá pod Makytou žiada, aby strategický dokument: “Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O  

Lysá pod Makytou“ nebol ďalej posudzovaný podľa zákona 24/2006 Z.z.  

    Oznámenie o doručení strategického dokumentu bolo nepretržite zverejnené na  úradnej 

tabuli  a stránke www.lysapodmakytou.sk v termíne od 02.06.2017 do 16.06.2017. Počas 

zverejnenia neboli  na Obec lysá pod Makytou doručené žiadne stanoviská ani pripomienky 

k strategickému dokumentu.  

 

15. Obec Lazy pod Makytou listom č.j. OLM-537/2017 oznámila tunajšiemu úradu, že nemá 

pripomienky a návrhy na dopracovanie strategického dokumentu a dokument bol zverejnený 

na  úradnej tabuli obce zo dňa 05. júna 2017.  

16. Obec Valašská Senice listom zo dňa 27.06.2017 oznámila tunajšiemu úradu, že strategický 

dokument bol zverejnený na  úradnej tabuli obce od 05. júna 2017 do 21. júna 2017. 

     Obec Zubák, Obec Lúky, Obec Střelná, Obec Francova Lehota, Trenčiansky samosprávny 

kraj Trenčín - odbor RR, Okresný úrad Trenčín - odbor cestnej dopravy a PK, Okresný úrad 

Trenčín - odbor opravných prostriedkov, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií v stanovenej lehote k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny 

a doplnky č.2 ÚPN-O Lysá pod Makytou“ nedoručili tunajšiemu úradu svoje stanoviská.   

     Dotknutá verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k predloženému oznámeniu 

o strategickom dokumente nevyjadrila. 

 

Záver 

       Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie po oboznámení sa s obsahom 

doručených stanovísk k oznámeniu o strategickom dokumente ich v skrátenom znení uviedol 

v rozhodnutí zo zisťovacieho konania. Pripomienky  dotknutých subjektov  slúžili ako podklad 

pri rozhodovaní, či predmetný strategický dokument bude ďalej posudzovaný podľa zákona.  

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil strategický dokument z hľadiska jeho 

relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, v ktorom vytvára rámec pre navrhované 

projekty a iné aktivity resp. ovplyvňuje iné strategické dokumenty, rozsahu ovplyvnenia 

hodnotných alebo citlivých oblasti, zhodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík, jeho 

význam pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného prostredia,  so zohľadnením  

kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 a prílohy č. 3 zákona a s prihliadnutím na doručené 

stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol v súlade s § 7 ods. 5 zákona,  tak  ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

       Dotknuté subjekty, ktoré nepožadovali posudzovanie strategického dokumentu podľa 

zákona, ale uplatnili vo svojich stanoviskách podmienky a požiadavky majúce oporu 

v osobitných predpisoch príslušný orgán rešpektoval a zahrnul ich medzi požiadavky, ktoré bude 

potrebné zohľadniť pri ďalšom spracovaní a schválení návrhu dokumentu „Zmeny a doplnky č.2 

ÚPN – O Lysá pod Makytou“.  

       Na základe komplexných výsledkov zo zisťovacieho konania predmetného strategického 

dokumentu sa nepredpokladá významný vplyv na životné prostredie a vznesené požiadavky sa 

v prevažnej miere vzťahujú na ďalší proces spracovania, prerokovania a schválenia strategického 

dokumentu, ich riešenie bude predmetom konania podľa osobitných predpisov a príslušný orgán 

ich zahrnul do konkrétnych požiadaviek, ktoré bude potrebné zohľadniť v tomto procese.  

 

 

http://www.lysapodmakytou.sk/
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      Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli nasledovné  požiadavky: 

1. Rešpektovať priority rozvoja dopravnej infraštruktúry a ZaD č.2 ÚPN - O Lysá pod Makytou 

zosúladiť s Programovým vyhlásením vlády SR (2012 - 2016) za oblasť dopravy; Koncepciou 

územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011, Operačným programom Integrovaná 

infraštruktúra 2014 - 2020, Stratégiou rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020, 

Strategickým plánom rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a každoročne 

aktualizovaným Rozvojovým programom priorít verejných prác. 

2. Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie predovšetkým cestu 1/49 a 

železničnú trať č. 125 Púchov - Strelenka - Horní Lideč ČD. 

3. Rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a ich trasovanie, predovšetkým 

rýchlostnú cestu R6. 

4. Na ochranu ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce 

ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné 

ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách; 

5. Postupovať v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

6. Pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je 

nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred 

hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 

požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 

neskorších zmien a predpisov. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na 

maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na 

vykonanie týchto opatrení. Neumiestňovať zástavby v ochrannom pásme ciest v pásme s 

prekročenou prípustnou hladinou hluku; Voči správcovi pozemných komunikácií nebude 

možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu 

dopravy sú v čase realizácie známe. 

7. Dopravné napojenia navrhovaných lokalít je potrebné riešiť systémom obslužných 

komunikácií a ich následným napojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho 

dopravného významu v súlade s platnými technickými predpismi a STN. 

8. Rešpektovať trasovanie a ochranné pásma koridoru Rýn - Dunaj patriaci do základnej siete 

TEN-T (Trans-European Transport Networks, tzv. Transeurópska dopravná sieť). 

9. Navrhované cyklistické trasy, pešie trasy a statickú dopravu riešiť v súlade s platnými 

technickými predpismi a STN. Odporúčame zabezpečiť aj parkovacie plochy pre bicykle s 

určeným minimálnym percentuálnym počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové 

vozidlá, napr. parkovacie plochy pre bicykle s počtom miest do 20 % kapacity parkoviska pre 

motorové vozidlá stanovenej pre príslušné zariadenie podľa STN 73 6110; 

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

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR; 

11. Pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí 

možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov. 

12. Prípravou a samotnou výstavbou Rýchlostnej cesty R6 môže dôjsť k stretu s investičným 

zámerom lokality č. 2 a čiastkovo aj lokality č. 3 a preto ich realizáciu NDS, a.s. neodporúča 

vzhľadom k možnému vyvlastneniu dotknutých parciel rýchlostnou cestou R6 a s tým 

súvisiacu aj možnú asanáciu objektov na nich. 

13. Rešpektovať nadradenú ÚPD Trenčianskeho kraja. 

14. Mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty 

prvej triedy v kat. C 11,5/80 v zmysle STN 73 6101. 



 

12. strana k rozhodnutiu č.j. OU-PU-OSZP 2017/001088-19 

 

 

15. V zastavanom území rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty prvej 

triedy, vo funkčnej triede B1 v kategórii MZ 14/60, zmysle STN 73 6110; v zastavanom 

území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest tretej triedy v kategórii MZ 8,5 /50,  

       MZ 8,0/50, vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110. 

16. Mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie ciest 

tretej triedy v kategórii C 7,5 170 v zmysle STN 73 6101. 

17. Vyznačiť hranice ochranného pásma ciest mimo sídelného útvaru obce označeného 

dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v 

znení jeho neskorších predpisov. 

18. Pešie trasy a statickú dopravu riešiť v súlade s platnými STN a TP. 

19. Stavebník, investor stavieb vyžadujúcich si zemné práce si od Krajského pamiatkového 

úradu Trenčín v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti 

narušenia archeologických lokalít. V prípade archeologického výskumu Krajský 

pamiatkový úrad Trenčín vydá záväzné stanovisko v súlade s § 39 ods. 3 zákona NR SR č. 

49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav. 

20. V prípade zistenia archeologických nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods. 2 a 3 

zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

a § 127 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom priadku.   

21. Do 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 et. ak, 2006), list 25 - 41 Lysá pod Makytou. 

22. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych 

a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým 

prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre 

stavebné účely.  

23. Vhodnosť a podmienky  stavebného využitia územia s výskytom stredného až vysokého 

radónové 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. 528/2007 Z. z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti 

o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia  z prírodného  žiarenia.  

24. Pri ďalšom spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie do textovej aj grafickej časti  

regulatívov doplniť migračný koridor, ktorý prepája z juhu Javorníky s  Bielymi Karpatmi 

a nadväzuje na migračné koridory do Českej republiky (časť územia v navrhovanej Zmene 

a doplnku č.2 ÚPN-O Lysá pod Makytou patrí do regionálneho biocentra Paseky). 

25. Ďalší rozvoj a záber ďalšieho územia v navrhovaných lokalitách č. 12. a 13. pre chalupársku 

rekreáciu, ktoré sa nachádzajú v území biocentra regionálneho významu je potrebné 

obmedziť príslušnými regulatívmi. 

26. Stavbu v zámere č.13 umiestniť tak, aby nebola prekážkou v migrácii živočíchov, vzhľadom 

k tomu, že územím prechádza migračný koridor uvedený v bode 24. 

27. K nehnuteľnostiam uvedeným v zámere č.12 a 13 je nutné využívať jestvujúce prístupové 

cesty a nerozširovať ich, aby nedošlo k ďalším zbytočným zásahom do okolitého prírodného 

prostredia. 

28. V  navrhnutých lokalitách pre výstavbu rodinných domov a chalupársku rekreáciu,  tam kde 

nie je vybudovaná verejná kanalizácia, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd 

zabezpečovať individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami (vodotesné 

žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd). Povolenie na stavbu iného primeraného 

systému alebo individuálneho systému bude možné vydať len na dobu určitú. 
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29. V rámci schvaľovacieho procesu (územné a stavebné konanie) rešpektovať povinnosti 

vlastníka vodovodnej prípojky vyplývajúce zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o 

regulácii v sieťových odvetviach. 

30. Ak v navrhnutých lokalitách stavba zasiahne do inundačného územia, žiadame akceptovať § 

20 ods. 6, 7 zákona NR SR č.7/2009Z.z.o ochrane pred povodňami, ktorý definuje stavby, 

ktorých umiestnenie v inundačnom území je zakázané, resp. je potrebné pred  ich výstavbou 

spracovať predprojektovú a projektovú prípravu a následne realizovať stavby 

protipovodňovej ochrany. 

 

 

Upozornenie:  

       „Zmeny a  doplnky č.2 ÚPN-O Lysá pod Makytou” sú strategickým dokumentom 

s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného 

odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.  

        Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania 

konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona. 

 

        Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v 

strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na 

zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s 

podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 

 

 

Poučenie: 

      Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať.  Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom 

podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

 

Doručí sa  

podľa rozdeľovníka  

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Iveta Kmošenová  

                                                                          vedúca 
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Rozdeľovník 

 

Navrhovateľovi 

1.  Obec  Lysá pod Makytou, v zastúpení starostu obce, 020 54 Lysá pod Makytou 1  

 

Dotknutým orgánom 

1. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 

Bratislava 15 

2. Trenčiansky samosprávny kraj, odbor RR, K dolnej stanici  7282/20A, 911 50 Trenčín; 

3. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a byt. politiky, odd. územného plánovania, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín; 

4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava; 

5. Slovenská správa ciest, a.s. Miletičova 19,  826 19 Bratislava 2; 

6. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,  

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín; 

7. Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín; 

8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici  7282/20A, 911 50 Trenčín; 

9. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820, 020 01 Púchov (ŠS 

OPaK, ŠVS, ŠS OH, ŠS OO); 

10. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a PK, Centrum 1/1, 017 01 

Považská Bystrica 

11. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov; 

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská 

Bystrica; 

13. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 

Považská Bystrica; 

14. Ministerstvo ŽP SR, sekcia geológie, Námestie Ľ. Štúra, 812 39 Bratislava  

 

Dotknutým obciam 

1. Obec Lazy pod Makytou, starosta obce, 020 55 Lazy pod Makytou 157 

2. Obec Obec Zubák, starosta obce, 020 64 Zubák 164 

3. Obec Lúky, starosta obce, 020 53 Lúky 105 

4. Obec Střelná, starosta obce, 756 12 Střelná 38 

5. Obec Valašská Senice, starosta obce, Valašská Senice  145, 756 14Francova Lhota  

6. Obec Francova Lhota, starosta obce, 756 14 Francova Lhota 325, 
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