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ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NOVÁ BOŠÁCA - NÁVRH

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA
Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
vydaného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, Odborom starostlivosti
o životné prostredie, vypracovaný v zmysle §13 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov znení neskorších predpisov

Územný plán Obce Nová Bošáca-návrh

I.
1.
2.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI
Názov: Obec Nová Bošáca
Identifikačné číslo: 00 311839
3.
Adresa sídla: Obec Nová Bošáca, Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca
4.
Meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa: Ing. Ján Žucha - starosta obce, Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca,
telefónne číslo/fax: +421 32 778 01 56, e-mail: nova.bosaca@stonline.sk

II.
1.
2.

Základné údaje o strategickom dokumente
Názov: Územný plán obce Nová Bošáca– návrh
Charakter: Územnoplánovacia dokumentácia

- tento strategický dokument sa
zaraďuje podľa § 4 ods. 1 zákona medzi strategické dokumenty pripravované pre oblasť
poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového
hospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného
plánovania alebo využívania územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj
strategické dokumenty spolufinancované Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne
významný vplyv na životné prostredie a zároveň vytvárajú rámec na schválenie niektorej z
navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 okrem strategických dokumentov, ktoré
určujú využívanie malých území na miestnej úrovni.
3. Hlavné ciele: Hlavným cieľom rozvoja územia bolo navrhnúť kvalifikovanú
a komplexnú koncepciu rozvoja obce, ktorá sa zaoberá otázkami rozvoja bývania, rekreácie
a cestovného ruchu a ďalších urbanistických funkcií a ich vzájomným zosúladením. Cieľom
bolo aj definovanie územno-priestorovej organizácie zachovávajúc jedinečnosť a identitu
obce s charakteristický kopaničiarskym osídlením.
Návrh strategického dokumentu sa zameriava aj na riešenie identifikovaných negatívnych
javov, predovšetkým:
- Nevybudovaná technická infraštruktúra – v obci nie je vodovod ani kanalizácia
- Líniové dopravné závady na miestnych/účelových komunikáciách
- Neusporiadané vlastnícke vzťahy k niektorým pozemkom pod komunikáciami
- Slabá ponuka občianskej vybavenosti a pracovných príležitostí v obci
- Absencia oddychových/verejných priestranstiev s atraktívnou úpravou
- Absencia riadneho zberného dvora pre separovaný zber
- Vyľudňovanie rozptýleného osídlenia, najmä v odľahlejších polohách a postupná
strata tradičného rázu kopaníc
- Starnúca miestna populácia vyznačujúca sa nízkou reprodukčnou vitalitou
- Z hľadiska rozvoja cestovného ruchu je problémom absencia ubytovacieho
zariadenia a kvalitnej reštaurácie
- Značný výskyt zosuvných území vzhľadom na flyšový geologický podklad

4.

Stručný opis obsahu strategického dokumentu
Hlavným zámerom ÚPN Nová Bošáca je vytvoriť predpoklady pre trvalý súlad všetkých
činností na území obce a v zmysle ustanovení §1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov sa zameriava na komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho
organizácie a vecná a časová koordinácia koordinácia činností v území do konca
návrhového obdobia, ktoré bolo stanovené do roku 2030.
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Dokumentácia návrhu ÚPN Nová Bošáca sa člení na textovú časť a grafickú časť,
obsahuje smernú a záväznú časť:
A. Textová časť
A.1. Základné údaje
A.1.1. Hlavné ciele rozvoja územia a riešené problémy
A.1.2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce
A.1.3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním
A.1.4. Zoznam východiskových podkladov
A.2. Riešenie územného plánu – smerná časť
A.2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis
A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu
A.2.3. Širšie vzťahy a riešenie záujmového územia
A.2.4.Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce
A.2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
A.6. Návrh funkčného využitia územia obce
2.7. Podrobný opis návrhu funkčného využitia územia podľa funkčných území
A.2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce
A.2.9. Vymedzenie ochranných pásem a chránených území
A.2.10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred
povodňami
A.2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému
ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení
A.2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
A.2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
A.2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a
dobývacích priestorov
A.2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
A.2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu
a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely
A.2.17. Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych,
ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov
A.3. Riešenie územného plánu - záväzná časť
A.3.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného, využívania územia
vrátane určenia prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie
jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch
A.3.2. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia
A.3.3 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia
A.3.4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia
A.3.5. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
A.3.6. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, ochrany a využívania
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny , vytvárania a udržiavania
ekologickej stability
A.3.7. Vymedzenie zastavaného územia obce
A.3.8. Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov
A.3.9. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov,
na asanáciu a na chránené časti krajiny
A.3.10. Zoznam verejnoprospešných stavieb
Odborný posudok k Správe o hodnotení
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A.3.11. Vymedzenie častí obce pre podrobnejšie riešenie v územnom pláne zóny
A.3.12. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb .
A.4. Doplňujúce údaje
A.5. Dokladová časť
B. Grafická časť
B.1. Výkres širších vzťahov M 1: 50 000
B.2. Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – v mierkach 1:
5000 a 1:10 000
B.3. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia M1: 5 000 a 1:10 000
B.4. Výkres riešenia verejného technického vybavenia M 1: 5 000 1:10 000
B.5. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému
ekologickej stability a perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných
pozemkov na nepôdohospodárske účely M 1:10 000
Obstarávateľskú činnosť vykonával Ing. arch. Karol Ďurenec, odborne spôsobilá osoba na
obstaranie ÚPP a ÚPD, tel.: 0905 492 881, email: durenec @ gmail.com
Strategický dokument podľa Zákona podlieha povinnému posudzovaniu
5.Vzťah k iným strategickým dokumentom
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2011
Územný plán regiónu Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nová Bošáca 2015-2020

III.

OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA
1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Postup spracovania a schvaľovania predmetnej územnoplánovacej dokumentácie je
zabezpečovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č.50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov (stavebný zákon) a Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a súvisiacimi predpismi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prípravné práce: 09/2015
Prieskumy a rozbory: 4Q/2015
Oznámenie o strategickom dokumente: 24.11 2015
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente : do 05.01. 2015 na
adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu: 21.01.2016
Pripomienky k Rozsahu hodnotenia: do 10 dní od zverejnenia na adresu:
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Zadanie, vrátane prerokovania a schválenia: 1Q/2016
Návrh ÚPD: 3Q/2016
Správa o hodnotení strategického dokumentu: 10.10. 2016
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•
•

•

Stanoviská a pripomienky k Správe o hodnotení: do 23.11.2016 na adresu:
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu: 09.11.2016
o 11.00 hod. na obecnom úrade v Novej Bošáci
Vypracovanie odborného posudku na Správu o hodnotení strategického
dokumentu: január 2017

2.Orgán kompetentný na jeho prijatie:
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Bošáca
3.Druh prijatia, rozhodnutia
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nová Bošáca
4.Vypracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu
1. Meno: doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD., odborne spôsobilá osoba na posudzovanie
vplyvov na životné prostredie (č. 485/2010/OHPV)

5.Posúdenie Správy o hodnotení strategického dokumentu
Meno: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb na
účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 61 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Odborná spôsobilosť v odboroch:
2f environmentalistika
2k urbanizmus a územné plánovanie
V oblastiach:
3d – líniové stavby
3g – stavby na odpadové hospodárstvo
3h – vodné stavby
3o – územný rozvoj a územné plánovanie
podľa § 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné
prostredie
Kontaktná adresa: Lopenícka 1/A, 831 02 Bratislava
Tel.: kontakt: 0908 899 229
E-mailový kontakt: belcakovaingrid@gmail.com
Dátum vyhotovenia odborného posudku: 04.01.2017
6.Stanoviská predložené k Správe o hodnotení a ich vyhodnotenie
V zákonom stanovenej lehote boli príslušnému orgánu k Správe o hodnotení doručené
nasledovné stanoviská:
1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
- z hľadiska ochrany ovzdušia nemá námietky resp. pripomienky
- z hľadiska ochrany pred povodňami – úsek vodného toku Bošáčka je zaradený
medzi vodné toky s jestvujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom;
v Pláne manažmentu sú pre túto oblasť navrhované protipovodňové opatrenia
(odstránenie nánosov porastov a stromov y koryta), navrhované rozvojové
Odborný posudok k Správe o hodnotení
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-

plochy zasahujú do územia ohraničeného záplavovými čiarami, potrebné
definovať regulatívy výstavby vzhľadom na možnosť zaplavenia a zaviazať
investorov k ich dodržaniu, vypracovať samostatný výkres pre prehľadné
zobrazenie povodňového ohrozenia
z hľadiska vodného hospodárstva bez pripomienok

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
- bez pripomienok
2. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova
36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
- Súhlasné stanovisko
- V časti 2.12.5. upresniť legislatívu z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva
(zákona vyhláška)
3. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova
36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
- k návrhu sa nevyjadrujú keďže sa návrh strategického dokumentu netýka
lesných pozemkov
4. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
- Bez pripomienok
5. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín
- Bez pripomienok
6. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín
- Do návrhu strategického dokumentu požaduje doplniť údaje o evidovaných
vyhlásených nehnuteľných národných kultúrnych pamiatkach zapísaných do
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR (hroby spoločné s náhrobníkom
na parc. č. 8024/1 a 10010, pomník na parc.č. 7818)
- Upozorňujú, že v bezprostrednom okolí kultúrnej pamiatky nemožno
vykonávať stavebnú činnosť a ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť ich
pamiatkové hodnoty
7. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza
- bez pripomienok
8. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie Slobody 6, 810
05 Bratislava
- rešpektovať programové vyhlásenie vlády SR za oblasť dopravy (2016-2020)
- rešpektovať KURS 2001 v znení KURS 2011
- postupovať podľa Stratégie dopravy SR do roku 2020
- rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej štruktúry SR do roku 2020
a Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020
- postupovať v súlade s uznesením vlády č.223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
- rešpektovať existujúcu infraštruktúru a jej trasovanie
- rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a ich trasovanie
- dodržať ochranné pásma ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách mimo sídelného útvaru obce
- posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany
pred hlukom
- dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť na základe výhľadovej intenzity
dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete
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-

požaduje vyžiadať si stanovisko Dopravného úradu k návrhu posudzovaného
strategického dokumentu a toto stanovisko rešpektovať v plnom rozsahu
- upozorńujú na dostupnosť údajov z celoštátneho sčítania dopravy za rok 2015
na web stránke Slovenskej správy ciest, tieto je potrebné zohľadniť v návrhu
strategického dokumentu
9. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny,
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- V kapitole C.II.6. doplniť podrobnejšie informácie o nelesnej trávinno-bylinnej
vegetácii a nelesných biotopoch, vo všetkých častiach uvádzať rovnako názvy
druhov a rodov
- V kapitole C.II.8. doplniť informáciu o genofondových plochách
- vyššie uvedené chýbajúce informácie je potrebné doplniť aj do samotného
návrhu strategického dokumentu
10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra Správy majetku Bratislava
- Bez pripomienok
Zhodnotenie opodstatnenosti uvedených pripomienok a vyjadrenie stanoviska posudzovateľa k nim:
-

-

Spracovateľka posudku konštatuje, že všetky uvedené pripomienky sú
odôvodnené. Upozorňuje, že viaceré z pripomienok sú adresné až procesu
projektovej prípravy jednotlivých projektov po schválení ÚPN obce Nová
Bošáca.
Požiadavky a odporúčania v stanoviskách k Správe o hodnotení odporúča
spracovateľka odborného posudku zapracovať v čo najväčšej miere, podľa
aktuálnej situácie a možností, do predmetného návrhu strategického dokumentu
- ÚPN obce Nová Bošáca. Ďalej odporúča plné, resp. alternatívne, všeobecne
prijateľné, akceptovanie relevantných a bezprecedentných pripomienok aj v
rámci príslušných etáp následnej projektovej prípravy územia.

7.Verejné prerokovanie a jeho závery
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce
Nová Bošáca- návrh „ sa konalo 10. 11. 2016 o 10.00 hod (pre dotknuté orgány) a 17.30. hod
pre verejnosť na Obecnom úrade v obci Nová Bošáca.
Verejné prerokovanie, ktoré sa uskutočnilo o 10.00 hod. zahájil starosta obce Ing. Ján Žucha a
odborne spôsobilou osoba pre obstarávanie ÚPD Ing. arch. Karol Ďurenec.
Na prerokovaní boli stručne podané informácie o prerokovanom návrhu územnoplánovacej
Ing.arch. Jaroslavom Coplákom. Dokumentáciu prezentoval formou videoprojekcie
a príslušné grafické a textové dokumenty boli vystavené v rokovacej miestnosti. Následne
bola otvorená diskusia.
Počas diskusie boli zvažované podmienky resp. regulatívy výstavby v inundačnom území
rozvojových plochách č.6 a 7, kde bol identifikovaný potenciálny zosuv pôdy. Zástupcovia
OÚ Trenčín z odboru opravných prostriedkov upozornili na potrebu uvádzať bilanciu
navrhovaných záberov poľnohospodárskej pôdy na 4 desatinné miesta a súhrnnú hodnotu
záberov.
Zástupcovia ŠOP SR upozornili na genofondovú lokalitu žltáčika zanoväťového. Spracovateľ
dokumentácie na požiadanie objasnil návrh ochrany prírody a tvorby krajiny s osobitným
zreteľom na MÚSES. Uvedení zástupcovia spochybňujú vhodnosť regulovať počty
chovaných hospodárskych zvierat.
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Na verejnom prerokovaní strategického dokumentu a Správy o hodnotení boli prítomní iba
poslanci OZ, ktorým bol návrh strategického dokumentu prezentovaný už na predošlých
dvoch stretnutiach. Z tohto dôvodu uviedol spracovateľ dokumentácií len doplňujúce
informácie. Na stretnutí odzneli návrhy menších úprav hraníc niektorých regulačných
blokov.
Obstarávateľ posudzovaného dokumentu bol informovaný o povinnosti spracovania
odborného posudku k Správe o hodnotení a o spôsobe určenia odborne spôsobilej osoby pre
potreby posudku.
Záznam z verejného prerokovania Správy o hodnotení bol vyhotovený v Novej Bošáci
10.11.2016 a potvrdený podpismi hlavného spracovateľa ÚPD a Správy o hodnotení (Ing.
arch. Jaroslav Coplák) a odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPN – O Nová Bošáca
(Ing. arch. Karol Ďurenec).

IV.

CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

Metodický rámec k odbornému posúdeniu strategického dokumentu stanovuje § 13 ods. 8
zákona, podľa ktorého by posúdenie malo byť zamerané na nasledovné:
- posúdenie úplnosti správy o hodnotení strategického dokumentu,
- vyhodnotenie stanovísk podľa § 12 zákona,
- posúdenie úplnosti zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na
životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia,
- posúdenie použitých metód hodnotenia a úplnosti vstupných informácií,
- posúdenie variantov riešenia strategického dokumentu,
- posúdenie návrhu opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých
vplyvov strategického dokumentu,
- návrh stanoviska podľa § 14.
Podstata odborného posúdenia spočíva vo vyhodnotení metodického postupu, kritérií
a indikátorov ktorým boli posudzované investičné aktivity spracovateľom správy o
hodnotení a v spôsobe ich použitia pri vyhodnocovaní environmentálnej akceptovateľnosti
špecifických cieľov navrhovaných v rámci strategického dokumentu.
Odborná posudzovateľka mala pre dané účely k dispozícii nižšie uvedené podklady:
Návrh ÚPN obce Nová Bošáca, textová časť a grafická časť
Oznámenie o strategickom dokumente návrhu ÚPN obce Nová Bošáca, vypracovaný
v zmysle 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
Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie návrhu ÚPN obce Nová Bošáca
vypracovaná v zmysle 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
Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií v zákonom stanovenej lehote
Záznam z verejného prerokovania Správy o hodnotení pre návrh ÚPN obce Nová
Bošáca
Vyhodnotenie splnenia alebo nesplnenia jednotlivých bodov rozsahu hodnotenia pre
návrh ÚPN obce Nová Bošáca a špecifických požiadaviek na hodnotenie
Správa o hodnotení je z hľadiska štruktúry kapitol spracovaná v súlade s prílohou č. 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. Rozsah dokumentácie nie je
normatívne stanovený, t. z., že je na spracovateľovi, v akej podrobnosti zaznamená a
spracuje údaje o území. V danom prípade ide o štandardný rozsah s takým uvedením
Odborný posudok k Správe o hodnotení
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podrobností, aby bolo možné identifikovať predpokladané vplyvy na životné prostredie a
zdravie obyvateľov.
Najpodstatnejšia časť dokumentácie – hodnotenie predpokladaných vplyvov
posudzovaného strategického dokumentu na životné prostredie je v Správe o hodnotení
vyhodnotená komplexne, chýba však podrobnejšie vyhodnotenie pre jednotlivé územnoplánovacie
koncepčné zámery formou vopred zvolených kritérií v prehľadných tabuľkách (vrátane bodového
hodnotenia)
Predpokladané vplyvy ÚPN obce Nová Bošáca na životné prostredie sú v Správe o
hodnotení vyhodnotené z viacerých hľadísk. Vplyvy boli hodnotené tak pre predložený
variant strategického dokumentu ako aj pre nulový variant.
Správa o hodnotení členená do nasledovných kapitol:
A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Pozostáva zo základných údajov o obstarávateľovi (označenie a základné údaje, sídlo,
kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa, spracovateľa územného plánu a
obstarávateľa územného plánu). Ďalej sú tu základné údaje o územnoplánovacej
dokumentácii (názov, územie, dotknuté obce, dotknuté orgány, schvaľujúci orgán a
vyjadrenie o vplyvoch územnoplánovacej dokumentácie presahujúcich štátne hranice).
Sú uvedené všetky náležité základné údaje o obstarávateľovi aj o navrhovanom strategickom
dokumente.
Sú uvedené požadované údaje o subjektoch v procese posudzovania.
Vplyv presahujúci štátne hranice sa v prípade prijatia navrhovaného dokumentu
nepredpokladá.
B. ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
Správa o hodnotení v tejto kapitole uvádza údaje o vstupoch (pôda, voda, suroviny,
energetické zdroje, nároky na dopravu a inú infraštruktúru) a o výstupoch (ovzdušie, voda,
odpady, hluk a vibrácie, žiarenie a iné fyzikálne polia a doplňujúce údaje).
C. KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
Správa o hodnotení v tejto kapitole vymedzuje hranice dotknutého územia, charakterizuje
súčasný stav jeho životného prostredia, od prírodných (geologické podmienky, klimatické
pomery, ovzdušie, vodné pomery, pôdne pomery, fauna a flóra), po socioekonomické prvky
(krajina, chránené územia, chránené stromy a ochranné pásma, územný systém ekologickej
stability (ÚSES), obyvateľstvo, kultúrno-historické pamiatky a pozoruhodnosti,
archeologické a paleontologické náleziská a významné geologické lokality, zhodnocuje
súčasné environmentálne problémy), ďalej hodnotí predpokladané vplyvy navrhovanej
územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie, obyvateľstvo, na horninové
prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery, klimatické
Odborný posudok k Správe o hodnotení
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pomery, ovzdušie, vodné pomery, pôdu, faunu, flóru a ich biotopy, krajinu, chránené
územia a ochranné pásma, kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické
náleziská a na paleontologické náleziská a významné geologické lokality, obsahuje
komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s
platnými právnymi predpismi, navrhuje opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu
a kompenzáciu identifikovaných negatívnych vplyvov na životné prostredie.
V ďalšej kapitole predstavuje a porovnáva uvažované varianty. Zhodnocuje použité metódy
a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom stave životného prostredia a zdravia,
upozorňuje na nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní
Správy o hodnotení.
Správu o hodnotení uzatvára všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. K doplňujúcim
kapitolám patrí zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní Správy o hodnotení
podieľali, zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii
u obstarávateľa a ktoré boli podkladom na vypracovanie Správy o hodnotení a dátum a
potvrdenie správnosti a úplnosti údajov.
Predpokladané vplyvy navrhovaných koncepčných zámerov na životné prostredie a zdravie obyvateľov
boli hodnotené komplexne spoločne za všetky zložky životného prostredia vzhľadom na
charakter dokumentu a stupeň informačnej detailnosti jednoduchou súvahou.
Po posúdení je možné konštatovať pozitívny vplyv navrhovaného variantu.
Pozitívne vplyvy prevažujú vďaka tematickému zameraniu špecifických cieľov, ktoré sú
orientované najmä na environmentálnu kvalitu riešeného územia, na kvalitu života, na
zdravie obyvateľov, ale aj na sociálne záležitosti, ktoré v konečnom dôsledku tiež
ovplyvňujú zdravie človeka.
Vyhodnotenie pravdepodobných významných cezhraničných environmentálnych vplyvov vrátane
vplyvov na zdravie
Nie je predpoklad pravdepodobných významných cezhraničných environmentálnych
vplyvov vrátane vplyvov na zdravie.
Z hľadiska úplnosti zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na
životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia konštatujem, že „predpokladané
vplyvy sú v Správe o hodnotení vyhodnotené s príslušnou únosnou mierou neurčitosti“.
Pre vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné
prostredie a zdravie obyvateľov boli použité analytické metódy formou štandardného
získavania údajov z jednotlivých printových a elektronických médií. Podstatou práce bol
súhrn relevantných údajov o záujmovom území, týkajúci sa všetkých zložiek životného
prostredia, vrátane demografických charakteristík.
Autor dokumentácie pracoval s dátami v textovej a grafickej podobe, využívali publikácie,
odborné správy, informačné zdroje publikované na internete, ako aj mnohé právne predpisy
a metodické pokyny.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu takéhoto typu je
typickým prípadom, kedy je potrebné posudzovať vplyvy na životné prostredie
v priestorových súvislostiach, keďže plánované zámery sú vymedzené s dostatočnou
teritoriálnou špecifikáciou. Zadefinované aktivity a činnosti sa dajú s veľkou mierou
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pravdepodobnosti odvodiť, a jedinou neurčitosťou je ich presné umiestnenie na jednotlivých
funkčných plochách.
Pri vyhodnocovaní vplyvov boli aplikované postupy expertného posúdenia.
Posudzovaný strategický dokument je vypracovaný v jednom variante. Autor Správy
o hodnotení v kapitole V. uvádza priebeh prípravy tohto strategického dokumentu
a vysvetľuje dôvod jeho jednovariantnosti.
Na základe výsledkov posúdenia nulového a predkladaného variantu a ich vzájomného
porovnania je zrejmá výrazná preferencia variantu navrhovaného riešenia vzhľadom na
významné benefity pre obyvateľov obce resp. všetky subjekty v riešenom území.

V.
CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA ALEBO EURÓPSKU
SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Nepredpokladajú sa výraznejšie negatívne vplyvy navrhovaného strategického dokumentu
na chránené územia alebo územia sústavy chránených území (NATURA 2000).

VI.

ZÁVERY

1. Výsledok procesu posudzovania
Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovaného strategického dokumentu,
správy o hodnotení, stanovísk orgánov, inštitúcií a iných subjektov, odborného posudku
a v súčinnosti s orgánom verejného zdravia – Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor
starostlivosti o životné prostredie
odporúča
prijať a schváliť dokument „Územný plán obce Nová Bošáca - návrh“ po zapracovaní
odporúčaní a pripomienok dotknutých orgánov a verejnosti.
2. Odporúčaný variant
Posudzovaný strategický dokument je vypracovaný v jednom variante.
Na základe výsledkov posúdenia nulového a predkladaného variantu a ich vzájomného
porovnania je zrejmá výrazná preferencia variantu navrhovaného riešenia vzhľadom na
preukázané benefity pre skvalitnenie životného prostredia a aj pre obyvateľov.
3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického
dokumentu.
Z priebehu posudzovania vplyvov posudzovaného strategického dokumentu nevzišli
závažné pripomienky resp. také pripomienky, na základe ktorých by bolo potrebné
prepracovať Správu o hodnotení. Je však potrebné doplniť resp. upraviť strategický
dokument (textovú aj grafickú časť) na základe pripomienok dotknutých orgánov
a verejnosti.
V samotnom posudzovanom dokumente a následne v Správe o hodnotení absentuje však
hodnotenie koncepčných zámerov v návrhu ÚPN obce na ochranu resp. reguláciu
využívania súčasných významných historických krajinných štruktúr v riešenom území.
Z tohto dôvodu navrhujem doplniť návrh ochrany a/alebo regulatívy využívania

súčasných ešte existujúcich historických krajinných štruktúr v riešenom území, ktoré
sú výsledkom ľudskej činnosti (často súvisia aj s charakteristickým vzhľadom
krajiny) nasledovnými opatreniami:
- Návrh ochrany a regulácie tradičných krajinárskych štruktúr v riešenom
území – pasienky, prirodzené vodné toky so sprievodnou vegetáciou,
Odborný posudok k Správe o hodnotení
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lúkosady s pôvodnými odrodami ovocných drevín, vegetácia kontaktnej
zóny sídla a krajiny (záhumienky), tradičné roličky so vzácnymi plevelmi,
historické stromové aleje
Z hľadiska preventívnych opatrení možných vplyvov strategického dokumentu na
životné prostredie je potrebné dodržiavať nasledovné podmienky:
a) environmentálna infraštruktúra
- zabezpečenie zásobovania pitnou vodou súvisle urbanizovaného obce
z verejného vodovodu a rozšírenie vodovodnej siete o rozvody v navrhovaných
rozvojových plochách
- vybudovanie splaškovej kanalizácie v súvisle urbanizovanom území obce,
vrátane nových rozvojových plôch
- napojenie navrhovanej splaškovej kanalizácie na systém čistenia odpadových
vôd
b) dopravná infraštruktúra
- návrh rekonštrukcie ciest III. triedy v požadovanom šírkovom usporiadaní
- návrh dobudovania chodníkov pre chodcov pozdĺž ciest III. triedy
v urbanizovanom území obce so sprievodnou líniovou vegetáciou
- vybudovanie resp. vyznačenie cyklistických trás mimo chránených území so
sprievodnými vegetačnými úpravami
c) ekostabilizačné opatrenia
- návrh nárazníkových pásov pozdĺž vodných tokov so sprievodnou vegetáciou
- zvýšiť druhovú diverzitu lesných porastov a nelesnej drevinovej vegetácie
a minimalizovať lesné monokultúry
- obnovovať po výruboch nepôvodných smrekových monokultúr listnatý alebo
zmiešaný les
- optimalizácia drevinovej skladby a preferencia pôvodných drevín v súlade
s potenciálnou prirodzenou vegetáciou (prevažne bukové a jedľovo-bukové
lesy)
- odstraňovať nepôvodné a invázne dreviny a rastliny ohrozujúce biologickú
diverzitu
- zachovať biodiverzitu lúčnych ekosystémov a obmedziť sukcesiu náletovými
drevinami
- obnoviť extenzívne využívanie zarastajúcich lúk a pasienkov ich kosením
a spásaním
- návrh prvkov ÚSES
- výsadba líniovej vegetácie v trase navrhovaných biokoridorov
- obmedziť poľnohospodársku výrobu resp. holorubný spôsob ťažby v lokalitách
tvoriacich prvky ÚSES
- revitalizácia vodných tokov (hlavne Predpolomského potoka)
- optimalizácia agrotechnických postupov (napr. orba po vrstevnici)
- zabezpečiť bežnú údržbu na vodných tokoch a realizovať stabilizáciu brehov
vodných tokov
- zvýšiť podiel rozptýlenej stromovej a krovinnej vegetácie na trvalých trávnych
porastoch (mozaikových štruktúr) spojený so zvýšením retenčnej schopnosti
krajiny a prevencie povodní
- udržiavať existujúcu a založiť novú zeleň s pôdoochrannou funkciou v podobe
vsakovacích vegetačných pásov na medziach
- realizovať vodozádržné úpravy na drobných vodných tokoch
- orientovať živočíšnu výrobu na pasienkársky chov oviec a hovädzieho dobytka
Odborný posudok k Správe o hodnotení
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zvýšiť podiel zhodnocovaného odpadu v zmysle cieľov programu odpadového
hospodárstva obce a kraja
uskutočňovať stály monitoring stavu životného prostredia a odstránenie
prípadných divokých skládok
návrh zariadenia na zber triedeného odpadu
posilniť ekologické povedomie
eliminovať povolenia prevádzok, ktoré by mohli byť zdrojom hluku, vibrácií,
prašnosti a znečistenia ovzdušia
doplnenie a dotvorenie plôch verejnej zelene v centrálnej zóne obce
upraviť zelené pásy a predzáhradky pozdĺž komunikácií v zastavanom území
obce

Spracovateľka odborného posudku považuje vyššie uvedené opatrenia za relevantné,
opodstatnené, technicky a ekonomicky realizovateľné. Javia sa podľa nej ako účinné
z hľadiska eliminácie identifikovaných negatívnych vplyvov navrhovaného strategického
dokumentu na životné prostredie.
Odporúča navrhované opatrenia akceptovať, zapracovať do posudzovaného návrhu
strategického dokumentu a v prípade schválenia navrhovaného dokumentu aj dodržať pri
napĺňaní záverov z neho vyplývajúcich.
4. Odôvodnenie záverečného stanoviska
Vlastný proces posudzovania strategického dokumentu sa realizoval v súlade s
ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z..o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri komplexnom
pohľade na uvažované a v správe o hodnotení analyzované vplyvy na zložky životného
prostredia nie je predpoklad zhoršenia stavu životného prostredia v obci ako celku, v
niektorých oblastiach možno očakávať aj zlepšenie oproti súčasnému stavu.
5. Návrh monitoringu
Nové rozvojové zámery boli v návrhu územného plánu navrhnuté tak, aby nepôsobili
významnými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie a aby zároveň rešpektovali všetky
platné zákony a iné právne predpisy. Monitoring predpokladaných vplyvov na životné
prostredie bude uplatnený pri priamej realizácii jednotlivých navrhovaných zámerov počas
nasledujúcich povoľovacích konaní na úrovni projektu.
6.
Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych
aspektoch do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená Správa o hodnotení
strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k Správe o
hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody
výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými
variantmi a informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom
Na základe komplexného zhodnotenia návrhu strategického dokumentu a Správy o
hodnotení strategického dokumentu je možné konštatovať, že v Správe o hodnotení boli
environmentálne aspekty zohľadnené primerane dostupným informáciám o stave životného
prostredia v riešenom území obce Nová Bošáca. Navrhnuté opatrenia uvedené v Správe o
hodnotení sú všeobecného charakteru, niektoré s konkrétnym zameraním na plánované
zámery vychádzajúce z návrhu územného plánu. Zameriavajú sa na zachovanie, resp.
zvýšenie súčasnej úrovne kvality životného prostredia, s rešpektovaním základných
princípov trvalo udržateľného rozvoja, ochrany prírody a krajiny, prírodných zdrojov,
kultúrno-historických zdrojov, životného prostredia, kvality a pohody ľudského života a
zdravia obyvateľov.
Odborný posudok k Správe o hodnotení
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Je potrebné, aby sa spracovatelia strategického dokumentu so všetkými doručenými
pripomienkami primerane zaoberali, vyhodnotili ich a akceptovateľné požiadavky
zapracovali do návrhu strategického dokumentu. Podrobnejší popis pripomienok písomne
zaslaných dotknutými subjektami v procese posudzovania vplyvov strategického
dokumentu ÚPN Nová Bošáca je uvedený v kapitole III.. predmetného odborného posudku
a relevantné pripomienky boli prevzaté i do záverečného stanoviska.
7.
Informácia pre schvaľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní
vplyvov strategických dokumentov.
Zainteresovaná verejnosť podľa § 6a zákona č. 24/2006 Z. z. je verejnosť, ktorá má záujem
alebo môže mať záujem na príprave strategických dokumentov pred ich schválením. Medzi
zainteresovanú verejnosť patrí (§ 6a zákona) fyzická osoba podľa ods. 2a zákona, právnická
osoba podľa ods. 2b, občianska iniciatíva podľa ods. 2c a ods. 3 zákona.
Príslušný orgán a obstarávateľ strategického dokumentu v priebehu posudzovania vplyvov
posudzovaného strategického dokumentu vykonali všetky zákonom požadované kroky
v zákonom stanovených lehotách, aby sa informácia o spracovanom oznámení o
strategickom dokumente (§ 5 a § 6 zákona č. 24/2006 Z. z.) a o správe o hodnotení
strategického dokumentu (§ 9 a § 10 zákona č. 24/2006 Z. z.), ako aj informácia o verejnom
prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu (§ 11 zákona č. 24/2006 Z. z.) a o
možnosti predložiť pripomienky dostala k čo najširšej verejnosti.
Na základe dostupných podkladov a informácií v priebehu procesu posudzovania vplyvov
navrhovaného strategického dokumentu (§ 6a a súvisiace ustanovenia zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov) zo strany zainteresovanej verejnosti neboli doručené žiadne
písomné pripomienky alebo písomné námietky k vypracovanému strategickému
dokumentu.

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
1. Spracovatelia záverečného stanoviska
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 36
Nové Mesto nad Váhom
3.Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska
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