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   Z Á V E R E Č N É H   S T A N O V I S K O  

z posúdenia strategického dokumentu 

 
 

vydaného Okresným úradom Levice, Odborom starostlivosti o životné prostredie 
podľa Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI 

1.  Názov 
Obec Jabloňovce  

2.  Identifikačné číslo  
 00800317 

3.  Adresa sídla 
Obecný úrad,  Jabloňovce č. 73, 935 06 Jabloňovce 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa 
Zastúpený: Igor Hindi, starosta obce, tel. .č. 0908 743 560, obecjablonovce@gmail.com 
 

II.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 

1.  Názov  

Územný plán obce Jabloňovce - návrh 

2.  Charakter 

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Jabloňovce – návrh“ (ďalej ÚPN-O Jabloňovce - 
návrh) má charakter nového územného plánu. Návrh rieši celé administratívne územie obce Jabloňovce 
s katastrálnymi územiami Horné a Dolné Jabloňovce. 

Spracovateľom strategického dokumentu je Architektonický ateliér NEUTRA – Ing. arch. Peter Mizia. 

Pre účely hodnotenia vplyvov uvedeného strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie bola 
vypracovaná „Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie“ (ďalej Správa 
o hodnotení) spracovaná Ing. arch. Petrom Miziom. Obstarávateľskú činnosť vykonávala Ing. arch. 
Gertrúda Čuboňová, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (č. 
preukazu odbornej spôsobilosti č. 036). 
 
Dotknutými obcami sú k. ú. obcí Dekýš, Počúvadlo, Baďan v okrese Banská Štiavnica, Ladzany v okrese 
Krupina, Bátovce, Pečenice, Devičany a Bohunice v okrese Levice. Schvaľujúcim orgánom 
posudzovaného strategického dokumentu je Obecné zastupiteľstvo obce Jabloňovce.  

Strategický dokument podľa Zákona podlieha povinnému posudzovaniu.   

3.  Hlavné ciele 
Hlavným cieľom  „ÚPN -O Jabloňovce – návrh“ je prehodnotenie regulačných zásad a opatrení v celom 
riešenom administratívnom území obce Jabloňovce a vytvoriť tak predpoklady pre trvalý súlad všetkých 
činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej 
rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na 

mailto:obecjablonovce@gmail.com


2 

 

zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Pri realizácii tohto strategického dokumentu by 
mali byť vytvorené predpoklady na zmiernenie klimatických zmien a mal by vzniknúť nový územný 
a urbanistický nástroj pre rozvoj obce vo všetkých oblastiach. 
 
V schválenom „Zadaní ÚPN obce Jabloňovce boli konkretizované nasledovné ciele: 

 na základe vykonaných prieskumov a rozborov v zastavanom území a v katastrálnom území 

obce navrhnúť optimálny rozvoj obce na návrhové obdobie, 

 zapracovať všetky zámery, štúdie a projekty (rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, 

a vodovodu); projekt kanalizácie a ČOV, 

 vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj bytovej výstavby a spôsob využitia pozemkov, 

na ktorých sa nachádzali neobývané, ťažko poškodené domy, 

 stanoviť regulačné opatrenie na záchranu, spôsob obnovy a využívania hodnotných pôvodných 

objektov, ktoré tvoria potenciál pre budúcu pamiatkovú zónu, 

 navrhnúť umiestnenie chýbajúcej občianskej a technickej vybavenosti, 

 vytvoriť územno-technické predpoklady pre formovanie a plánovité budovanie sídelného centra 

v ťažiskovej polohe referenčného uzla, 

 v celom riešenom území navrhnúť opatrenia s cieľom zachovať ekologickú stabilitu územia, 

 vytváranie územno-technických podmienok pre rozvoj rekreačných a turistických služieb, 

drobného podnikania – nových pracovných príležitostí, 

 navrhnúť a regulačne usmerňovať rozvoj lokalít v rámci vinohradnícko –ovocinárskeho krajinného 

komplexu: Vináre, Kováčová, Krnčište, Horná Vinská, Dolná Vinská, 

 vytvoriť predpoklady pre rozvoj turistiky, športu a súvisiacich služieb, 

 obec formovať ako reprezentatívne obytné centrum, podporovať a udržiavať všetky pamiatky, 

zvláštnosti a tradície, 

 v oblasti centra vytvoriť územnotechnické predpoklady pre lokalizáciu vybavenosti a služieb; pre 

koordinovanú realizáciu optimálnej rozvojovej urbanistickej koncepcie priestorového a funkčného 

usporiadania obce a jej katastrálneho územia, pre vecnú a časovú koordináciu urbanisticko-

architektonických, krajinných a územnotechnických rozvojových činností, opatrení a vzťahov 

ovplyvňujúcich životné prostredie, prírodné, kultúrno-historické a krajinné hodnoty územia, v 

súlade s celospoločenskými princípmi trvalo udržateľného rozvoja, 

 ÚPN obce bude riešený v súlade s ÚPN regiónu Nitrianskeho kraja a jeho záväznou časťou, 

 priority rozvoja dopravnej infraštruktúry obce zosúladiť s Programovým vyhlásením vlády SR 

(2016 – 2020) za oblasť dopravy, s Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2011 v znení KURS 

2011, Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, Stratégiou rozvoja dopravy 

SR do roku 2020 a každoročne aktualizovaným Rozvojovým programom priorít verejných prác, 

 dopravné napojenia rozvojových lokalít, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, 

cyklistické a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými TP a STN, 
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 postupovať v súlade s uznesením vlády SR č.223/2013 o národnej stratégii rozvoja cyklistickej 

dopravy a cykloturistiky v SR; 

4.  Stručný opis obsahu strategického dokumentu 

Štruktúra textovej a grafickej časti ÚPN obce Jabloňovce - návrh korešponduje s podmienkami týkajúcimi 
sa rozsahu a úpravy dokumentácie územného plánu obce. 

Navrhovaný strategický dokument pozostáva celkovo zo 115 strán textu a 11 grafických príloh. 
Strategický dokument je spracovaný v nasledovnej štruktúre: 

 
A1 Základné údaje o úlohe a území 
A2 Hlavné ciele a problémy riešené ÚPD  
A3 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu 
A4  Údaje o súlade riešenia so Zadaním  
 
B. Riešenie územného plánu obce 
B.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis  
B.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu  
B.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce  
B.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému 
osídlenia  
B.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 
B.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území, vrátane určenia 
prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania 
B.7. Bývanie – návrh riešenia  
B.8. Občianske vybavenie – sociálna infraštruktúra – návrh riešenia 
B.9. Výroba a skladové hospodárstvo – návrh riešenia 
B.10. Rekreácia – návrh riešenia 
B.11. Vymedzenie zastavaného územia obce 
B.12. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 
B.13. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany pred povodňami  
B.14. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a 
ekostabilizačných opatrení a ochrany kultúrneho dedičstva 
B.15. Doprava a prepravné vzťahy 
B.16. Rozvoj technickej infraštruktúry 
B.16.1. Zásobovanie vodou 
B.16.2. Kanalizácia  
B.16.3. Plynofikácia 
B.16.4. Elektrifikácia 
B.16.5. Spoje a zariadenia spojov 
B.17. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie, prípadne hodnotenie z hľadiska predpokladaných 
vplyvov na životné prostredie 
B.18. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích 
priestorov 
B.19. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu, napr. záplavové územie, územie znehodnotené 
ťažbou 
B.20. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske 
účely 
B.21. Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, 
sociálnych a územno-technických dôsledkov 
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C ZÁVÄZNÁ ČASŤ /tvorí samostatnú časť/ 
D DOKLADOVÁ ČASŤ 
E GRAFICKÁ ČASŤ 
1.  Širšie vzťahy         M 1:50 000 
2.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
             obce Jabloňovce s vyznačenou časťou riešenia k.  ú. Horné Jabloňovce, k. ú.  
             Dolné Jabloňovce                                      M 1:10 000 
3.  Výkres ochrany prírody  a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES              M 1:10 000 
4.  Výkres ochrany prírody  a tvorby krajiny, stresové javy               M 1:10 000 
5.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia  

s vyznačenou  záväznou časťou riešenia                M 1:2 000 
6.  Výkres organizácie a regulácie územia                 M 1:2 000 
7.  Výkres verejnoprospešných stavieb                 M 1:2 000 
8.  Výkres  verejného dopravného vybavenia                M 1:2 000 
9.  Výkres verejného technického vybavenia- elektrifikácia, telekomunikácie             M 1:2 000 
10.  Výkres verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo              M 1:2 000 
11.  Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskych a lesných  

pozemkov  na nepoľnohospodárske účely                M 1:2 000 
 

5.  Vzťah k iným strategickým dokumentom 
Vo vzťahu k územnému plánu obce je nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN – VÚC 
regiónu Nitrianskeho kraja. V súlade s § 27, odst.6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 
musí byť záväzná časť tejto územnoplánovacej dokumentácie v riešení územného plánu obce 
rešpektovaná. 
 
Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – ÚPN-VÚC bol schválený uznesením č. 113/2012 na 23. 
riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho 
záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.2/2012 zo dňa 14. mája 2012. 
V roku 2015 boli spracované Zmeny a doplnky, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo dňa 
20.06.2016 a záväzná časť vyhlásená VZN KSK č. 6/2015. 
 
Uvedené záväzné časti, vrátane verejnoprospešných stavieb musia byť rešpektované a zapracované do 
ÚPN-O Jabloňovce - návrh. Jedná sa o nasledovné záväzné regulatívy a verejnoprospešné stavby  
územného rozvoja Nitrianskeho kraja relevantné pre posudzovaný strategický dokument: 
 
I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 
 
1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia z 
hľadiska rozvoja osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 
1.13. Podporovať rozvoj obcí ako centier lokálneho významu, 
1.15.Podporovať územný rozvoj v smere rozvojových osí ležiacich na území Nitrianskeho kraja výstavbou 
príslušných zariadení infraštruktúry a komunikačných zariadení a to: 
1.16. Podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia, adekvátne k forme sídelného rozvoja v jednotlivých 
historicky vyvinutých charakteristických tradičných kultúrnohistorických regiónov na území Nitrianskeho 
kraja, s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky obyvateľov, čo znamená: 
1.16.1.    podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii 
funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrnohistorických a urbanisticko - architektonických daností, 
1.16.2. zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 
zástavy a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a 
zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov, 
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1.16.3. dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností na 
krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru, 
1.16.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať 
výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, 
aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom 
a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života. 
1.17. Vytvárať podmienky pre kompaktný územný rozvoj zastavaných území jednotlivých obcí a 
nepripúšťať výstavbu nových oddelených samostatných častí obce. 
1.18. Pokračovať v systematickom prieskume radiačnej záťaže obyvateľstva a vyčleniť územia a oblasti, 
kde sú potrebné protiradónové opatrenia pri výstavbe nových objektov alebo kde je nutné realizovať 
sanačné opatrenia v už existujúcom bytovom fonde s cieľom chrániť obyvateľov pred touto záťažou. 
 
2. Zásady a regulatívy rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva 
. 
2.7. Vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a jej formy agroturizmu, 
2.8. Lokalizovať potrebnú vybavenosť v obciach ležiacich v blízkosti rekreačných cieľov, do voľnej krajiny 
umiestňovať len tú vybavenosť, ktorá sa viaže bezprostredne na uskutočňovanie činností závislých na 
prírodných danostiach, 
2.9. Zabezpečiť prímestskú rekreáciu pre obyvateľov väčších miest v ich záujmovom území; týka sa to 
predovšetkým miest Nitra, Nové Zámky, Komárno (Apáli), Levice a Topoľčany, ďalej Šaľa, Zlaté Moravce 
a tiež miest Hurbanovo, Kolárovo, Šahy, Šurany, Vráble, Tlmače, Želiezovce, 
2.10. Vytvárať podmienky pre realizáciu území lesoparkového charakteru lokálneho významu pri menších 
obciach, najmä pri obciach s rekreačným významom a prepájať centrá obcí, rekreačné areály s územiami 
lesoparkového charakteru, 
2.11. Podporovať rozvoj vinohradníctva a vinárstva zachovaním a udržiavaním viníc ako prírodných 
zdrojov a súčasne cenných historických prvkov v krajinnom obraze vidieckej i mestskej krajiny, 
2.13. Podporovať rozvoj spojitého, hierarchicky usporiadaného bezpečného, šetrného systému cyklotrás, 
slúžiaceho pre rozvoj cykloturistiky ale aj pre rozvoj urbanizačných väzieb medzi obcami/mestami, 
rekreačnými lokalitami, významnými územiami s prírodným alebo kultúrnohistorickým potenciálom (rozvoj 
prímestskej rekreácie, dochádzanie za zamestnaním, vybavenosťou, vzdelaním, kultúrou, športom, ...) 
2.13.1. previazaním línií cyklotrás podľa priestorových možností s líniami korčuliarskych trás, jazdeckých 
trás, peších trás a tiež s líniami sprievodnej zelene, 
2.13.2. rozvojom cyklotrás mimo (najmä frekventovaných) ciest, rozvoj bezpečných križovaní cyklotrás s 
ostatnými dopravnými koridormi, budovanie ľahkých mostných konštrukcií ponad vodné toky v miestach 
križovania cyklotrás s vodnými tokmi, 
2.13.3. rozvojom rekreačnej vybavenosti pozdĺž cyklotrás, osobitnú pozornosť venovať vybavenosti v 
priesečníkoch viacerých cyklotrás, 
2.15. Dodržiavať na území národných parkov a chránených krajinných oblastí a v územiach európskeho 
významu únosný pomer funkcie ochrany prírody s funkciami spojenými s rekreáciou a turizmom, 
2.16. Regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, rekreačný potenciál v lesných 
ekosystémoch využívať v súlade s ich únosnosťou. 
 
3. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja hospodárstva a regionálneho rozvoja kraja 
 
3.1. V oblasti hospodárstva 
3.1.5. Podporovať rozvoj územnotechnických podmienok k zamedzovaniu a dosahovaniu znižovania 
negatívnych dôsledkov odvetví hospodárstva na kvalitu životného prostredia a k obmedzovaniu prašných 
emisií do ovzdušia, 
3.2. V oblasti priemyslu a stavebníctva 



6 

 

3.2.1.  Vychádzať predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich priemyselných a 
stavebných areálov, 
3.2.3. Vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj územnej 
a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno - historického 
potenciálu územia a historického stavebného fondu so zohľadnením miestnych špecifík a využívaním 
pritom predovšetkým miestnych surovín. 
 
3.3. V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
3.3.1. Rešpektovať poľnohospodársku a lesnú pôdu ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj, 
3.3.2. Rešpektovať a zachovať prírodné, kultúrne a historické dedičstvo vo vinohradníckych oblastiach a 
vylúčiť urbanistické zásahy na plochách, ktoré predstavujú historicky vytvorenú charakteristickú kultúrnu 
krajinu v danej oblasti, 
3.3.3. Zabezpečovať protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy prvkami vegetácie v rámci riešenia 
projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry 
pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability, 
3.3.4. Vytvárať podmienky pre výsadbu izolačnej zelene v okolí hospodárskych dvorov, 
3.3.5. Zabezpečovať v záujme rozvoja vidieka v horských a podhorských oblastiach so sťaženými 
prírodnými podmienkami primeranú životnú úroveň a zlepšenie kvality života vidieckeho obyvateľstva 
prostredníctvom podpory vybraných centier s využitím ich prírodného, demografického a kultúrno-
historického potenciálu v prospech rozvoja vidieckych oblastí, 
3.3.6. Rešpektovať výmeru lesnej pôdy na plochách poľnohospodársky nevyužiteľných nelesných pôd a 
na pozemkoch porastených lesnými drevinami, evidovaných v katastri nehnuteľnosti v druhu 
poľnohospodárska pôda, 
3.3.7.Rešpektovať a zohľadňovať platný lesný hospodársky plán, rešpektovať ochranné pásmo lesnej 
pôdy, uprednostňovať ekologicky vhodné autochtónne (domáce) druhy drevín, 
3.3.8. Podporovať v lesnom hospodárstve postupnú obnovu prirodzeného drevinového zloženia 
porastov, zabezpečovať obnovu porastov jemnejšími spôsobmi, zvyšovať podiel lesov osobitného 
určenia, zachovať pôvodné zvyšky klimaxových lesov v súvislosti s obnovami lesných hospodárskych 
plánov, 
3.3.10. Netrieštiť ucelené komplexy lesov pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a líniových 
stavieb. 
 
3.4         V oblasti ťažby 
3.3.11.  Usmerňovať ťažbu v súlade s ochranou životného prostredia a vodohospodárskymi záujmami, 
3.3.12.  Vytvárať intenzívne kroky pre optimalizáciu ťažobných areálov vo vzťahu podľa ich stavu a pre 
ďalšie využívanie plôch už existujúcich areálov, 
3.3.13.  Realizovať po ukončení povrchovej ťažby z existujúcich areálov ich revitalizáciu a rekultiváciu s 
využitím najmä pôvodných druhov drevín. 
 
4. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja sociálnych vecí 
4.2.  V oblasti zdravotníctva 
4.2.1.  Rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej 
poskytovania - ambulantnej, ústavnej a lekárenskej, 
4.2.2.  Vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a rovnocennú dostupnosť obyvateľov 
jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a zdravotníckym službám, 
4.2.3. Vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 
domov ošetrovateľskej starostlivosti, geriatrických centier, stacionárov a zariadení liečebnej starostlivosti 
v priemete celého územia kraja. 
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4.3. V oblasti sociálnych vecí 
4.3.1. Rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnych služieb, komplexne modernizovať 
sociálnu infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, 
4.3.2. Zabezpečovať rovnomernú sieť zariadení sociálnych služieb a terénnych služieb tak, aby územie 
Nitrianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a vytvoriť z hľadiska kvality aj kvantity sieť dostupnú 
všetkým občanom v sociálnej a hmotnej núdzi, 
4.3.3. Vytvárať územnotechnické podmienky pre nové, nedostatkové či absentujúce druhy sociálnych 
služieb vhodnou lokalizáciou na území kraja a zamerať pozornosť na také sociálne služby, ktorých cieľom 
je najmä podpora zotrvania klientov v prirodzenom sociálnom prostredí (terénne a ambulantné sociálne 
služby, sociálne služby v zariadeniach s týždenným pobytom), podpora sebestačnosti rodín, osobitne 
rodín s malými deťmi, realizovanie nízko prahových aktivít pre rôzne marginalizované skupiny, 
4.3.4. Podporovať sociálnu inklúziu prostredníctvom rozvoja sociálnych a zdravotníckych služieb s 
osobitným zreteľom na marginalizované komunity, 
4.3.5. Očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným 
demografickým vývojom a zabezpečiť vo vhodných lokalitách primerané nároky na zariadenia 
poskytujúce pobytovú sociálnu službu (pre seniorov, pre občanov so zdravotným postihnutím). 
 
4.4. V oblasti duševnej a telesnej kultúry 
4.4.1. Podporovať rozvoj zariadení kultúry v súlade s polycentrickým systémom osídlenia, 
4.4.2. Rekonštruovať, modernizovať a obnovovať kultúrne objekty, vytvárať podmienky pre ochranu a 
zveľaďovanie kultúrneho dedičstva na území kraja formou jeho vhodného využitia pre občiansku 
vybavenosť, 
4.4.2. Podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení kultúrno-rekreačného charakteru lokálneho 
významu, 
4.4.3. Podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení kultúrno-rekreačného charakteru lokálneho 
významu, 
4.4.4. Rozvíjať zariadenia pre športovo-telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky v 
urbanizovanom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. 
 
5. Zásady a regulatívy z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a tvorby krajiny, 
vytvárania a udržiavania ekologickej stability a ochrany pôdneho fondu 
5.1. V oblasti starostlivosti o životné prostredie 
5.1.1. Zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území kraja ich predpokladané vplyvy na životné 
prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie 
prípadných negatívnych vplyvov, 
5.1.2. Uprednostňovať pri budovaní nových priemyselných areálov a prevádzok zariadenia a technológie 
spĺňajúce národné limity a zároveň limity stanovené v environmentálnom práve EÚ, 
5.1.3. Zabezpečovať podmienky pre postupnú účinnú sanáciu starých environmentálnych záťaží - bývalé 
skládky komunálneho odpadu, odkaliská a iné pozostatky z banskej ťažby, 
5.1.4. Podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, frekventovaných 
úsekov ciest a v blízkosti výrobných areálov, 
5.1.5. Podporovať, v súlade s projektmi pozemkových úprav území, revitalizáciu skanalizovaných tokov, 
kompletizáciu sprievodnej vegetácie výsadbou pásov domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, 
zvýšenie podielu trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky pre 
realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov. 
 
5.2. V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny 
5.2.1. Vytvárať územnotechnické podmienky pre ekologicky optimálne využívanie územia, rešpektovanie, 
prípadne obnovenie funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej integrity krajiny a 
biodiverzity na úrovni národnej, regionálnej aj lokálnej, čo v území Nitrianskeho kraja znamená venovať 
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pozornosť predovšetkým vyhláseným chráneným územiam podľa platnej legislatívy, územiam NATURA 
2000, prvkom územného systému ekologickej stability, 
5.2.2. Odstraňovať pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v územiach 
prvkov územného systému ekologickej stability. 
5.2.3. Zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu pôdy 
uplatnením prvkov územného systému ekologickej stability, a to najmä biokoridorov, prevažne v 
oblastiach Podunajskej pahorkatiny, 
5.2.4. Vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu výsadby pôvodných a ekologicky vhodných 
druhov drevín v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri prameniskách, podporovať zvýšenie 
podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie (hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov 
Podunajskej pahorkatiny), 
5.2.5. Vytvárať územnotechnické podmienky pre priechodnosť existujúcich prekážok na vodných tokoch 
a líniových stavbách v krajine pre migrujúce živočíchy dodatočnými technickými opatreniami, 
5.2.7. Zachovávať pri rekultiváciách vo vinohradníckych oblastiach prirodzené biokoridory a pri 
vinohradoch s eróziou zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov, 
5.2.9. Podporovať a ochraňovať územnoplánovacími nástrojmi nosné prvky estetickej kvality a typického 
charakteru voľnej krajiny (prirodzené lesné porasty, historicky vyvinuté časti kultúrnej krajiny, lúky a 
pasienky, nelesnú drevinovú vegetáciu v poľnohospodárskej krajine v podobe remízok, medzí, 
stromoradí, ako aj mokrade a toky s brehovými porastmi a pod.) a podporovať miestne krajinné identity 
rešpektovaním prírodného a kultúrno-historického dedičstva, 
5.2.10. Rešpektovať požiadavky ochrany prírody a krajiny vyplývajúce z medzinárodných dohovorov 
(Bonnský, Bernský, Ramsarský, Haagský, Dunajský, Európsky dohovor o krajine a pod.), 
5.2.11. Rešpektovať krajinu ako základnú zložku kvality života ľudí v mestských i vidieckych oblastiach, 
v pozoruhodných, všedných i narušených územiach. 
 
5.3. V oblasti využívania prírodných zdrojov 
5.3.3. Sledovať environmentálne ciele na zabezpečenie ochrany vôd a ich trvalo udržateľného využívania 
ako sú: postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami, zastavenie alebo postupné ukončenie 
emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok, 
5.3.4. Rešpektovať ochranné pásmo lesov do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku, 
5.3.5. Uprednostňovať prirodzenú drevinovú skladbu porastov na jednotlivých stanovištiach za účelom 
potrebného zvyšovania infiltračnej schopnosti a retenčnej kapacity lesných pôd, 
5.3.6. Nespôsobovať pri územnom rozvoji fragmentáciu lesných ekosystémov, 
5.3.7. Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov a 
funkčné využitie územia navrhovať tak, aby čo najmenej narúšalo organizáciu poľnohospodárskej pôdy a 
jej využitie so zachovaním výraznej ekologickej a environmentálnej funkcie, ktorú poľnohospodárska pôda 
a lesné pozemky popri produkčnej funkcii plnia. 
 
6. Zásady a regulatívy usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva 
6.1. Rešpektovať kultúrne dedičstvo s jeho potenciálom v zmysle Európskeho dohovoru o kultúrnom 
dedičstve, Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva a Deklarácii Národnej rady SR o 
ochrane kultúrneho dedičstva, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené a navrhované na 
vyhlásenie urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné 
pásma), 
6.3. Akceptovať a nadväzovať pri novej výstavbe na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s cieľom 
dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a špecifičnosti 
historického osídlenia, 
6.4. Rešpektovať kultúrno-historické urbanistické celky a architektonické objekty a areály ako potenciál 
kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších hodnôt charakterizujúcich 
prostredie, 
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6.5. Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne a 
hospodársko-sociálne celky a prírodno-klimatické oblasti, dominantné znaky typu kultúrnej krajiny so 
zachovanými vinohradníckymi oblasťami, oblasťami štálov a rôznych foriem vidieckeho osídlenia, vrátane 
rozptýleného osídlenia. 
6.6. Rešpektovať a akceptovať v diaľkových pohľadoch a v krajinnom obraze historicky utvorené 
dominanty spolu s vyhlásenými a navrhovanými ochrannými pásmami pamiatkového fondu, 
6.7. Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja: 
6.7.1.     územia pamiatkových rezervácií (Nitra Horné mesto, Brhlovce), pamiatkových zón (Bátovce, 
Šahy, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Komárno), vytipovaných pamiatkových zón (Jabloňovce, Starý 
Tekov, Uhliská), 
6.7.3. známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov, v zmysle pamiatkového 
zákona, 
6.7.4. Národné kultúrne pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma s dôrazom na lokality: 
pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a na medzinárodne významné národné kultúrne pamiatky – 
Iža, Komárno, Kostoľany pod Tríbečom, Nitra – hrad, Topoľčianky, Sazdice, Želiezovce a pod., 
6.7.5. historické technické diela, 
6.7.6. objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za kultúrne pamiatky, 
ako aj územia navrhované na vyhlásenie za pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny a ochranné 
pásma, 
6.7.7. pamätihodnosti, ktorých zoznam vedú jednotlivé obce, 
6.8. Rešpektovať objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za kultúrne 
pamiatky, ako aj územia navrhované na vyhlásenie za pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny a 
ochranné pásma, 
6.9. Zohľadňovať archeologické lokality a náleziská, ktoré v Nitrianskom kraji majú mimoriadny význam 
najmä z hľadiska pravekého a starovekého osídlenia. Kultúrne dedičstvo a pamiatkový fond s dôrazom 
na ochranu archeologických lokalít a nálezov je podľa pamiatkového zákona limitujúcim faktorom 
využívania územia nielen nad terénom, ale najmä pod terénom, kde sa nachádzajú rôzne vrstvy a stopy 
hmotnej časti kultúrneho dedičstva. 
 
7. Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia 
7.26.    Pre cesty II. a III. triedy zabezpečiť územnú rezervu pre výhľadové šírkové usporiadanie v kategórii 
C9,5/80-60 a C7,5/70-50, prípadne C22,5/80-60 (ak je preukázaná potreba na základe prognózy intenzity 
dopravy). 
7.40. Orientovať pozornosť predovšetkým na rekonštrukciu a homogenizáciu ciest II. a III. triedy v zázemí 
sídelných centier v parametroch pre prevádzku autobusovej dopravy a v záujme vytvorenia predpokladov 
lepšej dostupnosti obcí v suburbanizačnom priestore centier. 
7.41. Zabezpečiť rozvoj regionálnej hromadnej dopravy v zázemí sídelných centier v záujme zlepšenia 
dostupnosti z rozvojových obcí v suburbanizačnom priestore do centier a medzi nimi. 
 
8. Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia 
 
8.1. V oblasti vodného hospodárstva: 
8.1.1. Na úseku všeobecnej ochrany vôd: 
8.1.1.1. vytvárať územnotechnické podmienky pre všestrannú ochranu vôd vrátane vodných 
ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine, 
8.1.1.2. rešpektovať pri podrobnejších dokumentáciách ochranné pásma pre vodné toky podľa zákona 
č.364/2004 Z. z. o vodách. 
8.1.2. Na úseku odtokových pomerov v povodiach: 
8.1.2.1. rešpektovať a zachovať v riešení všetky vodné prvky v krajine (sieť vodných tokov, vodných plôch, 
mokrade) a s nimi súvisiace biokoridory a biocentrá, 
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8.1.2.2. dodržiavať princíp zadržiavania vôd v území, 
8.1.2.3. navrhovať v rozvojových územiach technické opatrenia na odvádzanie vôd z povrchového odtoku 
na báze retencie (zadržania) v povodí, s vyústením takého množstva vôd do koncového recipienta, aké 
odtekalo pred urbanizáciou jednotlivých zastavaných plôch, 
8.1.2.4. zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi 
k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období sucha, 
8.1.2.6. podporovať výstavbu objektov protipovodňovej ochrany územia a nenavrhovať v inundačnom 
území tokov výstavbu a iné nevhodné aktivity, 
8.1.2.7. zabezpečovať na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a obcí, 
nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na vodných tokoch s dôrazom na odvedenie vnútorných 
vôd podľa Programu protipovodňovej ochrany SR v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a 
ochrany prírody, 
8.1.2.8.  nevytvárať na vodných tokoch na území Nitrianskeho samosprávneho kraja nové migračné 
bariéry a zariadenia, ktorých výstavba alebo prevádzka ich ochudobňuje o vodu, poškodzuje alebo 
likviduje brehové porasty alebo mení ich prírodný charakter 
 
8.1.5. Na úseku verejných vodovodov: 
8.1.5.1. vytvárať územnotechnické predpoklady pre komplexné zabezpečenie zásobovania obyvateľstva 
pitnou vodou, zvyšovanie podielu zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s 
cieľom priblížiť sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ, 
8.1.5.2. chrániť v maximálnej možnej miere zdroje pitnej vody, rešpektovať vymedzené vodárenské 
zariadenia regionálneho významu, vrátane ich ochranných pásiem, 
8.1.5.6. zabezpečovať územnú prípravu zdrojov vody tak, aby sa docielil súlad medzi predpokladaným 
nárastom obyvateľov a ostatných sídelných aktivít a rozvojom vodného hospodárstva, ochranou prírody 
a ekologickou stabilitou územia, 
8.1.5.7. zabezpečovať integrovanú ochranu vodárenských zdrojov pre trvalo udržateľné využívanie 
zdrojov pitnej vody, rešpektovanie pásiem ochrany vodárenských zdrojov (pásma hygienickej ochrany), 
8.1.5.8. zabezpečovať ochranu lokálnej ako aj nadradenej vodárenskej infraštruktúry (ochranné pásma 
vodovodov, vodojemov, ČS a pod.), v prípade možnosti aj s ponechaním manipulačných pásov, 
8.1.5.12.vytvárať územné predpoklady pre zabezpečenie prívodu kvalitnej pitnej vody vo vodovodoch  
8.1.5.14. rezervovať územie pre skupinový vodovod Čankov – Jabloňovce, 
 
8.1.6. Na úseku verejných kanalizácií: 
8.1.6.3. preferovať v návrhu odkanalizovania menších obcí delené sústavy so zadržiavaním dažďových 
vôd v území, 
8.1.6.4. zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zvyšovať úroveň v 
odkanalizovaní miest a obcí v súlade s požiadavkami legislatívy EÚ, 
8.1.6.5. zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zvyšovať úroveň 
v odkanalizovaní miest a obcí v súlade s požiadavkami legislatívy EÚ, 
8.1.6.6.  zabezpečiť prioritne územnotechnické podmienky pre vybudovanie kanalizácie vrátane ČOV na 
území obcí ležiacich v ochranných pásmach prírodných, liečivých a prírodných minerálnych zdrojov.   
8.2.17. obnoviteľné a druhotné zdroje energie situovať mimo zastavané a obytné zóny, 
8.2.18. podporovať a presadzovať v regiónoch s podhorskými obcami využitie miestnych energetických 
zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, malé vodné elektrárne a pod.) pre potreby obyvateľstva 
i služieb, 
 
8.2. V oblasti energetiky: 
8.2.16. utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov 
energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike, 
8.2.17. obnoviteľné a druhotné zdroje energie situovať mimo zastavané a obytné zóny, 
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8.2.18. podporovať a presadzovať v regiónoch s podhorskými obcami využitie miestnych energetických 
zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, malé vodné elektrárne a pod.) pre potreby obyvateľstva 
i služieb, 
 
8.3. V oblasti telekomunikácií: 
8.3.1. rešpektovať jestvujúce trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení, 
8.3.2. rešpektovať situovanie telekomunikačných a technologických objektov, 
8.3.3. akceptovať potrebu budovania telekomunikačnej infraštruktúry v nových rozvojových lokalitách, 
8.3.4. vytvárať územnotechnické podmienky pre rozšírenie mobilnej siete GSM a umožniť aj služby 
mobilnej siete tretej generácie – UMTS s vysokorýchlostnou dátovo sieťou, 
8.3.5. vytvárať územnotechnické podmienky pre budovanie prístupovej telekomunikačnej siete v 
optickom prevedení s maximálnym prístupom až k zákazníkovi, 
8.3.6. vytvárať územnotechnické podmienky pre rozširovanie rozsahu telekomunikačných služieb v 
pevnej a mobilnej sieti, 
8.4. V oblasti odpadového hospodárstva: 
8.4.1. uprednostňovať separovaný zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho 
odpadu, 
 
II. Verejnoprospešné stavby 
Verejnoprospešné stavby, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie, 
spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú: 
1. V oblasti cestnej dopravy 
1.19. Homogenizácia ciest prvej triedy na kategóriu C11,5/80, ciest druhej triedy na kategóriu C9,5/80 a 
ciest tretej triedy na kategóriu C7,5/60. 
5. V oblasti vodného hospodárstva 
5.2. Verejné vodovody 
5.2.5. skupinový vodovod Čankov – Jabloňovce, 
5.3. Verejné kanalizácie 
5.3.1. Stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných kanalizácií 
vrátane objektov na týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, nádrže, čistiarne odpadových vôd,...) 
6. V oblasti energetiky 
6.9. Novonavrhované siete plynovodov alebo siete plynovodov určené na rekonštrukciu v zmysle 
navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie. 
 
Obec Jabloňovce má schválený Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) 2015 – 2024. 
Navrhovaný strategický dokument zohľadňuje zámery z neho vyplývajúce. 
 

III. OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA 

1.Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 

Postup spracovania a schvaľovania predmetnej územnoplánovacej dokumentácie je zabezpečovaný v 
súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 
a Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi (Zákon).  

Obstarávanie 
Hlavným dôvodom pre obstaranie nového územného plánu je absencia územnoplánovacej 
dokumentácie, podľa ktorej by bolo možné usmerňovať ďalší rozvoj obce. Z tohto dôvodu má obec 
záujem o vypracovanie aktuálnej územnoplánovacej dokumentácie v digitálnej forme so  snahou 
zabezpečiť väčšiu účasť občanov na rozvoji a zveľaďovaní obce.  
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Medzi ďalšie dôvody obstarania územnoplánovacej dokumentácie patria: zosúladenie  záujmov obecných 
so záujmami celospoločenskými, rešpektovanie aktuálneho ÚPN regiónu Nitrianskeho kraja; podrobné 
zmapovanie,  zhodnotenie a zaregulovanie  celého záujmového územia obce, rešpektovanie vlastníckych 
vzťahov; rozvoj vitálnych funkcií sídelného útvaru, rozvoj obytnej funkcie, výroby, služieb, podnikateľských 
aktivít, rekreácie a turizmu; chrániť prírodné hodnoty, upriamiť pozornosť na riešenie ekologických 
problémov obce a rešpektovať nové zmeny technického, civilizačného a sociálno-ekonomického 
charakteru. 
 
Ako vyplýva zo schváleného „Zadania ÚPN obce Jabloňovce“, predmetom riešenia je proporčné riešenie 
celého územia obce Jabloňovce, pričom v riešenom území sa nachádzajú plochy, na ktorých sa bude 
navrhovať zmena funkčného využitia. 

ÚPN -O Jabloňovce - návrh 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.  

V zmysle Vyhlášky  MŽP SR č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácie má byť krajinnoekologický plán (povinná súčasť prieskumov a rozborov) 
vypracovaný tak, že“ na základe rozboru podmienok územia navrhuje na vymedzené 
krajinnoekologické komplexy najvhodnejšie spôsoby využívania územia zabezpečujúce šetrné 
využívanie prírody, prírodných zdrojov, zachovanie biodiverzity a podporu ekologickej stability 
krajiny“ V tomto prípade nebol spracovaný krajinnoekologický plán podľa ustanovenia danej 
vyhlášky. 
 

Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD a procesu SEA: 

  prípravné práce (09/2019), 

  oznámenie SEA, Rozsah hodnotenia k SEA (09/2019), 

 spracovanie Prieskumov a rozborov obce (09 - 10/2019), 

 vypracovanie Zadania (12/2019), 

 prerokovanie Zadania (12/2019 – 01/2020), 

  schválenie Zadania (uzn. č. 1/2020 pod bodom č. 1 zo dňa 17. 2. 2020). 

  rozsah hodnotenia (č. OU-LV-OSZP- 2019/015522-sea/RSoH/Gö, zo dňa 10.10.2019) 

  Správa o hodnotení vplyvov UPN Jabloňovce – návrh na životné prostredie (08/2020) 

 Verejné prerokovanie vplyvov Správy o hodnotení UPN Jabloňovce – návrh na životné prostredie 
(17.9.2020 v obci Jabloňovce) 

Schválenie  „ÚPN obce Jabloňovce – návrh“ 

Schvaľovanie bude mať nasledovný priebeh:  
vyhodnotenie výsledku posudzovania vplyvov na životné prostredie, zapracovanie pripomienok do návrhu 
ÚPN obce Jabloňovce, 
preskúmanie  ÚPN obce Jabloňovce- návrh Okresným úradom Levice (Nitra), odborom výstavby 
a bytovej politiky, 
schválenie ÚPN obce Jabloňovce- návrh, ÚPN bude schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva 
obce Jabloňovce, 
vypracovanie čistopisu ÚPN. 

2. Orgán kompetentný na jeho prijatie 

Obecné zastupiteľstvo obce Jabloňovce. 

3. Druh prijatia, rozhodnutia 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Jabloňovce 
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4. Vypracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu 

Obec Jabloňovce, ako orgán územného plánovania podľa §16 ods. 2 a §19b ods. 1a) Zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov zabezpečila v rámci 
obstarávania „“ÚPN – O Jabloňovce - návrh vypracovanie Správy o hodnotení. Správu o hodnotení 
vypracoval Ing. arch. Peter Mizia. 

Správa o hodnotení navrhovaného strategického dokumentu bola zostavená podľa požiadaviek rozsahu 
hodnotenia, v zmysle §8, ods. 3 a §9, ods. 4 Zákona, obsah a štruktúra Správy o hodnotení zodpovedá 
požiadavkám Prílohy č. 5 Zákona. 

Obec Jabloňovce predložila príslušnému orgánu, Okresnému úradu v Leviciach, Odboru starostlivosti 
o životné prostredie (ďalej OÚ OSŽP) „Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné 
prostredie. ÚPN obce Jabloňovce - návrh“ v súlade s §9 Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Správa o hodnotení bola 
predložená v požadovanom počte spolu s Návrhom ÚPN obce Jabloňovce.  

OÚ OSŽP Správu o hodnotení zverejnilo na webovom sídle MŽP SR, listom č.OU-LV-OSZP-2020/14054-
003 zo dňa 2.9.2020 oslovil dotknuté orgány o zaujatie stanoviska k Správe o hodnotení a zabezpečil 
ďalšie kroky procesu posudzovania vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na ŽP v zmysle 
Zákona č. 24/2006 Z.z.. 

5. Posúdenie Správy o hodnotení strategického dokumentu 

Na základe určenia Okresného úradu Levice, Odboru starostlivosti o životné prostredie  (príslušný orgán) 
v zmysle §13, ods. 4 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ŽP) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon) oznámeného 
listom č. OU-LV-OSZP-2020/014054-OdbP/Gö bola oslovená Doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. ako 
odborne spôsobilá osoba na spracovanie  odborného posudku pre vydanie Záverečného stanoviska vo 
veci „Správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie „ÚPN - O Jabloňovce - 
návrh“. 

Posudok bol spracovaný v zmysle §13, ods. 6, 8 a 9 Zákona. Cieľom predkladaného posúdenia bolo: 

 vyhodnotenie úplnosti predloženej Správy o hodnotení strategického dokumentu, 

 vyhodnotenie stanovísk podľa §12 Zákona,  

 vyhodnotenie úplnosti zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na 
životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia, 

 vyhodnotenie použitých metód hodnotenia a úplnosti vstupných informácií, 

 vyhodnotenie variantov riešenia strategického dokumentu, 

 vyhodnotenie návrhu opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov 
strategického dokumentu. 

Posudok obsahoval aj Návrh záverečného stanoviska. 

Spracovateľka posudku vypracovala odborný posudok na základe podkladov poskytnutých Okresným 
úradom v Leviciach, Odborom starostlivosti o životné prostredie, obstarávateľom strategického 
dokumentu a spracovateľom Správy o hodnotení. K vypracovaniu posudku slúžili taktiež konzultácie s 
obstarávateľom a so spracovateľom Správy o hodnotení, terénna obhliadka dotknutej obce a vlastné 
vedomosti, osobné poznatky a skúsenosti posudzovateľky z problematiky posudzovania vplyvov na 
životné prostredie. 
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Na vypracovanie posudku mala spracovateľka k dispozícii nasledovnú dokumentáciu: 

 Oznámenie o strategickom dokumente, 

 Problémový výkres a krajinnoekologický plán, 

 Rozsah hodnotenia pre posudzovanie strategického dokumentu, 

 Zadanie strategického dokumentu,  

 Návrh ÚPN Jabloňovce – textová časť, 

 Návrh ÚPN Jabloňovce – grafická časť,  

 Správa o hodnotení,  

 Stanoviská subjektov zúčastnených v procese posudzovania, 

 Záznam z verejného prerokovania Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu a 
ostatná agenda v súvislosti s predmetným procesom posudzovania) a materiály 
k posudzovanému procesu zverejnené na enviroportáli.  

 
Okresným úradom Levice, Odborom starostlivosti o životné prostredie boli poskytnuté stanoviská 
nasledovných subjektov k Správe o hodnotení  ÚPN-O Jabloňovce - návrh (v chronologickom poradí): 
 

1. Okresný úrad Levice, Odbor krízového riadenia, ul. Rozmarínová 4, 934 01 Levice (list č. OU-
LV-OKR/2020/002849-032 zo dňa 07. 09. 2020), 

2. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, a vybrané 
zložky životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (list č. OU-NR-OSZP2-
2020/035077 zo dňa 07.09.2020), 

3. Okresný úrad Levice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rozmarínová 4, 934 01 
Levice (list č. OU-LV-OCDPK- 2020/014186-002 zo dňa 07. 09. 2020), 

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice 
(list č. ORHZ-LV2-2020/000756 zo dňa 09.09.2020), 

5. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica (list č. CHKO PNaDL/448-
001/2020 zo dňa 9.9. 2020), 

6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 15 (list č. 
25574/2020/IDP/70068 zo dňa 10.09.2020), 

7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra (list č. CS 89947/2020 a CZ 
28063/2020 zo dňa 10..9.2020), 

8. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo, 
Rozmarínová 4, 934 01 Levice (list č. OU-LV-OSZP-2 020/014327-002 zo dňa 10. 9. 2020), 

9. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie štátnej správy vôd 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja a oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (list č. OU-NR-OSZP2- 
2020/035018 zo dňa 14.09.2020), 

10. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody, Rozmarínová 
4, 934 01 Levice (list č. OU-LV- OSZP-2020/014473 zo dňa 16.9.2020), 

11. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej 
geologickej správy, Námestie Ľ .Štúra 35/1, 812 35 Bratislava (list č. 4397/2020-5.3 46564/2020 
zo dňa 18.09.2020, 

12. Ing. Denisa Rášová, Záhradná 252, 900 83 Čataj zo dňa 20.09.2020 
 

Správa o hodnotení je formálne spracovaná v štruktúre podľa Prílohy č. 5 Zákona 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Správa obsahuje 102 strán textu vrátane tabuliek.  

 

 



15 

 

Úplnosť posudzovanej Správy o hodnotení možno charakterizovať nasledovne: 

A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE     

V Správe o hodnotení sú uvedené základné údaje o obstarávateľovi (označenie a základné údaje, sídlo, 
kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa, spracovateľa územného plánu a obstarávateľa 
územného plánu). Ďalej sú tu základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii (názov, územie, 
dotknuté obce, dotknuté orgány, schvaľujúci orgán a vyjadrenie o vplyvoch územnoplánovacej 
dokumentácie presahujúcich štátne hranice). 

V časti A „Základné údaje“ sú uvedené všetky náležité základné údaje o obstarávateľovi 
aj o navrhovanom strategickom dokumente vrátane údajov o subjektoch v procese posudzovania. 

Vplyv presahujúci štátne hranice sa v prípade prijatia navrhovaného dokumentu nepredpokladá. 

B. ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA  

Správa o hodnotení v tejto kapitole uvádza údaje o vstupoch (pôda, voda, suroviny, energetické zdroje, 
nároky na dopravu a inú infraštruktúru) a o výstupoch (ovzdušie, voda, odpady, hluk a vibrácie, žiarenie 
a iné fyzikálne polia a doplňujúce údaje). Ako uvádza spracovateľka posudku, v časti B.I.1 – pôda chýbajú 
údaje o dočasnom a trvalom zábere pôdy pre novonavrhované rozvojové územia (hlavne 
novonavrhované územia pre IBV,HBV, dopravnú a technickú infraštruktúru). Podobne v časti B.I.3 – 
suroviny a B.I.4 – energetické zdroje absentujú údaje o priamych vplyvoch spôsobu získavania surovín a 
plánovanej  spotrebe energetických zdrojov v súvislosti s navrhovanými zámermi obsiahnutými 
v posudzovanej územnoplánovacej dokumentácii. V časti B.II.1. – ovzdušie, B.II.4. hluk, B.II.5 – žiarenie 
a iné fyzikálne polia a B.II.6. – doplňujúce údaje absentujú informácie (kvalitatívne aj kvantitatívne) 
o potenciálnych nových zdrojoch znečistenia ovzdušia, zdrojoch hluku, žiarení a pod., konštatovaný je 
iba súčasný stav.  

C. KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
VRÁTANE ZDRAVIA    

Správa o hodnotení v tejto kapitole vymedzuje hranice dotknutého územia, charakterizuje súčasný stav 
jeho životného prostredia, od prírodných prvkov (geologické podmienky, klimatické pomery, ovzdušie, 
vodné pomery, pôdne pomery, fauna a flóra), krajinných aspektov ( krajina, chránené územia, chránené 
stromy a ochranné pásma, územný systém ekologickej stability, ÚSES) po socioekonomické prvky 
(obyvateľstvo, kultúrno-historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické a paleontologické náleziská 
a významné geologické lokality).  

Rovnako aj v tejto kapitole, konkrétne C.1.a C.2  nie sú uvedené všetky požadované údaje (zdroje údajov 
uvedených v časti C.2. nie sú pre daný posudzovaný dokument na lokálnej úrovni relevantné). Časť C.3. 
o znečistení ovzdušia iba opakuje údaje o súčasných zdrojoch znečistenia ovzdušia bez ďalších 
požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov. Taktiež v časti C.6. absentuje kvalitatívna 
a kvantitatívna charakteristika najmä reálnej vegetácie. Časť C.7. neobsahuje informácie o súčasnej 
krajinnoekologickej stabilite riešeného územia so sprievodným relevantným územným priemetom. 
V podkapitole C.10. absentujú údaje o významnej archeologickej pamiatke Spečený val a významných 
kultúrno-historických a krajinných prvkoch vo vinohradníckej oblasti – Vinská, Krnčište, Kováčová). 

Pozn: V textových častiach kapitoly C.II. veľmi často buď chýbajú zdroje údajov alebo sú ako zdroje 
údajov citované zdroje na národnej úrovni, čo považujeme za nerelevantné pre UPD obce. V mnohých 
častiach sú uvádzané nerelevantné texty preberané z textovej časti ÚPN obce Jabloňovce – návrh 
informujúce o navrhovaných zámeroch. 

Ďalej sú v kapitole C zhodnotené súčasné environmentálne problémy, predpokladané vplyvy navrhovanej 
územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti (vplyvy 
na obyvateľstvo, na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické 
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pomery, klimatické pomery, ovzdušie, vodné pomery, pôdu, faunu, flóru a ich biotopy, krajinu, chránené 
územia a ochranné pásma, kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská a na 
paleontologické náleziská a významné geologické lokality,  komplexné posúdenie očakávaných vplyvov 
z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi).  

Na základe vypracovaného posudku konštatujeme, že v Správe o hodnotení sú v kapitole C uvádzané 
slovné konštatácie vplyvov pričom v celej časti C.III. nie sú v jednotlivých zložkách životné prostredia 
uvedené vplyvy v štruktúre – priamy, nepriamy, sekundárny, kumulatívny, synergický a pod.so 
sprievodným vysvetlením a prípadnou grafickou ukážkou prezentujúcou komplexné posúdenie 
očakávaných vplyvov 

V ďalšej kapitole sú navrhnuté opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu 
identifikovaných negatívnych vplyvov na životné prostredie  a porovnávané sú uvažované varianty. 
Zhodnocuje použité metódy a spôsob a zdroje získavania  údajov o súčasnom stave životného prostredia 
a zdravia, upozorňuje na nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní Správy 
o hodnotení.  

Dovoľujeme si upozorniť, že metódy, ktoré boli použité v procese hodnotenia vplyvov ÚPN-O Jabloňovce 
- návrh nie sú štandardnými metódami pre proces EIA a SEA, čo sa prejavuje hlavne pri porovnávaní 
realizačného a nulového variantu. Pre korektné posúdenie identifikovaných vplyvov navrhovaného 
strategického dokumentu na životné prostredie sú v Správe o hodnotení použité iba jednoduché 
konštatácie bez akýchkoľvek určujúcich kritérií a indikátorov pre následné vyhodnotenie vplyvov. Úplná 
absencia použitia metód na identifikáciu vplyvov a potom na ich hodnotenie z hľadiska dĺžky trvania, 
intenzity vplyvu a pod. Zdroje nie sú metódy!!!! 

Správu o hodnotení uzatvára všeobecné záverečné zhrnutie. K doplňujúcim kapitolám patrí zoznam 
riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní Správy o hodnotení podieľali, zoznam doplňujúcich 
analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u obstarávateľa a ktoré boli podkladom na vypracovanie 
Správy o hodnotení a dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov. 

6. Stanoviská predložené k Správe o hodnotení a ich vyhodnotenie 

K posudzovanému strategickému dokumentu bolo doručených celkom 13 stanovísk. 

Väčšina doručených stanovísk k posudzovanému strategickému dokumentu nemá žiadne pripomienky.  

V prípade niektorých stanovísk sa jednalo o pripomienky charakteru upozornení a odporúčaní, s cieľom 
minimalizácie negatívnych vplyvov na životné prostredie dotknutého územia obce Jabloňovce a 
zabezpečenia právne a procesne nekonfliktného postupu prípravy a schvaľovania projektovej 
dokumentácie územia, ako aj realizácie navrhovaných objektov a súvisiacich činností.  

Napriek vzneseným pripomienkam sa žiaden zo subjektov nevyjadril voči navrhovanému strategickému 
dokumentu odmietavo, všetky subjekty, za podmienky zohľadnenia pripomienok, s posudzovaným 
návrhom ÚPN obce Jabloňovce súhlasili. 

Prehľad doručených stanovísk a ich obsah (uvádzame v chronologickom poradí): 
1. Okresný úrad Levice, Odbor krízového riadenia, ul. Rozmarínová 4, 934 01 Levice (list č. OU-LV-

OKR/2020/002849-032 zo dňa 07. 09. 2020), 
2. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, a vybrané 

zložky životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra(list č. OU-NR-OSZP2-
2020/035077 zo dňa 07.09.2020), 

3. Okresný úrad Levice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rozmarínová 4, 934 01 
Levice (list č. OU-LV-OCDPK- 2020/014186-002 zo dňa 07. 09. 2020), 

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice 
(list č. ORHZ-LV2-2020/000756 zo dňa 09.09.2020), 
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5. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica (list č. CHKO PNaDL/448-
001/2020 zo dňa 9.9. 2020) 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice 
(list č. D1/2020/01203 zo dňa 9.9.2020), 

7. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 15 (list č. 
25574/2020/IDP/70068 zo dňa 10.09.2020) 

8. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra (list č. CS 89947/2020 a CZ 
28063/2020 zo dňa 10..9.2020) 

9. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo, 
Rozmarínová 4, 934 01 Levice (list č. OU-LV-OSZP-2 020/014327-002 zo dňa 10. 9. 2020), 

10. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie štátnej správy vôd 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja a oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (list č. OU-NR-OSZP2- 
2020/035018 zo dňa 14.09.2020), 

11. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody, Rozmarínová 
4, 934 01 Levice (list č. OU-LV- OSZP-2020/014473 zo dňa 16.9.2020), 

12. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej 
geologickej správy, Námestie Ľ .Štúra 35/1, 812 35 Bratislava (list č. 4397/2020-5.3 46564/2020 
zo dňa 18.09.2020 

13. Ing. Denisa Rášová, Záhradná 252, 900 83 Čataj zo dňa 20.09.2020 

Všetky uvedené pripomienky pokladáme za odôvodnené. V tejto etape riešenia územnoplánovacej 
dokumentácie všetky pripomienky, požiadavky a odporúčania v stanoviskách k Správe o hodnotení 
odporúčam zapracovať v čo najväčšej miere, podľa aktuálnej situácie a možností, do predmetného 
návrhu strategického dokumentu–ÚPN obce Jabloňovce.  

Obsah doručených stanovísk (v chronologickom poradí): 
 

1. Okresný úrad Levice, Odbor krízového riadenia, ul. Rozmarínová 4, 934 01 Levice (list č. OU-
LV-OKR/2020/002849-032 zo dňa 07. 09. 2020), 

 
Vo svojom stanovisku požadujú dodržiavať požiadavky civilnej ochrany v súlade so zákonom č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky MV 
SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok 
informačného systému civilnej ochrany, vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o evakuácii, vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva 
pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. 
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok 
zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 399/2012 Z. z.. v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov 
Pozn: K predloženej dokumentácii nepožadujú povinné hodnotenie podľa zákona NR SR č.24/2006 
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – takéto vyjadrenie sa zrejme stalo omylom alebo 
nepozornosťou. 
 
2. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, a vybrané 

zložky životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (list č. OU-NR-OSZP2-
2020/035077 zo dňa 07.09.2020), 
Nemajú pripomienky k predloženej Správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu. Vo 
svojom stanovisku ďalej uvádzajú, že v obci Jabloňovce nie sú z hľadiska prevencie závažných 
priemyselných havárií známe žiadne riziká. 
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3. Okresný úrad Levice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ul. Rozmarínová 4, 934 
01 Levice (list č. OU-LV-OCDPK- 2020/014186-002 zo dňa 07. 09. 2020), 
Nemá námietky za dodržania nasledovných podmienok: 
- pri návrhu ÚPN Jabloňovce žiadajú dodržať podmienky územného plánu VÚC pre Nitriansky 

kraj 
- pri realizácii predložených zámerov je potrebné dodržať zákon č.135/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb. a aj príslušné STN 
- pri zásahu do cesty III/524 a III/1587 je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 135/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon). 
- v zmysle §3 ods.2. cestného zákona majú obce prenesený výkon štátnej správy vo veciach 

miestnych komunikácií a účelových komunikácií. 
 
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická  7, 934 01 Levice 

(list č. ORHZ-LV2-2020/000756 zo dňa 09.09.2020), 
Vo svojom stanovisku konštatuje, že predložený strategický dokument z hľadiska ochrany pred 
požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. 
 

5. Štátna správa ochrany prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica (list č. CHKO 
PNaDL/448-001/2020 zo dňa 9.9. 2020) 
Upozorňujú na stret záujmov ochrany prírody a krajiny  navrhovanými zámermi rozvoja miestnych 
komunikácií (PR Jabloňovský Roháč – SKUEV Tlstý vrch a Lipa tolerančná v intraviláne obce). 
V takýchto prípadoch budú striktne presadzovať záujmy ochrany prírody a krajiny 
Pozn: Svoje vyjadrenie označili ako stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – takéto 
označenie stanoviska sa zrejme stalo omylom alebo nepozornosťou. 
 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice (list č. 
D1/2020/01203 zo dňa 9.9.2020), 
Požadujú prehodnotiť navrhovanú lokalitu ČOV tak, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv na 
navrhovanú obytnú zónu H1. Minimálna vzdialenosť ĆOV je 50m ale je potrebné brať do úvahy aj 
kumulovaný vplyv ČOV a zberne odpadov na okolie. 

 
7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra (list č. CS 89947/2020 a CZ 

28063/2020 zo dňa 10.09.2020) 
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja upozorňuje na nasledovné nedostatky resp. nepresnosti  
v Správe o hodnotení pri uvádzaní uvádzania označenia listu príslušného orgánu obci o určení 
rozsahu hodnotenia (nie z OÚ TO ale z OÚ LV). K Správe o hodnotení nemajú ďalšie 
pripomienky. 
 

8. Ministerstvo dopravy a výstavby SR – Inštitút dopravnej politiky, Námestie Slobody 6, 810 05 
Bratislava 15 (list č. 25574/2020/IDP/70068 zo dňa 10.09.2020) 
K predloženej Správe o hodnotení nemajú žiadne pripomienky 

 
9. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo, 

Rozmarínová 4, 934 01 Levice (list č. 020/014327-002 zo dňa 10. 9. 2020) 
Okresný úrad Levice, štátna správa odpadového hospodárstva konštatuje, že v dokumente sú 
uvedené niektoré nepresnosti. V časti 3. „Odpady - celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania 
s odpadmi“ je uvedený neplatný právny predpis - zákon č. 409/2006 Z. z. o odpadoch. V 
súčasnosti je platný zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Tiež je nepresne uvedené, že Združenie obcí TATIAR zabezpečuje zber a uloženie odpadu. 
Združenie obcí TATIAR , ktorého je obec Jabloňovce členom, prioritne zabezpečuje zber 
vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu, ktoré sú následne triedené a odovzdávané 
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ďalším subjektom za účelom recyklácie alebo zhodnotenia. Združenie obcí zároveň robí aj zber 
komunálneho odpadu, ktorý je následne zneškodnený na riadenej skládke odpadu. 
Ďalej uvádzajú, že v záujmovom území je evidovaná jedna upravená (prekrytá skládka) a 5 
opustených skládok bez prekrytia. V tejto súvislosti odporúčajú údaje aktualizovať a do časti IV. 
Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné 
prostredie a zdravie zakomponovať relevantné navrhované opatrenia (t. j. vybudovať zberný dvor 
surovín, uprednostniť minimalizáciu odpadov, separovaný zber a zhodnocovanie odpadov 
s využitím ekonomických a legislatívnych nástrojov a rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek 
z komunálneho odpadu vrátane separácie problémových látok) 
 

10. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie štátnej správy vôd 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (list č. OU-
NR-OSZP2-2020/035018 zo dňa 14.09.2020) 
Vo svojom stanovisku uvádzajú, že nemajú žiadne pripomienky k predloženému návrhu 
strategického dokumentu a k správe o hodnotení strategického dokumentu podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

11. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody, Rozmarínová 
4, 934 01 Levice (list č. OU-LV- OSZP-2020/014473 zo dňa 16.9.2020), 

      Vo svojom stanovisku upozorňujú na nasledovné nepresnosti: 
- v kapitole „C“ bod II. 8 (Chránené územia, chránené stromy......)Správy o hodnotení strategického 

dokumentu sa uvádza ako orgán ochrany drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z .z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) obec. V 
zmysle novely zákona o ochrane prírody príslušným orgánom na povolenie výrubu drevín za 
hranicami zastavaného územia obce je Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

- v tej istej  časti chýba údaj, že v obci Jabloňovce, k. ú. Horné Jabloňovce sa nachádza chránený 
strom Tolerančná lipa. 

- v  časti „Ekologicky významne segmenty krajiny“ (str. 60-61) je uvedený už neplatný zákon č. 
287/1994, predmetný zákon bol zrušený. V novom zákone 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny sú biokoridory definované rovnako ako to bolo v predchádzajúcom zákone. 
 

12. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej 
geologickej správy, Nám. Ľ. Śtúra 35/1, 812 35 Bratislava (list č. 4397/2020-5.3 46564/2020 zo 
dňa 18.09.2020) 
V katastrálnom území obce Jabloňovce ( ďalej len „predmetné územie“ ) sa nachádza ložisko 
nevyhradeného nerastu (LNN) „Horná Jabloňovce – stavebný kameň (4456)“, ktoré využíva 
Streicher Anton, Klátova Nová Ves. Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského 
zákona súčasťou pozemku. 
V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. 
Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú 
ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. V predmetnom území je evidovaná jedna 
upravená skládka a päť opustených skládok bez prekrytia tak, ako sú zobrazené na priloženej 
mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v 
územnoplánovacej dokumentácii. 
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. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej 
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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 stredné 
radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného 
radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia 
pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 

 
13. Ing. Denisa Rášová, Záhradná 252, 900 83 Čataj, list zo dňa 20.9.2020 

Ing. Denisa Rášová požaduje doplniť do ÚPN obce Jabloňovce – návrh dôležité informácie 
o existencii archeologickej lokality Spečený val a zaradiť kamenné oporné múry a valy z nasucho 
kladených kameňov ako významné pamiatky v oblasti ochrany kultúrno-historického dedičstva 
majúce aj krajinno-ekologický význam a vodozádržný význam. 
 

7. Verejné prerokovanie a jeho závery 
 
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení  strategického dokumentu „Územný plán obce Jabloňovce - 
návrh „ sa konalo 17. 9. 2020 na Obecnom úrade v Jabloňovciach. Verejné prerokovanie bolo oznámené 
v liste OU-LV-OSZP-2020/014054-sea zo dňa 02.09.2020 a oznámením na webovom sídle 
(www.enviroportál.sk). Termín a miesto verejného prerokovania bolo oznámené a zverejnené v súlade 
s ustanovením §11 ods.4 zákona o posudzovaní (najmenej desať dní pred jeho konaním). 
Starosta obce Jabloňovce zahájil verejné prerokovanie a predstavil prítomných. Obstarávateľka 
posudzovanej územnoplánovacej dokumentácie Ing. arch. Gertrúda Čuboňová bola ospravedlnená za 
svoju neúčasť na prerokovaní. 
Základné sumarizujúce informácie k prerokovávanej Správe o hodnotení návrhu ÚPN Jabloňovce podal 
Ing. arch. Peter Mizia. Predstavil UPN obce Jabloňovce – návrh a zdôraznil že ide o prvý územný plán 
tejto obce. Oboznámil prítomných o obsahu textovej časti a výkresovej časti, do ktorých bolo možno 
nahliadnuť počas celého verejného prerokovania. Vysvetlil potrebu a dôležitosť územnoplánovacej 
dokumentácie, ktorá  stanovuje pravidlá pre obyvateľov žijúcich v obci aj podnikateľov, turistov, celkový 
rozvoj obce napriek nízkemu počtu obyvateľov (do 2000). Vysvetlil priebeh spracovania 
územnoplánovacej dokumentácie. Uviedol významné hodnoty v oblasti životného prostredia a v oblasti 
historického a kultúrneho dedičstva.  
Prítomní nevzniesli na verejnom prerokovaní strategického dokumentu, Správy o hodnotení, žiadne 
pripomienky a námietky, ktoré by priamo súviseli s dokumentáciou územného plánu, prítomní skôr svoje 
otázky smerovali k svojim osobným pozemkom a viničným domčekom 
 
Obstarávateľ posudzovaného dokumentu bol informovaný o povinnosti spracovania odborného  posudku 
k Správe o hodnotení a o spôsobe určenia odborne spôsobilej osoby pre potreby posudku. v zmysle § 13 
ods. 4 zákona o posudzovaní, o skutočnosti, že náklady na spracovanie posudku k strategickému 
dokumentu znáša obstarávateľ (podľa § 59 ods. 1 zákona o posudzovaní). Obstarávateľ zabezpečí 
vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným orgánom a doručí ho 
príslušnému orgánu. O uvedených skutočnostiach bude obstarávateľ písomne informovaný 
Záznam z verejného prerokovania Správy o hodnotení bol vyhotovený v Leviciach, dňa 17.9.2020 
a potvrdený podpismi zástupcu príslušného orgánu štátnej správy (Ing. Eva Červenáková a Mgr. Lucia 
Göbő) a obstarávateľom (Igor Hindi). 
 
 

http://www.enviroportál.sk/
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IV. CELKOVÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU  

Správa o hodnotení navrhovaného strategického dokumentu obsahuje komplexné posúdenie vplyvov na 
životné prostredie, uvažuje s vplyvmi na všetky zložky životného prostredia, prírodného, 
i socioekonomického charakteru, ako aj na samotné obyvateľstvo.  

Správa o hodnotení uvádza prevažne  pozitívne vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na 
životné prostredie. Autori Správy o hodnotení identifikovali zábery poľnohospodárskej pôdy ako 
negatívne vplyvy. Autori Správy o hodnotení nepredpokladajú vplyvy na zdravie obyvateľstva.  

Na základe stanoviska spracovateľa posudku konštatujeme, že spôsoby celkového hodnotenia vplyvov 
strategického dokumentu nie sú určené na štandardnej požadovanej úrovni. V takejto forme má 
„posúdenie vplyvov“ veľmi malú výpovednú hodnotu.  

 

V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA NAVRHOVANÉ 
CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU 
SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000) 

Nepredpokladajú sa výrazne negatívne vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na chránené 
územia alebo územia sústavy chránených území (NATURA 2000) za dodržania a doplnenia navrhnutých 
regulatívov (viď bod VI.3). 

 

VI. ZÁVERY 

1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie) 
 
Predložená Správa o hodnotení je spracovaná v zmysle Prílohy č.5. Zákona. Musíme však konštatovať, 
že Správa o hodnotení nebola vypracovaná na štandardnej požadovanej úrovni, je spracovaná veľmi 
povrchne. Mnohé uvádzané údaje sú preberané z dokumentov na národnej úrovni (napr. Atlas krajiny 
SR), pričom posudzovaný strategický dokument je spracovaný na lokálnu úroveň. Prevažná väčšina 
informácií je len prenesená zo sprievodnej správy k samotnému strategickému dokumentu a z PHSR 
obce Jabloňovce. Napriek tomu, že strategický dokument je priestorovo-relevantným dokumentom, 
Správa o hodnotení neobsahuje žiadny obrazový materiál (mapka, fotografia, ortofotomapa a pod.) Pod 
nízku úroveň spracovania Správy o hodnotení sa podpísal úplne nedostatočne spracovaný Krajinno-
ekologický plán v prieskumoch a rozboroch, ktorý nezodpovedá požiadavke vyplývajúcej z Vyhlášky č. 
55/2001 Ministerstva životného prostredia SR o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. 
 
Z dodaných stanovísk prevažná časť nemá negatívne stanovisko k posudzovanému strategickému 
dokumentu, niektoré vyslovujú súhlas so schválením navrhovaného strategického dokumentu s 
odporúčajúcimi opatreniami. 
 
Dodatočným šetrením je možné identifikovať celý rad pozitívnych vplyvov navrhovaných zámerov ÚPN-
O Jabloňovce – návrh na životné prostredie avšak až po zapracovaní konkrétnych požiadaviek 
v textovej a grafickej časti strategického dokumentu uvedenými ešte pred jeho schválením. 
 
Zhrnutím zhromaždených poznatkov v doterajšom priebehu posudzovania je možné sformulovať 
nasledovné závery: 

 navrhovaný strategický dokument má výrazný potenciál pozitívnych vplyvov na životné prostredie 
po zapracovaní regulatívov v oblasti ochrany kultúrno-historického dedičstva, ochrany prírody 
a prírodných zdrojov ako aj tvorby krajiny do záväznej časti ÚPN-O Jabloňovce - návrh 



22 

 

 navrhovaný strategický dokument však predstavuje aj negatívne vplyvy na životné prostredie, 
predovšetkým záber poľnohospodárskej pôdy a na zdravie obyvateľov lokalizovaním plánovanej 
obytnej výstavby v lokalite resp. bezprostrednej blízkosti lokalít  stredného radónového rizika 
(pozn: v tejto oblasti nebolo splnená požiadavky určená v rozsahu hodnotenia).  

Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a zdravie, pri ktorom sa zvážil 
stav využitia dotknutého územia, jeho únosnosť, význam očakávaných vplyvov navrhovaného 
strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva z hľadiska pravdepodobnosti, 
rozsahu, trvania, povahy, miesta účinnosti, stanovísk orgánov a organizácií zainteresovaných pri 
navrhovanom strategickom dokumente a dotknutých navrhovaným  dokumentom a za súčasného stavu 
poznania 

 

  s a   o d p o r ú č a  

 

schválenie navrhovaného strategického dokumentu Územný plán obce Jabloňovce - návrh“ za 
predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v častí VI. bod 3 tohto 
Záverečného stanoviska. Neurčitosti, ktoré sa vyskytli v procese posudzovania vplyvov na životné 
prostredie je potrebné vyriešiť v ďalších stupňoch riešenia navrhovanej územnoplánovacej dokumentácie 
podľa osobitných predpisov.  

2. Odporúčaný variant 

Na základe komplexného posúdenia vplyvu navrhovaného strategického dokumentu na životné 
prostredie v rámci Správy o hodnotení, vrátane porovnania s nulovým variantom, sa navrhovaný 
realizačný variant po prepracovaní a doplnení podľa bodu VI.3. javí ako prijateľný a želateľný  

3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu 
a Správy o hodnotení 

3.1. Dopracovanie Správy o hodnotení 

- v podkapitole B.I.1. doplniť údaje o zábere pôdy pre novonavrhované plošné a líniové funkčné 
a priestorové využívanie územia, 

- v podkapitple B.I.2. spresniť údaje o hydromeliorizačných zariadeniach (str. 15 – nenachádzajú sa, str. 
16 – nachádzajú sa), 

- v podkalitole B.I.3. zosúladiť údaje o banských dielach, upravených a opustených skládkach 
s grafickými prílohami v ÚPN – O Jabloňovce – návrh, 

- v podkapitole B.1.4. doplniť údaje o druhoch a spotrebe energetických zdrojov v súvislosti 
s novonavrhovanými plochami pre bytové jednotky, občiansku vybavenosť, výrobu a podnikanie na 
základe ktorých je predpoklad trojnásobného počtu obyvateľov oproti súčasnosti, 

- v podkapitole B.II.1. doplniť údaje o predpokladaných nových zdrojoch znečisťovania ovzdušia 
(stacionárne, mobilné) a s tým súvisiacu kvalitatívnu a kvantitatívnu charakteristiku emisií na základe 
ktorých je predpoklad trojnásobného počtu obyvateľov oproti súčasnosti, 

- v podkapitole B.II.3. doplniť údaje o celkovom množstve a nakladaní s odpadmi v súvislosti 
s novonavrhovanými plochami pre bytové jednotky, občiansku vybavenosť, výrobu a podnikanie na 
základe ktorých je predpoklad trojnásobného počtu obyvateľov oproti súčasnosti, 

-v podkapitole B.II.4. doplniť údaje o zdrojoch a intenzite v súvislosti s novonavrhovanými plochami pre 
bytové jednotky, občiansku vybavenosť, výrobu a podnikanie na základe ktorých je predpoklad 
trojnásobného počtu obyvateľov oproti súčasnosti, 
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- v podkapitole B.II.6. doplniť údaje o predpokladaných terénnych úpravách  a zásahoch do krajiny 
intenzite v súvislosti s novonavrhovanými plochami pre bytové jednotky, občiansku vybavenosť, výrobu 
a podnikanie, 

- v podkapitole C.II.3. doplniť kvalitatívne a kvantitatívne údaje o súčasnom stave znečistenia ovzdušia 
v obci Jabloňovce, prípadne v širšom okolí, 

- v podkapitole C.II.5. sú uvedené údaje pre k.ú. Opatovce a Kňazice, opraviť údaje pre posudzované 
územie, t. j. Jabloňovce, 

- v podkapitole C.II.6. doplniť údaje o reálnej vegetácií, vegetácii trvalých trávnych porastov a hlavných 
druhoch inváznej vegetácie nachádzajúcej sa v obci Jabloňovce, 

- v podkapitole C.II.7. doplniť údaje o krajinnoekologickej stabilite územia s priemetom na priloženej 
mapke, doplniť údaje o hlavných krajinných dominantách územia a údaje o významných lokalitách 
historických krajinných štruktúr v obci, 

- v podkapitole C.II.10. doplniť údaje o významnej archeologickej pamiatke Spečený val a kamenných 
nasucho kladených múrikoch vo vinohradníckych lokalitách (Vinská, Krnčište, Kováčová). Rovnako 
doplniť údaje o starých banských dielach a zosúladiť informácie o nich v texte a v grafickej časti ÚPN, 

- podkapitolách C.III. 1 – 13 verne uviesť vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia na základe 
prepracovaného výkresu č.4 ochrany prírody a tvorby krajiny, stresové javy a na základe doplnených 
údajov v časti B.I. a B.II.  

- v podkapitole C.14. uviesť komplexné posúdenie očakávaných vplyvov s uvedením jasných princípov 
a kritérií hodnotenia a v štruktúre priamy, nepriamy, sekundárny, kumulatívny, synergický a pod. so 
sprievodným vysvetlením a prípadnou grafickou ukážkou prezentujúcou komplexné posúdenie 
očakávaných vplyvov 

- v kapitole C.IV. doplniť konkrétne opatrenia na základe predošlého komplexného posúdenia vplyvov 
a na základe stanovísk dotknutých orgánov. Žiadame, aby boli do Správy o hodnotení uvedené aj 
nasledovné vplyvy: 

a) všeobecné 

 obmedziť použitie chemických prostriedkov používaných pri rastlinnej výrobe (herbicídy, 
dusikanty, fungicídy, morforegulátory) v blízkosti obydlí, verejných studní, biotopov a prvkov 
ÚSES  

 vyhýbať sa umiestňovaniu nevhodných funkcií (výroba – poľnohospodárska živočíšna výroba a 
priemyselná výroba) v blízkosti území ochrany prírody, 

 udržať a neustále skvalitňovať súčasnú organizáciu krajiny – predpoklad zachovania, resp. 
zvyšovania stupňa územného systému ekologickej stability a priestorovej diverzity, vysoká 
estetická hodnota, rámcovo zachovať súčasný charakter jej využívania, 
 

b) v oblasti bývania 

 pri obnove, dostavbe a novej výstavbe zohľadniť merítko pôvodnej štruktúry zástavby, zachovať 
typickú siluetu zástavby a rešpektovať kompozičné a významové jadro obce, 

 pri rekonštrukciách objektov, ale aj v novonavrhovaných štruktúrach používať materiály 
prírodného charakteru na vonkajších prvkoch architektonického stvárnenia, zásadne neaplikovať 
pultové strechy s ohľadom na založenú štruktúru a formu objektov, dopĺňať v štruktúre zástavby 
prvky s regionálnym koloritom,  vychádzať z regionálnych daností pri členení fasád (typ a forma 
okien), 
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 vyňať lokality navrhovanej IBV a HBV, kde je radónové riziko.a preveriť potrebu rádiovej ochrany 
objektov podľa Vyhl. MZ SR č. 406/2002 Z. z. o požiadavkách ožiarenia z radónu a ďalších 
prírodných rádionuklidov, 

c) v oblasti rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva 

 podporovať rozvoj vinohradníctva a vinárstva zachovaním a udržiavaním viníc ako prírodných 
zdrojov a súčasne cenných historických prvkov v krajinnom obraze vidieckej krajiny. 

 previazaním línií cyklotrás podľa priestorových možností s líniami korčuliarskych trás, 
jazdeckých trás, peších trás a tiež s líniami sprievodnej zelene, 

 dodržiavať na území národných parkov a chránených krajinných oblastí a v územiach 
európskeho významu únosný pomer funkcie ochrany prírody s funkciami spojenými s rekreáciou 
a turizmom, 

 regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, rekreačný potenciál v lesných 
ekosystémoch využívať v súlade s ich únosnosťou. 

e) v oblasti environmentálnej a dopravnej infraštruktúry 

 vybudovanie ČOV Jabloňovce a kompletnej splaškovej kanalizácie v obci a v nových rozvojových 
lokalitách a iniciovať proces pripojenia všetkých domácností a firiem na obecnú kanalizáciu; 

 realizovať také dopravné riešenia, ktoré budú ekologické, ohľaduplné voči zdraviu obyvateľstva 
a zároveň ekonomické, 

 vybudovať zberný dvor druhotných surovín ÚPC Z, 

 uprednostniť minimalizáciu odpadov, separovaný zber a zhodnocovanie odpadov, 

 rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu, vrátane separácie 
problémových látok, 

 vybudovať zberný dvor druhotných surovín ÚPC Z, 

 uprednostniť minimalizáciu odpadov, separovaný zber a zhodnocovanie odpadov, 

 rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu, vrátane separácie 
problémových látok. 

e) v oblasti ťažby 

 usmerňovať ťažbu v súlade s ochranou životného prostredia a vodohospodárskymi záujmami, 

 vytvárať intenzívne kroky pre optimalizáciu ťažobných areálov vo vzťahu podľa ich stavu a pre 
ďalšie využívanie plôch už existujúcich areálov, 

 realizovať po ukončení povrchovej ťažby z existujúcich areálov ich revitalizáciu a rekultiváciu s 
využitím najmä pôvodných druhov drevín. 

f) v oblasti technickej infraštruktúry 

 existujúce rigoly, priekopy, ktoré budú využité pre odvádzanie dažďových vôd, musia mať 
dostatočnú kapacitu, 

 pri budovaní, resp. prekládkach elektrických vedení 22 kV zabezpečiť, aby boli použité technické 
opatrenia zabraňujúce usmrcovaniu vtákov, 

 zvýšenie ekologickej stability územia – na plochách technických stavieb a skladových areálov -  
veľké plochy bez zelene - vytvoriť plochy na ozelenenie a výsadbu izolačných pásov zelene okolo 
areálov, 

g) v oblasti poľnohospodárstva a vodného hospodárstva 

 zabrániť neodborným zásahom do hydro-ekologických pomerov, pred každým plánovaným 
zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery,  

 zachovať súčasnú sieť vodných tokov v riešenom území aj s brehovými porastmi za účelom 
zachovania ich ekologických funkcií pri súčasnom zachovaní úrovne protipovodňovej ochrany, 
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 eliminácia stresových faktorov – na plochách hospodárskeho dvora so živočíšnou výrobou 
vytvoriť pásy izolačnej zelene medzi hospodárskym dvorom a obytnými a športovo rekreačnými 
plochami, 

 plochy s protieróznymi opatreniami – na plochách ornej pôdy, ktoré sú už erodované alebo 
ohrozené eróziou, pestovať viacročné kultúry alebo trvalé kultúry a vytvoriť pásy zelene s 
protieróznymi účinkami, 

 

h)vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 

 podporovať ekologické formy hospodárenia v ochranných pásmach vodných zdrojov a na 
územiach začlenených do územného systému ekologickej stability,  

 rešpektovať územné vymedzenie, využívanie a predmet ochrany chránených území, 

 rešpektovať biotopy európskeho významu ; v prípade zásahu do uvedených biotopov, mimo 
činností bežného obhospodarovania poľnohospodárskych alebo lesných kultúr, uskutočniť 
primerané náhradné revitalizačné opatrenia (§6 ods.1 Zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny). Ak nemožno uskutočniť náhradné revitalizačné opatrenia, je povinný uhradiť finančnú 
náhradu do výšky spoločenskej hodnoty zasiahnutého biotopu (§95). Na ochranu biotopov 
národného a európskeho významu sa vzťahujú aj ďalšie ustanovenia § 6 zákona a ustanovenie 
§ 12 písm. g) zákona, 

 vymedziť ochranné pásma a šírkové kapacity prvkov ÚSES, 

i) v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, prvkov ÚSES 

 pri výsadbe drevín v krajine v rámci náhradnej výsadby za realizované výruby drevín v zmysle 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny alebo pri dopĺňaní prvkov M-ÚSES 
uprednostniť také druhy, ktoré sú typické pre potenciálnu vegetáciu v riešenom území, 
uprednostniť pôvodné druhy drevín za účelom vytvárať prirodzené lesné spoločenstvá a 
prirodzené protipovodňové a protierózne zábrany; na hranici bývania s ornou pôdou, okolo 
areálov, popri ceste III. triedy a účelových komunikácii vysadiť bariérovú zeleň, 

 rešpektovať prvky Genofondovo významné lokality a ekologicky významné segmenty krajiny, 

 na území regionálnych biocentier je potrebné dodržiavať režim ochrany daný legislatívnou 
ochranou v chránených územiach nachádzajúcich sa v rámci biocentier; zabezpečiť územnú 
ochranu územiam dosiaľ legislatívne nechráneným; limitovať, prípadne zakázať rozvoj 
antropických aktivít. Ďalej sa zakazuje narúšať pôdny kryt; ťažiť nerastné suroviny; používať 
chemické prostriedky na ošetrovanie lesných porastov; poškodzovať vegetačný kryt a 
živočíšstvo; zanášať nepôvodné druhy flóry a fauny; vypaľovať trávne porasty; znečisťovať 
územia odpadmi a odpadkami, 

 na území lokálneho biokoridoru sa odporúča limitovať, prípadne zakázať rozvoj antropických 
aktivít (regulácie tokov, doprava, výstavba, skládky); na území realizovať celoplošný základný 
ekosozologický prieskum doplňujúci súčasné poznatky, najmä z hľadiska vegetačného krytu a 
vybraných skupín fauny (napr. cicavce, obojživelníky, plazy, bezstavovce); zachovať pôvodnú 
morfológiu tokov;  nezasahovať do hydrologického režimu tokov; zabezpečiť existenciu pôvodnej 
pobrežnej vegetácie na celej dĺžke tokov; v šírke približne 50 m od brehovej čiary ponechať TTP 
(zasakovací ochranný pás), tzn. na miestach s ornou pôdou realizovať zmenu kultúry; ponechať 
existujúce fragmenty močiarnej vlhkomilnej vegetácie v kontaktnej aluviálnej nive ako významné 
refúgiá flóry a fauny, 

 na území nadregionálneho biokoridoru sa navrhuje limitovať, prípadne zakázať rozvoj 
antropických aktivít (regulácie tokov, rekreácia, poľnohospodárstvo, odvodnenie, doprava, 
výstavba, skládky a pod.); na území realizovať celoplošný základný ekosozologický prieskum 
doplňujúci súčasné poznatky, najmä z hľadiska vegetačného krytu a vybraných skupín fauny 
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(napr. cicavce, obojživelníky, plazy, bezstavovce); zabezpečiť legislatívnu ochranu územiam 
vymedzeným na základe prieskumu.  

 prvky ÚSES považovať za limity územného rozvoja, zabezpečiť v nich taký režim využívania, aby 
spĺňali funkciu biokoridoru, biocentra resp. interakčného prvku,  

 neprerušovať línie biokoridorov a plochu biocentier pri navrhovaní koridorov infraštruktúry a 
líniových stavieb, 

 rešpektovať prvky Regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) okresu 
Levice: interakčné prvky plošné, interakčné prvky líniové, líniová zeleň pôdoochranná, plochy 
nelesnej drevinovej vegetácie, 

 chrániť plochy verejnej zelene a nelesnej drevinovej vegetácie v zastavanom území, 

 chrániť plochy nelesnej drevinovej vegetácie v časti využívanej na poľnohospodárske účely, 

 vypracovať návrh uličnej, parkovej  a verejnej zelene v obci, zabezpečiť ich odbornú starostlivosť, 

 rekultivovať bývalé areály rastlinnej a živočíšnej výroby za účelom ich prípadného využitia pre 
ďalšie rozvojové činnosti v regióne, 

 plochy s nelesnou drevinou vegetáciou ponechať na samovývoj sukcesným procesom, 

 na plochách trvalých trávnych porastov zabrániť sukcesnému procesu, zarastaniu, 

 doplniť sprievodnú vegetáciu vodných tokov  a vodných plôch vhodnými pôvodnými drevinami, 
oddeliť pásmami trvalých trávnych porastov brehy vodných tokov od plôch ornej pôdy, 

 realizovať opatrenia na zamedzenie šírenia inváznych druhov rastlín a drevín, 

j) v oblasti ochrany prírodných zdrojov 

 rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársku a lesnú pôdu ako jeden z faktorov limitujúcich 
urbanistický rozvoj,  

 hospodárenie v lesných komplexoch vykonávať podľa platného programu starostlivosti o les, pri 
obnove vegetačných porastov uprednostňovať prirodzenú obnovu, dodržiavať prirodzené 
druhové zloženie drevín pre dané typy (postupná náhrada nepôvodných drevín pôvodnými), na 
maximálnu možnú mieru obmedziť ťažbu veľkoplošnými holorubmi, 

 na lesnej pôde dbať na ochranu druhov najmä fauny, viažucej sa na tento krajinný priestor, 
ponechávať dostatočný počet starých (aj odumretých) stromov v závislosti na ornitocenózach 
a ďalších špecifických podmienkach, 

 v reliéfnych nerovnostiach (strže, výmole a pod.) súčasnú vegetáciu ošetrovať, posilniť, 
monitorovať – prirodzená protierózna, pôdoochranná funkcia, 

 orné pôdy obhospodarovať (orať, siať) po vrstevnici, zabrániť plošnému odvodneniu, obmedziť, 
prispôsobiť (vhodné chemické hnojivá), zvýšiť podiel prirodzených hnojív,  

 zachovať súkromné hospodárenie na orných pôdach – záhumienky v nadväznosti na centrálne 
sídlo – kvalitný plošný diverzifikačný, ekostabilizačný, krajinotvorný a aj estetický prvok, 

 zabezpečenie v miestach s veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu pôdy uplatnením 
prvkov ÚSES a to najmä biokoridorov, odstránenie pôsobenia stresových faktorov (skládky 
odpadov, konfliktné uzly a pod.) v územiach prvkov ÚSES; 

k) v oblasti ochrany kultúrno-historického dedičstva 

 na území obce Jabloňovce je potrebné rešpektovať objekty s pamiatkovými hodnotami 
nezapísané v Ústrednom zozname pamiatkové fondu a navrhuje sa vytvoriť Evidencia 



27 

 

pamätihodností obce; bude potrebné, aby obec v ďalšom období rozhodla o utvorení a odbornom 
vedení evidencie pamätihodností obce, 

 do evidencie pamätihodností obce možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj 
kombinované diela prírody a človeka, konkrétne všetky identifikované historické krajinné 
štruktúry obce 

 objekty individuálnej výstavby a tiež ďalšie stavby, ktoré budú umiestnené v priestoroch 
nadväzujúcich na pamiatkovú zónu regulovať tak, aby vo svojom architektonickom výraze 
uplatňovali znaky miestnej architektúry,  

Vyššie uvedené opatrenia sú technicky a ekonomicky realizovateľné a účinné z hľadiska 
eliminácie identifikovaných negatívnych vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na 
životné prostredie. Žiadame navrhované opatrenia akceptovať, zapracovať do posudzovaného 
návrhu strategického dokumentu a v prípade schválenia navrhovaného dokumentu aj dodržať pri 
napĺňaní záverov z neho vyplývajúcich.  

3.2. Dopracovanie a úprava návrhu strategického dokumentu  

3.2.1. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

 prehodnotiť  návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využitia obce Jabloňovce 
v súlade s vyššie uvedenými opatreniami v Správe o hodnotení a tak, aby boli v súlade zo 
zásadami a regulatívmi nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, 

 úplne prepracovanie výkresov č.3 (ochrana prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES) a č.4 

(ochrana prírody a tvorby krajiny, stresové javy) a príslušných textových častí v duchu Vyhlášky 

č. 24/2003 Z. z.),  

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, časť MÚSES, najmä prvky súčasnej krajinnej 

štruktúry, pozitívne a negatívne javy v území, návrh prvkov ÚSES, ekostabilizačné 

a manažmentové opatrenia  

 upraviť návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využitia obce Jabloňovce po 
úplnom prepracovaní výkresov č.3 a č.4 a príslušných textových častí 

 po prepracovaní č.3 a č.4 je potrebné ich zjednotiť s výkresom č.2 v mierke 1:10000 aj 1:2000 
a to tak, aby výkres komplexného urbanistického návrhu obsahoval nielen chránené územia, ale 
aj všetky vymedzené prvky M ÚSES, ekostabilizačné a manažmentové opatrenia v intraviláne aj 
extraviláne 

 skontrolovať a zjednotiť legendu a obsah výkresov (napr. vo výkrese č.4) 

 následne prepracovať príslušné zásady a regulatívy v záväznej časti ÚPN 

 vyňať lokality navrhovanej IBV a HBV, kde je radónové riziko a preveriť potrebu rádiovej 
ochrany objektov podľa Vyhl. MZ SR č. 406/2002 Z. z. o požiadavkách ožiarenia z radónu 
a ďalších prírodných rádionuklidov, 

 v ÚPC – L, M a N  doplniť v zásadách a regulatívoch ako prípustný spôsob využívania aj 
ochrannú zeleň okolo poľnohospodárskeho dvora a chovateľského podniku 

 v ÚPC - O, P, R a S jednoznačne zaregulovať v regulatívach a zásadách spôsob rekonštrukcie 
(architektúra, materiály a pod.) a prehodnotiť prípustný spôsob 2NP 

 v UPC – O,P, R a S uviesť v regulatívach ako prípustný spôsob vinohradníctva a vinárstva taký, 
ktorý zachová a udrží vinice ako prírodné zdroje s cennými historickými prvkami 
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 v ÚPC T, U a V by mala prevládať v prvom rade rekonštrukcia s minimalistickými zásahmi novej 
výstavby 

  prepracovať príslušné zásady a regulatívy v záväznej časti ÚPN, kde by mali doplnené aj zásady 
týkajúce použitia materiálov  pri rekonštrukciách objektov, ale aj v novonavrhovaných štruktúrach 
- používať materiály prírodného charakteru na vonkajších prvkoch architektonického stvárnenia, 
zásadne neaplikovať pultové strechy s ohľadom na založenú štruktúru a formu objektov, dopĺňať 
v štruktúre zástavby prvky s regionálnym koloritom,  vychádzať z regionálnych daností pri členení 
fasád (typ a forma okien), 

 V ÚPC – Z územie lesnej krajiny – jednoznačne rozlíšiť zásady a regulatívy pre 
obhospodarovaný les a pre časti lesov, ktoré sú chránené v zmysle zákona o ochrane prírody 
a krajiny 

 zapracovať do zásad a regulatívov všetky relevantné opatrenia uvedené vyššie v časti 3.1. 

3.2.2. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskej vybavenosti 

 preferovať v lokalitách určených pre občiansku vybavenosť spojenie obytnej funkcie 

a občianskej vybavenosti a znížiť tak nároky na novovytvárané veľké plochy pre bývanie všade 

tam, kde je to možné 

 zapracovať do zásad a regulatívov všetky relevantné opatrenia uvedené vyššie v časti 3.1. 

3.2.3. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

 zapracovať do zásad a regulatívov všetky relevantné opatrenia uvedené vyššie v časti 3.1. 

3.2.4. Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania 
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržania ekologickej stability 
vrátane plôch zelene 

 jednoznačne vymedziť v zásadách a regulatívoch v tejto oblasti prípustný a neprípustný spôsob 

využitia územia, podmienečne prípustný a neprípustný a to samostatne pre chránené územia 

a pre prvky ÚSES hlavne v súvislosti s ťažbou, stavebnou dopravou, rekreáciou a cestovným 

ruchom  a pre ekostabilizačné prvky (najmä plochy zelene) 

 v zásadách a regulatívoch jednoznačne určiť pri prvkoch ÚSES ich potrebné šírkové parametre 

 vypracovať špeciálne zásady a regulatívy pre historické krajinné štruktúry na území obce , 

archeologickú lokalitu Spečený val a staré banské diela  v obci Jabloňovce  

 banské diela označiť v grafickej časti tak aby tam boli zachytené všetky  a v textovej časti 

stanoviť špeciálnu ochranu 

 zapracovať do zásad a regulatívov všetky relevantné opatrenia uvedené vyššie v časti 3.1. 

a zosúladiť ich s opatreniami uvedenými v záväznej časti ÚPN 

3.2.5. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 

  v zásadách a regulatívoch vymedziť ochranné pásma prvkov ÚSES 

4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu 

Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa §14 Zákona na základe Správy o hodnotení strategického 
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dokumentu, stanovísk zainteresovaných subjektov v procese posudzovania, rozsahu hodnotenia, 
záznamu z verejného prerokovania a odborného posudku. 

Pri hodnotení podkladov a vypracovaní Záverečného stanoviska sa postupovalo podľa ustanovení 
Zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z. z. o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie 
vplyvov činnosti na životné prostredie v znení neskorších predpisov.  

Okresný úrad v Leviciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie dôsledne analyzoval každú 
pripomienku a stanoviská od zúčastnených subjektov. Opodstatnené pripomienky sú premietnuté do 
návrhu opatrení. 
Obec Jabloňovce s počtom obyvateľom menej ako 2000 nemá a ani nemala spracovanú 
územnoplánovaciu dokumentáciu na území obce a ani na území zóny. Vzhľadom na záujmy 
rozvoja obce, vidieckeho turizmu, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ťažby, rozvoja 
sociálnych vecí a kultúry, verejného dopravného a technického vybavenia a energetiky, ochrany 
prírody a krajiny, ochrany prírodných zdrojov a ochrany kultúrno-historického dedičstva obec 
Jabloňovce nutne potrebuje komplexný ucelený priestorovo relevantný nástroj, ktorým môže 
regulovať priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia.  

 

5. Návrh monitoringu 

Na základe zhodnotenia súčasného stavu dotknutého územia a identifikácie možných vplyvov na životné 
prostredie, bude potrebné zamerať sa na tieto aspekty: 

 monitorovať vplyvy schváleného strategického dokumentu na životné prostredie, 

 monitorovať dodržiavanie zásad a regulatívov uvedených v strategickom dokumente, 

 kontrolovať dodržiavanie podmienok ďalších etáp obstarávania územného plánu obce Jabloňovce, ako 
aj povoľovania stavieb v predmetnom území, podľa právnych predpisov a technických noriem 
prostredníctvom kompetentných orgánov a organizácií. 

Podľa §16 Zákona, obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie 
vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie, prípadne použiť na tento účel 
existujúci monitoring.  

Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov spočíva v systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho 
vplyvov, vyhodnocovaní jeho účinnosti a zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov 
uvedených v Správe o hodnotení strategického dokumentu so skutočným stavom. 

Ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného 
podľa tohto 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.   
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VII.  POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

1. Spracovatelia záverečného stanoviska 
 

 

Mgr. Lucia Göbő, Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie  

 

 

Regionálny Úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach 

 

2. Potvrdenie správnosti údajov  
 

 

Ing. Eva Červenáková 

Vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Levice 

 

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska 

Levice, dňa 26.10.2020 

 
 


	I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O obstaráVATEĽOVI
	1.  Názov
	2.  Identifikačné číslo
	3.  Adresa sídla

	II.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O strategickom dokumente
	1.  Názov
	Územný plán obce Jabloňovce - návrh
	2.  Charakter
	3.  Hlavné ciele
	4.  Stručný opis obsahu strategického dokumentu
	5.  Vzťah k iným strategickým dokumentom

	III. OPIS PRIEBEHU prípravy a POSUDZOVANIA
	1.Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
	7. Verejné prerokovanie a jeho závery

	VI. ZÁVERY
	1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie)
	2. Odporúčaný variant
	3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu a Správy o hodnotení
	4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu
	5. Návrh monitoringu

	VII.  POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
	1. Spracovatelia záverečného stanoviska
	2. Potvrdenie správnosti údajov
	3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska


