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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI
1. Názov
Obec Klátova Nová Ves
2. Identifikačné číslo
00310549
3. Adresa sídla
Obecný úrad Klátova Nová Ves, 958 44 Klátova Nová Ves 100

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa
- Ing. Iveta Randziaková, starostka, telefón: +421 38 542 02 01,507 , e-mail:
starostka@klatovanovaves.sk
- Ing. arch. Gertrúda Čuboňová, registračné č. 236, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie
ÚPD a ÚPP
II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
1. Názov
Územný plán obce Klátova Nová Ves – koncept riešenia (ďalej Koncept)
2. Charakter
Strategický dokument je predmetom posúdenia podľa § 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona).
Predmetom posúdenia je Koncept.
Koncept musí byť spracovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon) a vyhláškou č. 55/2001 Z. z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
3. Hlavné ciele
Hlavné ciele územného plánu obce (ÚPN-O) boli stanovené v Zadaní a schválené v obecnom
zastupiteľstve dňa 28. 1. 2015 uznesením č.2/2015 pod bodom B2a.
Hlavným cieľom spracovania Územného plánu obce Klátova Nová Ves, je vytvorenie
strategického dokumentu (územného) riadenia rozvoja obce a nutnosť jasnejšie zadefinovať vízie
tohto rozvoja a umožniť flexibilnejšiu reakciu územného plánu na potreby obce.
Stratégia rozvoja obce bude realizovaná pomocou 6-tich nasledujúcich hlavných rozvojových
cieľov:
- skvalitnenie podmienok života v obci;
- vytvorenie komplexných podmienok pre rozvoj bývania;
- vytvorenie komplexných podmienok pre rozvoj športovo-rekreačných aktivít;
- aktivizácia miestnych partnerov a rozvoj spolupráce
- rozvoj podnikateľských aktivít, posilnenie ekonomiky obce;
- podporiť ekostabilizačné a krajinárske hodnoty krajiny.
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4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu
Koncept pozostáva z textovej a grafickej časti, ktoré sú spracované v nasledovnom rozsahu:
Prieskumy a rozbory
Zadanie
Koncept riešenia
Návrh ÚPN obce
Koncept riešenia musí byť vypracovaný v rozsahu a obsahu návrhu riešenia, v súlade s § 12
Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii.
5. Vzťah k iným strategickým dokumentom
Predložený Koncept má priamu nadväznosť na:
- Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS SR 2001) vrátane Zmien a doplnkov
č. 1, 2011.
- Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v znení Zmien a doplnkov č.2,
ktoré boli schválené v Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.10.2011,
uznesením číslo 297/2011, záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením
(VZN) číslo 8/2011. VZN nadobudlo právoplatnosť 25.11.2011.
III. OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA
1.

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania

Po prípravných prácach boli spracované prieskumy a rozbory a následne bolo spracované Zadanie
pre územný plán obce. Zadanie pre spracovanie ÚPN-O bolo schválené obecným zastupiteľstvom
dňa 28. 1. 2015 uznesením č.2/2015 pod bodom B2a.
Obec ako obstarávateľ územného plánu prerokovala Koncept so samosprávnym krajom,
dotknutými obcami, orgánmi štátnej správy a dotknutými fyzickými a právnickými osobami.
Koncept bol prerokovaný v termíne od 26.04.2016 do 30.05.2016. Verejné prerokovanie
sa uskutočnilo dňa 10.05.2016.
Oznámenie o spracovaní strategického dokumentu, v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dňa
10.03.2014 doručené na Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie
(ďalej OÚ Partizánske OSŽP). Nakoľko predložené oznámenie nemalo potrebné náležitosti
v súlade s ustanovením § 5 ods. 8 zákona OÚ Partizánske OSŽP vrátil oznámenie obstarávateľovi
na doplnenie. Úplné oznámenie bolo Okresnému úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné
prostredie doručené dňa 31.03.2014.
Strategický dokument Územný plán obce Klátova Nová Ves (ďalej len „strategický dokument“)
v zmysle § 4 ods. 2 zákona podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ Partizánske OSŽP vykonal
podľa § 7 zákona.
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Klátova Nová
Ves“ bolo možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené dotknutou
obcou podľa ust. § 6 ods. 5. t.j. do 17.04.2014.
OÚ Partizánske OSŽP listom č. OU-PE-OSZP-2014/000011-28 zo dňa 05.05.2014 rozhodol, že
Územný plán obce Klátova Nová Ves sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
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o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

OÚ Partizánske OSŽP po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente, s prihliadnutím
na doručené stanoviská listom č. OU-PE-OSZP-2014/000011-034 zo dňa 19.05.2014, určil rozsah
hodnotenia.
Po prerokovaní s dotknutým orgánom, dotknutou obcou a po dohode so štátnym orgánom
ochrany prírody a krajiny, Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie
určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu:
1.

VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu Územný plán obce
Klátova Nová Ves sa určujú okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaný
strategický dokument neprijal) aj varianty podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
2.

ROZSAH HODNOTENIA PRE URČENÉ VARIANTY

2.1

Všeobecné podmienky

2.1.1 Obstarávateľ, obec Klátova Nová Ves, zabezpečí vypracovanie Správy o hodnotení
strategického dokumentu Územný plán obce Klátova Nová Ves a dokumentu Územný plán obce
Klátova Nová Ves - návrh.
Správa o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Klátova Nová Ves bude
vypracovaná podľa prílohy č. 5 zákona s osobitým prihliadnutím na body uvedené v časti
špecifické požiadavky rozsahu hodnotenia.
2.1.2 V zmysle § 9 ods. 5 zákona obstarávateľ doručí Okresnému úradu Partizánske, odboru
starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske Správu o hodnotení
strategického dokumentu Územný plán obce Klátova Nová Ves vypracovanú v zmysle prílohy č. 5
zákona spolu s dokumentom Územný plán obce Klátova Nová Ves - návrh (podľa § 22 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v počte 2 ks (textová aj grafická
časť) v písomnom vyhotovení a v počte 30 ks na elektronickom nosiči dát.
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie si vyhradzuje právo spresniť
konečný počet dokumentácií.
2.1.3 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah.
2.1.4 Jednotlivé kapitoly správy o hodnotení strategického dokumentu musia byť spracované
pre každý variant osobitne.
2.2

Špecifické požiadavky

2.2.1 Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu a samotného strategického
dokumentu zohľadniť pripomienky, ktoré boli zaslané k oznámeniu:
1. Zohľadňovať potreby obce z hľadiska nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi v zmysle § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
5
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zákonov v znení neskorších predpisov (napr. triedený zber komunálnych odpadov, nakladanie
s biologicky rozložiteľnými odpadmi od občanov, oddelený zber odpadu z elektrozariadení
z domácností, zber použitých batérií a akumulátorov a pod.).
2. Nové zóny s priemyselným vybavením, nové podnikateľské subjekty, ktorých činnosť je
zameraná na výrobu a podnikateľskú činnosť, umiestňovať v častiach resp. zónach ďalej
od obytných budov.
3. V územnoplánovacej dokumentácii určiť a presne špecifikovať, aké výrobné činnosti bude
možné v danej lokalite vykonávať.
4. V novovytváraných územných celkoch ponechať rezervu pre vnútrosídelnú a vnútroareálovú
vegetáciu.
5 Pri rozširovaní zastavaného územia obce a vymedzení rozvojových plôch zachovať ochranné
pásmo významných vodných tokov v šírke minimálne 10 m po oboch stranách toku v zastavanom
území. Mimo zastavaného územia ponechať brehové pásmo v šírke 30 m po oboch stranách toku
(prípadne podľa miestnych podmienok). Tieto ochranné pásma spolu s prvkami ÚSES (Územný
systém ekologickej stability) a osobitne chránenými časťami prírody a krajiny (vrátane ich
ochranných pásiem) vyčleniť v územnoplánovacej dokumentácii ako funkčné plochy na posilnenie
ekologickej stability s vylúčením výstavby.
6. Zachovať prirodzený charakter vodných tokov ako biokoridorov rôznych kategórií, chrániť
jestvujúcu sprievodnú vegetáciu. V miestach jej absencie túto doplniť vhodnými druhmi drevín
(pôvodných) s ohľadom na ekologické podmienky stanovišťa.
7. Rešpektovať skutočnosť, že v predmetnom území sa nachádzajú nasledovné územia významné
z hľadiska ochrany prírody a krajiny:
- územia európskej siete chránených území NATURA 2000, a to chránené vtáčie územie
SKCHVU031 Tribeč vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 17 zo 7. januára 2008 a územie európskeho
významu SKUEV0133 Hôrky - navrhované na doplnenie zoznamu Území európskeho významu,
- chránená krajinná oblasť Ponitrie, na území ktorej platí druhý stupeň ochrany podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny,
- lokálne významné mokrade - potok Vyčoma I., Vyčoma, Rybníky Janova Ves, Brezina – niva
Hradského potoka.
8. Zohľadniť potreby zásobovania pitnou vodou, odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd,
prevádzku vodných tokov a vodohospodárskych zariadení, existujúce ochranné pásma
vodárenských zdrojov, odvádzanie vôd z povrchového odtoku a protipovodňové opatrenia.
9. V grafickej časti strategického dokumentu vyznačiť ochranné pásma území vyžadujúcich
zvýšenú hygienickú ochranu.
10. Rešpektovať skutočnosť, že národné kultúrne pamiatky ako aj archeologické nálezy
a náleziská odkryté aj neodkryté sú chránené v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
11. V územnoplánovacej dokumentácii dostatočne zohľadniť existujúcu skládku odpadov.
12. Rešpektovať skutočnosť, že ložisko nevyhradeného nerastu „Klátova Nová Ves – stavebný
kameň (4273)“, je podľa § 7 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva
v znení neskorších predpisov súčasťou pozemku.
13. V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení orgán ochrany
poľnohospodárskej pôdy zabezpečí ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy
v katastrálnom území.
14. Vyhodnotiť zábery poľnohospodárskej pôdy s uvedením konkrétnych kódov BPEJ vrátane
zastavaného územia a v ďalšom konaní ich zosúladiť s novelou zákona o ochrane
poľnohospodárskej pôdy z dôvodu zabezpečenia ochrany najkvalitnejšej poľnohospodárskej
6
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pôdy v katastrálnom území podľa kódu BPEJ uvedenej v osobitnom predpise – Prílohe č. 2
nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber
poľnohospodárskej pôdy.
15. Návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy pri každom obstarávaní
a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie musia byť odsúhlasené orgánom ochrany
poľnohospodárskej pôdy, ktorým je Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát
pôdohospodárstva.
2.2.2 Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu
hodnotenia pre navrhovaný strategický dokument. V prípade nesplnenia zdôvodniť.
OÚ Partizánske OSŽP zaslal návrh Rozsahu hodnotenia obstarávateľovi - obci Klátova Nová Ves
a dotknutým subjektom s výzvou na predloženie pripomienok do 10 dní od jeho zverejnenia, t.j.
do 30.05.2014. Zároveň upozornil obstarávateľa na povinnosť zverejniť Rozsah hodnotenia
spôsobom v mieste obvyklým. Rozsah hodnotenia bol zverejnený v zmysle § 8 ods. 6 zákona
aj na webovom sídle MŽP SR. K Rozsahu hodnotenia neboli pripomienky.
Obec
Klátova Nová Ves v súlade s ust. § 9 ods. 6 zákona doručila dňa 26.04.2016 na OÚ
Partizánske OSŽP Správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce
Klátova Nová Ves – koncept riešenia “ (ďalej Správa) v listinnom vyhotovení a na elektronickom
nosiči dát a kompletnú dokumentáciu Územného plánu obce Klátova Nová Ves – koncept
riešenia.
OÚ Partizánske OSŽP zaslal listom OU-PE-OSZP-2016/000954-003 zo dňa 27.04.2016 dotknutým
orgánom a dotknutým obciam Správu s výzvou na predloženie stanovísk do 21 dní od jej
doručenia, resp. zverejnenia t. j. do 17.05.2016. OÚ Partizánske, OSŽP zverejnil informáciu
o Správe na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle MŽP SR. Obec Klátova Nová Ves
informovala verejnosť na úradnej tabuli a zverejnila Správu na svojom webovom sídle po dobu
min. 21 dní odo doručenia v termíne od 26.04.2016 do 30.05.2016.
2. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Obecné zastupiteľstvo Klátova Nová Ves
3. Druh prijatia, rozhodnutia
Územný plán obce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Klátova Nová Ves uznesením, záväzné
časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením.
4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Správu o hodnotení (ďalej Sprava) vypracovali Ing. arch. Gertrúda Čuboňová, Nábrežie mládeže
83, 949 01 Nitra a Ing. Vladimír Čulík, Holešovská 26, 951 93 Topoľčianky, v zmysle prílohy č. 5
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v marci 2016. Štatutár obstarávateľa potvrdil úplnosť a správnosť údajov
uvedených v Správe.
Správa bola vypracovaná v rozsahu 51 textových strán formátu A4, grafické prílohy neboli jej
súčasťou. Správa obsahuje:
V kapitole A. Základné údaje, v časti obsahuje I. Základné údaje o obstarávateľovi, v časti II.
Základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii: názov strategického dokumentu, umiestnenie
predmetu dokumentácie, zoznam dotknutých obcí, dotknuté orgány, schvaľujúci orgán,
vyjadrenie o vplyvoch presahujúcich štátne hranice.
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V kapitole B. Údaje o priamych vplyvoch územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie
vrátane zdravia v časti I. Údaje o vstupoch analyzuje: pôdu, vodu, suroviny, energetické zdroje,
nároky na dopravu a inú infraštruktúru.
V časti II. Údaje o výstupoch analyzuje: ovzdušie, vodu, odpady, hluk a vibrácie - zdroje, intenzita,
žiarenie a iné fyzikálne polia.
V kapitole C. Komplexná charakteristika a hodnotenie vplyvov na životné prostredie vrátane
zdravia v časti I. Vymedzenie hraníc dotknutého územia uvádza vymedzenie hraníc dotknutého
územia, v časti II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia
analyzuje horninové prostredie, klimatické pomery, ovzdušie, vodné pomery, pôdne pomery,
faunu a flóru, krajinu, chránené územia a stromy, ochranné pásma, chránené krajinné oblasti,
navrhované chránené vtáčie územia, NATURA 2000, územný systém ekologickej stability,
obyvateľstvo, kultúrne a historické pamiatky, pozoruhodnosti a archeologické náleziská,
zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov.
V časti III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné
prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti podľa stupňa územnoplánovacej
dokumentácie analyzuje vplyvy na obyvateľstvo, vplyvy na horninové prostredie, nerastné
suroviny a geodynamické javy, vplyvy na klimatické pomery, vplyvy na ovzdušie, vplyvy na vodné
pomery, vplyvy na pôdu, vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy, vplyvy na krajinu, vplyvy
na chránené územia a ochranné pásma, vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy
na archeologické náleziská a paleontologické náleziská. V závere časti uvádza komplexné
posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a komplexné posúdenie očakávaných
vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi.
V časti IV. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov
na životné prostredie a zdravie uvádza navrhované opatrenia v oblasti environmentálnej
a dopravnej infraštruktúry a v oblasti odpadového hospodárstva, v oblasti ekostabilizačných
opatrení.
V časti V. Porovnanie variantov zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického
dokumentu vrátane porovnania s nulovým variantom. Koncept bol spracovaný v dvoch
variantoch.
V časti VI. je informácia o použitých metódach práce a zdrojoch získavania podkladov
pre vypracovanie Správy.
V časti VII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri spracovaní správy
o hodnotení sa uvádza, že ďalšie nedostatky resp. neurčitosti v poznatkoch pri vypracúvaní
správy môžu vyplývať z faktu, že posudzovanie vplyvu na životné prostredie je predprojektovou
etapou, v ktorej sa overujú limity územia z hľadiska rôznych záujmov a návrhy aktivít
definovaných v územnoplánovacej dokumentácii nie sú určené bližšími kvantitatívnymi
ukazovateľmi resp. parametrami. Uvedené neurčitosti a nedostatky nie sú zásadného charakteru
a všetky podstatné okolnosti pre posúdenie strategického dokumentu boli v Správe
zohľadňované.
V časti VIII. Všeobecne záverečné zhrnutie sa uvádza, pri spracovaní Konceptu vychádza
z odborných poznatkov a analýz, ktoré boli vypracované podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súčasnosti
platných vykonávacích predpisov k uvedenému zákonu. Riešenie zároveň rešpektuje všetky
ostatné relevantné legislatívne nariadenia a usmernenia.
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V časti C.IX. až C.XI. sú uvedení a podpísaní riešitelia Ing. arch. Gertrúda Čuboňová, Nábrežie
mládeže 83, 949 01 Nitra a Ing. Vladimír Čulík, Holešovská 26, 951 93 Topoľčianky ďalej
obsahuje zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdii, dátum, potvrdenie správnosti
a úplnosti údajov, podpis a pečiatka oprávneného zástupcu navrhovateľa Ing. Iveta Randziaková,
starostka obce.
5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu
OÚ Partizánske OSŽP v zmysle § 13 ods. 4 zákona určil listom č. j. OU-PE-OSZP-2016/000954021 zo dňa 25.05.2016, doručeného poštou dňa 31.05.2016 ako spracovateľa odborného
posudku Ing., Mgr. Ľudmilu Števicovú, zapísanú v zozname odborne spôsobilých osôb
na posudzovanie vplyvov na životné prostredie dňa 27.07.2011 pod číslom 549/2011/OEP.
Obstarávateľ, obec Klátova Nová Ves, zabezpečila vypracovanie odborného posudku podľa § 13
zákona ods. 5. Odborný posudok obsahuje aj návrh záverečného stanoviska podľa § 13 ods. 9
a § 14 zákona. Úplnosť Správy bola hodnotená v zmysle Prílohy č. 5 zákona Obsah a štruktúra
správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie, stanovísk k Oznámeniu o vypracovaní
strategického dokumentu, Rozsahu hodnotenia, stanovísk k Správe a zhodnotenia postupu
obstarávateľa a príslušného orgánu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie
K Správe o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Klátova Nová Ves –
koncept riešenia a k strategického dokumentu Územný plán obce Klátova Nová Ves - koncept
riešenia boli doručené príslušnému orgánu nasledovné stanoviská:
1. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny, list
č. 5177/2016- 2.1, 30089/2016 zo dňa 26.05.2016
Do k. ú. obce Klátova Nová Ves zasahujú dve chránené územia: CHKO Ponitrie a CHVÚ
Tríbeč, ktoré sú vo vzájomnom plošnom prekryve. Platí v nich 2. stupeň územnej ochrany
a obmedzenia vyplývajúce z vyhlasovacieho predpisu. Dôvodom vyhlásenia CHVÚ Tríbeč
je predovšetkým ochrana orla kráľovského, jeho hniezdísk a lovísk, ďalej zabezpečenie
priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých
druhov vtákov: ďatľa prostredného, hrdličky poľnej, krutihlava hnedého, lelka lesného,
muchára sivého, muchárika bielokrkého, penice jarabej, prepelice poľnej, včelára lesného,
výra skalného, žltochvosta lesného a zabezpečenia podmienok ich prežitia
a rozmnožovania. V k. ú. Klátova Nová Ves, v lesných porastoch Tríbeča juhozápadne
od zastavaného územia obce Klátova Nová Ves sa nachádza navrhované územie
európskeho významu Hôrky (SKUEV2133). Územie je navrhnuté na zaradenie
do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v tzv. C etape, z dôvodu ochrany
biotopov európskeho významu.
V dotknutom k. ú. sa nachádza aj významná genofondová lokalita viacerých druhov duba
Cibajky, s výskytom starých mohutných solitérov stromov na pasienkoch južne od salaša
Cibajky, na ľavom brehu Hradského potoka (na parcelách č. 650/2 a 651/1 v k. ú. Janova
Ves).
Predložená správa o hodnotení ÚPO Klátova Nová Ves je z hľadiska ochrany prírody
formálna, jej štruktúra je identická s prílohou č. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Vplyvy
na chránené územia nemožno považovať za vyhodnotené, v príslušnej kapitole sa len
uvádza: „Návrh územného plánu plne rešpektuje vyhlásené chránené územia." Územný
priemet navrhovaných aktivít chýba, preto nie je možné identifikovať prípadné vplyvy
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na záujmy ochrany prírody. V priloženom koncepte ÚPO Klátova Nová Ves sú uvedené
podrobnejšie informácie o plánovaných aktivitách, výkresy však absentujú.
K predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu ÚPO Klátova Nová Ves nie je
možné zaujať stanovisko. Bez územného priemetu a bez identifikácie funkčných plôch nie
je možné vyhodnotiť ich vplyv na záujmy ochrany prírody. Do textovej a grafickej časti
územnoplánovacej dokumentácie požadujeme doplniť navrhované územie európskeho
významu Hôrky a významnú genofondová-lokalitu Cibajky.
Vyhodnotenie: Stanovisko bude zapracované do časti 3. Odporúčania na prepracovanie,
dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.
2. Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej geologickej správy, list č. 3052/20157.3, 27517/2016 zo dňa 20.05.2016
1.
V katastrálnom území obce Klátova Nová Ves (ďalej len „predmetné územie")
sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Klátova Nová Ves (4273) - stavebný
kameň" - bez organizácie.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov súčasťou pozemku.
2.
V predmetnom území je evidovaná jedna upravená skládka tak, ako je zobrazená
na priloženej mape.
Ministerstvo
odporúča
uvedenú
skládku
odpadov
dostatočne
zohľadniť
v územnoplánovacej dokumentácii.
3.
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je
to zobrazené na priloženej mape.
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 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia
územia výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia
územia s výskytom stredného radónové 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 MZ SR č. 528/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného
žiarenia.
Vyhodnotenie stanoviska: Vyhodnotenie stanoviska: Bod A a B je v Koncepte akceptovaný,
bod C a D zakomponovať do odporúčaní v záverečnom stanovisku posudzovaného
strategického dokumentu.
Vyhodnotenie: Stanovisko bude zapracované do časti 3. Odporúčania na prepracovanie,
dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.
3. Ministerstvo obrany SR, list č. ASM-77-1207/2016 doruč. 06.05.2016
Bez pripomienok.
Vyhodnotenie: Berieme na vedomie.
4. Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-PE-OSZP2016/000979, zo dňa 18.05.2016.
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Ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydáva
nasledovné stanovisko:
- na základe „Zásad a regulatív starostlivosti o životné prostredie" uvedených v bode 4.6
určiť plochy, na ktorých bude umiestnené zariadenie na zber odpadov - zberný dvor, kde
bude obec v zmysle platnej legislatívy zhromažďovať drobný stavebný odpad, biologicky
rozložiteľný odpad a vyseparované zložky komunálneho odpadu.
Zároveň upozorňujeme, že od 1.1.2016 je v platnosti nová legislatíva v oblasti
odpadového hospodárstva (str. 71 použitá lit. 73).
Vyhodnotenie: Stanovisko bude zapracované do časti 3. Odporúčania na prepracovanie,
dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.

3. Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-PE-OSZP2016/000989-2 zo dňa 13.05.2016. Ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia
vydáva nasledovné stanovisko: bez pripomienok.
Vyhodnotenie: Berieme na vedomie.
4. Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-PE-OSŽP2016/000997-2 zo dňa 10.05.2016
Ako príslušný orgán štátnej vodnej správa správy vydáva nasledovné stanovisko:
bez pripomienok.
Vyhodnotenie: Berieme na vedomie.
5. Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-PE-OSZP2016/000975-002 zo dňa 12.05.2016. Ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody
a krajiny vydáva nasledovné stanovisko
Na predmetnom území sa nachádzajú nasledovné územia významné z hľadiska ochrany
prírody a krajiny:
chránená krajinná oblasť Ponitrie - ktorej účelom vyhlásenia je ochrana
a zveľaďovanie prírody, najmä Tríbeča a Vtáčnika, ich prírodných hodnôt a krajiny
s rozptýleným osídlením. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších
predpisov platí na území uvedenej CHKO druhý stupeň ochrany.
chránené vtáčie územie Tribeč - ktoré bolo vyhlásené predovšetkým na ochranu
orla kráľovského, jeho hniezdisk a lovísk, ďalej zabezpečenia priaznivého stavu biotopov
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov: ďatľa
prostredného, hrdličky poľnej, krutihlava hnedého, lelka lesného, muchára sivého,
muchárika bielokrkého, penice jarabej, prepelice poľnej, včelára lesného, výra skalného,
žltochvosta lesného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Vo vyhláške,
ktorou bolo vyhlásené Chránené vtáčie územie Tribeč sú uvedené činnosti, ktoré
sú na území CHVÚ zakázané.
- územie európskeho významu SKUEV0133 Hôrky - navrhované na doplnenie zoznamu
Území európskeho významu zo siete Natura 2000 s výskytom biotopov a druhov
európskeho významu.
Vzhľadom na to, že riešené územie nezasahuje do záujmových území ochrany prírody
tunajší úrad nemá pripomienky.
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Vyhodnotenie: Berieme na vedomie. Ide o stanovisko, ktoré je obsahovo rovnaké ako
stanovisko Ministerstva životného prostredia, odbor štátnej geologickej správy, list
č. 3052/2015-7.3, 27517/2016 zo dňa 20.05.2016, ktoré bude zapracované do časti 3.
Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.
6. Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list. č. OU-PDOCDPK-2016/012127-002 zo dňa 03.05.2016. Bez pripomienok.
Vyhodnotenie stanoviska: Berieme na vedomie.
7. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list. č. OU-TNOCDPK-2016/016972-003MAR zo dňa 04.05.2016. Správou a Konceptom nebudú
dotknuté záujmy tunajšieho úradu.
Vyhodnotenie stanoviska: Berieme na vedomie.
8. Obvodný banský úrad v Prievidzi, list č. 589-1254/2016 zo dňa 09.05.2016.
neeviduje v katastrálnom území obce Klátova Nová Ves žiadne objekty a záujmy, ktoré by
bolo potrebné chrániť v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky na úseku ochrany
ložísk nerastov, t.j. neeviduje žiadne vyhradené ani nevyhradené ložiská úžitkových
nerastov, na základe čoho nemá námietky k predmetným dokumentom a zároveň
z hľadiska záujmov sledovaných štátnou banskou správou nepožaduje pri vypracovaní
strategického dokumentu „Územný plán obce Klátova Nová Ves" posudzovanie vplyvov
na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Vyhodnotenie: Berieme na vedomie.
9. Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, list č. OU-TN-OVBP12016/000627-015/KŠ zo dňa 12.05.2016.
Upozorňuje na skutočnosť, že nadradenú územnoplánovaciu dokumentáciu je potrebné
rešpektovať pri oboch variantoch riešenia (variant I.: napojenie novej obecnej kanalizácie
na hlavnú kanalizačnú vetvu Bošany - Solčany diaľkovou tlakovou kanalizáciou
s následným vyústením do ČOV „Sever" Topoľčany).
Vyhodnotenie: Stanovisko bude zapracované do časti 3. Odporúčania na prepracovanie,
dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, list č. B/2016/840 HŽP3165, zo dňa 04.05.2016
Bez zásadných pripomienok.
Vyhodnotenie: Berieme na vedomie.
11. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, list č. 1192/2016, zo dňa
13.05.2016
Bez pripomienok.
Vyhodnotenie: Berieme na vedomie.
12. Obec Krnča, list č. 352/2016 zo dňa 03.05.2016.
Obec Krnča nemá pripomienky k danej Správe o hodnotení územnoplánovacej
dokumentácie obce Klátova Nová Ves. Obec Krnča zároveň požaduje, aby Územný plán
obce Klátova Nová Ves - koncept rešpektoval ochranné pásma vodohospodárskeho zdroja
vrt HGT -1 ( katastrálne územie Krnča, pare. č. 605/2 ), ktoré zasahujú do katastrálneho
územia obce Klátova Nová Ves (plocha vyžadujúca zvýšenú ochranu).
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Vyhodnotenie: Stanovisko bude zapracované do časti 3. Odporúčania na prepracovanie,
dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.
13. Obec Lovce, list č. 144/2016-1, doručený dňa 27.05.2016. Bez pripomienok.
Vyhodnotenie: Berieme na vedomie.
14. Obec Nedanovce, list č. 46/16 zo dňa 24.05.2016. Bez pripomienok.
Vyhodnotenie: Berieme na vedomie.
15. Obec Turčianky, list č. 13/2016 zo dňa 18.05.2016. Bez pripomienok.
Vyhodnotenie: Berieme na vedomie.
7. Verejné prerokovanie a jeho závery
Obec Klátova Nová Ves oznámila listom zo dňa 25.04.2016 OÚ Partizánske OSŽP, dotknutým
orgánom a dotknutým obciam verejné prerokovanie k Správe o hodnotení a návrhu strategického
dokumentu vplývajúce z § 11 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov termín
verejného prerokovania stanovený na deň 10.05.2016 na OU Klátova Nová Ves. List bol na OU
Partizánske OSŽP doručený dňa 03.05.2016. Z verejného prerokovania bol spracovaný záznam.
Záznam je k dispozícii na OÚ Partizánske a na Obecnom úrade v Klátovej Novej Vsi.
Podľa prezenčnej listiny sa na prerokovaní zúčastnilo 7 prítomných. Prítomní boli stručne
oboznámení s doterajším priebehom procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie
a so stanoviskami k oznámeniu od zainteresovaných subjektov. Spracovateľ územného plánu
prezentoval aj grafickú časť ako aj vizualizáciu územného plánu.
IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
Vplyvy na obyvateľstvo
Projekcia obyvateľstva – tzv. vysoký variant je v územno-plánovacej dokumentácii pre obec
Klátova Nová Ves jeden zo základov pre bilančné úvahy, pretože predstavuje jeden z možných
reálnych predpokladov možného rozvoja obce. Vzrast obyvateľstva za roky 2015 až 2030 je
v rámci tohto optimistického variantu 316 obyvateľov.
Koncept nemá priamy vplyv na zdravie obyvateľov obce. Nepriamo pozitívne ovplyvňuje životné
prostredie a teda aj zdravie obyvateľov prostredníctvom návrhov najmä v oblasti vytvorenia
podmienok pre bývanie, dobudovania technickej infraštruktúry, dopravnej infraštruktúry
a ekostabilizačných opatrení.
Vplyvy na horninové prostredie - nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické
pomery
Geologická stavba riešeného územia je podmienená vývojom dvoch geologických jednotiek,
a to jadrového pohoria Tribeč a Podunajskej pahorkatiny.
Podľa evidencie chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Prievidzi sa v obci
Klátova Nová Ves nenachádzajú chránené ložiskové územia.
V obci Klátova Nová Ves sa v súčasnosti neťažia žiadne nerastné suroviny, nachádza sa tu však
ložisko nevyhradeného nerastu - stavebný kameň (e. č. 4273), ktoré je situované na svahoch
vrchu Kostrín.
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Riešené územie sa nachádza v oblasti s možnosťou výskytu makroseizmickej intenzity o sile 6°
M.S.K. – 64 a patrí do oblasti s prevažne nízkym radónovým rizikom.
Riešené územie je tvorené viacerými geomorfologickými jednotkami. Z hľadiska
geomorfologického členenia Mazúra, Lukniša (1986) je Tribeč samostatným celkom Fatranskotatranskej oblasti a predstavuje najzápadnejší výbežok vnútorného pásma jadrových pohorí.
Do územia obce zasahuje podcelkom Veľký Tribeč, ktorý sa delí na dve časti, a to Vysoký Tribeč
v južnej časti obce a Hornianske predhorie v jej západnej a centrálnej časti.
Podunajská pahorkatina, patriaca do oblasti Podunajská nížina, je druhým celkom zasahujúcim
do územia obce. Delí sa na podcelok Nitrianska pahorkatina, ktorá je zastúpená časťou Tribečské
podhorie. Rozprestiera sa najmä v severnej časti obce.
Riešené územie obce Klátova Nová Ves a jeho okolie patrí medzi oblasti, ktoré sú náchylné
na výskyt geodynamických javov (napr. erózia pôdy, presadanie sedimentov a i.).
Z hľadiska stability je posudzované územie a jeho okolie stabilné, bez zosuvov.
Územný plán obce nemá vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy
a geomorfologické pomery. Pri zakladaní stavieb musí byť zohľadnený prirodzený geologický
podklad.
Vplyvy na klimatické pomery
Riešené územie patrí podľa klimaticko-geografickej rajonizácie do dvoch klimatických oblastí teplá oblasť (T) a mierne teplá oblasť (M), ktoré sú definované na základe teplotných kritérií a ich
podoblastí, ktoré sú vymedzené podľa indexov zavlaženia, charakteru zím a orografie.
Pri realizácii navrhovaných opatrení sa očakáva zlepšenie mikroklimatických pomerov v riešenom
území.
V Koncepte absentuje konkrétny návrh adaptačných opatrení v zmysle Metodického usmernenia
MDVRR SR odboru územného plánovania k zabezpečeniu plnenia uznesenia vlády SR č. 148/2014
z 26.3.2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Navrhované adaptačné
opatrenia v jednotlivých oblastiach sú uvedené v kapitole 8. Stratégie, predovšetkým v kapitole
8.3. Sídelné prostredie.
Vplyvy na ovzdušie
Priamo v obci sa nachádzajú tri stredné zdroje znečistenia ovzdušia Agro-coop Klátova Nová Ves,
a. s. (rastlinná a živočíšna výroba), plynová kotolňa ZŠ a TRIPOS, s.r.o. (výroba obuvi). Ďalšie veľké
zdroje znečistenia sa nachádzajú v okresnom meste Partizánske. V širšom okolí sú to veľké zdroje
znečistenia v Topoľčanoch, v Novákoch a v Prievidzi.
Malým zdrojom znečistenia ovzdušia sú emisie z mobilných zdrojov – automobilová doprava.
Obcou prechádzajú cesty III. triedy. Najbližšia monitorovacie stanica kvality ovzdušia sa nachádza
v Bystričanoch. Obec je plynofikovaná.
V Koncepte sú navrhnuté opatrenia v oblasti znečisťovania ovzdušia - nepovoľovať veľký zdroj
znečistenia. Stredné zdroje znečistenia je možné povoliť po splnení zákonných kritérií pre ich
povolenie.
Variant č. 2 navrhuje zrealizovať obchvat obce, čím by sa znížil negatívny vplyv dopravy na kvalitu
ovzdušia v zastavanej časti obce.
Vplyvy na vodné pomery
Riešené územie patrí do čiastkového povodia Nitra. V riešenom území preteká vodný tok
Vyčoma, do ktorej sa vlieva zľava Hradský potok a sprava Turčiansky potok. Na území obce
Bošany sa vlieva vodný tok Vyčoma do rieky Nitra. Vodný toky Vyčoma je klasifikovaný ako
vodohospodársky významný vodný tok.
V obci Klátova Nová Ves sa nachádza sústava štyroch menších vodných plôch – rybníkov.
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V riešenom území sa nachádzajú evidované zdroje pitnej podzemnej vody, a to hydrogeologické
vrty HG - 1 Klátova Nová Ves (výdatnosť 50 l.s-1) a HGT - 1A v Sádku s výdatnosťou 15 l.s-1.
V grafickej časti Konceptu absentuje vyznačenie PHO vodných zdrojov vrátane PHO vodného
zdroja HGT -1, ktorý je situovaný v Krnči, no zasahuje do riešeného územia.
Predmetné územia nezasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO).
V zmysle nariadenia Vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti
sa za citlivé oblasti považujú vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú na území
Slovenskej republiky alebo týmto územím pretekajú.
Za zraniteľnú oblasť je stanovené pozemky poľnohospodársky využívané v k. ú. Klátova Nová
Ves.
V súčasnosti je zrealizovaný suchý polder na Hradskom potoku, ktorý je najväčším prítokom toku
Vyčomy na zachytávanie prívalových vôd. V územnom pláne sú navrhnuté protipovodňové
opatrenia:
-

úpravu koryta Vyčomy v časti obce Janova Ves,
otvoriť pôvodné koryto Vyčomy v miestnom parku,
zrealizovať úpravu koryta pod obcou,
pokračovať v prípravných prácach na realizácii poldra Vyčoma I. podľa štúdie „Klátova
Nová Ves – protipovodňové opatrenia„ (Vodotika, 6.2006)

V grafickej časti Konceptu absentuje vyznačenie inundačného územia. Viď mapy povodňového
ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska, http://mpompr.svp.sk/.
Povrchové vody
Kvalita vody na vodnom toku Vyčoma a jej prítokoch, ktoré pretekajú cez riešené územie
sa nemonitoruje.
V rámci obce sa vyskytujú bodové zdroje znečistenia (vypúšťané odpadové vody priamo do toku).
Vzhľadom na poľnohospodársku činnosť v území sú to tiež plošné zdroje znečistenia vôd, ktoré
zahŕňajú tiež znečistenie z domácností, skládky, trativody, žumpy, záhrady, drobnochovateľstvo,
atď.
Podpovrchové vody
Úroveň znečistenia podzemných vôd (Cd) je stredná, stupeň kontaminácie dosahuje hodnoty 1,1
až 3.
Stupeň agresivity podzemných vôd: slabo, stredne až silno agresívne.
Miera ohrozenia zásob podzemných vôd v riešenom území znečisťujúcimi látkami v pásme okolo
Vyčomy je veľmi nízka, v ostatnej časti obce väčšinou stredná.
Koncept navrhuje zamedziť a odstraňovať skládky odpadu alebo iného materiálu, ktoré
sa nachádzajú na brehoch alebo v blízkosti toku. V prípade ich výskytu je dôležité ich odstránenie
a následná realizácia rekultivačných a ekostabilizačných opatrení.
Obec Klátova Nová Ves má v súčasnosti vybudovaný obecný verejný vodovod pre potreby
zásobovania obyvateľstva pre celú obec. Voda je získavaná z vlastného vŕtaného vodného zdroja,
situovaného v juhovýchodnej časti obce. Distribúcia je v súčasnosti zabezpečovaná čerpacou
stanicou, ktorú spolu s vodovodom prevádzkuje obec Klátova Nová Ves.
Obec Klátova Nová Ves je v súčasnosti bez verejnej kanalizačnej siete. Jednotlivé stavebné
objekty majú riešené žumpy na vlastných pozemkoch.
V Koncepte sú navrhnuté dve varianty riešenia odvádzania splaškových vôd.
Variant I.
- zabezpečiť výstavbu diaľkovej kanalizačnej sústavy s napojením na ČOV Sever
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Variant II.
- zabezpečiť výstavbu obecnej ČOV v západnej časti obce medzi korytom rieky Vyčoma
a Sádovskou rekreačnou vetvou
V Koncepte chýba zhodnotenie celkového množstva odpadových vôd vrátane nárastu počtu
obyvateľstva, nakoľko v Koncepte sa uvažuje s odvádzaním odpadových vôd do ČOV (I. variant –
ČOV Sever, II. variant – obecná ČOV). V prípade II. variantu absentuje informácia o recipiente,
o jeho prietočnosti.
Koncept rieši aj odvádzanie dažďových vôd.
Vplyvy na pôdu
Celková výmera katastrálneho územia: 3503,8291 ha, z toho:
 poľnohospodársku pôda: 1133,399 ha, čo tvorí 32,35 % z celkovej rozlohy k. ú.
 nepoľnohospodárska pôda: 2370,4301 ha čo tvorí 67,65 % z celkovej rozlohy k. ú.
Údaj je prevzatý www.katasterportal.sk , 07.06.2016
Nariadením vlády SR č. 58/2013 Z. z. sa ustanovuje základná sadzba odvodu za odňatie
poľnohospodárskej pôdy a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zoznam najkvalitnejšej
poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdnoekologických
jednotiek (BPEJ), výška odvodu, spôsob platenia odvodu, splatnosť odvodu a oslobodenie
od odvodu. Podľa uvedeného Nariadenia sa v k. ú. Klátova Nová Ves sa nachádza:
- 2. kvalitatívna skupina: 0106002, 0222002, 0248202
- 3. kvalitatívna skupina: 0206002, 0211002, 0222022,
- 4. kvalitatívna skupina: 0145002, 0248002, 0248202
V Koncepte, v časti 3.1.4 PEDOLOGICKÉ POMERY je neprávne zaradená BPEJ 0248202 do 2.
kvalitatívnej skupiny, patrí do 4.
V Koncepte
sú
navrhnuté
nasledovné
zábery
poľnohospodárskej
pôdy
(PP)
na nepoľnohospodárske využitie:
Variant I.
V rámci 1.etapy sú navrhované celkové zábery PP v úhrne 30,67 ha (prevažne osobitne chránenej
bonitnej skupiny – takmer 73%).
V rámci 2.etapy (výhľad) sú navrhované celkové zábery PP v úhrne 11,23 ha (prevažne osobitne
chránenej bonitnej skupiny – takmer 55%).
Celkový záber PP pre obidve etapy je 41,90 ha, čo predstavuje 3,69 % z celkovej výmery
poľnohospodárskej pôdy.
Variant II .
V rámci 1.etapy sú navrhované celkové zábery PP v úhrne 33,75 ha (prevažne osobitne chránenej
bonitnej skupiny – takmer 71%).
V rámci 2.etapy (výhľad) sú navrhované celkové zábery PP v úhrne 11,23 ha (prevažne osobitne
chránenej bonitnej skupiny – takmer 55%).
Celkový záber PP pre obidve etapy je 44,95 ha, čo predstavuje 3,96 % z celkovej výmery
poľnohospodárskej pôdy.
Navrhované zábery plôch PP sú vyvolané potrebou územného rozvoja obce v oblasti
komplexného zabezpečenia plôch pre rozvoj základnej vybavenosti, bývania a nadväznosti
na prirodzené danosti aj plochy vyššej vybavenosti (čiastočne aj výroby) a rekreácie.
V rámci zastavaného územia sa nachádza významné množstvo nezastavaných plôch
na poľnohospodárskej pôde možných pre zástavbu. Identifikovaných bolo 8,26ha.
Lesné pozemky sú v území obce Klátova Nová Ves a Janova Ves zastúpené na 63,7 % rozlohy
katastrov (2184,8 ha). V území sa vyskytujú najmä hospodárske lesy, zastúpené sú aj ochranné
lesy a účelové lesy. Rozvojové zámery si nevyžadujú záber lesnej pôdy.
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Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Zo zástupcov fauny Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie si pozornosť zaslúži výskyt rysa
a mačky divej ako pôvodných šeliem. Ďalej sa v nej vyskytuje jelenia, v nižších polohách srnčia
a diviačia zver. Veľmi dobre sa v Tribeči darí danielej a muflonej zveri. Územie je bohaté
aj
na mnohé vzácne a chránené bezstavovce, ako sú fúzač obrovský, nosorožtek
obyčajný, cikáda viničová, sága stepná. Z motýľov je to napr. jasoň chochlačkový, vidlochvost
ovocný a feniklový,
z pavúkov stepník červený.
Dôvodom vyhlásenia Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Tríbeč je predovšetkým ochrana orla
kráľovského, jeho hniezdísk a lovísk, ďalej zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov
vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov: ďatľa prostredného, hrdličky
poľnej, krutihlava hnedého, lelka lesného, muchára sivého, muchárika bielokrkého, penice
jarabej, prepelice poľnej, včelára lesného, výra skalného, žltochvosta lesného a zabezpečenia
podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
Územný plán navrhuje rozvoj územia v zastavanom území aj mimo zastavaného územia obce, kde
dôjde k značnému záberu poľnohospodársky využívanej pôdy, čo bude mať vplyv na biotopy
v živočíšnych spoločenstvách polí a v živočíšnych spoločenstvách antropicky podmienených.
V CHVÚ Tríbeč nenavrhuje Koncept žiadne aktivity, ktorými by bol dotknutý dôvod ochrany.
V zmysle stanoviska MŽP SR, Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny, list č. 5177/2016-2.1,
30089/2016 zo dňa 26.05.2016 sa v dotknutom k. ú. nachádza aj významná genofondová lokalita
viacerých druhov duba Cibajky, s výskytom starých mohutných solitérov stromov na pasienkoch
južne od salaša Cibajky, na ľavom brehu Hradského potoka (na parcelách č. 650/2 a 651/1
v k. ú. Janova Ves). Táto informácia v textovej a grafickej časti Konceptu absentuje.
Lokalita sa nachádza na pasienkoch južne od salaša Cibajky, na ľavom brehu Hradského potoka
na parcelách číslo 650/2 a 651/1 k.ú. Janova Ves.
Vplyvy na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny
Vplyvy na krajinu sa prejavia v lokalitách s plánovanými zásahmi najmä v častiach, kde je dnes
poľnohospodárska pôda. V predloženej dokumentácii sa navrhujú nové lokality rozvoja obce, čím
dôjde k zmene priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.
V Koncepte sa navrhuje zväčšenie plôch krajinnej vegetácie o cca 6%, čím podiel krajinnej
vegetácie v rámci katastrálneho územia dosiahne hodnotu takmer 74%. Takýto podiel hodnotí
ako minimálne vyžadovaný na zvýšenie ekostability územia. Navrhované plochy krajinnej
vegetácie sú lokalizované najmä v rámci PFCelku Tríbečské podhorie.

Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma a územný systém ekologickej stability
Na riešenom území platí v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
o ochrane prírody zákona prvý stupeň ochrany okrem chráneného územia s druhým stupňom
ochrany - veľkoplošné chránené územie – CHKO Ponitrie, vyhlásené 24.6.1985 na rozlohe 37 665
ha. Nachádza sa v dvoch odlišných orografických celkoch (Tríbeč a Vtáčnik). Účelom vyhlásenia
CHKO Ponitrie je ochrana a zveľaďovanie prírody v týchto pohoriach. V k. ú. Klátova N. Ves
a Janova Ves zaberá územie CHKO väčšiu časť územia, patrí sem celý región pohoria Tríbeč, ktorý
tvoria najmä lesné porasty. Hranica CHKO v riešenom území je totožná s vonkajšou hranicou
lesných porastov po obvode pohoria.
Územný systém ekologickej stability:
V rámci súčasného stavu v území vymedzil Koncept jeden prírodný celok nadregionálneho
významu (PFCelok Tríbeč s viacerými vymedzenými regionálnymi biocentrami, súčasť CHKO
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Ponitrie a CHVÚ Tríbeč), 2 biocentrá miestneho významu (Sádok a Rybníky), 1 existujúci
biokoridor regionálneho významu (Vyčoma), 2 biokoridory miestneho významu (Havieta, Hradský
potok), 3 existujúce plošné interakčné prvky a 4 existujúce líniové interakčné prvky.
Novonavrhovanými prvkami ÚSES sú 2 miestne biocentrá (Briežky, Nad majerom), 9 miestnych
biokoridorov (Od Kalvárie, Od Haviety, Pod Ústranicou, Popri hradskej, Briežky – Viničky, Priečne,
Zábrežie – Joštová – Nad studňou, Majer – Bôry, Chotenovský potok), 2 plošné interakčné prvky
a 9 líniových interakčných prvkov.
Celkovo navrhuje Koncept (v rámci variantu I ako aj variantu II), aby krajinnoekologicky
významné prvky (plochy ekostabilizačnej a environmentálnej vegetácie a vodstva v krajine) tvorili
v budúcnosti takmer 75% podiel (2620 ha) všetkých plôch katastra, pričom najvýznamnejší podiel
navrhovaných krajinnoekologických prvkov je práve v PFCelku Tríbečské podhorie.
Pri započítaní aj významných sídelných ekostabilizačných prvkov (plochy environmentálnej
vegetácie v sídle, plochy rekreačnej a vybavenostnej vegetácie) navrhuje Koncept podiel v rámci
katastra takmer 76% (2650 ha).
Koncept riešenia zabezpečuje ochranu všetkých vyššie uvedených chránených území a prvkov
ÚSES a zabezpečuje ich funkčnosť ÚSES. Realizáciou navrhnutých opatrení a prvkov MÚSES
sa vytvoria predpoklady pre stabilizáciu krajiny, ozelenenie scenérie a úpravu štruktúry krajiny.
ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie navrhuje významnú genofondovú lokalitu Cibajky, na parcelách
číslo 650/2 a 651/1 v k. ú. Janova Ves, s výskytom viac ako 100 ks starých mohutných solitérov
dubov so zastúpením viacerých domácich druhov, na pasienkoch južne od salaša Cibajky doplniť
k prvkom územného systému ekologickej stability ako významné biocentrum regionálneho
významu.
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky - vplyvy na archeologické náleziská
Na riešenom území obce Klátova Nová Ves sú evidované nehnuteľné národné kultúrne pamiatky
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a archeologické lokality.
Koncept nemá priamy vplyv na kultúrne a historické pamiatky a archeologické náleziská.
Územnoplánovacia dokumentácia obce vytvára predpoklady pre ochranu a zachovanie kultúrno –
historického dedičstva. Národné kultúrne pamiatky ako aj archeologické nálezy a náleziská
odkryté aj neodkryté sú chránené v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu (pamiatkový zákon), v znení neskorších predpisov.
V rámci centra Janova Ves Koncept navrhuje Koncept na zachovanie historickú štruktúru zástavby
– jedinej dochovanej zástavby v relatívne pôvodnom stave. Vznikne tu ako pamiatková zóna
na obecnej úrovni, ktorá bude mať prísnejšie podmienky na budúcu výstavbu.
Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
V Správe sa uvádza: V Klátovskom krase Veľkého Tribeča sa ojedinelé bralné stupne vápencov
rozpadajú účinkami gravitácie, čím vznikajú sutinové polia. Krasová vyvieračka medzi Krčnou
a Sádkom, neďaleko opustenej vápenky, tradične obnovuje svoju činnosť každých päť rokov.
Klátovský kras je málo výrazné krasové územie s výraznými črtami starého skrasovatenia. Známy
je aj pomenovaním Cibajský kras, v ktorom sa nachádzajú dve objavené jaskyne:
- jaskyňa v lome bola náhodne objavená pri ťažbe vápenca, ako ju opisuje P. Mitter roku 1982.
Krasový komín 8 metrov hlboký eliptického prierezu vznikol na pukline 358/55.
- druhou jaskyňou v tejto oblasti je Jaskyňa Brloh. Patrí k horizontálnym jaskyniam so zvyškami
starého skrasovatenia.
Táto informácia je uvedená v Zadaní k ÚPN-O, v textovej časti Konceptu sa neuvádza.
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Iné vplyvy
Iné vplyvy ako uvedené v Správe a v Koncepte nie sú známe.
Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie
s platnými právnymi predpismi
Pozitívne vplyvy: skvalitnenie podmienok života v obci, vytvorenie komplexných podmienok pre
rozvoj bývania, občianskej vybavenosti, športovo-rekreačných a podnikateľských aktivít,
posilnenie ekonomiky obce, dobudovanie technickej infraštruktúry, návrh dopravného riešenia,
podpora ekostabilizačných a krajinárskych hodnôt krajiny, protipovodňová ochrana riešeného
územia.
Negatívne vplyvy: zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší
rozvoj obce a zabezpečenie podmienok predovšetkým pre bývanie.
Koncept je navrhnutý v súlade zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon) a vyhláškou č. 55/2001 Z. z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a ostatnými relevantnými
právnymi predpismi.
Odporúčame rešpektovať všetky stanoviská inštitúcií a nasledovné požiadavky na dopracovanie
strategického dokumentu uvedené v časti 3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie,
úpravu návrhu strategického dokumentu.
V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA NAVRHOVANÉ
CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU
SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000)
V dotknutom území eviduje štátna ochrana prírody nasledovné záujmové územia:
Chránená krajinná oblasť Ponitrie – vyhlásená vyhláškou MK SR č. 58/1985. Účelom vyhlásenia
oblasti je ochrana a zveľaďovanie prírody, najmä Tribeča a Vtáčnika, ich prírodných hodnôt
a krajiny s rozptýleným osídlením.
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov druhý
stupeň ochrany.
Chránené vtáčie územie Tribeč – vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 17/2008 Z. z. zo 7.1.2008,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč s určením zakázaných činností na území
CHVÚ.
Dôvodom ochrany CHVÚ Tribeč je predovšetkým ochrana orla kráľovského, jeho hniezdisk
a lovísk, ďalej zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu
a biotopov sťahovavých druhov vtákov: ďatľa prostredného, hrdličky poľnej, krutihlava hnedého,
lelka lesného, muchára sivého, muchárika bielokrkého, penice jarabej, prepelice poľnej, včelára
lesného, výra skalného, žltochvosta lesného a zabezpečenia podmienok ich prežitia
a rozmnožovania.
Územie európskeho významu SKUEV2133 Hôrky navrhované na doplnenie zoznamu Území
európskeho významu zo siete Natura 2000, s výskytom biotopov a druhov európskeho významu.
Územie navrhované na doplnenie zoznamu Natura 2000 sa nachádza v lesných porastoch Tribeča,
JZ od zastavaného územia obce Klátova Nová Ves.
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VI. ZÁVERY
1. Výsledok procesu posudzovania
Na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov navrhovaného strategického dokumentu
na životné prostredie a v súlade s ustanovením zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri ktorom sa zvážil stav
využívania územia a únosnosť prostredia, význam očakávaných vplyvov navrhovaného
strategického dokumentu na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva
z hľadiska pravdepodobnosti, rozsahu, trvania, so zameraním na súlad so strategickými
dokumentmi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, úroveň spracovania oznámenia, určený
rozsah hodnotenia a úroveň spracovania správy o hodnotení, návrhu strategického dokumentu,
stanovísk k správe o hodnotení, výsledku verejného prerokovania a odborného posudku
sa odporúča
schválenie strategického dokumentu, ktorým je „Územný plán obce Klátova Nová Ves – koncept
riešenia“, za dodržania podmienok uvedených v časti VI. ZÁVERY, v bode č. 3 Odporúčania
na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu tohto záverečného
stanoviska a za dodržania podmienky, že ak jednotlivé činnosti navrhnuté v strategickom
dokumente budú podliehať procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie bude potrebné
vykonať hodnotenie vplyvov na životné prostredie pred ich povolením.
2. Odporúčaný variant
Koncept UPN-O Klátova Nová Ves pozostáva z dvoch variant riešenia:
napojenia navrhovanej obecnej kanalizácie
riešenia prieťahu cesty tretej triedy centrom obce
Vo variante č.1.
navrhuje novú obecnú kanalizáciu napojiť na diaľkové kanalizačné vedenie Bošany –
Solčany – ČOV Sever tlakovou kanalizáciou
prieťah cesty III/064 49 v trase Bošany - Ješkova Ves ponechať v pôvodnej trase
Vo variante č.2.
navrhuje novú obecnú kanalizáciu napojiť na novú obecnú ČOV vybudovanú
v severozápadnej časti obce medzi súčasným poľnohospodárskym areálom a riekou Vyčoma
navrhujeme zrealizovať severný obchvat obce v trase Bošany - Ješkova Ves vrátane
pripojenia cesty tretej triedy so smeru Krásno – Turčianky – Klátova Nová Ves.
Odporúčame realizáciu variantu č. 2.
Koncept neobsahuje informácie o kapacite ČOV Sever a možnosti napojenia odpadových vôd
z obce Klátova Nová Ves, preto nie je možné ani vyhodnotiť reálnosť napojenia.
V dokumente Zmeny a doplnky k Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
pre územie SR č. 2, 2008 sa uvádza: priradenie aglomerácie Bošany na ČOV Topoľčany bude ešte
predmetom hodnotenia, nakoľko obec Bošany je už čiastočne odkanalizovaná do priemyselnej
ČOV v obci.
V dokumente Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v znení Zmien
a doplnkov č.2, 2011 sa uvádza: dobudovanie kanalizácie Bošany s následným pripojením do ČOV
Topoľčany, avšak neuvádza sa pripojenie obce Klátova Nová Ves na diaľkové kanalizačné
potrubie.
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Za predpokladu, že prietok vodného toku Vyčoma je dostatočný a môže spĺňať funkciu
recipienta, navrhujeme realizáciu obecnej ČOV.
Obchvat obce mimo zastavané územie je z hľadiska ochrany ovzdušia v zastavanej časti územia
ako aj z hľadiska bezpečnosti obyvateľov a ochrany pred hlukom prijateľnejší ako pôvodné
riešenie. Uvedená činnosť bude pred rozhodnutím o ich umiestnení predmetom hodnotenia
vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Variant 2. si v oboch etapách vyžaduje o 3,05 ha väčší záber poľnohospodárskej pôdy
na nepoľnohospodárske využitie.
3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu
Strategický dokument nepredpokladá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Odporúčame
rešpektovať všetky stanoviská inštitúcií a nasledovné požiadavky na dopracovanie strategického
dokumentu:
Ministerstvo životného prostredia, Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny, list
č. 5177/2016- 2.1, 30089/2016 zo dňa 26.05.2016
Do k. ú. obce Klátova Nová Ves zasahujú dve chránené územia: CHKO Ponitrie a CHVÚ
Tríbeč, ktoré sú vo vzájomnom plošnom prekryve. Platí v nich 2. stupeň územnej ochrany
a obmedzenia vyplývajúce z vyhlasovacieho predpisu. Dôvodom vyhlásenia CHVÚ Tríbeč
je predovšetkým ochrana orla kráľovského, jeho hniezdísk a lovísk, ďalej zabezpečenie
priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých
druhov vtákov: ďatľa prostredného, hrdličky poľnej, krutihlava hnedého, lelka lesného,
muchára sivého, muchárika bielokrkého, penice jarabej, prepelice poľnej, včelára lesného,
výra skalného, žltochvosta lesného a zabezpečenia podmienok ich prežitia
a rozmnožovania. V k. ú. Klátova Nová Ves, v lesných porastoch Tríbeča juhozápadne
od zastavaného územia obce Klátova Nová Ves sa nachádza navrhované územie
európskeho významu Hôrky (SKUEV2133). Územie je navrhnuté na zaradenie
do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v tzv. C etape, z dôvodu ochrany
biotopov európskeho významu.
V dotknutom k. ú. sa nachádza aj významná genofondová lokalita viacerých druhov duba
Cibajky, s výskytom starých mohutných solitérov stromov na pasienkoch južne od salaša
Cibajky, na ľavom brehu Hradského potoka (na parcelách č. 650/2 a 651/1 v k. ú. Janova
Ves).
Predložená správa o hodnotení ÚPO Klátova Nová Ves je z hľadiska ochrany prírody
formálna, jej štruktúra je identická s prílohou č. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Vplyvy
na chránené územia nemožno považovať za vyhodnotené, v príslušnej kapitole
sa len uvádza: „Návrh územného plánu plne rešpektuje vyhlásené chránené územia."
Územný priemet navrhovaných aktivít chýba, preto nie je možné identifikovať prípadné
vplyvy na záujmy ochrany prírody. V priloženom koncepte ÚPO Klátova Nová Ves
sú uvedené podrobnejšie informácie o plánovaných aktivitách, výkresy však absentujú.
K predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu ÚPO Klátova Nová Ves nie je
možné zaujať stanovisko. Bez územného priemetu a bez identifikácie funkčných plôch nie
je možné vyhodnotiť ich vplyv na záujmy ochrany prírody. Do textovej a grafickej časti
územnoplánovacej dokumentácie požadujeme doplniť navrhované územie európskeho
významu Hôrky a významnú genofondová-lokalitu Cibajky.
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Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej geologickej správy, list č. 3052/20157.3, 27517/2016 zo dňa 20.05.2016
1.
V katastrálnom území obce Klátova Nová Ves (ďalej len „predmetné územie")
sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Klátova Nová Ves (4273) - stavebný
kameň" - bez organizácie.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov súčasťou pozemku.
2.
V predmetnom území je evidovaná jedna upravená skládka tak, ako je zobrazená
na priloženej mape.
Ministerstvo
odporúča
uvedenú
skládku
odpadov
dostatočne
zohľadniť
v územnoplánovacej dokumentácii.
3.
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je
to zobrazené na priloženej mape.
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 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia
územia výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia
územia s výskytom stredného radónové 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 MZ SR č. 528/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného
žiarenia.
Vyhodnotenie stanoviska: Vyhodnotenie stanoviska: Bod A a B je v Koncepte akceptovaný,
bod C a D zakomponovať do odporúčaní v záverečnom stanovisku posudzovaného
strategického dokumentu.
Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-PE-OSZP2016/000979, zo dňa 18.05.2016.
Ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydáva
nasledovné stanovisko:
- na základe „Zásad a regulatív starostlivosti o životné prostredie" uvedených v bode 4.6
určiť plochy, na ktorých bude umiestnené zariadenie na zber odpadov - zberný dvor, kde
bude obec v zmysle platnej legislatívy zhromažďovať drobný stavebný odpad, biologicky
rozložiteľný odpad a vyseparované zložky komunálneho odpadu.
Zároveň upozorňujeme, že od 1.1.2016 je v platnosti nová legislatíva v oblasti
odpadového hospodárstva (str. 71 použitá lit. 73).
Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, list č. OU-TN-OVBP12016/000627-015/KŠ zo dňa 12.05.2016.
Upozorňuje na skutočnosť, že nadradenú územnoplánovaciu dokumentáciu je potrebné
rešpektovať pri oboch variantoch riešenia (variant I.: napojenie novej obecnej kanalizácie
na hlavnú kanalizačnú vetvu Bošany - Solčany diaľkovou tlakovou kanalizáciou
s následným vyústením do ČOV „Sever" Topoľčany).
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Obec Krnča, list č. 352/2016 zo dňa 03.05.2016.
Obec Krnča nemá pripomienky k danej Správe o hodnotení územnoplánovacej
dokumentácie obce Klátova Nová Ves. Obec Krnča zároveň požaduje, aby Územný plán
obce Klátova Nová Ves - koncept rešpektoval ochranné pásma vodohospodárskeho zdroja
vrt HGT -1 ( katastrálne územie Krnča, pare. č. 605/2 ), ktoré zasahujú do katastrálneho
územia obce Klátova Nová Ves (plocha vyžadujúca zvýšenú ochranu).

Odporúčania spracovateľa odborného posudku k návrhu strategického dokumentu:
 V Koncepte, v časti 3.1.4 PEDOLOGICKÉ POMERY je nesprávne zaradená BPEJ 0248202 do 2.
kvalitatívnej skupiny, patrí do 4.
 V Správe aj v Návrhu sa uvádza: Riešené územie patrí do povodia vodného toku Vyčomy.
Text odporúčame upraviť - územie patrí do oblasti povodia Váh, čiastkového povodia Nitra.
 V grafickej časti Návrhu absentuje vyznačenie inundačného územia. Viď mapy povodňového
ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska, http://mpompr.svp.sk/.
 Kompostovisko je v Koncepte navrhnuté v rámci zberového dvora v PD s ochranným pásmom
200 m, v grafickej časti nie je ochranné pásmo zakreslené.
 V Koncepte časti 3.2.6 VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE absentuje výpočet potreby pitnej
vody pre súčasný stav ako aj pre potreby rozvojových lokalít.
 V Koncepte časti 3.2.6 VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE absentuje zhodnotenie celkového
množstva odpadových vôd vrátane nárastu počtu obyvateľstva Nakoľko v Koncepte
sa uvažuje s odvádzaním odpadových vôd do ČOV - I. variant – ČOV Sever, zároveň
sa neuvádza, či ČOV Sever má kapacitu aj pre spracovanie odpadových vôd z obce Klátova
Nová Ves.
 V Správe aj v Koncepte absentuje prehľad úhrnných hodnôt pozemkov pre k. ú. Klátova Nová
Vec a Janova Ves a percentuálne zastúpenie jednotlivých druhov pozemkov.
- Zosúladiť veľkosť ochranného pásma v textovej (200 m) a grafickej časti návrhu (50 m)
v zmysle STN 75 6401 Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 ekvivalentných obyvateľov.
 V grafickej časti Konceptu absentujú zakreslené PHO vodných zdrojov HG - 1 Klátova Nová Ves
a HGT - 1A v Sádku, do riešeného územia zasahuje aj PHO vodného zdroja HGT – 1
(k.ú. Krnča), viď stanovisko obce Krnča.
 Zosúladiť ochranné pásmo vodného toku Hradský potok. V textovej časti Konceptu sa uvádza
5 m, v záväznej časti 10 m od brehovej čiary na každú stranu.
 V grafickej časti lokalizovať stredné zdroje znečistenia ovzdušia a doplniť ich do legendy.
 V Koncepte na str. 42 sa uvádza ochranné pásmo poľnohospodárskej výroby stanovené
na 200 m od hranice areálu a na str. 50 v časti Súčasný stav a charakteristika
poľnohospodárskej výroby a zariadení poľnohospodárskej výroby v obci sa uvádza: V rámci
živočíšnej výroby sa družstvo špecializuje na chov hovädzieho dobytka (v k. ú. Janova Ves)
a ošípaných (v k.ú. Klátova Nová Ves).... Je stanovené ochranné pásmo poľnohospodárskej
výroby 50 m od hranice areálu poľnohospodárskeho družstva. Tento údaj je aj v záväznej časti
4.3. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA, VÝROBY
A POD. Oba číselné údaje sú rozdielne, preto je potrebné stanoviť správne ochranné pásmo
a vykresliť ho aj v grafickej časti Konceptu.
 ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie navrhuje významnú genofondovú lokalitu Cibajky, na parcelách
číslo 650/2 a 651/1 v k. ú. Janova Ves, s výskytom viac ako 100 ks starých mohutných
solitérov dubov so zastúpením viacerých domácich druhov, na pasienkoch južne od salaša
Cibajky doplniť k prvkom územného systému ekologickej stability ako významné biocentrum
regionálneho významu.
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Vo výkrese Ochrana prírody, tvorba krajiny absentuje plocha ochranných lesov a lesov
osobitného určenia, odporúčame ju doplniť.
V Koncepte absentuje vyhodnotenie hlukovej hladiny na najviac zaťaženom prieťahu cestnej
komunikácie III. triedy č. 1750 (pôvodné číslo 06449) Bošany - Skýcov, ktorý prechádza
centrom obce v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a súvisiace prípustné hodnoty hluku
v riešenom území.
V záväznej časti 4.5 ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNYCH ZDROJOV,
OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ
STABILITY doplniť: rešpektovať chránené územia prírody CHKO Ponitrie, CHVÚ Tríbeč
(SKCHVU031), navrhované územie európskeho významu Hôrky (SKUEV2133) a genofondovú
lokalitu Cibajky.
V Koncepte absentuje návrh konkrétnych adaptačných opatrení v zmysle Metodického
usmernenia MDVRR SR odboru územného plánovania k zabezpečeniu plnenia uznesenia vlády
SR č. 148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Navrhované adaptačné opatrenia v jednotlivých oblastiach sú uvedené v kapitole 8. Stratégie,
predovšetkým v kapitole 8.3. Sídelné prostredie, odporúčame dopracovať. Odporúčame
dopracovať.
V zozname literatúry uviesť aktuálny zákon o ochrane ovzdušia: Zákon č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 350/2015 Z. z.
a aktuálnu Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 442/2013 Z. z.
V zozname literatúry neuvádzať zákon, lit 64: Zákon NR SR č.127/1994 Zb. z 29. apríla 1994
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; aktuálne platný zákon je uvedený v lit 60 Zákon
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
V zozname literatúry uviesť aktuálny zákon o odpadoch zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahrádza zákon uvedený lit. 73 Zákon NR SR
č. 409/2006 Z. z. o odpadoch;
V zozname literatúry uviesť aktuálny zákon o lesoch zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov, ktorým sa ruší predpis Zákon SNR č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení
neskorších predpisov;

Zohľadniť Špecifické požiadavky uvedené v Rozsahu hodnotenia, ktoré neboli vyhodnotené
v Správe.
2.2.1 Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu a samotného strategického
dokumentu zohľadniť pripomienky, ktoré boli zaslané k oznámeniu:
-

1. Zohľadňovať potreby obce z hľadiska nakladania s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi v zmysle § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. triedený zber
komunálnych odpadov, nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi od občanov,
oddelený zber odpadu z elektrozariadení z domácností, zber použitých batérií
a akumulátorov a pod.).
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2. Nové zóny s priemyselným vybavením, nové podnikateľské subjekty, ktorých činnosť je
zameraná na výrobu a podnikateľskú činnosť, umiestňovať v častiach resp. zónach ďalej
od obytných budov.
3. V územnoplánovacej dokumentácii určiť a presne špecifikovať, aké výrobné činnosti
bude možné v danej lokalite vykonávať.
4. V novovytváraných územných celkoch ponechať rezervu pre vnútrosídelnú
a vnútroareálovú vegetáciu.
5. Pri rozširovaní zastavaného územia obce a vymedzení rozvojových plôch zachovať
ochranné pásmo významných vodných tokov v šírke minimálne 10 m po oboch stranách
toku v zastavanom území. Mimo zastavaného územia ponechať brehové pásmo v šírke
30 m po oboch stranách toku (prípadne podľa miestnych podmienok). Tieto ochranné
pásma spolu s prvkami ÚSES (Územný systém ekologickej stability) a osobitne chránenými
časťami prírody a krajiny (vrátane ich ochranných pásiem) vyčleniť v územnoplánovacej
dokumentácii ako funkčné plochy na posilnenie ekologickej stability s vylúčením výstavby.
6. Zachovať prirodzený charakter vodných tokov ako biokoridorov rôznych kategórií,
chrániť jestvujúcu sprievodnú vegetáciu. V miestach jej absencie túto doplniť vhodnými
druhmi drevín (pôvodných) s ohľadom na ekologické podmienky stanovišťa.
7. Rešpektovať skutočnosť, že v predmetnom území sa nachádzajú nasledovné územia
významné z hľadiska ochrany prírody a krajiny:
územia európskej siete chránených území NATURA 2000, a to chránené vtáčie
územie SKCHVU031 Tribeč vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 17 zo 7. januára 2008
a územie európskeho významu SKUEV0133 Hôrky - navrhované na doplnenie
zoznamu Území európskeho významu,
chránená krajinná oblasť Ponitrie, na území ktorej platí druhý stupeň ochrany
podľa zákona o ochrane prírody a krajiny,
lokálne významné mokrade - potok Vyčoma I., Vyčoma, Rybníky Janova Ves,
Brezina – niva Hradského potoka.
8. Zohľadniť potreby zásobovania pitnou vodou, odvádzania a zneškodňovania
odpadových vôd, prevádzku vodných tokov a vodohospodárskych zariadení, existujúce
ochranné pásma vodárenských zdrojov, odvádzanie vôd z povrchového odtoku
a protipovodňové opatrenia.
9. V grafickej časti strategického dokumentu vyznačiť ochranné pásma území vyžadujúcich
zvýšenú hygienickú ochranu.
10. Rešpektovať skutočnosť, že národné kultúrne pamiatky ako aj archeologické nálezy
a náleziská odkryté aj neodkryté sú chránené v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
11. V územnoplánovacej dokumentácii dostatočne zohľadniť existujúcu skládku odpadov.
12. Rešpektovať skutočnosť, že ložisko nevyhradeného nerastu „Klátova Nová Ves –
stavebný kameň (4273)“, je podľa § 7 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití
nerastného bohatstva v znení neskorších predpisov súčasťou pozemku.
13. V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení orgán
ochrany poľnohospodárskej pôdy zabezpečí ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej
pôdy v katastrálnom území.
14. Vyhodnotiť zábery poľnohospodárskej pôdy s uvedením konkrétnych kódov BPEJ
vrátane zastavaného územia a v ďalšom konaní ich zosúladiť s novelou zákona o ochrane
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poľnohospodárskej pôdy z dôvodu zabezpečenia ochrany najkvalitnejšej
poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu BPEJ uvedenej v osobitnom
predpise – Prílohe č. 2 nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie
a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.
15. Návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy pri každom
obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie musia byť odsúhlasené
orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktorým je Okresný úrad Trenčín, odbor
opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva.

4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu
Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa Prílohy č. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pri hodnotení podkladov a vypracovaní tohto záverečného stanoviska sa postupovalo podľa
ustanovení zákona a pri odporúčaní návrhu strategického dokumentu sa brali do úvahy
environmentálne, sociálne a hospodárske vplyvy na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni,
ako aj vplyvy na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické
a geomorfologické javy, pôdu, miestnu klímu, ovzdušie, povrchové a podzemné vody, hlukovú
situáciu a ďalšie fyzikálne a biologické charakteristiky, na genofond, biodiverzitu, biotu,
ekologickú stabilitu, chránené stromy, na chránené územia podľa zákona o ochrane prírody,
krajinu, jej štruktúru, využívanie a scenériu krajiny, územný systém ekologickej stability,
obyvateľstvo a jeho zdravie, odpadové hospodárstvo, zdravotné riziká, sociálne a ekonomické
dôsledky a súvislosti, na urbánny komplex a využívanie zeme, na kultúrne a historické pamiatky,
paleontologické a archeologické náleziská, štruktúru sídiel, architektúru, budovy, na kultúrne
hodnoty nehmotnej povahy, na poľnohospodársku a priemyselnú výrobu, lesné hospodárstvo,
dopravu, stavby, činnosti, infraštruktúru, služby, rekreáciu a cestovný ruch.
Z výsledku procesu posudzovania vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné
prostredie, oznámenia, stanovísk k oznámeniu, určeného rozsahu hodnotenia pre správu
o hodnotení, správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu, verejného prerokovania,
záverov odborného posudku a konzultácií s obstarávateľom a spracovateľom strategického
dokumentu vyplýva, že je potrebné upraviť navrhovaný strategický dokument podľa odporúčaní
uvedených v časti VI. „ZÁVERY, bode č. 3 „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu
návrhu strategického dokumentu“ tohto záverečného stanoviska.
Takto prepracovaný strategický dokument bude prijateľný z hľadiska vplyvov na životné
prostredie. Za predpokladu akceptovania a realizácie odporúčaní na prepracovanie,
dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu a dôsledným monitoringom je možné
minimalizovať prevažnú časť očakávaných, ako i reálne jestvujúcich negatívnych vplyvov
navrhovaného strategického dokumentu a zabezpečiť tak prevahu pozitívnych vplyvov
navrhovaného strategického dokumentu.
5. Návrh monitoringu
Podľa § 16 ods. 1 zákona 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 spočíva:
 v systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,
 vyhodnocovaní jeho účinnosti,
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zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe
o hodnotení so skutočným stavom.
Podľa § 16 ods. 3 zákona, ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu
na životné prostredie posudzovaného podľa 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, ako aj o zabezpečení povinností podľa § 16 ods. 3 zákona.
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
Správa o hodnotení strategického dokumentu v zmysle prílohy č. 5 zákona objektívne zhodnotila
súčasný stav životného prostredia, definovala problémové okruhy z hľadiska životného prostredia
ako aj zhodnotila možné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie. Uskutočnilo
sa verejné prerokovanie s verejnosťou. Hodnotený strategický dokument je v etape „Koncept“,
preto je možnosť zapracovať podmienky uvedené v časti VI. ZÁVERY, v bode č. 3 Odporúčania
na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu do návrhu Územného
plánu obce Klátova Nová Ves. K správe o hodnotení strategického dokumentu neboli doručené
žiadne stanoviská verejnosti, taktiež neboli uskutočnené konzultácie v zmysle zákona.
Nedostatkom procesu povinného hodnotenia strategického dokumentu je nezverejnenie
grafickej časti Konceptu na webovej stránke MŽP SR. Na verejnom prerokovaní spracovateľ
Konceptu prezentoval grafickú časť aj vizualizáciu Konceptu. Textová aj grafická časť bola
k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Ďalším nedostatkom je, že spracovateľ Správy písomne nevyhodnotil splnenie alebo nesplnenie
jednotlivých bodov rozsahu hodnotenia pre navrhovaný strategický dokument. Tieto požiadavky
boli zapracované v časti VI. ZÁVERY, v bode č. 3 Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie,
úpravu návrhu strategického dokumentu do návrhu Územného plánu obce Klátova Nová Ves.
Návrh monitoringu je uvedený v časti VI. 5 tohto záverečného stanoviska podľa § 16 zákona,
v ktorej je obstarávateľ zároveň upozornený na povinnosť sledovania a vyhodnocovania
strategického dokumentu na životné prostredie.
7. Informácia pre schvaľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov
strategických dokumentov
Podľa § 6a ods. 5 zákona zainteresovaná 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, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní
strategického dokumentu.
Na Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie neboli zo strany
zainteresovanej verejnosti doručené žiadne stanoviská.
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VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
1. Spracovatelia záverečného stanoviska
Okresný úrad Partizánske
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Ing. Ľubica Glajsová
Námestie SNP 151/6
958 01 Partizánske
a
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 8
972 01 Bojnice
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka

Okresný úrad Partizánske
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Ing. Ľubica Glajsová
vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie
Námestie SNP 151/6
958 01 Partizánske

Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska
V Partizánskom, dňa 14.07.2016
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