
 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Jarmočná 3, 920 01  Hlohovec 

 

OU-HC-OSZP-2020/000022                                                   v  Hlohovci dňa 09. 04. 2020                                                                                        

 

 

 

 

ROZSAH HODNOTENIA 
 
 

strategického dokumentu  –  „Územný plán obce Pastuchov“, určený podľa § 8 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“) 

 

Obstarávateľ, Obec Pastuchov, 920 63 Pastuchov 247 v zastúpení starostom obce 

Danielom Tejkalom doručil dňa 05. 11. 2019 Okresnému úradu Hlohovec odboru 

starostlivosti o životné prostredie, oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce 

Pastuchov“ v zmysle zákona. 

 

Hlavným cieľom Územného plánu obce Pastuchov je v zmysle § 11, ods. 5 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, ustanoviť pre 

územie obce Pastuchov (k. ú. Pastuchov):  

 zásady a regulatívy pre stavebné aktivity v obci (najmä obytná funkcia) 

 zásady a regulatívy pre využívanie prírodných zdrojov 

 zásady a regulatívy pre komplexné riešenie priestorového a funkčného využitia územia 

 zásady a regulatívy pre princípy udržateľného rozvoja a ochranu prírody a životného 

prostredia     

 súlad s nadradenými územnoplánovacími dokumentáciami (Územný plán regiónu 

Trnavského samosprávneho kraja 2014) 

                        

 Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručil oznámenie o 

strategickom dokumente v zmysle  § 6 zákona dotknutým orgánom, dotknutým obciam 

a zverejnil ho na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR. 

  

            Po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente a s prihliadnutím na doručené 

stanoviská a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, Okresný úrad Hlohovec, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah 

hodnotenia strategického dokumentu: 

 

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE  

 

            Podľa ustanovenia § 8 ods. 3 písm. a) zákona v správe o hodnotení vplyvu 

strategického dokumentu podrobnejšie rozpracovať a zhodnotiť určený variant.    

  

ROZSAH HODNOTENIA 

 

1.1 Všeobecné podmienky 

 

1.1.1 Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu  

podľa prílohy č. 5 zákona   

                                                                 

1.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani 
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žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah. 

 

1.1.3 Navrhovateľ doručí Okresnému úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné 

prostredie 2 ks kompletného vyhotovenia správy o hodnotení navrhovanej činnosti 

v písomnej forme a  2 ks vyhotovení správy o hodnotení v elektronickej forme. 

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie si vyhradzuje právo 

spresniť konečný počet vyhotovení. 

 

1.1.4 V zmysle § 9 ods. 6 zákona obstarávateľ predloží spolu so správou o hodnotení 

územnoplánovaciu dokumentáciu (podľa § 21 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov).   

 

1.2 Špecifické požiadavky 

 

1.2.1 Do správy o hodnotení zapracovať a vyhodnotiť pripomienky Slovenského 

vodohospodárskeho podniku uvedené v liste č. CS SVP OZ PN 7591/2019/5 CZ 

39245/2019/220 zo dňa 19.11.2019, ktorý bol doručený obstarávateľovi strategického 

dokumentu. 

1.2.2 V správy o hodnotení vyhodnotiť zásobovanie plynom pre obec Pastuchov tak, aby 

neohrozovalo zásobovanie obce Dolné Trhovište. 

1.2.3 V správe o hodnotení uviesť všetky predpokladané vplyvy na zložky životného 

prostredia. 

 

 

2. UPOZORNENIE 

 

Podľa § 8 ods. 7 zákona  je obstarávateľ povinný zverejniť rozsah hodnotenia 

strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení formou informácie o rozsahu 

hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým. 

 

V súlade s § 8 ods. 6 zákona Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, zverejní  rozsah hodnotenia strategického dokumentu  na webovom sídle 

Ministerstva životného prostredia SR, po jeho určení. 

 

Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, 

dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia  

strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia na Okresný úrad Hlohovec, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, ktorý ich po vyhodnotení 

doručí obstarávateľovi.  

 

 

 

 

 

 

                  Ing. Alica Fridrichová 

                vedúca odboru 
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Rozdeľovník: 

1. Obec Pastuchov, 920 63 Pastuchov 247 

2. Ministerstvo životného prostredia  SR,  Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

3. Ministerstvo obrany SR, Správa   nehnuteľností   majetku   a výstavby, Kutuzovova 8, 

832 47 Bratislava 

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

Bratislava 

5. Trnavský samosprávny kraj, odbor územného plánovania a životného prostredia, 

Starohájska 10, 917 01 Trnava 

6. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

7. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,  Kollárova 8,  

917 02 Trnava 

8. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP kraja,  Kollárova 8, 917 02 Trnava 

9. Okresný úrad Trnava, odbor pozemkový a lesný, Vajanského 22, 917 01 Trnava 

10. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Vajanského 22, 917 01 Trnava 

11. Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava 

13. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava 

14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábr. I. Kraska 3/834, 921 80 Piešťany 

15. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrová 115, 900 01 Modra 

16. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava 

17. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

18. Obec Dolné Trhovište, 920 62 Dolné Trhovište 

19. Obec Nové Sady, 951 24 Nové Sady 177 

20. Obec Lukáčovce, Na Tŕnie 2, 951 23 Lukáčovce 

21. Obec Kľačany, 920 64 Kľačany 211 

22. Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 

23. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o ŽP (ŠSOO, ŠSOH, ŠVS) 

24. Ad acta 

 


