
OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. SNP 151/6, 958 01  Partizánske____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PE-OSZP-2021/001172-022

Partizánske
17. 08. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Výrok
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy na
posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) a 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 (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), po ukončení
zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu vykonaného na základe oznámenia o
strategickom dokumente Územný plán obce Malé Kršteňany Zmeny a doplnky č. 1, ktoré predložil
obstarávateľ – Obec Malé Kršteňany, 958 03 Malé Kršteňany 105, podľa § 7 ods. 5 zákona o posudzovaní
vplyvov vydáva toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument Územný plán obce Malé Kršteňany Zmeny a doplnky č. 1, uvedený v
predloženom oznámení o strategickom dokumente

sa nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli nasledujúce požiadavky vo vzťahu k strategickému
dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom procese spracovania a schvaľovania dokumentu
Územný plán obce Malé Kršteňany Zmeny a doplnky č. 1:
1. Dodržať ustanovenia § 18 a § 19 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,banský zákon“) tak, aby bola zabezpečená
ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a §
26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v
územnoplánovacej dokumentácii.
2. Evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12
ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej
dokumentácii.
3. Zachovať nezastavanú prechodovú zónu pozdĺž vodných tokov v šírke minimálne 10 m od
vonkajšej hranice brehového porastu, ktorá by spĺňala funkciu ochranného pásma biokoridoru a
zároveň manipulačného priestoru umožňujúceho pohyb stavebnej mechanizácie, poprípade v budúcnosti
ošetrovanie drevín.
4. V zastavanom území navrhovať dostatočný podiel trávnatých plôch s drevinami. Výber drevín
prispôsobiť meniacim sa klimatickým pomerom a stanovištným podmienkam, podiel zelených
nezastavaných plôch v území zachovať v minimálnom rozsahu 40 %.
5. Pri návrhoch nových obytných súborov resp. nových zón na IBV je potrebné zabezpečiť územnú rezervu
pre funkčnú uličnú zeleň bez kolízie s podzemnými alebo vzdušnými koridormi inžinierskych sietí.
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6. Pri realizovaní stavebnej činnosti v zmysle návrhov aktuálnej územnoplánovacej dokumentácie obce
je potrebné minimálnym spôsobom zasiahnuť do existujúcej mimolesnej drevinovej vegetácie. V prípade
nevyhnutných výrubov v súvislosti so stavebnou činnosťou je potrebné postupovať v zmysle § 47 a § 48
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
ochrane prírody“). Zohľadňovať vegetačné a hniezdne obdobie z dôvodu eliminácie škôd na prípadných
hniezdnych druhoch, určiť v predstihu spoločenskú hodnotu drevín a krovín určených na výrub ako aj
zabezpečiť náhradnú výsadbu za zlikvidované dreviny a kroviny.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Malé Kršteňany, 958 03 Malé Kršteňany 105 (ďalej len „obstarávateľ“) predložil dňa
01. 02. 2021 Okresnému úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona
o posudzovaní vplyvov oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Malé Kršteňany Zmeny
a doplnky č. 1 (ďalej len „oznámenie“), ktorého spracovateľom bola Ing. arch. Gabriel Szalay.

Strategický dokument Územný plán obce Malé Kršteňany Zmeny a doplnky č. 1 (ďalej len „strategický
dokument“) v zmysle § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov podlieha zisťovaciemu konaniu,
ktoré Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 7 zákona o
posudzovaní vplyvov.

Obec, orgán územného plánovania sa rozhodla riešiť aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie obce
na základe odborného preskúmania aktuálnosti platného územného plánu obce schváleného v roku 2004
sa obstarávateľ rozhodol vykonať aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie t.j. ZMENY A DOPLNKY
č.1, (AKTUALIZÁCIA 2021) ktoré sú spracované v textovej a grafickej časti v súlade s § 17 vyhl. č. 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 časti schválených zmien a doplnkov
č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktoré boli schválené zastupiteľstvom TSK uznesením č. 98/2018
dňa 28.05.2018. Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja bola vyhlásená
Všeobecne záväzným nariadením TSK číslo 7/2018 dňa 28.05.2018 s účinnosťou od 28.06.2018.
2) Zosúladenia obsahu a rozsahu územného plánu obce so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii, úpravou a zmenami a doplnkami textovej a grafickej časti, zmenou
výkresu č. 1 ŠIRŠIE VZŤAHY za nový výkres v M 1 : 25 000 a doplnením výkresu č. 2A KOMPLEXNÝ
VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO 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 č. 7/2010 Z.z. a s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 744/2010 z
27.10.2010 označovaný ako „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR“,
uplatnenie vyplývajúcich podmienok pre realizáciu protipovodňových opatrení, - zákon č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 12/2009 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky z 15. januára 2009 o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a
pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov, - Zákon 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov, vrátane vykonávacej vyhlášky - 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.( zák. č. 177/2018 Z.z. s účinnosťou od 01.09.2018) Základné zmeny vyplývajúce zo zmien v
legislatíve a rezortných dokumentoch :
- aktualizácia mapy katastra nehnuteľností, (CKN),
- aktualizácia chránených bonitných tried poľnohospodárskej pôdy,
- aktualizácia plôch s vybudovanými hydromelioračnými 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 číslovania 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,
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- 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 nehnuteľností, na základe ktorých, ako aj na základe zmien vo vývoji obce, v legislatíve a
koncepcii jednotlivých rezortov sa prehodnotila funkčná a priestorová koncepcia, dopravná koncepcia a
koncepcia verejnej technickej vybavenosti obce. Navrhli sa zmeny a doplnky vo funkčnom využití územia,
dopravnom systéme a technickej vybavenosti.

Navrhované zmeny a doplnky funkčných území v návrhovom období (NO)
a) nové rozvojové lokality - rozvojové zámery (RZ) :
Lok. Funkčné využitie Výmera
1B Plochy špeciálnej zelene - pohrebisko (rozšírenie) 0,17 ha
9 Plochy bývania - zmiešané obytné územie (OÚ) IBV/HBV (rozšír.rozvoj.lok.6) 0,18 ha

b) intenzifikácia využitia záhrad obytného územia stavu v zastavanom území :
10 Plochy bývania v RD - OÚ IBV 0,48 ha
11 Plochy bývania v RD - OÚ IBV 1,01 ha
12 Plochy bývania v RD - OÚ IBV 0,11 ha
13 Plochy bývania v RD - OU IBV 0,21 ha
14 Občianska vybavenosť 0,15 ha

c) obnova pôvodne navrhovanej rozvojovej lokality (z dôvodu straty záväznosti) :
X Plochy bývania v RD - obytné územie IBV 14,07 ha

d) špecifikácia funkčného využitia rozvojových lokalít :
Lok. Funkčné využitie (ÚPN) Funkčné využitie (návrh ZaD) Výmera
2 Plochy bývania - Plochy bývania v RD - OÚ IBV 0,48 ha
5 Plochy bývania - Plochy bývania v RD - OÚ IBV 0,21 ha
6 Plochy bývania - plochy bývania v RD/BD - zmiešané OÚ IBV/HBV 2,36 ha
7 Plochy bývania - Plochy bývania v RD - OÚ IBV 1,01 ha
8 Plochy bývania - Plochy bývania v RD - OÚ IBV 0,11 ha

e) zmeny funkčného využitia, rozsahu a kódovania rozvojových lokalít :
Lok. Funkčné využitie (ÚPN) Funkčné využitie (návrh ZaDč.1) Výmera
1A Plochy špeciálnej zelene - zmena rozsahu lokality 0,25 ha
1B Plochy záhrad - plochy špeciálnej zelene 0,17 ha
14 Plochy bývania - Plochy občianskej vybavenosti (OV) 0,15 ha
15 Plochy záhrad - plochy verejnej zelene - park 0,17 ha
16 Plochy špeciálnej zelene - plochy verejnej zelene 0,11 ha

f) zmena záväzných údajov, indexu zastavateľnosti rozvojových území – lokalít

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad rozposlal oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie
stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam.
V zmysle § 6 ods. 2 zákona Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejnil
oznámenie na internetovom adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-male-
krstenany-zmeny-doplnky-c-1-.

Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Partizánske, odboru starostlivosti o
životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom
znení) :

1. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie
a) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PE-OSZP-2021/001200-2 zo dňa 15. 07. 2021 –
uvádza nasledovné: ,, z hľadiska sledovania záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia k Oznámeniu o
začatí prerokovania zmien a doplnkov k Oznámeniu o začatí prerokovania zmien a doplnkov Územného
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plánu obce Malé Kršteňany „Návrh zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Malé Kršteňany“ a
pri vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj obce javov, ktoré môžu ovplyvňovať využívanie územia
odporúčame, aby sa v danej lokalite nevytvárali a neumiestňovali drobné podnikateľské prevádzky, ktoré
by mohli svojou činnosťou obťažovať obyvateľov hlukom, prachom, pachom a podobne.
Z uvedeného dôvodu štátna správa ochrany ovzdušia z hľadiska ochrany ovzdušia a navrhuje, aby
oznámenie nebolo posudzované podľa zákona čo posudzovaní vplyvov.
Z hľadiska sledovania záujmov orgánu štátnej správy na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia nemáme
iné pripomienky.“

b) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PE-OSZP-2021/001201-2 zo dňa 26. 07.
2021 – Keďže sa pri zmene funkčného využitia územia zásadne nemení nakladanie s odpadmi v obci Malé
Kršteňany, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá pripomienky k danému strategickému
dokumentu a ďalej nepožaduje, aby bol posudzovaný v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.

c) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PE-OSZP-2021/001211-002 zo dňa 26.
07. 2021 nemá pripomienky a nevyžaduje aby bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov,
nakoľko predmetnou zmenou nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

2. Regionálna veterinárna a potravinová správa, list číslo 118/2021-520/1434/2021 zo dňa 14. 07. 2021
nemá pripomienky k vyššie uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente bez posudzovania podľa
zákona o posudzovaní vplyvov.

3. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list číslo OU-TN-
OCDPK-2021/022949-002 zo dňa 15. 07. 2021 uvádza, že: ,,V strategickom dokumente v diely „B“ v
bode č. 10.1.2 ods. 1 opraviť definíciu cestného ochranného pásma diaľnic, ciest a miestnych ciest v
zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.“ Správny orgán má za to, že Strategický dokument nepodlieha
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2021/00904-
HŽP/3949 zo dňa 16. 07. 2021, uvádza, že nie je potrebné posudzovať v zmysle zákona posudzovaní.
nie je potrebné posudzovať v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.
V predloženom návrhu sú zapracované zmeny a doplnky, ktoré aktualizujú ÚP obce a zároveň stanovujú
požiadavky na riešenie urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia obce, s prihliadnutím na ochranu základných zložiek životného a obytného prostredia so snahou o
zlepšenie kvality verejného zdravia. Návrh nevykazuje hygienické nedostatky, a preto bolo k nemu zaujaté
kladné stanovisko.

5. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, list číslo S18650-2021-IKŽ-2 zo dňa 16. 07. 2021
uvádza, že: ,, Obec Malé Kršteňany sa nachádza mimo kúpeľných území, území ochranných pásiem
prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov a mimo území klimatických podmienok vhodných
na liečenie. Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel na základe ustanovení § 40
ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. nie je v predmetnej veci dotknutým orgánom.“

6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor
štátnej geologickej správy, list číslo 5467/2021-5.3; 39892/2021 zo dňa 23. 07. 2021 uvádza, že:
1. V katastrálnom území obce Malé Kršteňany (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
- výhradné ložisko „Malé Kršteňany, časť Malé Kršteňany - dolomit (371)“; na ktoré bolo vydané
osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL) a s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) a dobývacím
priestorom (DP) pre V.D.S a.s., Bratislava,
- výhradné ložisko „Malé Kršteňany, časť Chotárna Dolinka - dolomit (372)“; na ktoré bolo vydané OVL
a s určeným CHLÚ a DP pre V.D.S a.s., Bratislava,
- výhradné ložisko „Malé Kršteňany, časť Chotárna Dolinka II - dolomit (373)“; na ktoré bolo vydané OVL
a s určeným CHLÚ pre KAS, a.s., Zlate Moravce.
Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej
dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a
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predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a
využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.
Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená
ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a §
26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v
územnoplánovacej dokumentácii.
2. V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.
Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa
§ 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej
dokumentácii.
3. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže
negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
4. 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 č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a
obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu
alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice
chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.
Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiada územia v blízkosti chránených
ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými
stavbami.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
Uvedené požiadavky tunajší úrad zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.

7. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, list číslo 36275/2021/OSD/87115 zo dňa 20. 07.
2021 berie predmetné oznámenie „ÚPN-O Malé Kršteňany ZaD 1“ na vedomie a nemá k nemu žiadne
pripomienky.

8. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie, list číslo CHKOPN /124-001/2021
zo dňa 21. 07. 2021 vydáva nasledovné stanovisko:
Na plochách, ktoré sú predmetom aktuálnej územnoplánovacej dokumentácie obce platí v zmysle zákona
ochrane prírody prvý stupeň ochrany.
Z dôvodu zachovania záujmov ochrany prírody v území je potrebné pri realizovaní aktivít vyplývajúcich z
územnoplánovacej dokumentácie dodržiavať nasledovné zásady:
Zachovať nezastavanú prechodovú zónu pozdĺž vodných tokov v šírke minimálne 10 m od vonkajšej
hranice brehového porastu, ktorá by spĺňala funkciu ochranného pásma biokoridoru a zároveň
manipulačného priestoru umožňujúceho pohyb stavebnej mechanizácie, poprípade v budúcnosti
ošetrovanie drevín.
V zastavanom území navrhovať dostatočný podiel trávnatých pôch s drevinami. Výber drevín prispôsobiť
meniacim sa klimatickým pomerom a stanovištným podmienkam, podiel zelených nezastavaných plôch
v území zachovať v minimálnom rozsahu 40 %.
Pri návrhoch nových obytných súborov resp. nových zón na IBV je potrebné zabezpečiť územnú rezervu
pre funkčnú uličnú zeleň bez kolízie s podzemnými alebo vzdušnými koridormi inžinierskych sietí.
Pri realizovaní stavebnej činnosti v zmysle návrhov aktuálnej územnoplánovacej dokumentácie obce je
potrebné minimálnym spôsobom zasiahnuť do existujúcej mimolesnej drevinovej vegetácie. V prípade
nevyhnutných výrubov v súvislosti so stavebnou činnosťou je potrebné postupovať v zmysle § 47 a §
48 zákona o ochrane prírody. Zohľadňovať vegetačné a hniezdne obdobie z dôvodu eliminácie škôd na
prípadných hniezdnych druhoch, určiť v predstihu spoločenskú hodnotu drevín a krovín určených na výrub
ako aj zabezpečiť náhradnú výsadbu za zlikvidované dreviny a kroviny.
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Pri návrhoch vegetačných úprav v zastavanom území prednostne využívať domáce druhy drevín a krovín,
resp. druhy ktoré nemajú potenciál nekontrolovane sa šíriť, z dôvodu zamedzenia šírenia nepôvodných
a inváznych druhov rastlín a drevín.
K oznámeniu o strategickom dokumente nemáme pripomienky. Nepredpokladáme vplyv strategického
dokumentu na územie sústavy Natura 2000 - Územie európskeho významu SKUEV0883 Nitrické vrchy.
Strategický dokument nepožadujeme ďalej posudzovať.

Vyjadrenie OU-OSŽP:
Uvedené požiadavky tunajší úrad zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.

9. Mesto Partizánske, list číslo 7604/2021/30437-4 zo dňa 22. 07. 2021 oznamuje, že nemá námietky,
ktoré by sme voči nemu chceli uplatniť.
Mesto Partizánske zabezpečilo zverejnenie – vyvesenie oznámenia v čase 14. 07. 2021 – 29. 07. 2021 na
úradnej tabuli mesta, na webovom sídle mesta www.partizanske.sk a na Centrálnej úradnej elektronickej
tabuli (CUET) https://cuet.slovensko.sk.
Mesto Partizánske zároveň vyjadruje názor, že tento strategický dokument nie je potrebné posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

10. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list číslo KPUTN-2021/6415-4/57734/Osw zo dňa 26. 07. 2021
nemá k predmetnému návrhu strategického dokumentu pripomienky.

11. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, list číslo OU-TN-
OSZP1-2021/022816-002 zo dňa 28. 07. 2021 uvádza, že predmetné lokality sa nachádzajú na území s
prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona, orgán ochrany prírody tu neeviduje žiadne osobitne chránené
časti prírody a krajiny, lokality nezasahujú do prvkov regionálneho územného systému ekologickej
stability, ktorý bol schválený v rámci ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov.
Vzhľadom na lokalizáciu rozvojových plôch orgán ochrany prírody a krajiny nepožaduje ďalšie posúdenie
strategického dokumentu.

12. Obec Malé Kršteňany, dňa 30. 07. 2021 doručila vyznačené oznámenie o vyvesení od 14. 07. 2021
a zvesení dňa 30. 07. 2021.

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny,
list číslo 10634/2021-6.3 zo dňa 30. 07. 2021, nakoľko strategický dokument nebude mať nepriaznivé
vplyvy na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 a na ostatné záujmy ochrany prírody
a krajiny, na základe vyššie uvedeného nepožaduje predložený strategický dokument ďalej posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

14. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, list číslo 1681-2650/2021 zo dňa 26. 07. 2021 nemá námietky
k strategickému dokumentu a nepovažuje za potrebné, aby sa strategický dokument posudzoval podľa
zákona o posudzovaní vplyvov.

Ostatné subjekty svoje písomné stanoviská k Oznámeniu o zaslanom strategickom dokumente v určenom
termíne ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili.

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil
navrhovanú zmenu strategického dokumentu z hľadiska jej relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného
rozvoja, environmentálnych problémov a rizík vrátane vplyvov na zdravie, ako aj rozsah potenciálnych
vplyvov na hodnotné alebo citlivé oblasti v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 a prílohy č. 3
zákona o posudzovaní vplyvov a s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Navrhované lokality sa nachádzajú v prvom stupni ochrany podľa § 12 zákona o ochrane prírody. Zmeny
nezasahujú do vyhlásených chránených území národnej ani európskej sústavy chránených území Natura
2000, a ani nie sú navrhnuté v ich tesnej blízkosti.
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Verejnosti bola daná možnosť vyjadriť sa k oznámeniu o strategickom dokumente v súlade so zákonom
o posudzovaní. Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne
nevyjadrila. Pripomienky, požiadavky a odporúčania budú predmetom ďalšieho procesu schvaľovania
predmetného strategického dokumentu.

K oznámeniu bolo doručených 16 stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých
obcí. Dotknuté orgány vyjadrili svoj postoj k navrhovanému strategickému dokumentu a z ich stanovísk
nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého veľkého významu.
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 o posudzovaní vplyvov.
Z predloženého strategického dokumentu nevyplývajú žiadne vplyvy na životné prostredie presahujúce
štátne hranice.

U p o z o r n e n i e
Strategický dokument Územný plán obce Malé Kršteňany Zmeny a doplnky č. 1 je dokument s miestnym
dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutú obec bez zbytočného
odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych činností
podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v strategickom dokumente,
je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom
uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov.

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.

Mgr. Dana Mlyneková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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