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Vec

Územný plán obce Malé Kršte#any Zmeny a doplnky #. 1“ - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Obstarávate#, Obec Malé Kršte#any, 958 03 Malé Kršte#any 105 predložil listom zo d#a 02. 07. 2021 (doru#ený d#a
06. 07. 2021) Okresnému úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01
Partizánske, pod#a § 5 zákona #. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (#alej len „zákon“) Územný plán obce Malé Kršte#any Zmeny
a doplnky #. 1 (#alej len „oznámenie“), ktoré Vám pod#a § 6 ods. 2 zákona ako dotknutému orgánu , dotknutej
obci zasielame.
Obec, orgán územného plánovania sa rozhodla rieši# aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie obce na
základe odborného preskúmania aktuálnosti platného územného plánu obce schváleného v roku 2004 sa
obstarávate# rozhodol vykona# aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie t.j. ZMENY A DOPLNKY #.1,
(AKTUALIZÁCIA 2021) ktoré sú spracované v textovej a grafickej #asti v súlade s § 17 vyhl. #. 55/2001 Z.z.
najmä z nasledovných dôvodov :
1) Zosúladenia územnoplánovacej dokumentácie obce s územnoplánovacou dokumentáciou regiónu, t.j. v zmysle
§ 30 ods. (2) stavebného zákona uplatnenia záväznej #asti schválených zmien a doplnkov #. 3 ÚPN VÚC
Tren#ianskeho kraja, ktoré boli schválené zastupite#stvom TSK uznesením #. 98/2018 d#a 28.05.2018. Záväzná
#as# Zmien a doplnkov #. 3 ÚPN VÚC Tren#ianskeho kraja bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením TSK
#íslo 7/2018 d#a 28.05.2018 s ú#innos#ou od 28.06.2018.
2) Zosúladenia obsahu a rozsahu územného plánu obce so stavebným zákonom #. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov a s vyhláškou #. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
úpravou a zmenami a doplnkami textovej a grafickej #asti, zmenou výkresu #. 1 ŠIRŠIE VZ#AHY za nový výkres
v M 1 : 25 000 a doplnením výkresu #. 2A KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A
FUNK#NÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA v mierke 1 : 10 000 v rozsahu celého administratívno-správneho územia obce,
t.j. katastrálneho územia obce.
3) Zosúladenia so zmenami v legislatíve priemetom rezortných zámerov z ktorých vyplývajú požiadavky na
aktualizáciu
zákon #. 7/2010 Z.z. a s uznesením vlády Slovenskej republiky #. 744/2010 z 27.10.2010 ozna#ovaný ako „Program
revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR“, uplatnenie vyplývajúcich podmienok pre realizáciu
protipovod#ových opatrení,
- zákon #. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, vyhláška #. 12/2009 Z.z. Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 15. januára 2009 o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej
#innosti a pri ich vy#atí a obmedzení z plnenia funkcií lesov,
- Zákon 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vrátane vykonávacej vyhlášky
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- Zákona #. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní po#nohospodárskej pôdy a o zmene zákona #. 245/2003 Z.z. o
integrovanej prevencii a kontrole zne#is#ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.( zák. #. 177/2018 Z.z. s ú#innos#ou od 01.09.2018)
Základné zmeny vyplývajúce zo zmien v legislatíve a rezortných dokumentoch :
- aktualizácia mapy katastra nehnute#ností, (CKN)
- aktualizácia chránených bonitných tried po#nohospodárskej pôdy,
- aktualizácia plôch s vybudovanými hydromeliora#nými zariadeniami,
- aktualizácia verejnej technickej vybavenosti (ZS-D, SPP-D, ZsVS a.s.),
- aktualizácia navrhovanej trasy cesty I/64 a v nadväznosti návrh zmien v dopravnej koncepcii,
- zmena #íslovania cestnej siete ciest III. triedy,
- stanovenie nového ochranného pásma pohrebiska a podmienok ochrany v súlade so zmenou zákona o pohrebiskách
a prípravou VZN obce,
- aktualizácia a doplnenie ochranných pásiem,
- vymedzeného územia objektov chovu hospodárskych zvierat (HZ) a stanovenie limitov chovu HZ a zmena
vymedzenia ochranného pásma objektov chovu HZ,
4) Uplatnenie potrieb obce a požiadaviek fyzických a právnických osôb na zmeny a doplnky, požiadavky vlastníkov
nehnute#ností, na základe ktorých, ako aj na základe zmien vo vývoji obce, v legislatíve a koncepcii jednotlivých
rezortov sa prehodnotila funk#ná a priestorová koncepcia, dopravná koncepcia a koncepcia verejnej technickej
vybavenosti obce. Navrhli sa zmeny a doplnky vo funk#nom využití územia, dopravnom systéme a technickej
vybavenosti.

Oznámenie je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-male-krstenany-zmeny-doplnky-c-1-, na
úradnej tabuli a na webovom sídle správneho orgánu.
Vaše písomné stanovisko k oznámeniu pod#a § 6 ods. 6 zákona žiadame doru#i# na adresu tunajšieho úradu
(Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske)
najneskôr do 15 dní od jeho doru#enia.
V stanovisku k predloženému oznámeniu je možné uvies# akéko#vek otázky, pripomienky a požiadavky týkajúce sa
vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie, ako i jeho štruktúry a obsahu. Zárove# Vás upozor#ujeme,
že strategický dokument podlieha zis#ovaciemu konaniu pod#a § 7 zákona, v ktorom tunajší úrad rozhodne, #i
sa strategický dokument bude posudzova# pod#a vyššie uvedeného zákona. Nako#ko tunajší úrad pri svojom
rozhodovaní prihliada pod#a § 7 ods. 4 písm. c) zákona aj na písomné stanoviská pod#a § 6 ods. 6 zákona,
dovo#ujeme si Vás požiada#, aby ste vo svojom stanovisku vyjadrili i názor, #i strategický dokument má alebo
nemá by# posudzovaný pod#a zákona.
Konzultácie pod#a § 6 ods. 3 zákona k oznámeniu je možné vykona# na Okresnom úrade Partizánske, odbore
starostlivosti o životné prostredie v pracovných d#och po#as úradných hodín (termín konzultácie doporu#ujeme
dohodnú# vopred telefonicky – 038/7492638 alebo e-mailom na adrese miroslava.viktoriniova3@minv.sk).
Žiadame Vás, aby ste pod#a § 6 ods. 5 zákona ako dotknutá obec
do 3 pracovných dní od doru#enia informovali o tomto oznámení verejnos# spôsobom v mieste obvyklým a zárove#
verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnu#. Oznámenie musí by# verejnosti sprístupnené
najmenej po dobu 14 dní od jeho doru#enia.
Verejnos# môže doru#i# svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné
prostredie do 15 dní odo d#a, ke# bolo oznámenie zverejnené.
Sú#asne si Vás dovo#ujeme požiada#, aby ste tunajší úrad písomne informovali o mieste, spôsobe a #ase zverejnenia
oznámenia.

Mgr. Dana Mlyneková

vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Rozde#ovník k #íslu OU-PE-OSZP-2021/001172-003

Obec Malé Kršte#any (OVM), Malé Kršte#any, 958 03 Partizánske 1
Obec Ve#ké Kršte#any, Ve#ké Kršte#any 157, 958 03 Ve#ké Kršte#any
Obec Paži#, Paži# 78, 958 03 Paži#
Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske 1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Odbor štátnej správy ochrany
prírody a krajiny, odbor štátnej geologickej správy, Námestie #. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpe#ov a žriediel, Limbová 2, 010 08 Žilina 8
Tren#iansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Tren#ín 1
Krajský pamiatkový úrad Tren#ín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Tren#ín 1
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocni#ná 8, 972 01 Bojnice
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica 1
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, Samova ul. 3, 949 01
Nitra 1
OKRESNÝ ÚRAD TREN#ÍN, Oddelenie územného plánovania, Hviezdoslavova 3, 911 01, Tren#ín
OKRESNÝ ÚRAD TREN#ÍN, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
Hviezdoslavova 3, 911 01, Tren#ín
OKRESNÝ ÚRAD TREN#ÍN, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Hviezdoslavova 3, 911 01, Tren#ín
OKRESNÝ ÚRAD TREN#ÍN, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
Hviezdoslavova 3, 911 01, Tren#ín
OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Nám. SNP 151/6, 958 01, Partizánske
OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Nám. SNP
151/6, 958 01, Partizánske
OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, G. Švéniho 3H, 971 01, Prievidza
OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, G. Švéniho
3H, 971 01, Prievidza
OKRESNÉ RIADITE#STVO HaZZ V PARTIZÁNSKOM, Nitrianska cesta 1483/80, 958 01, Partizánske


