ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
z posúdenia strategického dokumentu
Územný plán obce Veľké Bierovce
OU-TN-OSZP3-2021/001492 – 051
vydané Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie, podľa
§ 14 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
Obec Veľké Bierovce
2. Identifikačné číslo
00 312 142
3. Adresa sídla
Obecný úrad Veľké Bierovce
Veľké Bierovce 24, 913 11 Veľké Bierovce
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa
Ing. Silvia Masárová, starostka obce
Obecný úrad Veľké Bierovce
Veľké Bierovce 24, 913 11 Veľké Bierovce
tel. 032/ 649 63 30, 0911 362 680
email: silvia.masarova@velkebierovce.sk
II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
Územný plán obce Veľké Bierovce – Návrh
2. Charakter
Strategický dokument, ktorým je návrh územného plánu obce Veľké Bierovce, je
spracovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v aktuálnom znení.
Územný plán obce Veľké Bierovce je strategickým dokumentom a je predmetom
posudzovania podľa § 4 ods. 1 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 o posudzovaní vplyvov na ŽP“).
Nakoľko obec Veľké Bierovce má menej ako 2 000 obyvateľov, bol spracovaný len
invariantný návrh podľa § 22 stavebného zákona.
3. Hlavné ciele
V návrhu územného plánu obce Veľké Bierovce sa ako globálny cieľ uvádza: Zabezpečiť
vyvážený trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj obce s dlhodobým programom
postupného napĺňania zámerov a deficitov obce a vytvárania podmienok pre plnohodnotné

uspokojovanie životných potrieb jej obyvateľov. Pre budúci trvale udržateľný, proporcionálny
rozvoj obce Veľké Bierovce sú vytypované strategické ciele a zámery za príslušnú rozvojovú
oblasť, v rámci ktorých sú zahrnuté aj projektové zámery občanov a právnických osôb
sídliacich na území obce.
Ďalej sa v návrhu územného plánu obce Veľké Bierovce uvádzajú strategické ciele a
priority:
- podpora priaznivého demografického vývoja v obci
- zlepšovanie podmienok pre ekonomickú aktivitu obyvateľov, rozvoj podnikania
- vytváranie podmienok a podpora činnosti záujmových spolkov a občianskych
združení, rozvíjanie kultúrnych, športových a spoločenských tradícií v obci
- ochrana prírodného potenciálu obce
- vytvorenie oddychových a zelených zón v obci, rozvoj cestovného ruchu
- dobudovanie a rozvoj technickej infraštruktúry vo všetkých častiach obce
- výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba obecných komunikácií, ulíc a chodníkov
- dobudovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry, nová výstavba a rekonštrukcia bytového
fondu obce, odstránenie neobývaných, starých a nevyhovujúcich stavieb, najmä
hospodárskych budov v obci, rozvoj obchodu a služieb.
Územný plán by mal vytvoriť predpoklady najmä pre nasledovné okruhy cieľov, ktoré sú
zabezpečované príslušnými opatreniami:
- zlepšenie podmienok pre hospodársky rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na
zvýšenie úrovne zamestnanosti a rozsahu, úrovne a kvality služieb pre obyvateľov
obce a návštevníkov (malé a stredné podnikanie, podnikanie s orientáciou na služby a
remeslá, poľnohospodárstvo, cestovný ruch)
- posilňovať rast miestnych pracovných príležitostí a miestneho využitia ľudského
potenciálu pre rozvoj obce vrátane rastu vzdelanosti, využitie prírodných a
spoločenských zdrojov na zvýšenie ekonomickej úrovne obce pri rešpektovaní a
obnove ekologického potenciálu územia
- vytváranie podmienok pre stabilizáciu obyvateľov poskytnutím možnosti bývania
obcou a vytváraním primeraných podmienok k zabezpečeniu bývania samotnými
obyvateľmi
- zabezpečenie rozvoja komplexnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti
podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast kvality života a životného prostredia
(šport, rekreácia, turizmus, cestovný ruch), plnohodnotné zabezpečenie občianskeho
vybavenia na území obce, ako aj vybavenia obce dopravou a technickou
infraštruktúrou
- zvyšovanie kvality životného prostredia odstránením disproporcií, osveta, výchova a
informovanosť o stave životného prostredia, zabezpečenie podmienok na ochranu
životného prostredia obce a zachovanie permanentne udržateľného stavu
- rast kvality života rozvojom duchovného a spoločenského života v obci a rozvojom
informačných technológií. Zabezpečenie podmienok pre oddych a relaxáciu občanov v
rámci priestorových a funkčných možností obce.
Hlavnými úlohami pre riešenie územného plánu obce sú najmä:
- stanovenie koncepcie dlhodobého rozvoja obce, stratégie a zásad tohto rozvoja a jeho
priemetu do územia obce v rozsahu jeho katastra
- určenie regulatívov priestorového usporiadania a využívania územia obce v rozsahu
jeho katastra, osobitne však najmä v zastavanom a na zástavbu navrhovanom území
obce
- prehĺbenie a usmernenie koncepčných zámerov, ale aj limitov a lokálnych obmedzení,
vyplývajúcich z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, z jej záväzných častí a z
ostatných územnoplánovacích podkladov a odvetvových koncepcií
- vymedzenie chránených území, objektov a ochranných pásiem a zabezpečenie
ochrany historického dedičstva, ochrany prírody, tvorby krajiny, a ekosystémov
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-

určenie zásad a možností činností v území obce a racionálneho využívania prírodných
zdrojov tak, aby sa neprekročilo únosné zaťaženie územia, zabezpečil sa trvale
udržateľný rozvoj obce, vytvárala sa a udržiavala ekologická stabilita krajiny na jeho
katastrálnom území
vytváranie podmienok tvorby kvalitného životného a obytného prostredia v
jednotlivých funkčných zónach obce
tvorba koncepcie zabezpečenia územia obce verejnou dopravnou a technickou
vybavenosťou
vytváranie predpokladov saturácie územia zariadeniami sociálnej infraštruktúry a
ostatného veřejného občianskeho vybavenia
priestorové riešenie diferencovanej škály rozvoja základných funkcií a aktivít bývania
a občianskej vybavenosti, výroby, športu, rekreácie a zotavenia
vytváranie podmienok a opatrení na sanáciu urbánnych štruktúr, zástavby a intenzívne
využívaných častí krajiny
návrh podmienok využívania územia
vymedzenie zastavaného územia obce a určenie verejnoprospešných stavieb
stanovenie potreby vypracovania podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie a
územnoplánovacích podkladov
koordinácia aktivít a riešenie konfliktov a stretov záujmov.

Ciele ďalej vyplývajú z uvádzaných dôvodov spracovania územného plánu obce Veľké
Bierovce:
- zmenené územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe
bola navrhnutá koncepcia predchádzajúceho územného plánu obce Veľké Bierovce z
roku 2006
- zosúladenie rozvoja obce so záväznými podmienkami rozvoja regiónu Trenčiansky
samosprávny kraj v zmysle Územného plánu veľkého územného celku (ÚPN VÚC)
Trenčianskeho kraja, v znení zmien a doplnkov č. 1 - 3
4.

Stručný opis obsahu strategického dokumentu
Samotný strategický dokument – návrh územného plánu obce Veľké Bierovce bol
vypracovaný v súlade so stavebným zákonom, ako aj v súlade so súvisiacimi právnymi
predpismi, vrátane vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii v platnom znení. Dokumentáciu tvorí textová a grafická
časť.
Textová časť pozostáva zo smernej časti a záväznej časti. Je rozpracovaná
v nasledujúcom členení kapitol a podkapitol:
A. Základné údaje
A.a) Základné údaje o obci, dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi
A.b) Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši
A.c) Hlavnými úlohami pre riešenie územného plánu obce sú najmä:
A.d) Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce
A.e) Údaje o súlade riešenia územia so zadaním
B. Riešenie územného plánu
B.a) Vymedzenie riešeného územia a jeho opis
B.b) Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu
B.c) Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady
B.d) Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do
systému osídlenia
B.e) Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
B.f) Návrh funkčného využitia územia s určením prevládajúcich funkčných území
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B.g) Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a
rekreácie.
B.h) Výroba, služby, predajne
B.i) Vymedzenie zastavaného územia obce
B.j) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
B.k) Návrh riešenia záujmov obrany štátu, civilnej ochrany, požiarnej ochrany, ochrany pred
povodňami
B.l) Návrh ochrany kultúrnych hodnôt územia, návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane
prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení
B.m) Návrh verejného dopravného a technického vybavenia.
B.n) Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
B.o) Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území. chránených ložiskových území a
dobývacích priestorov
B.p) Rešpektovať obmedzujúce a zakázané činnosti, spôsob hospodárenia (režim činnosti) v
pásmach hygienickej ochrany vodárenského zdroja Veľké Bierovce studňa HSB1.plochy
vyžadujúce zvýšenú ochranu
B.q) Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného
pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely
B.r) Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických,
sociálnych a územnotechnických dôsledkov
C. Doplňujúce údaje
C.a) Súhrnná charakteristika urbanistických blokov
D. Dokladová časť
E. Záväzná časť územného plánu obce Veľké Bierovce
E.a) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
E.b) Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie
jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia
E.c) Zásady a regulatívy umiestnenia bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie a výroby
E.d) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
E.e) Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny. vytvárania a udržiavania ekologickej
stability vrátane plôch zelene
E.f) Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
E.g) Vymedzenie zastavaného územia obce
E.h) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
E.i) Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na
asanáciu a na chránené časti krajiny
E.j) Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
dokumentáciu nižšieho stupňa
E.k) Zoznam verejnoprospešných stavieb
E.l) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
E.m) Záväzné regulatívy urbanistických blokov
E.n) Súhrnná charakteristika urbanistických blokov
Grafická časť zahŕňa nasledovné výkresy v mierkach:
1 - Širšie vzťahy M 1:100 000
2 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a schéma
záväzných častí M 1:5 000
3 - Verejné dopravné vybavenie M 1:5 000
4 - Verejné technické vybavenie M 1:5 000
5 - Ochrana prírody a tvorba krajiny M 1:5 000
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6 - Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely M 1:5 000
Riešeným územím územného plánu obce Veľké Bierovce je celé katastrálne územie obce
Veľké Bierovce, ktoré je zároveň administratívnym územím obce.
V návrhu územného plánu obce Veľké Bierovce sa počíta s novými rozvojovými
plochami obytného územia v nadväznosti na jestvujúce obytné územie v súlade s doterajšou
územnoplánovacou dokumentáciou.
S novými plochami občianskej vybavenosti uvažuje v plochách zmiešaného obytného
územia jednak v centrálnej časti obce (vhodnou prestavbou a rekonštrukciou) a tiež v nových
i pôvodných obytných blokoch, kde stanovuje jej percentuálne zastúpenie ako doplnkovú
funkciu.
Z hľadiska rozvoja rekreačného územia návrh územného plánu obce Veľké Bierovce
navrhuje rozšírenie jestvujúceho areálu futbalového ihriska a premiestňuje plochu športovorekreačného areálu navrhovaného pôvodným ÚPN O z lokality Niva na lokalitu Pánska niva.
Týmto zámerom je v území vytvoriť viacúčelové športové centrum s vybavenosťou
zameranou na šport a rekreáciu v zeleni, ktoré by slúžilo nie len obyvateľom obce, ale aj
širšiemu záujmovému územiu v zmysle koncepcie sídelnej štruktúry. Pre oddych priamo v
obci je vymedzená oddychová zóna v centre obce. Navrhované cyklistické komunikácie
nadväzujú na jestvujúcu i navrhovanú sieť cyklistických trás nadregionálneho významu.
Blízkosť rieky Váh vytvára vhodné podmienky pre trávenie voľného času.
Výrobné územie je vzdialené cca 900 m od jestvujúceho obytného územia v
severozápadnej časti katastra na pravobrežnej strane Biskupického kanála. Preto jeho
negatívne pôsobenie na funkciu bývania je vo veľkej miere eliminované. Výrobné územie je
aj dopravne prístupné z cesty I/9 a následne i na diaľnicu D1 v neďalekej križovatke
Chocholná-Velčice. Preto neatakuje obytné územie negatívnymi vplyvmi z dopravy. Uvedené
územie výrobnej časti na pravobrežnej strane Biskupického kanála je navrhované
predmetným územným plánom i naďalej ako výrobné územie.
Územie obce je členené podľa charakteristiky a funkcií na urbanistické bloky, definované
spoločnými charakteristickými znakmi a s ohľadom na časový vývoj sa dajú deliť na
jestvujúce S (stav), navrhované N (návrh) a výhľadové V. Pre jednotlivé urbanistické bloky sú
definované záväzné regulatívy – regulatívy intenzity využitia územia (maximálny index
zastavanej plochy, podlažnosť, minimálny index zelene), regulatívy funkčného využitia
(prípustné funkcie, doplnkové funkcie, neprípustné funkcie), definované sú ďalej
obmedzujúce faktory a limity, intervenčné zásahy, verejnoprospešné stavby, prípadne potreba
následnej ÚPP a ÚPD.
5.

Vzťah k iným strategickým dokumentom
Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou je veľký územný celok (ÚPN VÚC)
Trenčianskeho kraja v platnom znení. Územný plán obce Veľké Bierovce má byť v súlade s
jeho záväznou časťou.
Územný plán VÚC Trenčianskeho kraja bol schválený uzn. vlády SR č. 284/1998,
Zmeny a doplnky č. 1/2004 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja boli schválené Zast.
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 23.06.2004 uznesením 259/2004, Zmeny a doplnky
č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja boli schválené Zast. Trenčianskeho samosprávneho kraja
dňa 26.10.2011, Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja boli schválené Zast.
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.05.2018.
Ako východiskové podklady sa ďalej uvádzajú nasledovné strategické dokumenty
lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovne:
Územný plán mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 1 - 3 (Aurex, BA, 2018)
Územný plán obce Veľké Bierovce, 2006
Územný plán obce Trenčianska Turná, 2016
Územný plán obce Trenčianske Stankovce, 2015
Územný plán obce Chocholná-Velčice, 2019
Územný plán obce Adamovské Kochanovce, 2014
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Územný plán obce Opatovce, 2007
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2013 – 2023
Program rozvoja obce Veľké Bierovce verzia 2.0 do roku 2023
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020
Stratégia rozvoja vidieka TSK 2013-2020
„Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému
ekologickej stability“ RÚSES – Trenčiansky okres
III. Opis priebehu prípravy a posudzovania
1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Postup spracovania a schvaľovania predmetnej územnoplánovacej dokumentácie bol
zabezpečovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov v nasledovných krokoch:
- prípravné práce: zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej
dokumentácie od 03.06.2019 do 03.07.2019
- spracovanie prieskumov a rozborov: august 2019
- spracovanie zadania: december 2019
- prerokovanie návrhu zadania: od 21.08.2019 do 20.09.2019
- schválenie zadania v OZ: 13. 12. 2019 uznesením č. 95/2019
- spracovanie návrhu územného plánu obce: október 2020
- prerokovanie návrhu územného plánu obce: od 01.02.2021 do 03.03.2021 (verejné
ústne prerokovanie: 17.02.2021)
- schválenie návrhu územného plánu obce obecným zastupiteľstvom a spracovanie
čistopisu: predpokladá sa v priebehu roku 2021
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie bolo vykonané podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na ŽP v nasledovných etapách:
- vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente: 05/2019
- doručenie oznámenia o strategickom dokumente na Okresný úrad Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“): 05. 06. 2019
- zverejnenie oznámenia a doručenie všetkým dotknutým subjektom: 06. 06. 2019
- určenie rozsahu hodnotenia a zverejnenie: 02. 07. 2019
- vypracovanie správy o hodnotení: 10/2020
- doručenie správy o hodnotení na príslušný orgán: 02. 02. 2021
- zverejnenie správy o hodnotení: 03. 02. 2021
- verejné prerokovanie správy o hodnotení: 17. 02. 2021
- vypracovanie odborného posudku: 04/2021
- vydanie záverečného stanoviska príslušným orgánom: 05/2021
2. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Bierovce
3. Druh prijatia, rozhodnutia
Uznesenie obecného zastupiteľstva Veľké Bierovce o schválení územného plánu obce a
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Bierovce, ktorým sa vyhlásia záväzné časti
územnoplánovacej dokumentácie.
4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
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Správu o hodnotení spolu s návrhom územného plánu obce Veľké Bierovce predložil
obstarávateľ podľa § 9 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP na príslušný orgán dňa
02. 02. 2021. Správa bola vypracovaná v októbri 2020 Ing. arch. Annou Perneckou.
Po obsahovej stránke bola správa o hodnotení vypracovaná podľa prílohy č. 5 zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP a na základe rozsahu hodnotenia predmetného strategického
dokumentu, ktorý určil podľa § 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP príslušný orgán listom
č. OU-TN-OSZP3-2019/019937-022 zo dňa 02. 07. 2019. Správnosť a úplnosť údajov v
správe o hodnotení potvrdila svojim podpisom starostka obce.
Príslušný orgán po doručení správy a návrhu územného plánu obce oznámil listom
č. OU-TN-OSZP3-2021/001492-029 zo dňa 03. 02. 2021 podľa § 10 ods. 1 zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP obstarávateľovi adresu, na ktorú mohla verejnosť predkladať
stanoviská, vyzval ho na zverejnenie informácie spôsobom v mieste obvyklým a zároveň
upozornil na povinnosť oznámiť a zverejniť termín a miesto verejného prerokovania. Správu
a návrh zverejnil príslušný orgán podľa § 10 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP na
webovom sídle MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemnyplan-obce-upn-o-velke-bierovce a doručil listami č. OU-TN-OSZP3-2021/001492-030 a
032 zo dňa 03. 02. 2021 podľa § 10 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP na zaujatie
stanoviska k uvedeným dokumentom dotknutým orgánom a dotknutým obciam.
Na základe doručených stanovísk príslušný orgán vyžiadal od obstarávateľa doplňujúce
informácie k správe o hodnotení listom č. OU-TN-OSZP3-2021/001492-043 zo dňa 24. 02.
2021. Predmetom žiadosti boli doplňujúce informácie vyplývajúce zo stanovísk od
dotknutých orgánov: Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky; Okresný úrad
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia; Dopravný
úrad; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne; Okresný úrad Trenčín,
odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa. Odpoveď na žiadosť o
doplňujúce informácie bola doručená dňa 02. 03. 2021, obstarávateľ v nej oznámil, že tieto
stanoviská sú vyjadrenia dotknutých orgánov, s ktorými bude musieť podľa § 22 ods. 4
stavebného zákona dospieť k dohode, z tohto dôvodu bude potrebné s niektorými ešte
rokovať. K jednotlivým stanoviskám uviedol, že pripomienky sa akceptujú, návrh sa upraví
podľa požadovaného, ku stanovisku od Dopravného úradu uviedol, že bude potrebné
rokovanie, aby sa návrh upravil podľa požadovaného. Doplňujúce informácie sú uvedené
v časti III. 6 Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie.
5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu
V súlade s § 13 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP určil príslušný orgán listom
OU-TN-OSZP3-2021/001492-048 zo dňa 29. 03. 2021 za spracovateľa odborného posudku
doc. Ing. arch. Jaroslava Copláka, PhD., zapísaného v zozname odborne spôsobilých osôb na
posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod číslom 485/2010/OHPV. Zároveň oznámil
obstarávateľovi územnoplánovacej dokumentácie určenie odborne spôsobilej osoby na
vypracovanie odborného posudku.
Odborný posudok bol vypracovaný podľa § 13 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov
na ŽP. Súčasťou odborného posudku bol podľa § 13 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov
na ŽP aj návrh záverečného stanoviska. Odborný posudok spolu s návrhom záverečného
stanoviska doručil obstarávateľ na príslušný orgán dňa 06. 05. 2021.
Spracovateľ odborného posudku doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD., v odbornom
posudku konštatoval, že správa o hodnotení obsahuje dostatočné informácie o strategickom
dokumente a jeho vplyvoch na životné prostredie, obsahovo napĺňa osnovu stanovenú
v prílohe č. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, taktiež je vhodne a v dostatočnej
podrobnosti rozpracované aj samotné hodnotenie vplyvov na životné prostredie, závažnejšie
nedostatky neboli identifikované.
Podľa spracovateľa odborného posudku samotný strategický dokument – návrh
územného plánu obce Veľké Bierovce bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb.
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o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so
súvisiacimi právnymi predpismi, vrátane vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
V časti vyhodnotenie stanovísk podľa § 12 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP
spracovateľ odborného posudku uviedol, že pripomienky v niektorých stanoviskách sa týkali
predovšetkým samotného strategického dokumentu. Zároveň sa vyjadril k doplňujúcim
informáciám k správe o hodnotení a návrhu dokumentu zo dňa 01. 03. 2021, s ktorým sa
stotožnil a odporučil riešenie pripomienok v zmysle návrhu spôsobu ich riešenia.
V závere odborného posudku spracovateľ odborného posudku uvádza, že predložená
správa o hodnotení spĺňa požiadavky v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP
a rozsahu hodnotenia č. OU-TN-OSZP3-2019/019937-022 zo dňa 02. 07. 2019, jej
spracovateľ naplnil úlohu spracovať správu o hodnotení strategického dokumentu podľa
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, podrobne tiež vyhodnotil splnenie požiadaviek
uvedených v rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. Ďalej uvádza, že vzhľadom na
charakter dokumentu, zistení z miestneho šetrenia a stanovísk externých spolupracovníkov je
možné konštatovať, že realizácia návrhov, zámerov obsiahnutých v strategickom dokumente
za dodržania preventívnych opatrení pre minimalizáciu negatívnych dôsledkov bude v súlade
s platnými normami a kritériami humánno-environmentálnej únosnosti a udržateľného
rozvoja, pozitívne vplyvy prevažujú a sú udržateľné, významnejšie negatívne vplyvy neboli
zistené. Podľa spracovateľa odborného posudku použité metódy hodnotenia zodpovedajú
predmetu hodnotenia, rovnako ako vstupné informácie, návrhy opatrení a podmienok na
vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu boli rozpracované
vhodne a na dostatočnej úrovni, odporúča vydať kladné stanovisko príslušného orgánu.
6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie
Podľa § 12 ods. 1 a 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP boli doručené príslušnému
orgánu k správe o hodnotení nasledovné stanoviská (stanoviská sú uvedené v skrátenom
znení):
1. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia (list č. OU-TN-OKR1-2021/001484-7
zo dňa 09. 02. 2021)
- nemá pripomienky.
2. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (list č.j. 586-554/2021 zo dňa 09. 02. 2021)
- OBÚ v Banskej Bystrici konštatuje, že OBÚ v Prievidzi k Územnému plánu obce Veľké
Bierovce – vypracovanie strategického dokumentu vydal stanovisko č. 608-1337/2019 z
24.06.2019, ktoré je platné.
- v kapitole B.1.4. Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce
Veľké Bierovce je táto skutočnosť uvedená.
OBÚ v Banskej Bystrici nemá námietky k predmetnému dokumentu - Územný plán obce
Veľké Bierovce – zaslanie správy a návrhu strategického dokumentu.
3. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva (list č.j. OU-TN-OSZP3-2021/008238-002 SLI zo dňa 08. 02.
2021)
OU Trenčín nemá k predloženému materiálu pripomienky. Z hľadiska odpadového
hospodárstva požadujeme dodržiavať platnú legislatívu v odpadovom hospodárstve.
V dokumente ,,Územný plán obce Veľké Bierovce“ – správa o hodnotení, požadujeme
zosúladiť v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva: v zmysle ustanovení
nie ,,zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“, ale ,,zákona č. 79/2015 o Z. z. o odpadoch“ (v
časti B.II.2.2 - str. 24).

8

4. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky (list č. OU-TN-OVBP12021/001495-07/JD zo dňa 12. 02. 2021)
- V kapitole A.II.2. Územie (str. 6/62) je uvedené ako riešené územie katastrálne územie
Chocholná-Velčice – žiadame opraviť.
- Na str. 8/62 a str. 30/62 upozorňujeme na chyby pri písaní (BPEJ).
- V texte na str. 9/62 a str. 40/62 žiadame opraviť uvedené informácie o predošlom územnom
pláne obce, konkrétne o jeho zmenách a doplnkoch. K predchádzajúcemu, aktuálne platnému
územnému plánu obce neboli vypracované žiadne zmeny a doplnky.
5. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia (list č. OU-TN-OSZP3-2021/008233-002 TIN zo dňa 12. 02. 2021)
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje z hľadiska ochrany
ovzdušia na nasledovné skutočnosti uvedené v predložených dokladoch (návrh a správa):
- V roku 2019 došlo k zmene prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia –
farmy brojlerov. Novým prevádzkovateľom je spoločnosť Domäsko s.r.o. (pôvodným
prevádzkovateľom bola spoločnosť BEST MEAT s.r.o.).
- Ochranné pásmo veľkokapacitných stavieb pre živočíšnu výrobu sa vzťahuje na farmu
brojlerov prevádzkovateľa Domäsko s.r.o. a farmu nosníc prevádzkovateľa JANEK s.r.o.
(návrh str. 49, záväzná časť str. 31).
- V časti Koncepcia starostlivosti o životné prostredie B.n.4 Ovzdušie (str. 75) je uvedené, že
sa uvažuje len s možnými strednými zdrojmi znečistenia ako sú: 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 b) c), 6.3 –
6.23 a s malými zdrojmi znečistenia vo výrobných územiach. Vyhodnotenie zaťaženia
ovzdušia je neaktuálne – odkaz na SAŽPCER, Košice, 2004...
V zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. v platnom znení vyplýva, že kategória 6.1
zahŕňa len veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, čo je v rozpore s uvedenou skutočnosťou.
Uvedená chyba sa vyskytuje aj v iných častiach dokumentu (návrh str. 43, 111, záväzná časť
str. 13, 24, 58, 59, správa str. 23, 48).
- Veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia nachádzajúce sa v katastrálnom území obce
Veľké Bierovce žiadame zakresliť do mapových podkladov.
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva k územným plánom
stanovisko podľa § 26 ods. 3 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení.
6. Krajský pamiatkový úrad Trenčín (list č. KPUTN-2021/3157-3/9673/SPA zo dňa 10.
02. 2021)
- eviduje v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR v obci Veľké Bierovce jednu
národnú kultúrnu pamiatku:
Zvonica, evanjelická – č- ÚZPF: 11898/1
- v katastri obce Veľké Bierovce neeviduje žiadne archeologické lokality, napriek tomu je
možné odkrytie 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 KPÚ Trenčín,
v oprávnených prípadoch s požiadavkou na zabezpečenie archeologického výskumu
- bez pripomienok k správe o hodnotení.
7. Dopravný úrad (list č. 5363/2021/ROP-003-P/2924 zo dňa 18. 02. 2021)
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Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám k oznámeniu o
strategickom dokumente zaslal stanovisko č. 13999/2019/ROP-002-P/27327 zo dňa
20.06.2019, v ktorom Vám oznámil, že sa k obstaraniu Územného plánu obce (ÚPN-O)
Veľké Bierovce vyjadril obci listom č. 13986/2019/ROP-002-P/26787 zo dňa 20.06.2019.
Požiadavky a skutočnosti uvedené v tomto stanovisku žiadal rešpektovať.
Uvedené stanovisko je v správe o hodnotení strategického dokumentu zapracované medzi
špecifickými požiadavkami, pričom je uvedené, že požiadavky stanoviska Dopravného úradu
sú splnené a sú uvedené v kapitole B.j.1, B.m.1, C.a smernej časti a kapitole E.d.1, E.h.1.1.1
záväznej časti návrhu Územného plánu obce Veľké Bierovce a v kapitole B.I.5, C.II.15 a
C.III.12,13 predmetnej správy. Upozorňujeme, že kapitola C.II.15 správy pojednáva o
kultúrnych a historických pamiatkach a pozoruhodnostiach, archeologických náleziskách,
kapitola C.III.12 o iných vplyvoch navrhovaného strategického dokumentu, ktoré však neboli
žiadne identifikované a kapitola C.III.13 o komplexnom posúdení očakávaných vplyvov z
hľadiska ich významnosti, vzájomných vzťahov a ich porovnanie s platnými právnymi
predpismi. Uvedené kapitoly ochranné pásma Letiska Trenčín nezahŕňajú, resp. časť z nich
nemá ani súvis s požiadavkou rešpektovania ochranných pásiem Letiska Trenčín.
Čo sa týka samotného návrhu strategického dokumentu, ktorý je identický s návrhom
Územného plánu obce Veľké Bierovce, Dopravný úrad musí konštatovať, že požiadavka
rešpektovania ochranných pásiem Letiska Trenčín v návrhu strategického dokumentu síce
zapracovaná je, pri návrhu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia však
neboli obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem Letiska Trenčín pri niektorých
lokalitách dostatočne zohľadnené (najmä pri lokalitách tesnom dotyku s letiskom).
Zo strany Dopravného úradu nie je možné v lehote na vyjadrenie sa k návrhu strategického
dokumentu stanoviť presný rozsah lokalít, ktoré budú musieť byť následne z návrhu
územnoplánovacej dokumentácie odstránené, prípadne bude navrhnutá úprava ich rozsahu
alebo funkcie. Konečné stanovisko k návrhu územnoplánovacej dokumentácie bude
Dopravným úradom vydané až v rámci procesu prerokovania územnoplánovacej
dokumentácie podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pričom bude nevyhnutné zmeny
rozsahu a funkcie jednotlivých lokalít prerokovať aj s prevádzkovateľom Letiska Trenčín –
Letecké opravovne Trenčín, a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín, prípadne s ďalšími
dotknutými subjektami.
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (list č.
RUVZ/2021/01051-002 zo dňa 17. 02. 2021)
- správu o hodnotení berie na vedomie a z hľadiska záujmov sledovaných orgánom verejného
zdravia upozorňuje obstarávateľa a spracovateľa strategického dokumentu na zmenu
legislatívy pre hodnotenie radónového rizika nasledovne:
Podľa § 132 ods. 1 zák. č. 87/2018 Z.z. každý, kto projektuje alebo stavia bytovú budovu
určenú na predaj alebo prenájom alebo nebytovú budovu určenú na poskytovanie služieb [(§
130 ods. 1 písm. b) a c)], je povinný vykonať také preventívne opatrenia, aby objemová
aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny
rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 za kalendárny rok.
9. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (list č. 14618/2021/OSD/22298
zo dňa 22. 02. 2021)
- konštatuje, že požiadavky uvedené v stanovisku č. 19582/2019/IDP/48088 zo dňa 17. 06.
2019 sú rešpektované a zapracované do predmetnej správy o hodnotení navrhovanej činnosti.
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Pripomienky uvedené v stanovisku žiada dodržať v plnom rozsahu aj v ďalších stupňoch
prípravy dokumentácie
Predloženú správu o hodnotení činnosti „Územný plán obce Veľké Bierovce“ berie MDV SR
na vedomie a nemá k nej žiadne pripomienky.
10. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa
(list č. OU-TN-OSZP3-2021/008262-002 TMM zo dňa 24. 02. 2021)
Územný plán obce Veľké Bierovce rieši rozvoj obce v 14. lokalitách, z toho 8 lokalít je
určených ako obytné územie (lokality SB4-SB7, NB1-NB4), v lokalitách NB-1NB4 sa
uvažuje s výstavbou 177 RD, čím sa očakáva zvýšenie počtu obyvateľov o 547 ľudí. . Dve
lokality sú určené ako športovo-rekreačné územie (lokality SR1,NR1) a jedna lokalita NV1
ako výrobné územie. Ďalšie 3 lokality ND1-ND3 sú určené ako cyklistická komunikácia.
V k. ú. Veľké Bierovce na nachádza v malej časti ochranné pásmo vodárskeho zdroja Veľké
Bierovce, katastrálne územie je súčasťou povodia rieky Váh, je odvodňované vodnými tokmi
Váh, Biskupický kanál, Selecký potok Turniansky potok. Zásobovanie obce vodou na pitné
účely je zabezpečené zo skupinového vodovodu Trenčín z vodného zdroja Selec I., II.
Akumulácia vody je zabezpečená vo vodojeme Trenčianske Stankovce s objemom 2x250 m3,
ktorý slúži pre obce Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske Stankovce a Trenčianska Turná.
V predloženom návrhu územného plánu sa uvádza, že vzhľadom na uvažovaný rozvoj
uvedených obcí, je potrebné zabezpečiť celkovú akumuláciu vody o objeme 1800 m3, teda
dobudovať vodojem 2x650 m3.
Územie obce je odkanalizované verejnou kanalizáciou, ktorou sú odvádzané splaškové
odpadové vody na ČOV Trenčianske Stankovce, novo navrhované lokality by boli
odkanalizované rozšírením verejnej kanalizácie, okrem lokalít NV1 a NV 2 – výrobné
územia, ktoré je navrhnuté odkanalizovať do samostatnej ČOV so zaústením do recipientu a
následne do priľahlého Biskupického kanála.
Vody z povrchového odtoku z jednotlivých rodinných domov sú v maximálne možnej miere
zadržiavané, akumulované v nádržiach a následne využívané na závlahu, vody z povrchového
odtoku z miestnych komunikácií a spevnených plôch sú odvádzané prícestnými rigolmi –
vsakovaco-odparovacími, s následným zaústením do recipienta.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej
správy vydáva k vypracovaniu strategického dokumentu „Územný plán obce Veľké
Bierovce“ nasledovné stanovisko:
- Lokality s navrhovanou výstavbou RD neodporúčame, pokiaľ nie je zabezpečené
zásobovanie obyvateľstva vodou na pitné a požiarne účely. Požadujeme doplniť spôsob
akumulácie pitnej vody vo vodojeme s navýšením akumulácie pitnej vody na 1800 m3,
nakoľko súčasný stav s akumuláciou 500 m3 je nepostačujúci.
- Taktiež požadujeme možnosť odkanalizovania územia s plánovanou výrobou (NV1, NV2)
samostatnými ČOV do recipienta prerokovať so správcom vodných tokov. V prípade, že
bude správca vodných tokov s uvedeným riešením súhlasiť, ČOV sú podľa § 52 vodného
zákona vodnými stavbami, ktoré bude ako príslušný orgán štátnej vodnej správy povoľovať
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- Realizáciu územného plánu odporúčame riešiť etapovite. V prvej etape je potrebné
vybudovať inžinierske siete v územiach, ktoré budú dotknuté výstavbou.
- Navrhované rozvojové plochy majú byť zásobované vodou na pitné a požiarne účely z
verejného vodovodu a odkanalizované verejnou splaškovou kanalizáciou.
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- Nové vetvy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sú podľa § 52 vodného zákona
vodnými stavbami. Na ich povolenie je príslušný Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie ako špeciálny stavebný úrad.
- Z hľadiska vodného hospodárstva je potrebné venovať zvýšenú pozornosť bezpečnému
odvádzaniu a likvidácii vôd z povrchového odtoku, je žiaduce, aby sa vytvárali podmienky
pre decentralizované vsakovanie neznečistených vôd z povrchového odtoku (strechy
objektov) priamo na mieste ich vzniku, ak to pomery územia dovoľujú.
- Pri plánovaní jednotlivých investičných akcií rešpektovať ochranné pásma vodných tokov a
rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Zabezpečiť ochranu
inundačného územia. Územím preteká viacero vodných tokov a preto je potrebné zohľadniť
ich ochranné pásma.
11. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa vôd a
vybraných zložiek ŽP kraja (list č. OU-TN-OSZP2-2021/008628-002 zo dňa 09. 03. 2021)
Predmetom posudzovania je územnoplánovacia dokumentácia obce Veľké Bierovce.
Predmetom návrhu ÚPD je výstavba 11 lokalít určených na bývanie v rodinných domoch
(vrátane jednej lokality so zmiešanej funkciou občianskej vybavenosti), výrobu, rekreáciu a
doplnenie ovocného sadu. Celková výmera navrhovaných lokalít je 65,5398 ha, z toho
25,4669 ha na poľnohospodárskej pôde (takmer celá výmera na chránených bonitách).
K uvedenej dokumentácii orgán ochrany prírody a krajiny konštatuje, že sa v nej nachádzajú
všetky osobitne chránené časti prírody a krajiny, vrátane prvkov RÚSES, ktoré sú evidované
v ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Predmetné lokality sa nachádzajú na území s prvým
stupňom ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), orgán ochrany prírody
tu neeviduje žiadne osobitne chránené časti prírody a krajiny.
V predloženej dokumentácii (kapitola C.III.7) by sme privítali vplyv navrhovaných lokalít
(NB2, NR1 a ND2) na miestne prvky RÚSES (dotyk s hydrickým biokoridorom MBk 1
Turniansky potok) s návrhom eliminácie negatívnych vplyvov a dotvorenia biokoridorov na
ich sfunkčnenie (kapitola C.IV).
Pri výrube drevín mimo lesných pozemkov je potrebné postupovať podľa § 47 zákona o
ochrane prírody a krajiny. Ak orgán ochrany prírody (Obecný úrad Veľké Bierovce v
zastavanom území obce, Okresný úrad Trenčín mimo ZÚO) nariadi náhradnú výsadbu podľa
§ 48 uvedeného zákona, treba uprednostniť geograficky pôvodné druhy drevín.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a
vybraných zložiek životného prostredia kraja, po preskúmaní správy o hodnotení
strategického dokumentu ÚPN obce Veľké Bierovce konštatuje, že strategický dokument ako
aj správa o hodnotení po obsahovej stránke rešpektuje záujmy ochrany prírody a krajiny, čím
odporúčame jeho schválenie. Uvedené pripomienky odporúčame premietnuť v návrhu ÚPN.
12. Obec Veľké Bierovce (list č.j. OCU VB S2021/019-011 zo dňa 12. 02. 2021)
- nemá pripomienky
- oznamuje, že informácie o dokumentoch boli zverejnené na úradnej tabuli obce a na
internetovom portáli obce dňa 03.02.2021
- správa o hodnotení a Návrh strategického dokumentu sú verejnosti prístupné na Obecnom
úrade Veľké Bierovce a na internetovej stránke obce.
13. Obec Opatovce (OCÚ OP-S2021/00174-003 zo dňa 03. 03. 2021)
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Obec Opatovce súhlasí s návrhom strategického dokumentu „Územný plán Obce Veľké
Bierovce“ s pripomienkami.
1. V predloženom návrhu ÚPN Obce Veľké Bierovce je situovaná cyklotrasa, ktorej
prepojenie je plánované smerom na Trenčiansku Turnú a Trenčianske Stankovce. Žiadame,
aby takéto prepojenie bolo zapracované aj smerom na cykloturistický chodník do Opatoviec.
2. Obec Opatovce má v ÚPN obce výhľadovo naplánovanú cestu III. triedy z Trenčína do
Opatoviec, ktorá sa pripojí na cestu III. tr. l868 z Opatoviec do Veľkých Bieroviec. V
budúcnosti, keď bude vybudovaná zmienená komunikácia, vidíme riziko zhustenia dopravy
po komunikácii č. 1 868, čím môže dochádzať k dopravným kolíziám vo Veľkých
Bierovciach. Preto žiadame, aby bolo zapracované v ÚPN Obce Veľké Bierovce prepojenie
výhľadovo naplánovanej cesty III. tr. z Trenčína do Opatoviec s pripojením na cestu III. triedy
1868 do Veľkých Bieroviec, pripojenie na cestu I tr. I/9 pred vstupom do Veľkých Bieroviec.
Tieto pripomienky boli vznesené zo strany Obce Opatovce aj na verejnom prerokovaní návrhu
ÚPN Obce Veľké Bierovce dňa 17.02.2021 vo Veľkých Bierovciach.
Obec Opatovce zverejnila informáciu o možnosti verejného nahliadnutia Návrhu ÚPN Obce
Veľké Bierovce na svojej úradnej tabuli a na webovej stránke obce od 03.02.2021 do
24.02.2021.
Vyhodnotenie stanovísk
Stanoviská od dotknutých orgánov: Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia;
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; Ministerstvo
dopravy a výstavby SR; a dotknutej obce Veľké Bierovce boli bez pripomienok.
Na základe pripomienok a požiadaviek od dotknutých orgánov: Okresného úradu Trenčín,
odboru výstavby a bytovej politiky; Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné
prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia; Dopravného úradu; Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a Okresného úradu Trenčín, odboru
starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy; požiadal príslušný orgán podľa § 12
ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP listom č. OU-TN-OSZP3-2020/001492-043 zo
dňa 24. 02. 2021 obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie - obec Veľké Bierovce o
doplňujúce informácie k správe o hodnotení a návrhu uvedeného dokumentu.
Odpoveď na žiadosť o doplňujúce informácie bola doručená dňa 02. 03. 2021, obstarávateľ
v nej oznámil, že tieto stanoviská sú vyjadrenia dotknutých orgánov, s ktorými bude musieť
podľa § 22 ods. 4 stavebného zákona dospieť k dohode, z tohto dôvodu bude potrebné
s niektorými ešte rokovať. V doplňujúcich informáciách uviedol nasledovné:
1. ku stanovisku Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-TNOVBP1-2021/001495-017 zo dňa 12. 02. 2021 - pripomienky sa akceptujú a návrh sa upraví
podľa požadovaného
2. ku stanovisku Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna
správa ochrany ovzdušia, č. OU-TN-OSZP3-2021/008233-002 zo dňa 12. 02. 2021 pripomienky sa akceptujú, ale bude potrebná ešte konzultácia a podklady od štátnej správy
ochrany ovzdušia, aby sa návrh upravil podľa požadovaného
3. ku stanovisku Dopravného úradu č. 5363/2021/ROP-003-P/2924 zo dňa 18. 02. 2021 –
bude potrebné rokovanie, aby sa dospelo k zhode
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4. ku stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č.
RUVZ/2021/01051-002 zo dňa 17. 02. 2021 – požiadavka sa akceptuje a návrh sa upraví
podľa požadovaného
5. ku stanovisku Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna
vodná správa, č. OU-TNOSZP3-2021/008262-002 zo dňa 24. 02. 2021 - stanovisko sa
akceptuje.
K uvedenému doplneniu sa vyjadril spracovateľ odborného posudku nasledovne, cit.:
„S návrhom na riešenie pripomienok sa stotožňujeme a riešenie pripomienok odporúčame v
zmysle tohto návrhu“.
Na základe uvedených skutočností príslušný orgán uviedol pripomienky a požiadavky
dotknutých orgánov na dopracovanie návrhu územného plánu.
7.

Verejné prerokovanie a jeho závery
Obstarávateľ zabezpečil podľa § 11 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP verejné
prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu. Termín a miesto verejného
prerokovania oznámil viac ako 10 dní pred jeho konaním.
Verejné ústne prerokovanie správy o hodnotení sa konalo dňa 17. 02. 2021 v kultúrnom
dome vo Veľkých Bierovciach. Súčasťou zápisnice z verejného prerokovania je aj prezenčná
listina. Z verejného prerokovania nevyplynuli pripomienky priamo k správe o hodnotení,
týkali sa len samotného strategického dokumentu.
Prerokovanie návrhu riešenia ÚPN-O Veľké Bierovce bolo orientované predovšetkým na
oboznámenie účastníkov rokovania so zámermi rozvoja riešeného územia, na získanie
pripomienok k navrhovanému riešeniu a na informáciu, ako boli do dokumentácie
zapracované požiadavky zo schváleného Zadania k ÚPN-O Veľké Bierovce.
Po úvodných slovách starostky obce Veľké Bierovce poverená obstarávateľka ÚPN-O
podľa § 2a stavebného zákona oboznámila prítomných s dôvodmi a cieľmi obstarania a
spracovania ÚPN-O Veľké Bierovce a informovala o doterajšom priebehu prác.
Spracovateľka ÚPN-O Veľké Bierovce, On-line formou podala odborný a vecne
zrozumiteľný výklad k preloženej dokumentácii. Oboznámila prítomných so základným
urbanistickým riešením priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a jeho
dopravného vybavenia. Zdôvodnila navrhnuté riešenie.
Následne prebehla diskusia k obom prerokovávaným dokumentom, v ktorej zúčastnení
vyjadrili svoje pripomienky k obsahu a rozsahu prerokovávaných materiálov.
Obec Adamovské Kochanovce, starosta obce:
- informoval sa na možnosť napojenia cyklokomunikácie z ich obce na Vážsku
cyklomagistrálu pozdĺž Biskupického kanála, cez k.ú. Veľké Bierovce, čím by sa im
cýklokomunikácia skrátila
- spracovateľka odporučila trasu po jestv. poľnej ceste v k.ú. Adamovské Kochanovce
- pán starosta bol následne požiadaný, aby k písomnej požiadavke priložil aj graﬁcké
zobrazenie požadovanej cyklokomunikácie
Obec Opatovce, starostka obce
- taktiež sa informovala na cyklistické prepojenie obce Veľké Bierovce - Opatovce
- spracovateľka ukázala navrhované cykloprepojenie oboch obcí
- starostka obce Veľké Bierovce informovala o spoločnom rokovaní starostov okolitých obcí
Opatovce, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, kde došlo k upresneniu trasovania
cyklokomunikácíí medzi susednými obcami s napojením na Vážsku oyklotrasu
- doporučovala, aby sa navrhovaná komunikácia Trenčín - Opatovce v návrhu, potiahla cez
obec Veľké Bierovce na cestu I/9 (prípadne aj vo výhľade)
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
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- informoval sa o funkčnej náplni lokality NR1, či navrhnuté funkčné využitie je definitívne
- spracovateľka podrobne popísala funkčne využitie lokality NR1: Občianska vybavenosť
zameraná na šport a rekreáciu v zeleni" a jej dopravné napojenie. Zdôraznila dôslednú
ochranu obytného územia obce od hluku a iných negatívnych dôsledkov navrhovanej funkcie
a cesty II/507 vo výhľade (ochranný val pozdĺž Turnianskeho potoka v rámci navrhovanej
plochy ochrannej, izolačnej a bariérovej zelene).
- zaujímal sa o funkčné využitie parciel v južnej časti k.ú. pri hraniciach s k.ú. Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske Stankovce - starosta obce
- vyjadril nesúhlas s dopravným napojením lokality NR1 cez Vaillantskú ul. v k.ú.
Trenčianske Stankovce
Dotknutá verejnosť
- vyjadrila obavy z hluku a z dopravného napojenia lok. NR1 z obce
- spracovateľka vysvetlila, že hlavné dopravné napojenie lokality je mimo zastavané územie
obce, kontakt s obcou je predovšetkým pre peších a cyklistov
- informovala sa, prečo je v lokalite NB2 prípustných 50% občianskej vybavenosti, či je
možné aby tam bol prípadne postavený obchodný dom (ako TESCO)
- spracovateľka upozornila na komplikovaný prístup do lokality pre zásobovanie väčšej
občianskej vybavenosti, jej možne negatívne vplyvy na prioritu bloku, ktorým je bývanie, čo
je v záväzných regulatívoch predmetného bloku neprípustné
- pýtala sa, či je v lok. NB2 možné stavať bytové domy, keď max. prípustná výška je 3
nadzemné podlažia, vrátane podkrovia
- spracovateľka objasnila, že bytové domy nie sú uvedene v prípustných funkciách pre danú
lokalitu, preto ich tam nemožno stavať
- starostka obce dodala, že obytný dom je objekt s viacerými bytovými jednotkami, čo v
záväzných regulatívoch nie je uvedené, teda nie je prípustné
- v lok. NB2 spochybnil max. prípustnú podIažnosť, nakoľko v obci sa podobná podlažnosť
nevyskytuje (okrem kultúrneho domu)
- spracovateľka považuje uvedený regulatív za vhodný (horný limit)
- nesúhlasil s koeficientom zastavanosti v lok. NB2
- spracovateľka vysvetlila, že do zastavanej plochy bloku sa okrem verejných komunikácii a
plôch statickej dopravy počítajú plochy samotného domu a všetky spevnene plochy na
pozemku (terasy, prístup k domu a do garáže, odstavné plochy pre auto)
- nesúhlasil s 50% zastúpením občianskej vybavenosti v lok. NB2 a vyjadril obavy z príchodu
developera so zámerom vystavať neprimeranú občiansku vybavenosť
- spracovateľka objasnila, že 50% je max. horná hranica pre občiansku vybavenosť; uvažuje
sa skôr s vybavenosťou - poskytovanou službou, v rodinnom dome; uvedené %. nemusí byť
naplnené
- poverená obstarávateľka dodala, že nárast rodinných domov v tejto a okolitých
navrhovaných obytných blokoch si prirodzene vyžiada aj nárast základnej občianskej
vybavenosti, napr. materská škôlka
- vyjadril obavy z dopravného zaťaženia obytného územia obce v dôsledku výstavby
navrhovanej lokality NR1
- spracovateľka popísala dopravné napojenie bloku NR1 mimo zastavané územie obce
- informovala sa, či v navrhovanej lokalite NB3 sa uvažuje aj so zástavbou za jestvujúcimi
rodinnými domami, či sa uvažuje s napojením lokality na jestvujúce inžinierske siete
- na obe otázky dostala kladnú odpoveď
OÚ Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP
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- informoval sa, ako je zabezpečený nárast potreby pitnej vody
- uvedené je riešené v kapitole B.m.2.1 a E.d.2.1. Zo zhodnotenia celej zásobovacej oblasti z
hľadiska bilancie potrieb vody a potrebnej akumulácie pre súčasnosť ako aj pre budúcnosť
vzhľadom na uvažovaný rozvoj obcí v spracovanom ÚPN pre obec Trenčianske Stankovce
vyplynulo (informácia TVK, a.s.): pre potreby obcí Trenčianske Stankovce, Opatovce, Veľké
Bierovce a Trenčianska Turná je potrebné zabezpečiť celkovú akumuláciu vody o objeme
1800 m3 t.j. k existujúcemu vodojemu 2 x 250 m3 je potrebné dobudovať vodojem 2 x 650
m3 .
V závere bolí prítomní požiadaní o písomné stanoviská doručené na OcÚ v 30 dňovej
lehote na prerokovanie - pre oslovených verejnou vyhláškou - do 03.03.2021, pre jednotlivo
oslovených do 30 dní od prevzatia žiadosti. Starostka obce poďakovala všetkým prítomným
za účasť.
Podľa prezenčných listín sa na prerokovaní zúčastnilo 18 osôb - prítomní boli
spracovateľka ÚPD, osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPD, pracovníci Okresného
úradu Trenčín (vrátane príslušného orgánu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie),
zástupcovia dotknutých obcí, verejnosti, podnikateľských subjektov.
IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu
Pre hodnotený strategický dokument – územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán
obce Veľké Bierovce - návrh“ sa sledovali jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré by
mohli byť ovplyvnené riešením a návrhom rozvoja bývania a ďalších urbanistických funkcií,
ako aj návrhom verejného dopravného a technického vybavenia.
Vplyvy na obyvateľstvo
Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo z hodnotenia vyplýva, že návrh strategického
dokumentu neobsahuje návrhy plôch, ktoré by narúšali kvalitu životného prostredia
obyvateľov obce. Naopak, možno vyzdvihnúť konkrétne riešenia problémov, ktoré
jednoznačne prispievajú k zlepšeniu životného prostredia i priamych a nepriamych vplyvov
na zdravie obyvateľstva, eliminujú zdravotné riziko a zdravotné ohrozenie obyvateľov v
oblasti bývania, rekreácie a športu, dopravy a výroby. Predpokladaný nárast počtu obyvateľov
je optimalizovaný tak, aby sa nestratil charakter obce. Dôraz sa kládol na systémové riešenie
koncepcie urbanistického rozvoja obce, ktoré zahŕňa okrem iného vytvorenie ochranných a
bariérových plôch zelene okolo výrobných plôch a dopravných koridorov, enklávy vzrastlej
parkovej zelene, sústreďovanie výrobných zariadení do zón mimo obytného územia tak, aby
nevytvárali zdravotné riziko pre obyvateľov. V návrhu územného plánu sú implementované
návrhy krajinnoekologického plánu, ekostabilizačné opatrenia, ktoré okrem ekologických
prínosov budú mať pozitívne vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravotný stav. Pozitívne vplyvy
na obyvateľstvo budú mať aj navrhované opatrenia na ochranu pred povodňami.
Kvalitu života obyvateľstva zvýšia aj navrhované opatrenia v oblasti dopravy –
rekonštrukcia miestnych komunikácií a návrh dobudovania chodníkov pre chodcov pozdĺž
dôležitých miestnych komunikácií a pozdĺž cesty III/1868, ako aj cyklistických trás (zníži sa
riziko dopravných kolízií automobilovej dopravy s chodcami a cyklistami).
Strategický dokument prinesie zlepšenie kvality bývania návrhom nových rozvojových
lokalít na výstavbu obytných budov. Ďalej umožní rozvoj rekreačno-športových aktivít
lokálneho významu (vrátane cykloturistiky) s pozitívnymi ekonomickými a sociálnymi
prínosmi pre obyvateľstvo. Za nepriamy vplyv možno považovať nárast počtu obyvateľov,
vyplývajúci z návrhu nových plôch pre bývanie. Keďže sa predpokladá postupné rozširovanie
obytného územia, aj rast počtu obyvateľov by mal byť pozvoľný a primeraný, bez
negatívnych sprievodných socio-ekonomických dopadov.
Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo, resp. na predchádzanie negatívnych vplyvov na
obyvateľstvo, majú kľúčový význam precízne stanovené regulatívy funkčného využitia tak,
ako sú zahrnuté v záväznej časti návrhu územnoplánovacej dokumentácie.
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Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a
geomorfologické pomery
Nepredpokladajú sa žiadne vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny,
geodynamické javy a geomorfologické pomery.
Vplyvy na klimatické pomery
Riešenie navrhované v hodnotenej územnoplánovacej dokumentácii nebude mať
negatívny vplyv na klimatické pomery. Pri dodržaní navrhnutých regulatívov sa očakáva
priaznivý vplyv na mikroklimatické pomery.
Viaceré navrhované ekostablizačné opatrenia majú potenciál prispieť k adaptácii územia
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Vplyvy na ovzdušie
Strategický dokument nevytvára predpoklady pre ohrozenie ovzdušia. Pri dodržaní
záväzných regulatívov územného plánu a príslušných právnych predpisov realizácia zámerov
územného plánu neovplyvní životné prostredie v oblasti znečistenia ovzdušia nad povolené
parametre, naopak je perspektíva zlepšenia parametrov týkajúcich sa emisií a imisií.
Z navrhovaných zásad na ochranu ovzdušia je možné vyzdvihnúť skutočnosť, že sa
uvažuje s plynofikáciou rozvojových území a navrhuje sa výsadba ochrannej a izolačnej
zelene v blízkosti komunikácií a v blízkosti výrobných a poľnohospodárskych areálov.
Vplyvy na vodné pomery
Strategický dokument neovplyvní výrazne hydrologické a hydrogeologické pomery
dotknutého územia. Z dôvodu vybudovanej kanalizácie a navrhovaného napojenia nových
plôch pre výstavbu na rozšírenie kanalizácie nedôjde k negatívnym vplyvom na kvalitu
povrchových a podzemných vôd.
Nepriame pozitívne vplyvy na vodné pomery, konkrétne na zvýšenie retenčnej
schopnosti krajiny, by mohli priniesť niektoré navrhované ekostabilizačné opatrenia.
Strategický dokument zahŕňa zásady týkajúce sa protipovodňovej ochrany, zachovania
retenčnej schopnosti územia, ako aj opatrenia na vodných tokoch.
Vplyvy na pôdu
Realizácia navrhovaných rozvojových lokalít nespôsobí kontamináciu pôdy ani fyzikálne
degradačné procesy ako je veterná erózia a kompakcia pôdy. Dôležité sú konkrétne
pôdoochranné návrhy a opatrenia na zlepšenie súčasného stavu tak, ako sú zakotvené v
územnom pláne obce.
Medzi negatívne vplyvy na pôdu možno zaradiť
predpokladaný záber
poľnohospodárskej pôdy s výmerou 25,4669 ha. Pri dodržaní záväznej časti územného plánu
obce budú tieto negatívne vplyvy sčasti eliminované, keďže návrh zodpovedne pristupoval k
výberu vhodných lokalít pre svoj rozvoj, pričom rozvojové lokality sú navrhnuté v
nadväznosti na zastavané územie a existujúcu infraštruktúru, teda nebude narušená ucelenosť
honov, ani nedôjde k fragmentácii a izolácii poľnohospodárskej pôdy.
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Z hľadiska vplyvov na faunu a flóru strategický dokument nebude mať zásadnejší vplyv
na flóru a faunu riešeného územia. Významnejšie spoločenstvá fauny a flóry sa viažu hlavne
na plochy, ktoré sú biokoridormi a interakčnými prvkami MÚSES a do týchto plôch zmeny
funkčného využitia ani iné zásahy územný plán obce nenavrhuje. K zmenám vegetačného
krytu a teda aj živočíšstva dôjde len v poľnohospodárskej krajine v mieste navrhovaných
rozvojových území.
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Vplyvy na krajinu
Z hľadiska vplyvov na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny sa
predpokladá, že záväznými regulatívmi (najmä obmedzením výšky a formy zástavby) územný
plán bude usmerňovať rozvoj územia tak, aby vplyv na krajinu a jej estetické vnímanie nebol
negatívny, pričom by vďaka týmto regulatívom mala byť zachovaná mierka vidieckej
štruktúry a zástavby.
Výrazným zásahom do krajiny bude navrhovaná rýchlostná cesta R2 – tento návrh však
vyplýva z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja.
Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma, na územný systém ekologickej stability
Nepredpokladajú sa vplyvy na chránené územia, v riešenom území ani v jeho okolí sa
chránené územia nenachádzajú.
Nepredpokladajú sa vplyvy na územný systém ekologickej stability, keďže tieto prvky sú
v návrhu rešpektované a pre zlepšenie ich funkčnosti boli navrhnuté i ďalšie prvky.
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská
Nepredpokladajú sa.
Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Nepredpokladajú sa, v riešenom území sa nenachádzajú paleontologické náleziská ani
významné geologické lokality.
Iné vplyvy
Nepredpokladajú sa.
V. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na navrhované chránené
vtáčie územia, územia európskeho významu alebo súvislú európsku sústavu chránených
území (NATURA 2000)
V riešenom území (k.ú. Veľké Bierovce) sa nenachádzajú žiadne chránené územia
sústavy Natura 2000 (chránené vtáčie územia, územia európskeho významu).
Z uvedeného vyplýva, že strategický dokument nebude mať vplyv na chránené územia
sústavy Natura 2000.
VI. Závery
1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie)
Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na
životné prostredie podľa ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, pri ktorom sa
zvážil stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov
na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva, z hľadiska ich
pravdepodobnosti, ich rozsahu a trvania, súladu s ostatnými strategickými dokumentmi rôznej
hierarchickej úrovne, ako aj s prihliadnutím na stanoviská k správe o hodnotení, výsledky
verejného prerokovania, závery odborného posudku a za súčasného stavu poznania
sa odporúča
prijatie strategického dokumentu „Územný plán obce Veľké Bierovce“ za dodržania
podmienok uvedených v časti VI. „Závery“, bod 3. „Odporúčania na prepracovanie,
dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ tohto záverečného stanoviska s tým,
že ak jednotlivé projekty budú spĺňať kritériá pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bude potrebné vykonať posúdenie vplyvov na
životné prostredie pred ich povolením podľa osobitných predpisov.
2.

Odporúčaný variant
Strategický dokument neobsahoval návrh variantného riešenia a bol vypracovaný
v jednom variante, t.j. v návrhovom variante. Oproti nulovému variantu (ktorým sa rozumie
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stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal) predstavuje návrhový variant
výhodnejšie riešenie z hľadiska vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
S prihliadnutím na výsledky hodnotenia vplyvov strategického dokumentu ÚPN obce
Veľké Bierovce na životné prostredie uvedené v správe o hodnotení strategického dokumentu,
na stanoviská a pripomienky vznesené v procese posudzovania podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na ŽP a spracovaný odborný posudok sa odporúča dopracovať návrh územného
plánu podľa časti VI. „Závery“, bod č. 3 Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie,
úpravu návrhu strategického dokumentu tohto záverečného stanoviska.
3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického
dokumentu
Podľa spracovateľa odborného posudku konečné znenie strategického dokumentu sa
odporúča podstatne nemeniť. Spracovateľ odborného posudku odporúča odstrániť formálne
chyby (opraviť nesprávny názov obce v hlavičke na s. 39 - 81) a upraviť štruktúru a názvy
kapitol textovej časti – týka sa kapitoly A.c) ako aj kapitoly B.h), ktorá by mala byť súčasťou
kapitoly B.g).
Z výsledku procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné
prostredie a zdravie, odborného posudku, vyplynuli požiadavky na dopracovanie a úpravu
strategického dokumentu:
- opraviť chybné údaje, na ktoré upozornili v stanoviskách dotknuté orgány
- veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia nachádzajúce sa v katastrálnom území obce
Veľké Bierovce zakresliť do mapových podkladov
- zapracovať požiadavky Dopravného úradu uvedené v liste č. 5363/2021/ROP-003-P/2924 zo
dňa 18. 02. 2021 podľa výsledkov ďalších rokovaní
- zapracovať požiadavku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
uvedenú v liste č. RUVZ/2021/01051-002 zo dňa 17. 02. 2021 na zmenu legislatívy pre
hodnotenie radónového rizika
- rešpektovať a zapracovať požiadavky Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o
životné prostredie, štátnej vodnej správy, uvedené v stanovisku č. OU-TN-OSZP32021/008262-002 zo dňa 24. 02. 2021
- rešpektovať požiadavky Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie,
orgánu ochrany prírody a krajiny, uvedené v stanovisku č OU-TN-OSZP2-2021/008628-002
zo dňa 09. 03. 2021
- doplniť, resp. upraviť navrhované dopravné riešenie cyklotrasy a miestnej komunikácie v
zmysle dosiahnutej dohody s Obcou Opatovce, resp. na základe ďalších rokovaní
- strategický dokument dopracovať na základe akceptovaných požiadaviek a pripomienok z
prerokovania samotného návrhu územného plánu obce.
4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu
Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 zákona o posudzovaní vplyvov na
ŽP a prílohy č. 6 k tomuto zákonu na základe oznámenia, stanovísk k oznámeniu, určeného
rozsahu hodnotenia pre správu o hodnotení, správy o hodnotení a návrhu strategického
dokumentu, verejného prerokovania a odborného posudku. Pri hodnotení podkladov a
vypracovaní stanoviska sa postupovalo podľa ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na
ŽP.
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Záverečnému stanovisku z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce
Veľké Bierovce - návrh“ predchádzalo podrobné preštudovanie návrhu riešenia, správy
o hodnotení, všetkých doručených stanovísk dotknutých orgánov, zápisu z verejného
prerokovania a posudku odborne spôsobilej osoby. Pri posudzovaní boli zvažované možné
negatívne vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva a predpokladaná účinnosť navrhovaných opatrení.
Správa o hodnotení strategického dokumentu, ako aj posudok odborne spôsobilej osoby
preukázali, že vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie budú neutrálne a
potenciálne negatívne vplyvy je možné eliminovať za predpokladu realizácie preventívnych
opatrení a monitoringu environmentálnej optimálnosti jeho implementácie v polohe
jednotlivých projektov.
V rámci procesu posudzovania neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by po realizovaní
opatrení navrhovaných v správe o hodnotení a v záverečnom stanovisku závažným spôsobom
ohrozovali životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva.
Z výsledku procesu posudzovania vplyvov navrhovaného strategického dokumentu
na životné prostredie, a odborného posudku vyplýva, že je potrebné upraviť znenie a grafickú
časť navrhovaného strategického dokumentu podľa odporúčaní uvedených v časti VI.
„Závery“, bode č. 3 „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu
strategického dokumentu“ tohto záverečného stanoviska.
5. Návrh monitoringu
Podľa § 16 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sú obstarávateľ a rezortný orgán
povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického
dokumentu na životné prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring,
aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania. Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov
strategického dokumentu na životné prostredie podľa § 16 ods. 2 zákona o posudzovaní
vplyvov na ŽP spočíva:
a) v systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,
b) vyhodnocovaní jeho účinnosti,
c) zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe
o hodnotení so skutočným stavom.
Podľa § 16 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP ak obstarávateľ zistí, že skutočné
vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného podľa tohto zákona sú
horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť
opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie
strategického dokumentu.
Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu
informácie o výsledkoch sledovania a vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu
na životné prostredie podľa § 16 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP,
ako aj o zabezpečení povinností podľa § 16 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP
v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.
Podľa ustanovení § 30 ods. 4 stavebného zákona obec pravidelne, najmenej však raz za
štyri roky, preskúma schválený územný plán, vyhodnotí jeho aktuálnosť a posúdi, či nie sú
potrebné jeho zmeny, alebo doplnky, prípadne obstaranie nového územného plánu.
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
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Správa o hodnotení strategického dokumentu splnila účel, v zmysle prílohy č. 5 zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP dostatočne podrobne a objektívne zhodnotila súčasný stav
životného prostredia, ako aj integráciu environmentálnych aspektov v strategickom
dokumente a možné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie. Navrhované
opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné
prostredie a zdravie, uvedené v správe o hodnotení, sú premietnuté do návrhu územného
plánu.
Uskutočnilo sa verejné prerokovanie správy o hodnotení s dotknutými orgánmi štátnej
správy a samosprávy a verejnosťou. Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení neboli
doručené, taktiež neboli uskutočnené konzultácie.
Strategický dokument neobsahoval návrh variantného riešenia, bol vypracovaný
v jednom variante, t.j. v návrhovom variante. Oproti nulovému variantu predstavuje návrhový
variant výhodnejšie riešenie z hľadiska vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
Návrh monitoringu je uvedený v časti VI. 5 tohto záverečného stanoviska podľa § 16
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
7. Informácia pre schvaľujúci orgán o dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov
strategických dokumentov
Podľa § 6a ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá verejnosť
pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy
a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického
dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8 a § 12 ods. 2
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní
strategického dokumentu.
Príslušnému orgánu nebolo zo strany verejnosti doručené žiadne stanovisko.
VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Spracovatelia záverečného stanoviska
RNDr. Daniela Bútorová
Okresný úrad Trenčín
odbor starostlivosti o životné prostredie
v súčinnosti s
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu,
pečiatka
Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Okresný úrad Trenčín
odbor starostlivosti o životné prostredie
3.
Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska
V Trenčíne 27. 05. 2021
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