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Vec  

Oznámenie o začatí konania 

 

Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán 

ochrany prírody“), začal 11. marca 2020 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán 

štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona 

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na základe žiadosti Ing. Vladimíra Kovalčíka (ďalej len „žiadateľ“, adresa: 

Kostolná-Záriečie 54, 913 04 Chocholná-Velčice) týkajúcej sa plánovanej výstavby prístupovej 

cesty a príslušnej infraštruktúry pre individuálnu bytovú výstavbu v zóne N3B Kostolná-

Záriečie. 

Výstavba v zóne N3B je navrhnutá na lokalite v miestnej časti Na brehoch, ktorá 

predstavuje záber pozemkov pre napojenie na cestnú komunikáciu III/1225 a technickú 

infraštruktúru pozdĺž tejto cesty (časti parciel KN-C č. 478/11, 478/6, 169/4, 169/6 a 615/8 

v k. ú. Kostolná-Záriečie, okres Trenčín) a pozemky účastníkov výstavby (parcely KN-C 

č. 478/13, 478/4-časť, 478/2-časť, 169/8, 169/7, 169/5, 169/2-časť,  169/1-časť, 167/6, 167/5, 

167/4, 167/3, 167/2, 167/1, 166/3, 166/2, 166/1, 165/2, 165/1, 161/2, 161/1, 160/2, 160/1  a 159 

v k. ú. Kostolná-Záriečie, okres Trenčín). Okrem parciel KN-C č. 478/6, 169/4, 169/6 a 615/8 

zasahuje na uvedené pozemky ochranné pásmo prírodnej rezervácie Prepadlisko, sčasti zasahuje 

na parcely  KN-C č. 478/2, 169/2 a 169/1 v k. ú. Kostolná-Záriečie, okres Trenčín. Všetky tieto 

pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce okrem parciel KN-C č. 478/13, 478/11, 478/4 

a 478/2 v k. ú. Kostolná-Záriečie, okres Trenčín. 

Na činnosť na týchto parcelách je potrebná výnimka zo zakázaných činností podľa § 14 

ods. 1 a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny na jazdenie a státie 

motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce (ZÚO) mimo ciest 

a podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny na pohybovanie sa mimo 

turistických chodníkov a náučných chodníkov mimo ZÚO. 

Súčasťou projektovej dokumentácie je i trasovanie zemného káblového vedenia 

(stavebný objekt SO 201) na zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre bytové jednotky zóny 

N3B, ide o pozemky využité na rozvod elektrickej energie a napojenie na jestvujúcu trafostanicu 

(parcely KN-E č. 14, 426/2, 426/3, 449/1 a KN-C č. 588/2 v k. ú. Kostolná-Záriečie, okres 
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Trenčín). Uvedená líniová stavba zasahuje na parcely KN-C č. 139 (druh pozemku ostatná 

plocha, v zastavanom území obce), 455 (ostatná plocha, mimo ZÚO), 588/2 (zastavaná plocha 

a nádvorie, mimo ZÚO), 456/5 (ostatná plocha, mimo ZÚO) a 161/2 (orná pôda, v ZÚO) 

v katastrálnom území Kostolná-Záriečie, okres Trenčín. Parcely KN-C č. 455 a 456/5 sú 

súčasťou prírodnej rezervácie Prepadlisko, kde platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona 

o ochrane prírody a krajiny, parcely KN-C č. 139, 588/2 a 161/2 zasahujú do ochranného pásma 

prírodnej rezervácie Prepadlisko, kde platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona o ochrane 

prírody a krajiny. Kábel bude vedený v zemnej ryhe, miestnu komunikáciu bude prekonávať 

popod teleso cesty pretlačením v zemi. 

Na činnosť na parcelách KN-C č. 455 a 456/5 je potrebná výnimka zo zakázaných 

činností podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 a) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane 

prírody a krajiny na jazdenie a státie motorovým vozidlom na pozemky za hranicami ZÚO mimo 

ciest, podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny 

na pohybovanie sa mimo turistických chodníkov a náučných chodníkov mimo ZÚO, súhlas 

podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny na umiestnenie stavby, podľa § 15 

ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny na vykonávanie 

terénnych úprav, najmä výkopov a násypov, ktorými dochádza k narušeniu pôdneho krytu alebo 

materskej horniny. Na činnosť na parcelách KN-C č. 139, 588/2, 161/2 je potrebný súhlas podľa 

§ 14 ods. 2 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny na umiestnenie stavby, podľa § 14 ods. 2 

písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny na vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov 

a násypov, ktorými dochádza k narušeniu pôdneho krytu alebo materskej horniny. 

Žiadateľ priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 10 €, čím 

splnil podmienku žiadateľa ako fyzickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 

Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych 

poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 1, resp. 161, bod 1. 

Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou 

subjektivitou, ktoré o to písomne  požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody 

a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní 

od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk/?oznamy-9 (časť Verejné 

vyhlášky) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania. 

Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy 

môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, 

oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe 

po telefonickom dohovore. 

 

 

Doručí sa poštou 

 

1) Ing. Vladimír Kovalčík, Kostolná-Záriečie 54, 913 04 Chocholná-Velčice 

2) Mgr. Zdenka Hešterová, PhD., Štvrť SNP 136/36, 914 51 Trenčianske Teplice 

3) Ing. Ján Vražda, Kostolná-Záriečie 114, 913 04 Chocholná-Velčice 

4) Obec Kostolná-Záriečie, Obecný úrad č. 148, 913 04 Chocholná-Velčice 

5) Slovenský pozemkový fond, Búdková 3555/36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto 

6) Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 2526/8, 811 09 Bratislava-Staré Mesto 

7) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín 

8) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 1246/31, 914 41 Nemšová-Kľúčové 
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Doručí sa zverejnením na internete 

 

9) Dubnická Environmentálna Skupina, o. z., Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom 

10) FSC Slovensko, o. z., Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica-Sásová 

11) Iniciatíva stráže prírody, o. z., Líščie údolie 86/23, 841 04 Bratislava-Karlova Ves 

12) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, o. z., Tulčík 310, 082 13 Tulčík 

13) Občianske združenie Pre Prírodu, o. z., Mierové námestie 29/29, 911 01 Trenčín 

14) OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, o. z., Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava-

Dúbravka 

15) PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina 

16) Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, o. z., Zelinárska 4942/4, 821 08 

Bratislava-Ružinov 

17) Slovenský rybársky zväz, o. z., Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina 

18) Tilia, o. z., Jilemnického 796/6, 015 01 Rajec 

19) Združenie domových samospráv, o. z., P. O. Box 218, 850 00 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Hurajová 

vedúca odboru 

 


