
OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01  Bánovce nad Bebravou____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-BN-OSZP-2022/004408-020

Bánovce nad
Bebravou
26. 05. 2022

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe
oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu: „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ZaD
č. 1 ÚPN-O) Veľké Hoste“, ktoré predložil obstarávateľ, obec Veľké Hoste, Veľké Hoste 208, 956 38 Šišov.

Výrok
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy
na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c), 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 a podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení
zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu vykonaného na základe oznámenia o
strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Veľké Hoste“,
ktoré predložil obstarávateľ – obec Veľké Hoste, Veľké Hoste 208, 956 38 Šišov, IČO: 00311251 v
zastúpení starostkou Mgr. Gabrielou Bronišovou podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
takto

r o z h o d o l :

Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Veľké
Hoste“, uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli nasledujúce požiadavky vo vzťahu k strategickému
dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom procese spracovania a schvaľovania dokumentu
„Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Veľké Hoste“:
1. Rešpektovať stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín, že vzhľadom k pravdepodobnosti
narušenia doposiaľ nepreskúmaných archeologických situácií, je vysoký predpoklad odkrytia nových
archeologických situácií v týchto polohách, načo bude potrebné prihliadať v jednotlivých etapách
realizácie územného plánu v praxi.
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2. Rešpektovať zásady funkčného a priestorového usporiadania v záujmovom území – prihliadať na
dostatočnú vzdialenosť lokality s funkciou bývania od existujúcich a plánovaných zdrojov znečisťovania
ovzdušia a na miestne rozptylové podmienky, t.j. dodržiavať ochranné pásma medzi obytnými časťami
územia a zdrojmi znečisťovania ovzdušia.
3. 4. Rešpektovať stanovisko Ministerstva životného prostredia, Sekcie geológie a prírodných zdrojov,
Odboru štátnej geologickej správy.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, obec Veľké Hoste, Veľké Hoste 208, 956 38 Šišov, IČO: 00311251 (ďalej len „obstarávateľ“)
predložil dňa 27.04.2022 Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „OU BN OSZP“) podľa § 5 zákona oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny
a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Veľké Hoste“ (ďalej len „oznámenie“), ktorého
spracovateľom je Ing. Marianna Bogyová , N. Teslu 4404/1, 921 01 Piešťany.
Predmet „Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Veľké Hoste“ formuloval
obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie na základe vyvíjajúcich sa potrieb obce, požiadaviek a
podnetov vlastníkov území dotknutých predmetnými ZaD č.1 v súlade s rozvojovými potrebami obce.

Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Veľké Hoste“ (ďalej
len „strategický dokument“) v zmysle § 4 ods. 2 zákona podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OU BN
OSZP vykonal podľa § 7 zákona.
V rámci zisťovacieho konania OU BN OSZP rozposlal oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým
orgánom a dotknutým obciam.
Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili OU BN OSZP svoje písomné stanoviská nasledovné
subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení) :
1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie
a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-BN-OSZP-2022/004566-002 zo dňa
02.05.2022 – súhlasí bez pripomienok a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.
b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-BN-OSZP-2022/004497-002 zo dňa 29.04.2022
– Upozorňuje na skutočnosť, že v lokalite určenej pre obytnú funkciu nie je možné pripustiť také druhy
činností a podnikateľských aktivít, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (prašnosť, zápachy, hluk, vibrácie,
intenzívna doprava a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely.
Je potrebné rešpektovať zásady funkčného a priestorového usporiadania v záujmovom území – prihliadať
na dostatočnú vzdialenosť lokality s funkciou bývania od existujúcich a plánovaných zdrojov znečisťovania
ovzdušia a na miestne rozptylové podmienky, t.j. dodržiavať ochranné pásma medzi obytnými časťami
územia a zdrojmi znečisťovania ovzdušia.
Vzhľadom na to, že koncepcia starostlivosti o životné prostredie a hodnotenie z hľadiska predpokladaných
vplyvov na životné prostredie v oblasti ochrany ovzdušia ostáva bez zmien, k uvedenému oznámeniu
o strategickom dokumente z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia nemá pripomienky a nepožaduje
predmetný dokument posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

c) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-BN-OSZP-2022/004500-002 zo dňa
04.05.2022 – Koncepcia ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES a ekostabilizačných
opatrení je bez zmeny.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
prírody a krajiny nemá pripomienky k predloženému dokumentu Územný plán obce Veľké Hoste Zmeny a
doplnky č. 1 a nepožadujeme ho ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko
predmetnou zmenou nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

d) úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-BN-OSZP-2022/004835-002 zo dňa 17.05.2022 Zmeny a
doplnky č. 1 ÚPN obce Veľké Hoste majú za cieľ riešiť najmä rozvojové plochy bývania. Z hľadiska
záujmov sledovaných orgánom štátnej vodnej správy nemáme k predloženému strategickému dokumentu
pripomienky a nepožadujeme jeho posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.



3 / 6

2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, list č. OU-
BN-OCDPK-2022/004517-002/PET zo dňa 28.04.2022 – s návrhom zadania „Zmeny a doplnky č. 1
Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Veľké Hoste“ súhlasí.
3. Obec Veľké Hoste, list zo dňa 02.05.2022 - oznamuje, že k dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného
plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Veľké Hoste“ nemá žiadne pripomienky. Oznámenie bolo zverejnené na
obecnej tabuli od 29.04.2022. Predložený dokument nemá byť posudzovaný podľa zákona.

4. Obec Otrhánky, list č. 2022/087 zo dňa 29.04.2022 - oznamuje, že k dokumentu „Zmeny a doplnky č.
1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Veľké Hoste“ nemá žiadne pripomienky.

5. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list. č. KPUTN-2022/10142-2/36303/SPA zo dňa 03.05.2022 - V
riešených lokalitách v Zmenách a doplnkoch č. 1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Veľké Hoste
nie sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidované žiadne národné kultúrne pamiatky ani
archeologické lokality.
Vzhľadom k pravdepodobnosti narušenia doposiaľ nepreskúmaných archeologických situácií, je
vysoký predpoklad odkrytia nových archeologických situácií v týchto polohách, načo bude potrebné
prihliadať v jednotlivých etapách realizácie územného plánu v praxi, kedy podmienkou
pre vydanie územného a stavebného povolenia pre jednotlivé akcie bude vyjadrenie Krajského
pamiatkového úradu Trenčín, v oprávnených prípadoch s požiadavkou na zabezpečenie archeologického
výskumu.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným
stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom
konaní. Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude vydanie
záväzného stanoviska podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa § 36 ods. 3 môže rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický
výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je evidovaným archeologickým
náleziskom podľa § 41 ods. 1, ak na tomto mieste dôvodne predpokladá výskyt archeologických nálezov.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín týmto stanoviskom určuje podmienky z hľadiska ochrany pamiatkového
fondu a nenahrádza vyjadrenie iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín nepožaduje predmetný dokument posudzovať podľa Zákona NRSR č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

6. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, list č. OU-BN-OKR-2022/000670-11
zo dňa 03.05.2022 – Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového riadenia z hľadiska civilnej
ochrany obyvateľstva k predmetnej dokumentácii nemá žiadne pripomienky.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového riadenia, ako dotknutý orgán, bude uplatňovať
stavebnotechnické požiadavky z hľadiska civilnej ochrany v zmysle §14 ods.2 zákona č.42/1994 Z.
z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov pri schvaľovaní územno plánovacej
dokumentácie.
Predmetný dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Veľké
Hoste“ navrhujeme neposudzovať podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.

7. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, list číslo OU-TN-OVBP1-2022/010587-004/
KŠ zo dňa 04.05.2022 – Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky po preštudovaní
predloženého Oznámenia o strategickom dokumente konštatuje, že k štruktúre a obsahu predloženého
oznámenia nemá žiadne pripomienky.
Vzhľadom na to, že lokality riešené v Zmenách a doplnkoch č. 1 Územného plánu obce Veľké Hoste nie
sú súčasťou žiadneho osobitne chráneného územia, teda sa nachádzajú v prvom stupni ochrany podľa
§12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nezasahujú ani
do žiadneho územia Natura 2000 vyjadrujeme názor, že strategický dokument nemusí byť posudzovaný
podľa zákona.

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, list č. RUVZ/2022/02236-002 zo dňa 03.05.2022
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu
obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Veľké Hoste“ pre obstarávateľa, obec Veľké Hoste,
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Veľké Hoste 208, 956 38 Šišov, nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-BN-PLO-2022/004919-002
zo dňa 10.05.2022 – V zmysle § 14 ods. 1 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) podliehajú návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej
pôdy, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu posúdeniu z hľadiska
ochrany poľnohospodárskej pôdy a vydaniu súhlasu podľa § 13 zákona. Návrhy posudzuje orgán ochrany
poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát.
Z uvedeného dôvodu sa k predmetnému strategickému dokumentu ani k otázke či má byť posudzovaný
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyjadrujeme.

10. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej
správy, list č. 4074/2022 - 5.3 24843/2022 zo dňa 12. 05. 2022–
1.V katastrálnom území obce Veľké Hoste (ďalej len „predmetné územie“) je evidovaná skládka odpadov
tak, ako je zobrazená na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedenú skládku odpadov dostatočne
zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
2. Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape.
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
3. 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 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia
výskyt stredného radónového rizika. 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 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho
žiarenia.

11. Obec Libichava, list č. 13/2022-002 zo dňa 16.05.2022 - oznamuje, že Oznámenie o strategickom
dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Veľké Hoste“ bolo vyvesené
dňa 29.04.2022, zvesené dňa 13.05.2022, predložený strategický dokument nepožaduje posudzovať
podľa zákona.

12. Obec Pochabany, list č. 57/2022/001 zo dňa 19.05.2022 - oznamuje, že Oznámenie o strategickom
dokumente dokumentu „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Veľké Hoste“ bolo
zverejnené na úradnej tabuli obce od 13.05.2022.
13. Obec Nemečky, list zo dňa 24.05.2022 - oznamuje, že Oznámenie o strategickom dokumente
dokumentu „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Veľké Hoste“ bolo zverejnené
na úradnej tabuli obce od 30.04.2022 do 16.05.2022.

Trenčiansky samosprávny kraj, Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát
pôdohospodárstva a odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP kraja, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou,
obce Haláčovce a Šišov v zákonom stanovenej lehote ani do termínu vydania tohto rozhodnutia
písomné stanovisko Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie
nedoručili.

Zainteresovaná verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k predloženému oznámeniu o strategickom
dokumente nevyjadrila.
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Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené v zmysle § 6 ods. 2 na webovom sídle ministerstva
prostredníctvom informačného systému EIA/SEA. Príslušný orgán oznámil pri zverejnení oznámenia aj
miesto a čas konania konzultácií. Počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu
nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa § 63 zákona.

Z á v e r
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho
konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska významu očakávaných vplyvov na
životné prostredie, úrovne spracovania a kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 k zákonu.
Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona.
K oznámeniu bolo doručených 11 stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a 5 stanovísk a
vyjadrení dotknutých obcí. Zo stanovísk dotknutých orgánov k navrhovanému strategickému dokumentu
nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli
požiadavku na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu.
Pri svojom rozhodovaní sa Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie
zaoberal pripomienkami zainteresovaných orgánov.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho
konania podľa § 7 ods. 4 zákona posúdil strategický dokument z hľadiska povahy a rozsahu,
miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných
predpisov, významu predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne
spracovania strategického dokumentu. Prihliadal pritom na stanoviská doručené od dotknutých orgánov
a zainteresovaných subjektov a na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona.
Predmetné lokality sa nachádzajú na území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona o ochrane
prírody a krajiny, orgán ochrany prírody tu neeviduje žiadne osobitne chránené časti prírody a krajiny,
rovnako tu nezasahujú prvky regionálneho územného systému ekologickej stability, ktorý bol schválený
v rámci ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov. Lokality, ktoré sú týmto
dokumentom riešené, nie sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000, a ani sa
nenachádzajú v ich tesnej blízkosti.
Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania strategický dokument nemá pravdepodobne
významný vplyv na životné prostredie a vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na proces
spracovania, prerokovania a schválenia strategického dokumentu, ich riešenie bude predmetom konania
podľa osobitných predpisov a príslušný orgán ich zahrnul do konkrétnych požiadaviek vo vzťahu k
strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v tomto procese.

Na základe výsledkov zisťovacieho konania rozhodol príslušný orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia. Z predloženého strategického dokumentu nevyplývajú žiadne vplyvy na životné
prostredie presahujúce štátne hranice.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovaného dokumentu sú väčšie, ako sa v ňom uvádza, obstarávateľ
je povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom
dokumente a v súlade s podmienkami určenými podľa osobitných predpisov.

Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych zámerov
podliehajúcich posudzovaniu podľa uvedeného zákona.
.

U p o z o r n e n i e
Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Veľké Hoste“
je dokument 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.
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Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, 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.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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