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ROZSAH HODNOTENIA 

určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon EIA) pre strategický 
dokument územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Slovenské Pravno" 

Obstarávateľ, Obec Slovenské Pravno, Slovenské Pravno 123, 038 22,  predložil Okresnému 
úradu Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona oznámenie 
o strategickom dokumente pre územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán obce 
Slovenské Pravno" na posúdenie podľa zákona EIA. 

Účelom strategického dokumentuje stanoviť pre riešené územie obce Slovenské Pravno  
zásady a regulatívy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 
znení neskorších predpisov a vytvoriť predpoklad pre súlad všetkých činností s potrebou tvorby 
urbanizovaného prostredia obce, ochrany a tvorby krajiny na území katastrálneho územia Obce 
Slovenské  Pravno, zachovania prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o 
životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov, komplexne vyriešiť priestorové 
usporiadanie a funkčné využitie katastrálneho územia obce v súlade s princípmi trvalo 
udržateľného rozvoja. 

OÚ Turčianske Teplice doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 
zákona zainteresovaným subjektom: dotknutým orgánom, susedným obciam a Obci 
Slovenské Pravno. V stanoviskách, ktoré boli OÚ  Turčianske Teplice doručené podľa § 6 ods. 4) 
zákona, sa vyskytlo niekoľko konkrétnych pripomienok k oznámeniu o strategickom 
dokumente. 

Po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente, s prihliadnutím na doručené 
stanoviská OÚ Turčianske Teplice  po prerokovaní v zmysle § 8 odst. 1 zákona EIA určuje 
nasledovný rozsah hodnotenia: 

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE 

 V ďalšom hodnotení vplyvu strategického dokumentu - v správe o hodnotení pre 
územnoplánovaciu dokumentáciu Obce Slovenské Pravno požadujeme rozpracovať 
strategický dokument variantne. 

• Nulový variant 

• Variant 1 - riešenie ÚP v rozsahu posudzovaného oznámenia 

 



2. ROZSAH HODNOTENIA 

2.1. Všeobecné podmienky 

2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie hodnotenia vplyvu návrhu strategického 
dokumentu na životné prostredie, ktorý bude uvedený v správe o hodnotení vplyvov 
strategického dokumentu na životné prostredie. Správa o hodnotení bude rozpracovaná podľa 
všetkých bodov prílohy č. 5 zákona, primerane charakteru strategického dokumentu a s 
osobitným prihliadnutím na body uvedené v časti špecifické požiadavky tohto rozsahu 
hodnotenia. 

2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram ani 
žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah. 

2.1.3. Obstarávateľ doručí na  OÚ Turčianske Teplice 1 ks kompletných vyhotovení 
správy o hodnotení a 1 x na elektronickom nosiči vrátane návrhu UPD. 

2.2. Špecifické požiadavky 

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynula v správe o 
hodnotení potreba podrobnejšie rozpracovať nasledovne druhy otázok súvisiacich s 
posudzovaným dokumentom: 

2.1.1 Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu a samotného strategického 
dokumentu riešiť požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov, ktoré boli zaslané k 
oznámeniu, vyhodnotiť ich splnenie alebo nesplnenie (zdôvodniť) 

2.2.2. Dodržať a rešpektovať zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov  a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov, nadradenej ÚPD  VÚC   Žilinského kraja v znení neskorších 
doplnkov, dodržanie stanoviska Správy ciest ŽSK v zmysle  stanoviska OU Martin, OCD 
a PK č. OU – MT –OCDPK 2023/003951 zo dňa  11.01.2023    

2.2.3. V katastrálnom území obce Slovenské Pravno zohľadniť evidované skládky odpadov, 
zosuvy a radónové riziko v zmysle stanoviska  MŽP SR  Bratislava č. 5882/2023-
5,31747/2023 zo dňa 11.01.2023.   

2.2.4. Okresná revízia  NPR Turiec zo dňa 28.9.2022 odporúča vyhlasovania stavebných uzáver pri 
schvaľovaní  UPD  v zátopových územiach rieky Turiec.  V k. ú.  Slovenské Pravno sa jedná 
o nasledovné  parcely č. KN  č. 943 časť, 944 časť,  945časť, 946 časť, 947, 948, 950, 962, 
963/2 časť, 963/3, 1037 časť.            

2.2.5. Posúdiť vplyv stavebných a iných zámerov na poľnohospodársku pôdu 
2.2.6. Vyhodnotiť vplyv navrhovaných plôch (najmä plôch výroby) na jednotlivé zložky 

životného prostredia a zachovanie zdravia obyvateľstva a navrhnúť opatrenia regulatív na 
ich maximálnu elimináciu 

2.2.5. Vyhodnotiť súlad územnoplánovacej dokumentácie s platným ÚPN-VÚC Žilinského 
 kraja a ďalšími strategickými dokumentárni. 

3.     UPOZORNENIE 

Podľa § 8 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obstarávateľ povinný zverejniť rozsah 
hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení formou informácie o 
rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým. 

 
V súlade s § 8 ods. 5 zákona bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na internetovej   

stránke Ministerstva životného prostredia SR. 
 



Podľa § 8 ods. 7 zákona môžu subjekty posudzovania zaslať k rozsahu hodnotenia 
navrhovaného strategického  dokumentu pripomienky do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 
ods. 5 a 6 zákona, na Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
SNP 514/122 Turčianske Teplice.  

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Viera Moskáľová   

                                                                                                                           vedúca odboru  


