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I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov. 

Obec Bolešov 

2. Identifikačné číslo. 

512885 

3. Adresa sídla. 

Obec Bolešov 
Obecný úrad č.78 
018 53 Bolešov  

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa. 

Ing. Martin Rác 
Obecný úrad č.78 
018 53 Bolešov  
 
tel.: +421 42 449 31 34 
e-mail: starosta@bolesov.eu 
 
Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPD 
Ing. Ing. arch. Peter Derevenec RČ 241 
Za záhradami 23 
900 28 Zálesie 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od 
ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na 
konzultácie. 

Ing. Mária Krumpolcová  
AŽ PROJEKT s.r.o. 
Toplianska 28  
821 07 Bratislava 
tel.: +421 2 45 52 38 96 
e-mail: maria.krumpolcova@azprojekt.sk 
www.azprojekt.sk

mailto:maria.krumpolcova@azprojekt.sk
file:///C:/Users/maria.krumpolcova/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Kopčany/2010.1%20Zmeny%20a%20doplnky/1%20Návrh/Dokumenty/EIA/www.azprojekt.sk
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II. Základné údaje o strategickom dokumente 

1. Názov. 

Zmeny a doplnky č.1/2016 Územného plánu obce Bolešov 

2. Charakter. 

Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie predstavujú zmeny platnej územnoplánovacej 
dokumentácie, ktorou je Územný plán obce Bolešov, schválený Uznesením obecného  zastupiteľstva 
uznesením č. 14/2008 zo dňa 12. 09. 2008, VZN. Č. 2/2008 zo dňa 12. 09. 2008 , ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť ÚPN obce.  
Územnoplánovacia dokumentácia – Zmeny a doplnky č.1/2016 územného plánu obce Bolešov (ďalej 
len ZaD č.1/2016 ÚPN-O) predstavuje v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov strategický 
dokument. Uvedený strategický dokument ZaD č.1/2016 ÚPN-O podlieha zisťovaciemu konaniu 
podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
ZaD č.1/2016 ÚPN-O sú vypracované v zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v textovej 
a grafickej časti.  

3. Hlavné ciele. 

Hlavným cieľom obstarania a spracovania dokumentu „ZaD č.1/2016 ÚPN-O“ je zosúladiť ÚPN obce 
s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou (ÚPN VÚC v znení zmien a doplnkov), ako aj 
zosúladiť navrhované zmeny funkčného využívania územia s komplexným riešením priestorového 
usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného 
plánu obce. Ide o v nasledovné lokality: 
 

Tab. 1 Prehľad zmien funkčného využitia územia 

Č. Lokalita Existujúca funkcia  

(v zmysle ÚPN) 

Navrhovaná funkcia Rozloha 
(ha) 

Požiadavky 
na záber 
PP/BPEJ 

11 Váhkončie Plochy poľnohospodárskej pôdy Obslužná komunikácia 0,5 Nový záber 

2 Váhkončie Plochy poľnohospodárskej pôdy  
– Obytné územia pre bývanie 
v RD - výhľad 

Obytné územia pre bývanie v RD 1,20 Nový záber 

3 Váhkončie Plochy poľnohospodárskej pôdy  
– Obytné územia pre bývanie 
v RD - výhľad 

Obytné územia pre bývanie v RD 1,43 Nový záber 

4 Pri Váhu Zmiešané územia, areály a 
zariadenia športu a telovýchovy 

Obytné územia pre bývanie v RD 0,8 Zmena 
využitia 

5 Pri Váhu Územia rastlinnej (špecifickej) 
poľnohosp. výroby 

Obslužná komunikácia 0,15 Zmena 
využitia 

6 Lazy Plochy poľnohospodárskej pôdy   Zmiešané územia, areály a zariadenia 
športu a telovýchovy 

0,17 Nový záber 

7 Lazy Obytné územie pre bývanie 
v RD 

Obslužná komunikácia 0,31 Zmena 
využitia 

                                                           
1 Realizovaná komunikácia (posun oproti schválenému ÚPN obce) 
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Č. Lokalita Existujúca funkcia  

(v zmysle ÚPN) 

Navrhovaná funkcia Rozloha 
(ha) 

Požiadavky 
na záber 
PP/BPEJ 

8 Lazy Plochy poľnohospodárskej pôdy   Obytné územia pre bývanie v RD 0,97 Nový záber 

9 Pod cestou 
II/507 

Plochy poľnohospodárskej pôdy   Obytné územia pre bývanie v RD 0,56 Nový záber 

10 Pri ZŠ Zmiešané územia, areály a 
zariadenia verejnej 
nekomerčnej občianskej 
vybavenosti (sociálna 
infraštruktúra) 

Obytné územia pre bývanie v RD 0,43 0 

11 Za cintorínom Plochy izolačnej, sprievodnej 
a výplňovej zelene 

Plochy cintorína 0,37 0 

12 Váhkončie Obslužná komunikácia Obslužná komunikácia - Zrušenie 0 0 

13 Za železnicou Územia priemyselnej výroby Obytné územia pre bývanie v RD 
Plochy izolačnej, sprievodnej 
a výplňovej zelene 

2,09 Zmena 
využitia 

14 Za železnicou Územia priemyselnej výroby Zmiešané územia, areály a zariadenia 
občianskej vybavenosti a obytných 
území 
Plochy izolačnej, sprievodnej 
a výplňovej zelene 

1,21 Zmena 
využitia 

15 Pri železnici Plochy poľnohospodárskej pôdy   Obytné územia pre bývanie v RD 
Plochy izolačnej, sprievodnej 
a výplňovej zelene 

0,83 Nový záber 

 

16 Pri železnici Plochy poľnohospodárskej pôdy   Obytné územia pre bývanie v RD 
Plochy izolačnej, sprievodnej 
a výplňovej zelene 

4,14 Nový záber 

 

17 U Poláka Plochy krajinnej zelene Zmiešané územia, areály a zariadenia 
rekreácie a cestovného ruchu 
(rekreačné územia) 

1,87 0 

18 Nad 
priehradou 

Plochy krajinnej zelene Zmiešané územia, areály a zariadenia 
rekreácie a cestovného ruchu 
(rekreačné územia) 

1,58 Nový záber 

 

19 Pri Váhu Plochy poľnohospodárskej pôdy   Územná rezerva pre obchvat obcí na 
pravom brehu Váhu – výhľad 
(záväzná časť ÚPN VÚC) 

0 0 

20 Pri železnici Obslužná komunikácia Obslužná komunikácia - Zrušenie 0 0 

21 Za železnicou Územná rezerva pre obchvat 
obcí na pravom brehu Váhu - 
výhľad 

Územná rezerva pre obchvat obcí na 
pravom brehu Váhu - Zrušenie 

0 0 

22  Potoky VTL Plynovod VTL Plynovod - Zrušenie 0 0 

23 Pri cintoríne Územia rastlinnej (špecifickej) 
poľnohosp. výroby 

Obslužná komunikácia 0,10 Nový záber 

 

24 Pri hradskej Obytné územia pre bývanie v 
rodinných domoch - návrh, 
výhľad 

Cyklochodník 0,20 Zmena 
využitia 

Nový záber 

25 Pri železnici Územia verejného dopravného 
vybavenia 
Obytné územia pre bývanie v 
rodinných domoch 

Obslužná komunikácia 0,44 Zmena 
využitia 

 

Spolu: 19,12ha  

 

Lokalita č.1 (Váhkončie) 
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V prípade lokality č. 1 ide o zosúladenie schváleného ÚPN obce s reálnym stavom v území. Pri 
realizácii komunikácie došlo k posunu oproti schválenému ÚPN obce. 

Lokalita č.2 (Váhkončie) 

Riešená lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia v západnej časti obce, pri vstupe do obce. 
Plocha priamo nadväzuje na Lokalitu č. 1 (komunikácia). Lokalita predstavuje zmenu funkčného 
využitia územia z funkcie ornej pôdy na funkciu Obytné územie pre bývanie v RD. 

Lokalita č.3 (Váhkončie) 

Riešená lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia v západnej časti obce, pri vstupe do obce. 
Plocha priamo nadväzuje na Lokalitu č. 1 (komunikácia) a leží oproti lokalite č. 2. Lokalita predstavuje 
zmenu funkčného využitia územia z funkcie ornej pôdy na funkciu Obytné územie pre bývanie v RD. 

Lokalita č.4 (Pri Váhu) 

Riešená lokalita sa nachádza v južnej časti obce. V schválenom územnom pláne obce územie tvorí 
súčasť navrhovanej funkcie Zmiešané územia, areály a zariadenia športu a telovýchovy. Lokalita 
predstavuje zmenu funkčného využitia územia z funkcie Zmiešané územia, areály a zariadenia športu 
a telovýchovy na funkciu Obytné územie pre bývanie v RD. V prípade lokality č. 4 ide o uvedenie do 
súladu existujúceho stavu (rozpor so schváleným ÚPN obce) 

Lokalita č.5 (Pri Váhu) 

Riešená lokalita sa nachádza v južnej časti obce, mimo zastavané územie obce. Predstavuje návrh na 
obslužnú komunikáciu, ktorá bude sprístupňovať rozvojové územie navrhované v schválenom 
územnom pláne obce pre bývanie v rodinných domoch.   

Lokalita č.6 (Lazy) 

Riešená lokalita sa nachádza v južnej časti obce, mimo zastavaného územia. Predstavuje návrh na 
zmenu funkčného využitia územia z plôch poľnohospodárskej pôdy na zmiešané územia, areály a 
zariadenia športu a telovýchovy 

Lokalita č.7 (Lazy) 

Riešená lokalita sa nachádza v južnej časti obce, mimo zastavaného územia. Predstavuje návrh na 
obslužnú komunikáciu, ktorá bude sprístupňovať rozvojové územie navrhované v schválenom 
územnom pláne obce pre bývanie v rodinných domoch. 

Lokalita č.8 (Lazy) 

Riešená lokalita sa nachádza v južnej časti obce, mimo zastavaného územia. Predstavuje zmenu 
funkčného využitia územia z funkcie ornej pôdy na Obytné územie pre bývanie v RD. 

Lokalita č.9 (Pod cestou II/507) 

Riešená lokalita sa nachádza vo východnej časti obce, vo väzbe na cestu II/507. Predstavuje zmenu 
funkčného využitia územia z funkcie ornej pôdy na Obytné územie pre bývanie v RD. Navrhovaná 
lokalita má z hľadiska umiestnenia racionálny podklad, pretože je naviazaná na existujúce dopravné 
technické vybavenie obce a prakticky uzatvára pôdorys obce z východnej strany. 

Lokalita č.10 (Pri základnej škole) 

Riešená lokalita sa nachádza v zastavanom obce, vo väzbe na zariadenia občianskej vybavenosti. 
Predstavuje zmenu funkčného využitia územia z funkcie zmiešané územia, areály a zariadenia 
verejnej nekomerčnej občianskej vybavenosti (sociálna infraštruktúra) na funkciu Obytné územie pre 
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bývanie v RD. V zmenách a doplnkoch ide o uvedenie do súladu rozporu realizovanej zástavby 
rodinných domov so schváleným územným plánom. 

Lokalita č.11 (Za cintorínom) 

Riešená lokalita sa nachádza vo väzbe na existujúci cintorín. Predstavuje zmenu funkčného využitia 
územia z funkcie Plochy izolačnej, sprievodnej a výplňovej zelene na funkciu plochy cintorína. Ide 
o rozšírenie cintorína o navrhovanú rozlohu 0,37 ha. 

Lokalita č.12 (Váhkončie) 

Riešená lokalita sa nachádza v západnej časti obce. Ide o zosúladenie schváleného ÚPN obce 
s reálnym stavom v území a posun do polohy (viď lokalita č.1) 

Lokalita č.13 (Za železnicou) 

Riešená lokalita sa nachádza v severnej časti zastavaného územia, za železnicou. Ide o zmenu funkcie 
schválenej v ÚPN obce z funkcie  - územia priemyselnej výroby na funkciu Obytné územie pre bývanie 
v RD. 

Lokalita č. 14 (Za železnicou) 

Riešená lokalita sa nachádza v severnej časti zastavaného územia, za železnicou. Ide o zmenu funkcie 
schválenej v ÚPN obce z funkcie  - územia priemyselnej výroby na funkciu Zmiešané územia, areály 
a zariadenia občianskej vybavenosti a obytných území a Plochy izolačnej, sprievodnej a výplňovej 
zelene. 

Lokalita č.15 (Pri železnici) 

Riešená lokalita sa nachádza v južnej časti obce, mimo zastavaného územia vo väzbe na športové 
ihrisko. Predstavuje zmenu funkčného využitia územia z funkcie ornej pôdy na plochy športu. 

Lokalita č.16 (Pri železnici) 

Riešená lokalita sa nachádza náväzne na severnú časť zastavaného územia obce pri železničnej tratí. 
Predstavuje zmenu funkčného využitia územia z funkcie ornej pôdy na Obytné územie pre bývanie 
v RD a Plochy izolačnej, sprievodnej a výplňovej zelene. 

Lokalita č.17 (Nad priehradou) 

Riešená lokalita sa nachádza v severnej časti k.ú obce Bolešov. Predstavuje zmenu funkčného využitia 
územia z funkcie Plochy krajinnej zelene na funkciu Zmiešané územia, areály a zariadenia rekreácie a 
cestovného ruchu (rekreačné územia)plochy športu. Ide o legalizáciu existujúcich zariadení rekreácie.  

Lokalita č.18 (U Poláka) 

Riešená lokalita sa nachádza v severnej časti k.ú obce Bolešov. Predstavuje zmenu funkčného využitia 
územia z funkcie Plochy krajinnej zelene na funkciu Zmiešané územia, areály a zariadenia rekreácie a 
cestovného ruchu (rekreačné územia)plochy športu. Ide o legalizáciu existujúcich zariadení rekreácie.  

Lokalita č.19 (Pri Váhu) 

Riešená lokalita sa nachádza v južnej časti obce, mimo zastavaného územia. Predstavuje zosúladenie 
ÚPN obce so záväznou časťou ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Ide o trasovanie výhľadového obchvatu 
v ÚPN obce. 

Lokalita č.20 (Pri železnici) 

Ide o zrušenie trasovania navrhovanej obslužnej komunikácie 
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Lokalita č.21 (Za železnicou) 

Riešená lokalita sa nachádza náväzne na severnú časť zastavaného územia obce za železničnou 
traťou. Predstavuje zosúladenie ÚPN obce so záväznou časťou ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Ide 
o zrušenie navrhovaného výhľadového obchvatu v ÚPN obce.  

Lokalita č.22 (Potoky) 

Ide o zosúladenie ÚPN obce s ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (zmeny a doplnky č. 2). V ZaD ÚPN obce 
sa ruší trasa navrhovaného tranzitného VTL plynovodu sever-juh (grafická časť) 

Lokalita č.23 (Pri cintoríne) 

Riešená lokalita sa nachádza v západnej časti obce, mimo zastavaného územia. Predstavuje zmenu 
funkčného využitia územia z funkcie ornej pôdy na obslužnú komunikáciu. 

Lokalita č.24 (Pri hradskej) 

Ide o návrh na cyklochodník, situovaný v západnej časti obce pozdĺž cesty II/507. 

Lokalita č.25 (Pri železnici) 

Ide o návrh komunikácie naviazanej na dopravný systém obce.  
 

4. Obsah (osnova). 

Štruktúra strategického dokumentu a obsahová náplň jednotlivých kapitol spĺňa náležitosti 
stavebného zákona a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii. Zmeny a doplnky územného plánu sú vypracované v textovej 
a grafickej časti, pričom textová časť sa skladá zo smernej a záväznej časti. 
Grafická časť sa skladá z výkresov dotknutých zmenami a doplnkami v mierke schváleného územného 
plánu obce Bolešov, formou priesvitky na pôvodné výkresy ÚPN-O Bolešov.  
 

Textová časť: 

• základné údaje,  

• riešenie ZaD ÚPN-O,  

• doplňujúce údaje,  

Grafická časť  

Začlenenie riešeného územia do širších vzťahov      M 1:25 000 
Komplexný urbanistický návrh – návrh funkčného využitia územia    M 1:5 000 
Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia územia     M 1:5 000 
Návrh riešenia verejného technického vybavenia- zásob. vodou odkanal. územ.  M 1:5 000 
Návrh riešenia verejného technického vybavenia – zásob. teplom a plynom  M 1:5 000 
Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES    M 1:5 000 
Výkres perspektívneho použitia poľ. pôdy a les. Pôdy na nepoľnoh. účely  M 1:5 000 
Návrh záväznej časti ÚPN a  verejnoprospešných stavieb    M 1:5 000 
Návrh záväznej časti ÚPN a  verejnoprospešných stavieb    M 1:2 880 
Návrh priestorového usporiadania a tvorby krajiny, vrátane návrhu regulácie funkčného využívania 

a priestorového usporiadania územia      M 1:5 000 
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5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického 
dokumentu. 

Predkladaný dokument Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÚPN-O Bolešov je riešený invariantne, pretože 
stavebný zákon nepripúšťa variantné riešenie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie. 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania. 

Časový harmonogram prác na ZaD č.1/2016 ÚPN-O Bolešov bude pozostávať z nasledujúcich etáp: 
1. Návrh ZaD č.1/2016 ÚPN-O Bolešov       03/2017 
2. Prerokovanie ZaD č.1/2016 ÚPN-O Bolešov      04/2017 
3. Posúdenie návrhu ZaD č.1/2016 ÚPN-O Bolešov v zmysle §25 stavebného zákona 05/2017 
4. Schvaľovanie ZaD č.1/2016 ÚPN-O Bolešov      05/2017 
5. Čistopis ZaD č.1/2016 ÚPN-O Bolešov      06/2017 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom. 

Záväzným podkladom pre dokument ZaD č.1/2016 ÚPN-O Bolešov je: 
1. ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a Nariadenie vlády SR č. 149/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť územného plánu VÚC Trenčiansky kraj (AŽ PROJEKT Bratislava 1997) Zmeny 
a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č. 1/2004 - Všeobecne záväzné nariadenie TSK č.7/2004, 
ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja schválené 
Zastupiteľstvom TSK uznesením č.260/2004 (AŽ PROJEKT Bratislava 2004), v znení VZN č. 8/2011 
zo dňa 26. 10. 2011, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti ÚPN VÚC 
Trenčianskeho kraja. 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bolešov. 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, 
uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie). 

2. uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Bolešov, 
3. všeobecne záväzné nariadenie obce Bolešov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť. 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na 
životné prostredie vrátane zdravia 

1. Požiadavky na vstupy. 

1. Pôda – záber pôdy celkom, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, 
bonita). 

Bilancia druhov pozemkov ako aj záberov poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely 
bude definované v ZaD č.1/2016 ÚPN-O Bolešov. 

2. Voda - z toho pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), odkanalizovanie. 

Obec je napojená cez prívodné potrubie DN200 na vodný zdroj Kameničany. Z vodného zdroja 
Kameničany je voda čerpaná potrubím DN400 do VDJ Dubnica. Vodovodná sieť obce má I. tlakové 
pásmo. Vodovodný systém spadá pod správu PVS Považská Bystrica. Vodovod je vybudovaný v 
rozsahu celej obce.  
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Obec nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu. Odpadové vody sú zachytávané v žumpách, ktoré sú 
odvážané na poľnohospodárske využívanie. Dažďové vody sú odvádzané systémom priekop, jarkov 
a trativodov do recipientu. 
Obec Bolešov sa nachádza v PHO II. vodárenského zdroja „Nemšová“. 
Zásobovanie vodou aj odkanalizovanie území bude riešené v návrhu v ZaD č.1/2016 ÚPN-O Bolešov. 

3. Suroviny - druh a spôsob získavania. 

Do katastrálneho územia Bolešov okrajovo zasahuje chránené ložiskové územie a dobývací priestor 
„Horné Srnie“ (CEMMAC, a.s. Horné Srnie) s výhradnými ložiskami „433 – Horné Srnie I – sialitická 
surovina“, „583 – Horné Srnie – vápenec ostatný“ a „602 – Horné Srnie – vápnitý slieň“. 
V k.ú sa nachádza štrkovisko LNN (4589), kde má povolenú činnosť vykonávajúcu banským spôsobom 
organizácia DARJA spol. s r.o. so sídlom v Bolešove.  

4. Energetické zdroje – druh a spotreba. 

Elektrická energia 

Obec je elektrifikovaná v plnom rozsahu. Je zásobovaná vzdušným vedením VN22kV linkou č.202. .  
Trasa VN vedenia prechádza katastrálnym územím obce na sever od zastavaného územia obce 
v smere východ – západ. Jednotlivé transformačné stanice sú napájané odbočkami – VN prípojkami 
z hlavnej linky. 
Riešenie zásobovania elektrickou energiou bude predmetom riešenia návrhu ZaD č.1/2016 ÚPN-O 
Bolešov. 
Plyn 
Severnou časťou k.ú. obce prechádza VTL plynovod DN500-64, na ktorom je regulačná stanica plynu 
a z nej je zásobovaná obec Bolešov, pričom rozvod plynu v obci zabezpečujú potrubné rozvody STL 
pri tlaku PN 0,3 MPa.   
Riešenie zásobovania plynom bude predmetom riešenia návrhu ZaD č.1/2016 ÚPN-O Bolešov. 

5. Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru. 

Obec Bolešov sa nachádza v tesnej blízkosti najvyššej dopravnej infraštruktúry SR, celoeurópsky 
významný dopravný koridor Baltsko – jadranský koridor základnej transeurópskej dopravnej siete 
(Terst-Viedeň) – Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod – (Ľvov), v ktorom je vedená diaľnica D1 (E50, 
E75), modernizovaná železničná trať číslo 120 a výhľadovo aj trasa vysokorýchlostnej železnice VRT 
a plánovaná Vážska vodná cesta. 
Územím prechádza cesta II/507, železničná trať 124 Nemšová – Lednické Rovné. Do k.ú. zasahujú 
ochranné pásma letiska Dubnica.  
Návrh riešenia dopravnej infraštruktúry bude predmetom riešenia návrhu ZaD č.1/2016 ÚPN-O 
Bolešov. 
 

2. Údaje o výstupoch. 

1. Ovzdušie – hlavné zdroje znečistenia. 

Stav ovzdušia v k. ú. obce Bolešov je ovplyvnený najmä individuálnymi zdrojmi znečisťovania, 
automobilovou dopravou, ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov. Najbližšie k riešenému 
územiu sú: Považská cementáreň, a.s. Ladce, Chromex a. s. Dubnica nad Váhom, Metalurg Steel s. r. 
o. Dubnica nad Váhom, ZTS Mechanic s. r. o. Nová Dubnica a ZTS Elektronika s. r. o. Nová Dubnica. 
V susednom okrese Trenčín sú riešenému územiu najbližšie tieto veľké zdroje znečistenia ovzdušia: 
Vetropack Nemšová a. s. Nemšová, Cemmac a. s. Horné Srnie, PD Vlára, Nemšová a Letecké 
opravovne Trenčín.  
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V návrhu riešenia Zmien a doplnkov sa neuvažuje s rozvojom výroby, ktorá by mohla negatívne 
ovplyvniť stav ovzdušia v obci. 

2. Voda -  celkové množstvo, druh, kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd, čistiareň 
odpadových vôd. 

Povrchové vody 
Oblasťou preteká rieka Váh, do ktorej sú zaústené splaškové a priemyselné odpadové vody. Na 
strednom úseku Váhu sa zaznamenáva III. a IV. trieda čistoty, čo spôsobuje najmä znečistenie už na 
hornom úseku Váhu. Váh je v jeho strednom toku znečisťovaný husto osídlenými oblasťami s 
rozvinutým priemyslom, kde najväčšími znečisťovateľmi sú ZsVaK a priemysel z mestských 
aglomerácií Dubnica nad Váhom, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom. Z hľadiska hydrologického 
členenia je riešené územie zaradené do povodia Dunaja, v rámci čiastkových povodí do povodia 
Váhu. Riečnu sieť riešeného územia predstavuje Bolešovský potok (Plešivica).  

Podzemné vody 
Obec Bolešov je zásobovaná z vodného zdroja Kameničany s výdatnosťou 60,0 l/s.  

3. Odpady – celkové množstvo za rok, spôsob nakladania s nimi. 

Odpad z obce je zneškodňovaný na skládke komunálneho odpadu v Dubnici nad Váhom – Luštek.  

4. Hluk a vibrácie. 

Hluk a vibrácie patria k najvážnejším rizikovým faktorom zdravia človeka, avšak vplývajú  
aj na živočíšstvo. Negatívne pôsobia na zdravotný stav ľudí, vyvolávajú poruchy sluchu, psychiky  
a zapríčiňujú neurózy. Vibrácie sú aj poškodzujúcim faktorom stavieb a konštrukcií. V rámci 
navrhovaných lokalít možno predpokladať, že hladiny hluku nebudú prekračované a nedôjde k vzniku 
nových zdrojov hluku, ktoré by mohli negatívne vplývať na ľudí ako aj životné prostredie. Pri realizácii 
činností je potrebné v maximálnej miere realizovať všetky dostupné opatrenia, ktoré zabezpečia 
dodržanie prípustných hodnôt hluku a vibrácií pre vonkajšie a vnútorné prostredie v zmysle vyhlášky 
MZ SR 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí. 

5. Žiarenie a iné fyzikálne polia. 

Podľa mapy Prognóza radónového rizika (Čížek, P., a kol., In: Atlas krajiny SR, 2002) sa celé 
katastrálne územie nachádza v oblasti so stredným radónovým rizikom. 

6. Doplňujúce údaje 

Na území obce sú evidované svahové deformácie (stabilizované). 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie. 

Návrh ZaD č.1/2016 ÚPN-O Bolešov predstavuje územnoplánovací dokument, ktorý nemá priamy 
vplyv na životné prostredie. Za nepriame vplyvy strategického dokumentu je možné považovať 
zmenu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vznik nových plôch určených na 
bývanie, záber poľnohospodárskej pôdy, nárast frekvencie dopravy a nároky na novú infraštruktúru. 
Avšak tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný strategický dokument stanovuje limity 
a regulatívy na elimináciu týchto javov, čím prispieva k skvalitneniu životného prostredia v obci.  
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4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 

Strategický dokument nepredpokladá vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva. Územný plán obce 
neobsahuje riešenia, ktoré by v sebe niesli riziká ohrozenia zdravotného stavu obyvateľstva, ktoré by 
mali negatívne sociálno-ekonomické dopady, alebo narušovali pohodu a kvalitu života, resp. stav 
životného prostredia. 

5. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia 
európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné 
parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.) vrátane 
návrhu opatrení na ich zmiernenie. 

V rámci katastrálneho územia obce sú vymedzené chránené územia prírody a prvky v zmysle zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov: 

• CHKO Biele Karpaty - bola vyhlásená v roku 1979 vyhláškou MK SSR č. 111/79 Zb., (po prvej 
úprave hraníc prevyhlásená  vyhláškou MK SSR č. 65/89 Zb.) 

• maloplošné chránené územie Prírodná pamiatka Dračia studňa - platí 4.stupeň ochrany 
prírody a krajiny (60 m ochranné pásmo von od hranice PP). 

• Chránený strom – bolešovský brest (Ulmus minor Mill) vyhlásený v roku 1996 z dôvodu 
kultúrneho, ekologického a estetického významu. Rastie na mieste bývalého parku. Je to 
brest hrabolistý s obvodom kmeňa 450cm, priemerom koruny 20m, výšky 30m a veku 250 
rokov. Patrí k výnimočným jedincom z hľadiska druhového zastúpenia i dimenzií. Radí sa 
k najmohutnejším brestom v okrese. Je významný aj ako hniezdny strom. 

 
V zmysle prvkov Regionálneho územného systému ekologickej stability do riešeného územia 
zasahuje: 

• hydrický biokoridor nadregionálneho významu Váh, 
 
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky 
významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov sa v blízkosti riešenej lokality nachádza:  

• vodohospodársky významný tok Váh (4-21-01-038). 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu. 

Možné závažné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu nie sú známe. Vzhľadom  
na plánovaný rozvoj plôch s funkciou bývania a športu je možné predpokladať len bežné riziká vplyvu 
z týchto nových plôch na riešené územie. 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. 

Katastrálne územie obce Bolešov nesusedí s hranicou Českej republiky. 

IV. Dotknuté subjekty 

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení. 

Zainteresovanú verejnosť predstavujú obyvatelia obce Bolešov, vlastníci nehnuteľností 
v katastrálnom území obce a fyzické a právnické osoby, podieľajúce sa na využívaní územia obce 
a občianske združenia.  
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2. Zoznam dotknutých subjektov. 

Dotknutými subjektami pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie 
obce sú orgány vyplývajúce z §140a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Dotknutými 
subjektmi pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie sú: 
 

1 Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor ochrany prírody, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

2 Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

3 Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 821 08 Bratislava  

4 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

5 Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného plánovania, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

7 Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín 

8 
Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Hviezdoslavova 
3, 911 49 Trenčín 

9 
Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, 
Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín 

10 Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava – úsek  ŠVS, OH, ŠSOO, OPaK 

11 Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza 

12 Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Námestie Sv. Anny 7, 911 01 Trenčín 

13 Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín 

14 Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín 

16 Okresný úrad Ilava, Odbor krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava 

17 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici,  Slov. Partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica 

18 Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov, Moravská 1343/29, 020 01 Púchov 

19 Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava 21 

20 Mesto Dubnica nad Váhom, Mestský úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 

21 Obec Borčice, Obecný úrad  Borčice 73, 018 53 pošta Bolešov 

22 Obec Krivoklát, Krivoklát 77, 018 52 Pruské 

23 Obec Kameničany, Kameničany 39, 01854, Kameničany 

24 Obec Horné Sŕnie, Obecný úrad Horné Sŕnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Sŕnie 
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3. Dotknuté susedné štáty. 
Zmenami funkčného využitia navrhovaných plôch v rámci dokumentu ZaD č.1/2016 ÚPN-O Bolešov 
nebudú dotknuté štáty susediace so Slovenskou republikou.  

V. Doplňujúce údaje 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej 
charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu). 

• ÚPN-O Bolešov (2008) 

• Komplexný urbanistický návrh – návrh funkčného využitia územia    M 1:10 000 

• Rozsah riešenia – Zmeny a doplnky č.1/2016 ÚPN-O Bolešov    M 1:10 000 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu. 

Pri spracovaní tohto dokumentu boli použité nasledovné materiály: 

• Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov,  

• Územný plán obce Bolešov schválený Uznesením obecného  zastupiteľstva č. 14/2008 zo dňa 12. 
09. 2008, VZN. Č. 2/2008 zo dňa 12. 09. 2008 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce. 

• www.sopsr.sk, 

• Zákon č. 50/1996 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, 

• Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní na životné prostredie v znení neskorších predpisov 

http://www.sopsr.sk/
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VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
V Bratislave, 3. 4. 2017 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

1. Meno spracovateľa oznámenia. 

Ing. Mária Krumpolcová  
AŽ PROJEKT s.r.o. 
Toplianska 28  
821 07 Bratislava 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 
obstarávateľa, pečiatka. 

Ing. Martin Rác 
Obecný úrad č.78 
018 53 Bolešov  


