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1 ÚVOD
1.1 Dôvody pre obstaranie územného plánu a hlavné ciele
Investičná činnosť v obci bola doteraz usmerňovaná podľa územného plánu zóny Slavnica, ktorý bol
vypracovaný Stavoprojektom Gottwaldov a schválený uznesením Rady ONV Považská Bystrica č.
196/86 zo dňa 26.09. 1986. Územnoplánovacia dokumentácia obce tvorila súčasť územného plánu
sídelného útvaru Bolešov, ku ktorému bola Slavnica pričlenená od 01.07.1979, pričom pre obec
Slavnica bola dokumentácia vypracovaná na úrovni zóny. V roku 1998 bola vypracovaná OÚÚRA
Považská Bystrica Aktualizácia ÚPN Z Slavnica uznesenie č. 1/3/98 UOZ zo dňa 20.07.1998 a následne
v roku 2002 bol vypracovaný doplnok, ktorý bol schválený OZ obce Slavnica č. 199/30/02 zo dňa
04.12.2002.
ÚPN Z bol vypracovaný v zmysle v tom čase platných právnych predpisov. Od schválenia ÚPN Z
prebehlo viacero novelizácií právnych noriem v oblasti územného plánovania ako aj schválenie
územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa – ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktoré vyvolávajú
potrebu vypracovania novej územnoplánovacej dokumentácie obce.

1.2 Hlavné ciele riešenia
Základným cieľom územnoplánovacej dokumentácie obce Slavnica je podľa ustanovenia § 1 zákonom
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
stavebný zákon) sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia,
určiť jeho zásady, navrhnúť vecnú a časovú koordináciu činnosti ovplyvňujúcich životné prostredie,
ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s
princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
• Hlavným cieľom ÚPN obce Slavnica je vytvoriť dokument, ktorý bude slúžiť ako nástroj pre
komplexné rozhodovanie smerovania rozvoja na území obce, pričom pôjde o:
• rešpektovanie a priemet záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja do ÚPN obce
• územné dopady Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slavnica
• návrh funkčno-priestorových zásad formovania obce ako centra lokálneho významu v rámci
hierarchie sídelnej štruktúry,
• dosiahnutie čo najoptimálnejšieho urbánneho usporiadania územia, jeho dopravného a
technického vybavenia,
• návrh optimálneho riešenia napojenia na nadradený dopravný systém SR vyplývajúceho z
postavenia obce v sídelnom systéme Slovenska,
• určenie záväzných regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
obce,
• návrh koncepcie zabezpečenia územia obce dopravným a technickým vybavením s
prepojením na záujmové územie,
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• vytvorenie územných predpokladov pre rozvoj základných a doplnkových funkcií obce v
oblasti bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie, výroby, technického a dopravného
vybavenia,
• kontinuitu s dlhodobo formovaným urbánnym systémom obce a jeho pozitívnymi prvkami,
• návrh zásad tvorby kvalitného životného prostredia a racionálneho využívania prírodných
zdrojov v meste a jeho častiach, s cieľom neprekročiť únosné zaťaženie územia,
• návrh zásad ochrany a tvorby prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémov, vrátane
vymedzenia chránených území a ochranných pásiem, s cieľom udržať ekologickú stabilitu
krajiny na území obce,
• návrh podmienok a opatrení na sanáciu nevhodne a neprimerane využívaných urbánnych
štruktúr a častí krajiny,
• vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby

1.3 Východiskové podklady
Pre riešenie územnoplánovacej dokumentácie obce Slavnica boli použité nasledovné podklady:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, schválená uznesením vlády SR č. 1033 zo dňa
31.10.2001, záväzná časť - vyhlásená Nariadením vlády SR č. 528 zo dňa 14.08.2002, v znení
Nariadenia vlády č. 461/2011,
ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a Nariadenie vlády SR č. 149/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť územného plánu VÚC Trenčiansky kraj (AŽ PROJEKT Bratislava 1997) Zmeny
a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č. 1/2004 - Všeobecne záväzné nariadenie TSK
č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja
schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č.260/2004 (AŽ PROJEKT s.r.o. Bratislava 2004),
v znení VZN č. 8/2011 zo dňa 26. 10. 2011, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky č. 2 záväznej
časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja,
Územný plán zóny Slavnica, (Stavoprojekt Gottwaldov 1986) v znení aktualizácie 1996
a doplnku 2002,
PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený 25. 6. 2003 a doplnok č.1/2004 a č.
2/2005,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slavnica na roky 2014 – 2020 (VRŠATEC
Miestna akčná skupina), v súčasnosti v procese prerokovávania,
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Trenčín, Králik a kol., 1993,
Rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu č. OU-H-OSŽP-2015/000940-030 GRA,
zo dňa 20.08. 2015,
Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Váhu (MŽP SR 2014),
Vydané územné a stavebné povolenia na stavby v čase spracovávania dokumentácie.

ÚPN OBCE SLAVNICA - ZADANIE

1

1.4 Spôsob a postup spracovania
Územnoplánovacia dokumentácia je vypracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 55/2001 Z. z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii predstavuje nasledovné etapy:
1. etapa - Prieskumy a rozbory, ktoré predstavujú analýzu skutočného stavu riešeného územia v
rozsahu celého katastra obce s vyšpecifikovaním limitov a potenciálov riešeného územia a
definovaním problémov na riešenie. Výsledkom I. etapy je Problémový výkres, ktorý tvorí
podklad pre následné etapy. Súčasťou prieskumov a rozborov je vypracovanie
Krajinnoekologického plánu.
2. etapa - Zadanie, ktoré formuluje ciele, priority a požiadavky pre riešenie ÚPN obce,
3. etapa - Návrh ÚPN, vrátane správy o hodnotení strategického dokumentu
4. etapa - Čistopis ÚPN obce.

1.5 Vymedzenie riešeného územia
Územie obce Slavnica je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie s celkovou výmerou k. ú.
781 ha. Obec leží na pravej nive Váhu na rozhraní Považského podolia a Bielych Karpát v nadmorskej
výške 236 m n. m.
Administratívne patrí do územného celku trenčianskeho samosprávneho kraja a okresu Ilava. Zo
západu je obkolesená pohorím Bielych Karpát a z východu Strážovskými vrchmi. Obec vznikla
zlúčením dvoch pôvodných obcí – Slavnica a Vaska. Súčasťou obce sú aj osady Slavnické Podhorie a
Tlstá Hora. Cez Slavnicu preteká Košariský a Sedmerovský potok. Obec sa rozkladá vpravo od cesty
II/507 z Nemšovej do Lednických Rovní.
Obec Slavnica susedí zo západnej strany s obcou Kameničany, z južnej strany s mestami Dubnica nad
Váhom a Ilava a z výhodnej strany s obcami Sedmerovec a Bohunice.
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Schéma 1 Vymedzenie riešeného územia k. ú. Slavnica
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1.5.1 Väzby vyplývajúce zo záväznej časti územného plánu regiónu – ÚPN VÚC
Trenčianskeho kraja
Pri územnoplánovacích činnostiach na úrovni obce je potrebné postupovať v súlade s platnou
územnoplánovacou dokumentáciou - Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja
a všetkých ustanovení jej Záväznej časti v zmysle Nariadenia vlády SR č. 149/1998 Z. z., ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť územného plánu VÚC Trenčiansky kraj v znení Všeobecne záväzného
nariadenia TSK č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho
kraja schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 260/2004 dňa 23.6.2004, v znení VZN č. 8/2011 zo
dňa 26. 10. 2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu VÚC
Trenčianskeho kraja.
ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA
1 V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1

Pri územnom rozvoji kraja vychádzať z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych a
vnútroregionálnych vzťahov, pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických
podmienok,

1.1.1

rozvíjať ťažiská osídlenia a sídla trenčianskeho kraja pozdĺž spojníc katowickej a viedenskej
aglomerácie a katowickej a budapeštianskej aglomerácie (v smere Žilina – Trenčín –
Bratislava, Trenčín – Nitra),

1.1.2

upevňovať sídelné väzby považských ťažísk osídlenia a považského sídelného pásu na
paralelný sídelný pás v Českej republike (trenčianske ťažisko osídlenia, považsko-bystricko –
púchovské ťažisko osídlenia),

1.1.3

vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a ostatnými
aktérmi územného rozvoja v Slovenskej republike a okolitých štátoch, s využitím väzieb
jednotlivých sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch (a ďalších
oblastiach
cezhraničnej spolupráce),

1.1.4

rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v uzloch
križovania týchto koridorov v smere sever–juh a západ–východ (Považská Bystrica, Púchov,
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza).

1.2

Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom
regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní
centier osídlenia a priľahlých vidieckych sídiel a priestorov, podieľajúcich sa na vzájomných
sídelných väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej
koncentrácie,

1.2.1

podporovať predpoklady vytvorenia trenčianskeho ťažiska osídlenia ako aglomeráciu
celoštátneho významu s prepojením na najvyššiu európsku polycentrickú sústavu aglomerácií
a miest,

ZADANIE ÚPN-O SLAVNICA

8

1.2.2

zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a
celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a
rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia kraja,

1.2.3

prispieť formovaním osídlenia Trenčianskeho kraja k formovaniu sídelnej štruktúry na
celoštátnej a nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a
funkčného využívania územia jednotlivých ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí
a vidieckych priestorov kraja.

1.3

Podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom
systéme Slovenskej republiky:

1.4

1.3.5

podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej
komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,

1.3.6

podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk
osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,

1.3.7

sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických
systémov – sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej
funkčnej komplexnosti regionálnych celkov,

1.3.8

upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia.

Podporovať budovanie rozvojových osi v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej
štruktúry.

Podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa:
1.4.1

považskú rozvojovú os: hranica trnavského samosprávneho kraja – Trenčín – hranica
žilinského samosprávneho kraja

1.10

podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia s cieľom vytvoriť
rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním špecifických druhov
osídlenia,

1.11

zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce vojenské objekty a zariadenia
a rešpektovať ich ochranné pásma, poskytovať pri majetkovom prevode určitého
jestvujúceho vojenského objektu po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
rovnocennú náhradu, prerokovať jednotlivé stupne ďalšej projektovej dokumentácie stavieb
s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

2 V oblasti rekreácie a cestovného ruchu
2.1

Podporovať predovšetkým rozvoj tých foriem rekreácie a cestovného ruchu, ktoré majú
medzinárodný význam. Sú to: kúpeľníctvo, rekreácia pre pobyt pri vodných plochách, vodná
turistika (na Váhu), cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus (návšteva
pamätihodností, podujatí), kongresový cestovný ruch a výstavníctvo, tranzitný cestovný ruch.
Podporovať nenáročné formy cestovného ruchu (agroturistika, vidiecky turizmus) hlavne v
kopaničiarskych oblastiach s malým dopadom na životné prostredie.
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2.4

skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky
predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít, podporovať
združenia a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja,

2.5

usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku rekreáciu,

2.6

zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvateľov okresných a väčších miest v ich
záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekreačných zón,

2.8

pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území kraja:
2.8.1

sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných objektov a
služieb cestovného ruchu,

2.8.2

postupne vytvárať komplexný systém objektov a služieb pre turistov na diaľničnej a
ostatnej cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu,

2.8.3

pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie technické a
technologické prvky a zariadenia,

2.8.4

všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným vzájomne
prepojeným informačno-rezervačným systémom pre turistov s možnosťou jeho
zapojenia do medzinárodných informačných systémov,

2.10

zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce ochranné pásma prírodných
liečivých a prírodných minerálnych stolových vôd,

2.11

dodržiavať na území osobitne chránených krajinných oblastí a NATURA 2000 únosný pomer
funkcie ochrany prírody s funkciami spojenými s rekreáciou a cestovným ruchom,

2.12

na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia pre rozvoj
rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných hodnôt územia,

3 V oblasti sociálnej infraštruktúry
3.1

3.2

Školstvo
3.1.1

rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch a zabezpečiť územnotechnické podmienky,

3.1.3

optimalizovať sieť škôl a školských zariadení, rovnomernejšie pokryť územie kraja
zariadeniami stredného školstva a podľa potreby trhu práce aktuálne reprofilovať
študijné odbory,

Zdravotníctvo
3.2.1

rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej,
ústavnej a lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sieťou
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

3.2.2

vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť obyvateľov
jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a službám,
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3.3

Sociálna starostlivosť
3.3.1

rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a komplexne
modernizovať infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, zvyšovať
štandardy, optimalizovať kapacity a vytvárať podmienky na zlepšenie kvality
poskytovania sociálnej starostlivosti a služieb pre obyvateľov poproduktívneho veku,
takisto pre sociálne marginalizované skupiny obyvateľstva a deti,

3.3.2

zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové,
zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak,
aby územie Trenčianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a aby sa vytvorila sieť
kvalitných, dostupných, ekonomicky efektívnych a flexibilných sociálnych služieb,

3.3.3

vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych služieb,

3.3.4

očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s
predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na
ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a domovy –
penzióny pre dôchodcov) a služby,

3.3.5

podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na integrované
komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľstva
ako aj prechod z veľkokapacitných na malokapacitné, multifunkčné zariadenia.

4 V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva
4.1

rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky,
vyhlásené a urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich
ochranné pásma) a súbory navrhované na vyhlásenie, a historické krajinné štruktúry
(pamiatkovo chránené parky),

4.2

rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja (kopaničiarske
osídlenie),

4.3

uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych
sídiel,

4.4

rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia,

4.5

Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno – historických daností v
nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji.

4.6

Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:
4.6.2

územia historických jadier miest a obcí,

4.6.3

známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk,
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4.6.4

najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky, kultúrne pamiatky ich súbory a areály a
ich ochranné pásma (najmä Trenčín - hrad, Beckov - hrad, Bojnice, Brezová pod
Bradlo – Mohyla na Bradle) ,

4.6.5

územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti
rozptýleného osídlenia,

4.6.6

historické technické diela.

5 V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
5.1

rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci
urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu.

5.2

realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred
eróziou, zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred
všetkými druhmi odpadov,

5.3

pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných k obhospodarovaniu lesov
zohľadňovať požiadavky ochrany prírody,

5.4

v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky
navrhnúť na zalesnenie,

5.5

podporovať riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových úprav a
projektov miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom remízok,
protierózných pásov a vetrolamov, v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát,
Malých Karpát, Strážovských vrchov , Javorníkov a Považského Inovca,

5.6

zabezpečovať vypracovanie miestneho územného systému ekologickej
predovšetkým v okresoch Prievidza a Partizánske (oblasť hornej Nitry),

5.7

obmedzovať reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami a
mokraďami,

5.8

vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja,

5.9

podporovať opatrenia na sanáciu a rekultiváciu zosuvných a opustených ťažobných,
poddolovaných území a začleniť ich do funkcie krajiny

5.11

postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby
nedochádzalo k erózii pôd na svahoch,

5.12

revitalizovať priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou podľa osobitných revitalizačných
programov,

5.13

zabezpečiť revitalizačné práce kontaminovaného horninového prostredia a podzemnej vody
najmä v oblastiach so silne znečisteným životným prostredím ( Nováky, Prievidza,
Partizánske, Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom a i.
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5.14

rekultivovať jestvujúce vyťažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov,

5.15

uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených
krajských a okresných environmentálnych akčných programov,

5.16

Rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných
daností a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej ochrany, sústavy
NATURA 2000 a pod.), biotopov európskeho a národného významu,“ prvkoch územného
systému ekologickej stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne chránených a ohrozených
druhov bioty, mokradí a voľne žijúcich živočíchov. Využívanie územia zosúladiť s funkciou
ochrany prírody a krajiny.

5.17

podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach podľa zákona o ochrane
prírody a krajiny, v pásmach hygienickej ochrany

5.18

v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy
prevažne v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských
vrchov, Považského Inovca, Tríbeča, Vtáčnika, Javorníkov.

5.19

odstrániť skládky odpadov lokalizované v chránených územiach prírody

5.20

regulovať rozvoj rekreácie v územiach ochrany prírody v lesných ekosystémoch využívať
rekreačný potenciál v súlade s ich únosnosťou (Vršatské Podhradie, Kalnica, Stará Myjava,
Bezovec, Kľačno, Zelená Voda,...)

5.22

venovať pozornosť revitalizácii jestvujúcich potokov a prinávráteniu funkcie čiastočne
likvidovaným resp. nevhodne upraveným tokom na riešenom území -zvlášť mimo zastavané
územie obcí (zapojenie pôvodných ramien, važín, prírodných úprav brehov a pod. - napr.
Dudváh, Biely potok, apod.), vysadiť lesy v nivách riek na plochách náchylných na eróziu,
chrániť mokrade, spomaliť odtok vôd v upravených korytách

6 V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
6.1

vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky
využívať celé územie kraja,

6.2

nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v
existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených
areálov poľnohospodárskych dvorov,

6.4

podporovať budovanie priemyselných parkov regionálneho významu v nasledovných
lokalitách:
6.4.3

Slavnica – Farské

7 V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
7.1

Cestná infraštruktúra
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7.1.1

Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v
ochranných pásmach.

7.1.14 Homogenizovať existujúcu trasu cesty II/507 (regionálneho významu) v kategórii C
9,5/70-60.
7.2

Infraštruktúra železničnej dopravy

•
•
7.4

7.2.2

Rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry a jej ochranné pásma.

7.2.3

Realizovať modernizáciu železničnej trate č. 120 I. kategórie na traťovú rýchlosť do
160 km/hod., v trase paneurópského multimodálneho koridoru ITF (ECMT) č. Va.,
dopravná sieť TEN-T, AGC a AGTC č. E63 a E40 Zlatovce – hranica Žilinského kraja. Z
toho v trase s novým smerovým vedením:

Púchov – Považská Bystrica,
úseky vynútených lokálnych úprav.
Infraštruktúra leteckej dopravy
7.4.2

•
•

Dubnica/Slavnica,
Partizánske/Malé Bielice.
7.4.3

7.6

Chrániť územie aeroklubových letísk regionálneho významu na lokalitách:

Rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými
rozhodnutiami o určení ochranných pásiem.

Hromadná doprava
7.6.1

7.7

V návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať
integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou.

Infraštruktúra cyklistickej dopravy
7.7.1
•

Vytvoriť územné podmienky pre rozvoj Považskej nadregionálnej cyklomagistrály v
trase a úsekoch:

hranica Trnavského kraja – Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – Púchov – Považská Bystrica –
hranica Žilinského kraja.

8 V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
8.1

Energetika
8.1.1

rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre
veľmi vysoké napätie,

8.1.9

Vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných
a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej
energetike s vylúčením negatívneho dopadu na charakter krajiny.
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8.1.10 vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja.
8.2

Vodné hospodárstvo
8.2.1 Rešpektovať pásmo hygienickej ochrany vodných zdrojov a chránené vodohospodárske
oblasti Strážovské vrchy, Beskydy-Javorníky a povodia vodárenských tokov Solka Vyšehradný potok, Tužina a Nitrica a záujmové územia výhľadových vodohospodárskych diel,
8.2.4

Na úseku verejných kanalizácií:

v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Slovenskej
republiky a Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky:
c) ak je v aglomeráciách s veľkosťou pod 2 000 EO vybudovaná stoková sieť, zabezpečiť
primeranú úroveň čistenia komunálnych alebo splaškových odpadových vôd tak, aby bola
zabezpečená požadovaná miera ochrany recipienta; opatrenia realizovať priebežne v súlade
s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
9.1

V oblasti odpadového hospodárstva

9.1.1

Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným Programom
odpadového hospodárstva SR, pričom v jeho v intenciách rozpracovať Program odpadového
hospodárstva Trenčianskeho kraja. Usmerňovať odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania
negatívnych vplyvov na životné prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších
environmentálnych záťaží.

9.1.2

Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v mestách
a obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi EÚ.

9.1.3

Riešiť vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s právnymi predpismi.

9.1.4 Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie
materiálov zo zhodnotiteľských odpadov.
9.1.5

Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek
(papier, sklo, plasty, kovy a BRO).

9.1.6

Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného
aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).

9.1.7

Uprednostniť spaľovanie energeticky využiteľných odpadov pred skládkovaním, a to len v
prípade, že nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnotiť.

9.1.8

Povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov za podmienky energetického využitia a
zároveň tieto odpady nie je možné materiálovo zhodnotiť.

9.1.9

Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených na
spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach spĺňajúcich stanovené emisné limity.

9.1.10 Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.
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9.1.11 Riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych
skládkach s vyhovujúcimi technickými podmienkami a v územiach vhodných pre
umiestňovanie skládok odpadov a v ktorých sa prirodzene zabezpečuje minimalizácia rizík
ohrozenia zdravia obyvateľov a znečistenia zložiek životného prostredia (najmä zásob a
kvality podzemných vôd):
c) skládka Lieskovec v k. ú. Dubnica nad Váhom (Prejta) v okrese Ilava,
VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry
2 Infraštruktúra železničnej dopravy
2.1

Modernizácia železničnej trate č. 120 do rýchlosti 160 km/hod. v trase Zlatovce – hranica
Žilinského kraja. Z toho v trase s novým smerovým vedením v úseku:
•

Púchov – Považská Bystrica.
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2 POŽIADAVKY NA RIEŠENIE
2.1 Funkcia a poloha obce v sídelnej štruktúre
V zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska (KURS – 2001 v znení zmien a doplnkov 2011) a
záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, v znení zmien a doplnkov, v rámci koncepcie sídelnej
štruktúry leží obec Slavnica v okrajovom pásme ťažiska osídlenia najvyššieho významu. Je to priestor,
ktorý sa vytvára okolo krajského centra Trenčín a okresných sídiel Nové Mesto nad Váhom a Ilava
spolu so sídlom Dubnica nad Váhom, so silnými vzájomnými väzbami týchto významných
hospodársko-sídelných centier.
Schéma 2 Sídelná štruktúra KURS 2001 v znení zmien a doplnkov 2011(Aurex s.r.o.,)
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2.2 Požiadavky na riešenie záujmového územia obce
Z hľadiska zabezpečenia požiadaviek na riešenie záujmového územia ide predovšetkým o nasledovné
potreby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podporovať vyvážený a udržateľný rozvoj obce Slavnica, ktorá leží v okrajovom pásme
trenčianskeho ťažiska osídlenia - ťažiska osídlenia najvyššieho významu, čo predpokladá
vysúvať určité funkcie z jadra ťažiska do okrajového pásma ( napr. pre rozvoj bývania),
rešpektovať ochranné pásmo vodárenského zdroja Nemšová (PHO II. stupňa vonkajšia časť),
určené rozhodnutím OÚŽP Žilina, č. 1/1484/3/94-Ad,
rešpektovať CHKO Biele Karpaty - vyhlásená v roku 1979 vyhláškou MK SSR č. 111/79 Zb., (po
prvej úprave hraníc prevyhlásená vyhláškou MK SSR č. 65/89 Zb.),
rešpektovať chránené územie sústavy Natura 2000: SKUEV0373 Krivoklátske bradlá (v dotyku
s riešeným územím),
v zmysle RÚSES okresu Trenčín, resp. ÚSES v zmysle ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení
neskorších zmien a doplnkov rešpektovať prvky RÚSES: NRBc Bolešovská dolina,
rešpektovať prvky MÚSES: MBk Košariský potok a MBk Sedmerovský potok
rešpektovať a chrániť kultúrne pamiatky zapísané v ÚZPF ako NKP, vrátane ich urbanistických
väzieb,
rešpektovať a chrániť historicky založené väzby v urbanistickej štruktúre,
rešpektovať drobné vodné toky Košariský a Sedmerovský potok vrátane ich ochranného
pásma v rozsahu 5 m od brehovej čiary,
rešpektovať ochranné pásma zariadení a koridorov technickej infraštruktúry – VN a VVN
elektrického vedenia, vodovodu, STL plynovodu,
rešpektovať ochranné pásma dopravnej infraštruktúry,
dôsledná ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov,
rešpektovať poľnohospodársku pôdu najlepších bonít (0202002, 0202042, 0206002,
0206022, 0763242, 0763412) a hydromelioračné opatrenia,
zachovať integritu lesných pozemkov, minimalizovať zásah do ochranných pásma lesov,
v zmysle zákona č. 326/2005 Z. .z o lesoch rešpektovať: ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti
50 m od hranice lesného pozemku
rešpektovať ochranné lesy,
evidované zosuvy (reg. č. 69388) vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu.
rešpektovať ochranné pásma letiska Dubnica stanovené rozhodnutím Štátnej leteckej
inšpekcie zn. 01259/65-20 zo dňa 08.06.1965,

2.3 Základné demografické údaje a prognózy
2.3.1 Obyvateľstvo
Pri sčítaní ľudu, domov a bytov (k 05/2011) bývalo v obci Slavnica 842 obyvateľov. Hustota
zaľudnenia 107,81 obyv. na km2 je mierne pod celoslovenským priemerom, ktorý predstavuje 110
obyv./km2. K 31. 12. 2014 bolo v obci evidovaných 854 obyvateľov, z toho 355 mužov a 499 žien.
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Tab. 1 Vývoj počtu obyvateľstva
Rok

Počet obyvateľov

Index vývoja v %

Muži

Ženy

Spolu

1996

-

-

869

100

1997

-

-

875

100,69

1998

-

-

870

100,12

1999

-

-

881

101,38

2000

275

609

884

101,73

2001

297

585

882

101,50

2002

297

556

853

98,16

2003

286

538

824

94,82

2004

287

533

820

94,36

2005

291

523

814

93,67

2006

292

536

828

95,28

2007

299

533

832

95,74

2008

304

529

833

95,86

2009

303

521

824

94,82

2010

306

518

824

94,82

2011

313

529

842

96,89

2012

333

517

850

97,81

2013

338

519

857

98,62

2014

355

499

854

98,27

Zdroj: Štatistické lexikóny, SODB 2011, ŠÚ SR, OcÚ Slavnica

Graf 4 Vývoj obyvateľstva v obci Slavnica v rokoch 1996 až 2014
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Index vývoja retrospektívne poukazuje na priaznivý vývoj do roku 2001. V období od roku 1996 do
roku 2001 vzrástol počet obyvateľov z počtu 869 na 884 obyvateľov (nárast o 15 obyvateľov). Po roku
2001 nastal úbytok počtu obyvateľov s najnižším počtom 814 obyvateľov v roku 2005 (úbytok o 70
obyvateľov od roku 2001 do roku 2005). Po roku 2005 nastal nárast počtu obyvateľov, nakoľko v
období od roku 2005 do roku 2014 bol počet obyvateľov vyšší o 40 obyvateľov. Posledných 10 rokov
je možné sledovať pozitívnu tendenciu v náraste počtu obyvateľov obce Slavnica.
Veková skladba obyvateľstva
Intercenzálne obdobie 1991 – 2001 dokumentuje pokles produktívnej zložky obyvateľstva.
Produktívna zložka obyvateľstva klesla z hodnoty 67,90% na 63,73%. Intercenzálne obdobie 2001 –
2011 zaznamenáva výrazný nárast počtu obyvateľov produktívnej zložky o 9,19%. V rovnakom období
klesá percento predproduktívneho a poproduktívneho obyvateľstva. Predproduktívna zložka má v
roku 2001 najvyššiu hodnotu spomedzi sčítacích období (15,14%). Obdobie medzi rokmi 2011 – 2014
prináša vzrast predproduktívnej zložky obyvateľstva pri miernom náraste hodnoty produktívnej
zložky obyvateľstva. Rok 2014 zaznamenal klesanie hodnoty poproduktívnej zložky obyvateľstva.
Tab. 2 Veková skladba obyvateľstva v retrospektíve
Veková skupina

Počet obyvateľov

% podiel vekových skupín (2011)

k 03/1991

k 05/2001

k 05/2011

k 12/2014

abs.

abs.

abs.

abs.

%

%

%

Slavnica

okres Ilava

%

Predproduktívna

128

14,83

129

15,14

90

10,69

122

14,29

10,69

12,93

Produktívna

586

67,90

543

63,73

614

72,92

627

73,42

72,92

74,37

Poproduktívna

149

17,27

169

19,84

138

16,40

105

12,30

16,40

12,60

-

-

11

1,29

-

-

-

-

-

0,025

863

100,00

852

100,00

842

100,00

854

100,00

100,00

100,0

Nezistená
Spolu:

Zdroj: ŠÚ SR, 1991, ŠÚ SR, 2001, ŠÚ SR, 2011, www.statistics.sk

Graf č. 1 Veková skladba obyvateľstva
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Z prehľadu je zrejmý rozdiel vekovej skladby obyvateľstva v porovnaní s celookresným priemerom v
nižšom zastúpení predproduktívnej zložky a vo vyššom zastúpení poproduktívnej zložky. Hodnota
počtu produktívnej časti obyvateľov je v roku 2011 pod okresným priemerom.
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Hodnotu vekovej štruktúry obyvateľov charakterizuje index vitality populácie, ktorý vyjadruje pomer
obyvateľov v predproduktívnom veku k počtu obyvateľov v poproduktívnom veku. Obec Slavnica
vykazovala v roku 1991 hodnotu indexu vitality 45, v roku 2001 hodnotu 52 a v roku 2011 hodnotu
38, čo svedčí o negatívnej stagnujúcej a dlhodobo nepriaznivej vývojovej krivke demografickej
situácie obyvateľov obce. V rámci komunálnej politiky obce je pre zlepšenie nepriaznivého vývoja
potrebné vytvárať podmienky pre stabilizáciu mladších vekových skupín obyvateľstva v obci.
Ekonomická aktivita obyvateľstva
Ku dňu sčítania 21. 05. 2011 bolo v obci celkom 482 ekonomicky aktívnych osôb, z toho 181 mužov a
301 žien. Celkový rozsah ekonomicky aktívneho obyvateľstva a ekonomickej aktivity (zamestnaní a
nezamestnaní obyvatelia) ovplyvňuje predovšetkým veková štruktúra obyvateľstva – predovšetkým
zastúpenie obyvateľstva v produktívnom veku, ako aj zamestnanosť žien.
Tab. 3 Vývoj ekonomickej aktivity v priebehu rokov 1991 – 2011
Obec

Počet

V % z celkového počtu bývajúceho obyvateľstva

1991

2001

Slavnica

2011

270

1991

286

482

2001
31,29

2011
33,57

57,24

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011

Vzdelanostná štruktúra
Tab. 4 Prehľad počtu obyvateľov s dosiahnutým najvyšším vzdelaním
Obec

Počet obyvateľov s dokončeným školským vzdelaním
základné

Slavnica
Okres Ilava

stredné
bez mat.

úplné
stredné
s mat. a
vyššie

vysokoškolské

bez
udania
vzdelania
a bez
vzdelania

Spolu
obyv.
do 16-rok.

% podiel obyvateľov
s
úpln.
stred.
vzdelaním

s
VŠ
vzdelaním

296

169

190

81

106

104

22,57 %

9,62 %

7 175

15 468

20 237

8 371

9 327

9 151

33,41 %

13,82 %

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011

Uvedený prehľad poukazuje na nižšie zastúpenie vo vzdelanostnej úrovni obce v porovnaní s
celookresným priemerom v oblasti úplného stredného aj vysokoškolského vzdelania.
Graf 2 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
bez udania vzdelania a bez vzdelania
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2.3.1.1 Vývojové trendy po r.2011
Na vývoj obyvateľstva prirodzenou menou v najbližšej retrospektíve poukazujú údaje z nasledujúcej
tabuľky.
Tab. 5 Vývojové trendy po roku 2011
Rok

Natalita/Mortalita
Narodení

Prirodzený
prírastok

Zomrelí

Migrácia obyvateľstva
prisť.

odsťah.

saldo

2011

6

4

+2

0

0

0

2012

5

7

-2

20

10

+10

2013

4

0

+4

0

0

0

2014

7

5

+2

26

4

+22

Spolu:

22

16

+6

46

14

32

Zdroj: OcÚ Slavnica 2014, PHSR 2015

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu vývoj naznačuje, že z hľadiska prirodzeného vývoja obyvateľstva
možno očakávať pokračovanie tendencie mierneho nárastu obyvateľstva. Migrácia obyvateľstva má
kolísavú krivku s mierne priaznivým vývojom.

2.3.1.2 Zamestnanosť
Podľa údajov z roku 2011 najviac ekonomicky aktívnych ľudí pracuje v priemyselnej výrobe a výrobe
(23,86 %), veľkoobchode a maloobchode (13,9 %), v oblasti nehnuteľností, verejnej správy a službách
(13,69 %), v hoteloch a reštauráciách (11,0%), školstve, kultúre a zdravotníctve (8,09 %),a
stavebníctve (8,09 %).

2.3.1.3 Nezamestnanosť
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad počtu nezamestnaných v priebehu rokov 2010 – 2014.
Tab. 6 Prehľad počtu nezamestnaných v priebehu rokov 2010 – 2014
Rok

Počet obyv.

Spolu nezamestnaní

%

Ženy

Muži

2010

824

22

2,67

9

13

2011

842

16

1,90

8

8

2012

838

27

3,22

11

16

2013

840

26

3,10

10

16

2014

854

26

3,04

10

16

Zdroj: ÚPSVAR, Trenčín

Z prehľadu je zrejmé zvýšenie počtu nezamestnaných v obci, ktoré kopíruje celkovú situáciu na trhu
práce v SR.
Pri úvahách o predpokladanom vývoji počtu obyvateľov obce je potrebné zohľadniť demografické
vývojové trendy, naznačujúce stagnáciu resp. v okresnom a krajskom priemete znižovanie počtu
obyvateľov. (Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku. 2025 - INFOSTAT 2008). Na druhej
strane je potrebné vziať do úvahy územnotechnické predpoklady relatívne výhodná poloha obce vo
vzťahu na hospodársko - sídelné centrá Trenčín, Ilavu a Dubnicu nad Váhom. Ďalším stimulom sú
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možnosti pre rozvoj bytovej výstavby a podnikateľských aktivít, čím sa vytvoria predpoklady pre
nárast počtu obyvateľov obce.
Požiadavky a ciele riešenia
Úvahy o vývoji počtu obyvateľov v návrhu ÚPN obce formulovať:
•
•
•
•
•
•

v súlade s demografickými vývojovými trendmi (Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR
do roku. 2025 - INFOSTAT 2008),
na základe zhodnotenia súčasného stavu, limitov a obmedzení a rozvojového potenciálu
obce,
pre naplnenie rozvojového scenára zabezpečiť priestorové a územnotechnické podmienky,
vrátane dostatočnej územnej rezervy,
v návrhovom období predpokladať s trendom zlepšenia vekovej a vzdelanostnej štruktúry
obyvateľov obce,
počítať s postupným zvyšovaním počtu pracovných príležitostí v terciárnom sektore,
počítať so zvyšovaním zastúpenia malých a stredných podnikateľov v obci, naviazaných na
nosné výrobné podniky v regióne, resp. obnova tradičných remesiel.

2.4 Osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu
V návrhu ÚPN je nutné zohľadňovať nasledovné požiadavky:
• rešpektovať existujúce členenie obce na samotnú obec Slavnica a osady Slavnické Podhorie
a Tlstá Hora,
• pri koncipovaní urbanistickej kompozície je potrebné sa sústrediť na zvyšovanie kvalitatívnej
úrovne existujúcich urbánnych priestorov obce,
• priestory vo vzťahu na NKP, pamätihodnosti obce a dominanty obce ,
• rešpektovať kompozičné prvky charakterizujúce obec:
• výškové a kultúrno -spoločenské dominanty bodové (kaplnka – Slavnica, Tlstá hora,)
• významné dominanty plošného charakteru (parkovo upravené plochy)
• líniové dominanty – dopravné koridory (cesty), vodné toky so sprievodnou zeleňou,
• zohľadniť merítko pôvodnej štruktúry zástavby,
• rešpektovať a pri návrhu rozvoja obce vychádzať z historicky založenej urbanistickej
štruktúry, pričom pri novej výstavbe zachovať identitu samotnej obce a je častí (Tlstá hora
a Podhorie) vrátane ich pôdorysu, priestorových kompozičných prvkov, charakteristickej
skladby funkčného využitia územia,
• rešpektovať a zachovať existujúce prevažujúce výškové zónovanie zástavby do 2 podlaží
(okrem lokalít bytových domov),
• z hľadiska vnútorných štruktúr obce je potrebné sa orientovať na funkčné dobudovanie
a kompozičné stvárnenie:
• ťažiskových priestorov obce, ktorých potenciál je potrebné vhodnými kompozičnými
prvkami definovať a vzájomne previazať, s cieľom vytvorenia nosnej siete vzájomne
prepojených verejných priestorov v hierarchii od centrálneho po „mini“ verejné
priestory, ktoré v celkovej štruktúre obce mali kultúrno-historický podtext
a v súčasnosti si vyžadujú oživenie,
• hlavných a vedľajších historicky založených kompozičných osí, ako aj
novonavrhovaných s požiadavkou vytvárania nosnej kostry vnútornej štruktúry obce,
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• Košariský a Sedmerovský potok, ktoré pretekajú zastavaným územím obce považovať za
neodmysliteľné prírodné kompozičné prvky urbanistickej štruktúry obce a posilniť ich
nevyužitý prírodný potenciál v organizme obce,
• v širšom centre obce nevyčleňovať plochy pre stavby (prevádzky), ktoré by mohli
neprimeraným hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov centra obce ako aj
obyvateľov lokalít určených na bývanie,
• osobitne sa vyhnúť vyčleňovaniu plôch pre umiestňovanie stavieb poľnohospodárskeho
drobnochovu v centre obce, vyššie uvedené stavby umiestňovať iba v okrajových častiach
obce v dostatočnej vzdialenosti od stavieb na bývanie,
• v centre obce vyčleňovať plochy len pre novostavby občianskej vybavenosti nevýrobného
charakteru, tak aby nenarušovali typický vzhľad centra obce,
• trasovanie nových komunikácií v obci považovať za integrálnu súčasť urbanizovanej krajiny a
základnú formotvornú súčasť vytvárania celkového obrazu obce.

2.5 Osobitné požiadavky na obnovu, prestavbu a asanácie
Pri obnove, prestavbe, príp. asanácii jednotlivých častí obce je potrebné rešpektovať nasledovné
požiadavky:
• vychádzať z princípu zachovania identity obce, podporovať obnovu najmä NKP,
pamätihodností obce a ich historicky založených väzieb v urbanistickej štruktúre obce,
• pri novej výstavbe, dostavbe a prestavbe postupovať v súlade s podmienkami zákona č.
49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je
kultúrnou pamiatkou aj nehnuteľná a hnuteľná vec resp. nález neodkrytý zistený metódami
archeologického výskumu,
• zhodnotiť a navrhnúť na prestavbu len tie územia, ktoré svojou súčasnou kvalitou a stavom
nevyhovujú požiadavkám na kvalitu života, príp. sú limitom pre realizáciu zámerov verejného
záujmu (dopravné stavby regionálneho resp. nadregionálneho významu),
• pri všetkých investičných zámeroch zohľadniť požiadavky na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
• revitalizáciu resp. regeneráciu prostredia riešiť formou dotvárania pri zachovaní všetkých
kultúrno-historických hodnôt prostredia i zachovaní individuálnych hodnôt architektúr
jednotlivých období.

2.6 Požiadavky na riešenie rozvoja dopravy
Obec Slavnica leží na území Trenčianskeho kraja v okrese Ilava v blízkosti celoslovensky významných
ťažísk osídlenia. Z pohľadu fungovania a rozvoja obce je najdôležitejšia blízkosť a dobrá dostupnosť
krajského mesta Trenčín a okresného Ilava 8 km. Obec je s uvedenými mestami spojená cestnou
dopravou. Prepojenie obce so susednými obcami zabezpečuje cesta druhej triedy, ktorá má
regionálny význam. Ide o cestu II/507 Skalka na Váhom – Púchov.
Riešené územie spadá z hľadiska dopravnej regionalizácie, ktorá je základným kritériom udržateľného
rozvoja spoločnosti do stabilizovaného dopravného regiónu „Severozápadné Slovensko
pozostávajúce z územia Trenčianskeho a Žilinského kraja“. Z hľadiska širších dopravných vzťahov je
dôležité spomenúť blízkosť celoeurópsky významného (krétsko – helsinského) dopravného koridoru
č. Va. (Terst-Viedeň) – Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod – (Ľvov), v ktorej je vedená diaľnica D1
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(E50, E75), modernizovaná železničná trať číslo 120 a výhľadovo aj trasa vysokorýchlostnej železnice
VRT a plánovaná Vážska vodná cesta.
Základnou komunikáciou v obci je cesta II/507. Smeruje od križovatky s cestou I/57, ktorá je napojená
na D1 a cestu I/61 do obcí ležiacich v smere Pruské, Púchov - Považská Bystrica. Z cesty II/507 sú
dvoma odbočkami riešené vstupy do obce Slavnica – cesta III/1917 a cesta III/1927 do časti
Podhradie.
Železničná trať č.124 Nemšová - Lednické Rovne, prechádzajúca k. ú. obce (vedie pozdĺž cesty II/507)
je jednokoľajná, neelektrifikovaná, ktorá je zaradená medzi regionálne dráhy určené na
transformáciu.
Existujúca štruktúra bývania a občianskej vybavenosti nevytvára zvýšené nároky na odstavné a
parkovacie plochy. Parkovanie vozidiel pre bývanie a pre občiansku vybavenosť je zabezpečené aj na
verejných priestoroch všade tam, kde to umožňuje šírkový profil ulice a vozovky (pozdĺžne a kolmé
parkovanie popri vozovke).
V k. ú. obce Slavnica sa nachádza aeroklubové letisko, Letisko Dubnica nad Váhom v lokalite Slavnica,
ktoré prevádzkuje Slovenský národný aeroklub ako letisko športového charakteru.
Požiadavky a ciele riešenia
Pri návrhu územného plánu obce je potrebné v časti doprava sa zamerať na riešenie nasledujúcich
problémov, resp. premietnuť známe investičné zámery:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pri riešení dopravnej časti obce vychádzať z ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení následných
zmien a doplnkov,
v širších vzťahoch rezervovať koridor pre výhľadové trasovanie cesty II/507,
rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty II. triedy mimo zastavaného územia obce
v zmysle STN 73 6101 v kategórii C 9,5/80,
rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty II. triedy v zastavanom území obce
v zmysle STN 73 6110 v kategórii MZ 12 (11,5)/50 vo funkčnej triede B2,
rezervovať koridor mimo zastavaného územia pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty
tretej triedy v kategórii C 7,5/60 v zmysle STN 73 6101
rešpektovať v zastavanom území výhľadové šírkové usporiadanie cesty tretej triedy v
kategórii MZ 6,5 (8,0)/50, vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110;
v nových rozvojových lokalitách navrhnúť šírkové usporiadanie nových komunikácií v zmysle
STN 73 6110,
cyklistické a pešie trasy riešiť vo vzťahu s okolitými obcami, pričom ich šírkové parametre
navrhnúť v súlade s STN 73 6110,
doplniť chýbajúce chodníky pozdĺž miestnych komunikácií v súlade s STN 73 6110,
riešiť zastávky SAD na samostatných zastávkových pruhoch, mimo križovatky jednotlivých
komunikácií v súlade s STN 73 6425,
riešiť statickú dopravu na území obce tak v zmysle STN 73 6110,
pri budovaní nových zariadení občianskej vybavenosti je potrebné zabezpečiť adekvátne
rozšírenie počtu parkovacích miest v zmysle STN 73 6110,
Pri riešení návrhu úprav alebo rozšírenia inžinierskych sietí rešpektovať ustanovenia §18 a
§20 cestného zákona, resp. mimo zastavané územie §11 cestného zákona,
rešpektovať ochranné pásmo cesty mimo zastavaného územia v zmysle Zákona 135/1961 Zb.
(cestný zákon) v znení jeho neskorších predpisov.
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2.7 Požiadavky na riešenie verejného technického
vybavenia
2.7.1 Vodné hospodárstvo
Hydrologické pomery
Katastrálnym územím obce preteká vodný tok Košariský potok, s ľavostrannými prítokmi
Sedmerovský a Krivoklatský potok. Potok je pravostranný prítok Váhu. Vodný tok je spravovaný
Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.
V súčasnosti správca tokov SVP, š.p. OZ Piešťany v rámci svojho Podnikového rozvojového programu
nemá zaradené investičné akcie v súvislosti s úpravami vodných tokov na území obce Slavnica a jej
častí, ani neplánuje riešenie protipovodňovej ochrany daného územia.
Územie obce Slavnica sa nachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja Nemšová – PHO II.
stupňa – vonkajšia časť, ktoré slúži na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody
vodárenského zdroja. Následnú PD treba riešiť v súlade s rozhodnutím vydaným Okresným úradom
životného prostredia v Žiline pod č. 1/1484/3/94 zo dňa 20.07. 1994.
Zásobovanie pitnou vodou
V obci Slavnica je vybudovaný obecný vodovod v celom rozsahu obce okrem častí Podhorie a Tlstá
Hora. Vodovod je súčasťou Považského skupinového vodovodu (SKV PPD). Skupinový vodovod
zásobuje pitnou vodou mestá Púchov, Ilava Dubnica nad Váhom a obce Kameničany, Bolešov, Borčice
a Slavnicu a niektoré osady, ktoré sa nachádzajú v dosahu skupinového vodovodu. Hlavnými vodnými
zdrojmi pre Považský skupinový vodovod sú vodné zdroje v katastri obce Pružina. Rozvodná
vodovodná sieť obce Slavnica je napojená na vodovodný systém obce Kameničany. Majiteľom
verejného vodovodu je obec. Celý systém vodovodu prevádzkuje Trenčianska vodohospodárska
spoločnosť, a.s. - divízia Trenčín.
Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd
Obec Slavnica – časť Slavnica, Podhorie a Tlstá Hora nemá vybudovanú obecnú kanalizáciu. Splaškové
vody od obyvateľov sú akumulované v bezodtokových nádržiach – žumpách s odvozom na
poľnohospodársky využívané pozemky -45 % obyvateľov, na ČOV Nemšová (časť Slavnica) a na ČOV
Ilava (časť Podhorie) sa vyvážajú odpadové vody od 50 % obyvateľov a časť obyvateľov – 5% je
napojených bez čistenia priamo do povrchových vôd. V časti Tlstá Hora nie je uvažované s výstavbou
verejnej splaškovej kanalizácie, pretože osídlenie ani hospodárska činnosť nie je v tejto lokalite
dostatočne rozvinutá.
Odstraňovanie a zadržovanie znečistenia je z časti na úkor čistoty podzemných vôd, resp.
zavodneného prostredia v blízkosti obce. V lokalite Slavnica je uvažované s výstavbou splaškovej
kanalizácie, ktorá bude odvádzať odpadové vody cez nové siete obcí Kameničany, Bolešova Borčice
na zrekonštruovanú ČOV Nemšová.
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Odvádzanie dažďových vôd
Dažďové vody zo zastavaných oblastí a z komunikácií sa zvádzajú systémom otvorených rigolov
pozdĺž komunikácií. ktoré sú týmto systémom rigolov odvádzané do miestnych tokov a mimo obec do
jej extravilánu. V obci sú vedľa komunikácií a pred nehnuteľnosťami rodinných domov zelené pásy,
ktoré umožňujú dažďovým vodám vsiaknuť do podložia.

2.7.2 Zásobovanie elektrickou energiou
Obec je zásobovaná elektrickou energiou z distribučnej 22 KV siete z kmeňového vzdušného
elektrického vedenia č. 202. Na distribučnú sieť je napojených osem trafostaníc o celkovej kapacite
1320 kVA situované priamo v obci a z nich sú vedené sekundárne vzdušné elektrické rozvody po obci.

2.7.3 Zásobovanie plynom
Severovýchodným okrajom katastrálneho územia obce Slavnica prechádza VVTL plynovod DN 50064, PN 63, ktorý vedie Považím a napája sa z tranzitného plynovodu pri trasovom uzávere TU 39 pri
Špačinciach, severne od Trnavy.
V mieste kde VVTL plynovod prechádza na pravú stranu železničnej trate a pokračuje súbežne s ňou
v území na sever sa pripája VTL pripojovací plynovod DN 100 - PN 63 a je vedený v krátkom úseku
trasového uzáveru do RS, VTL/STL RS 1200/2/1 – 463, o výkone 1200m3/hod, ktorá bola uvedená do
prevádzky v roku 1995. Z tejto regulačnej stanice plynu sú zásobované okrem obce Slavnica, MČ
Slavnica Podhorie, Kameničany, Sedmerovec. Súčasné kapacity RS plne pokrývajú nároky a potreby
obce.
Požiadavky a ciele riešenia
Z hľadiska vodného hospodárstva je potrebné:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

rešpektovať existujúci systém zásobovania obce pitnou vodou z Považského skupinového
vodovodu,
rešpektovať OP vodárenského zdroja Nemšová – PHO II. stupňa – vonkajšia časť, určené
rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v Žiline pod č. 1/1484/3/94 zo dňa
20.07. 1994,
premietnuť do ÚPN obce závery štúdie: Trenčiansky kraj - Rozvod pitnej vody a
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd nakladanie s produkovanými kalmi (2008),
uvažovať s výstavbou splaškovej kanalizácie, s odvádzaním odpadových vôd cez nové siete
obcí Kameničany, Bolešova Borčice na zrekonštruovanú ČOV Nemšová,
v nadväznosti na územnoplošný rozvoj obce, urbanistickú koncepciu rozvoja obytnej,
výrobnej a rekreačnej funkcie navrhnúť doplnenie vodovodnej siete,
na základe urbanistickej koncepcie rozvoja obce vybilancovať potrebu pitnej vody a množstvo
splaškovej vody,
v časti Tlstá Hora riešiť likvidáciu odpadových vôd individuálnym spôsobom v súlade
s platnou legislatívou v žumpách, prípadne v domových ČOV,
rozvoj územia zosúladiť so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami,
odvádzanie a čistenie odpadových vôd zo všetkých rozvojových lokalít musí zohľadňovať
požiadavky na čistenie vôd v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z zákon o vodách a NV
SR Č. 269/2010, ktorým sa stanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty
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•

ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd, vrátane podmienok pre vypúšťanie
vôd z povrchového odtoku.
dažďové vody zo striech a spevnených plôch v v max. miere zadržať v území (zachovať
retenčnú schopnosť územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať.

Z hľadiska zásobovania elektrickou energiou je potrebné:
•
•
•
•

rešpektovať existujúce vedenia a zariadenia elektrickej energie, vrátane ich ochranných
pásiem,
pre zásobovanie elektrickou energiou využiť kapacity existujúcich elektrických zariadení, po
ich vyčerpaní navrhnúť nové zariadenia – trafostanice vrátane prípojok,
na základe urbanistickej koncepcie rozvoja obce vybilancovať potrebu elektrickej energie,
v nadväznosti na územnoplošný rozvoj obce, urbanistickú koncepciu rozvoja obytnej,
výrobnej a rekreačnej funkcie navrhnúť doplnenie siete trafostaníc v obci.

Z hľadiska zásobovania plynom je potrebné:
•
•
•

rešpektovať ochranné pásma plynárenských zariadení,
na základe urbanistickej koncepcie rozvoja obce vybilancovať potrebu plynu,
v nadväznosti na územnoplošný rozvoj obce, urbanistickú koncepciu rozvoja obytnej,
výrobnej a rekreačnej funkcie navrhnúť doplnenie plynofikačnej siete.

2.7.4 Odpadové hospodárstvo
Obec Slavnica má vypracovaný Program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015, ktorý bol
schválený rozhodnutím Okresného úradu Trenčín a nadväzuje na záväznú časť Programu odpadového
hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2011 - 2015, ktorá bola vydaná Všeobecne záväznou
vyhláškou Okresného úradu Trenčín č. 1/2013 zo 4. decembra 2013, zverejnenou vo Vestníku vlády
SR č. 5 z 20. decembra 2013.
V obci Slavnica je zavedený systém triedeného zberu a to zber papiera a lepenky vrátane odpadov z
obalov, skla, plastov a vyradených elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia komunálneho
odpadu je priebežná na základe vopred dohodnutého termínu odvozu odpadu 2 x za mesiac.
Zneškodňovanie komunálnych odpadov pre obec zabezpečuje zmluvný partner Unikomas na
regionálnu skládku „Luštek“ v Dubnici nad Váhom.
V k. ú. Slavnica je podľa údajov ŠGÚDŠ evidovaná 1 upravená odvezená skládka odpadu. Skládka
vznikla v roku 1975, neskôr bol odpad odvezený a skládka upravená.
Tab. 7 Prehľad skládok odpadu v k. ú. Slavnica
Reg. č.

Názov skládky

Lokalita

Stav

6971

Slávnica - Nad
Podhorím

nad Podhorím

Odvezená/upravená. Odpad bol odvezený na legálnu skládku. Skládka
prekrytá zeminou, prirodzená biologická rekultivácia.

Zdroj: ŠGÚDŠ, 2015

Požiadavky a ciele riešenia

V oblasti odpadového hospodárstva je potrebné:
•

zavádzanie organizačných, technologických a výrobných opatrení na zníženie množstva
vzniknutých odpadov,
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•
•
•
•
•
•

zvýšiť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov, vytvoriť nové nástroje na jeho
podporu,
zabezpečiť informovanosť občanov o prednostiach separovaného zberu, kompostovania
biologicky rozložiteľného odpadu vo vzťahu k ekonomickým nástrojom,
podporovať materiálové zhodnocovanie odpadov,
zhodnocovať biologické odpady,
likvidácia nelegálnych skládok odpadu a zamedzenie ich opätovnému vytváraniu,
stanoviť konkrétne riešenia nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi.

2.8 Požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, na
ochranu prírodných zdrojov
2.8.1 Územná ochrana
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí
v riešenom území (mimo CHKO Biele Karpaty) prvý stupeň ochrany. Z hľadiska pôsobnosti orgánu
štátnej ochrany prírody spadá riešené územie pod Štátnu ochranu prírody SR, Správu CHKO Biele
Karpaty, so sídlom v Nemšovej-Kľúčovom.
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa
v katastrálnom území sa nachádza chránené územie:
•

Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty - CHKO je súčasťou bilaterálnej chránenej krajinnej
oblasti Biele/Bílé Karpaty. CHKO Biele Karpaty bola zriadená vyhláškou Ministerstva kultúry
Slovenskej socialistickej republiky č. 111/1979 Zb. zo dňa 12. júla 1979, po prvej úprave
hraníc prevyhlásená vyhláškou MK SSR č. 65/89 Zb. Súčasný platný právny predpis je
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 396/2003 Z. z.
o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty z 28. augusta 2003, s účinnosť od 1. októbra 2003.
Jej celková rozloha je 44 567,95 ha. Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty je vyhlásená z
dôvodu zachovania a zveľaďovania ukážkových častí rázovitej krajiny Bielych Karpát, ktorej
pestrosť a bohatstvo živej prírody sú podmienené tak prírodnými podmienkami ako aj
dlhodobými ľudskými zásahmi, ktoré zvýšili diverzitu oproti pôvodnému nenarušenému
stavu.

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným cieľom jej
vytvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších
biotopov1 a druhov na území štátov EÚ. Sústavu Natura 2000 tvoria chránené vtáčie územia
vyhlasované s cieľom ochrany vtáctva a územia európskeho významu s cieľom ochrany ostatných
vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov.
V riešenom území nie sú evidované chránené vtáčie územia ani územia európskeho významu.
V dotyku s hranicou k. ú. Slavnica sa nachádza SKUEV0373 Krivoklátske bradlá.
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2.8.2 Ochrana drevín
Stromy alebo skupiny stromov chránené v zmysle § 49 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov predstavujú stromy s významnou kultúrnou, vedeckou a krajinotvornou funkciou.
V riešenom území nie sú chránené stromy evidované.

2.8.3 Mokrade
V rámci mokradí na území Slovenskej republiky je vedená databáza mokradí lokálneho, regionálneho,
národného a medzinárodného významu, ktorá bola spracovaná ako výsledok 10 ročného mapovania
mokradí do roku 2000. V riešenom území nie sú evidované mokrade národného, regionálneho ani
lokálneho významu.

2.8.4 Priemet GNÚSES a Regionálneho územného systému ekologickej stability
Generel Nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky bol schválený
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 319 z 27. apríla 1992. Dokument GNÚSES bol aktualizovaný
v roku 2001 v rámci Koncepcie územného rozvoja Slovenskej republiky.
Prvky Regionálneho územného systému ekologickej stability sú spracované v zmysle Regionálneho
územného systému ekologickej stability okresu Trenčín resp. v zmysle ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja
v znení neskorších zmien a doplnkov. V zmysle týchto dokumentov do riešeného územia zasahujú
tieto prvky územného systému ekologickej stability:
•

Nadregionálne biocentrum Bolešovská dolina

2.8.5 Miestny územný systéme ekologickej stability
Obec Slavnica nemá spracovaný miestny územný systém ekologickej stability. V rámci
krajinnoekologického plánu boli navrhnuté tieto prvky MÚSES:
•
•

MBk Košariský potok
MBk Sedmerovský potok

2.8.6 Prírodné zdroje
2.8.6.1 Ochrana vodných zdrojov
Citlivé oblasti
V zmysle Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti je
celé územie Slovenskej republiky je zaradené medzi citlivé oblasti.
Zraniteľné oblasti
V zmysle Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti nie je
riešené územie zaradené medzi zraniteľné oblasti.
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Chránená vodohospodárska oblasť
V zmysle § 31 zákona č. 364/2004 Z. .z o vodách v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje Chránená
vodohospodárska oblasť, ktorá predstavuje územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí
významnú prirodzenú akumuláciu povrchových a podzemných vôd. Priamo do riešeného územia
nezasahuje žiadna Chránená vodohospodárska oblasť. V širšom okolí (2,3 km sa nachádza Chránená
vodohospodárska oblasť Strážovské vrchy vyhlásená nariadením SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých
chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd v znení neskorších predpisov o celkovej rozlohe
757 km2.
Územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu
V zmysle Vyhlášky č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných
vodných tokov a vodárenských vodných tokov nie je v riešenom území evidovaný žiadny vodárenský
vodný tok ani vodohospodársky významný tok.
Pásma hygienickej ochrany
Do riešeného územia zasahuje vonkajšie ochranné pásmo II. stupňa vodného zdroja Nemšová.
Minerálne pramene
V riešenom území nie sú evidované minerálne pramene.

2.8.6.2 Ochrana pôdnych zdrojov
Bonita pôdy

Podľa nariadenia Vlády SR č. 58/2013 Z. z. je v k. ú. Slavnica vyčlenená 6 pôdnych jednotiek, ktoré sú
zaradená medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad
pôdnych jednotiek zaradených medzi najkvalitnejšie pôdy v k. ú. Slavnica.
Tab. 8 Prehľad najkvalitnejšej pôdy v k. ú. Slavnica
Katastrálne územie

BPEJ

Slavnica

0202002, 0202042, 0206002, 0206022, 0763242, 0763412

2.8.6.3 Ochrana lesných zdrojov
V rámci katastrálneho územia Slavnica predstavujú hospodárske lesy 258,37 ha (99,53 %) a ochranné
lesy 1,21 ha (0,47 %). Ochranné lesy sú vyhlásené ako subkategória „Ostatné lesy s prevažujúcou
funkciou ochrany pôdy“. Podľa §10 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch majú lesné pozemky vymedzené
50 m ochranné pásmo.

2.8.6.4 Ochrana nerastných zdrojov
V katastrálnom území nie sú evidované žiadne dobývacie priestory, chránené ložiskové územia
ani ložiská nevyhradených nerastov.

ZADANIE ÚPN-O SLAVNICA

31

Požiadavky a ciele riešenia

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny a prírodných zdrojov je potrebné:
• rešpektovať CHKO Biele Karpaty - vyhlásená v roku 1979 vyhláškou MK SSR č. 111/79 Zb., (po
prvej úprave hraníc prevyhlásená vyhláškou MK SSR č. 65/89 Zb.),
• rešpektovať chránené územie sústavy Natura 2000: SKUEV0373 Krivoklátske bradlá (v dotyku
s riešeným územím),
• v zmysle RÚSES okresu Trenčín, resp. ÚSES v zmysle ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení
neskorších zmien a doplnkov rešpektovať prvky RÚSES: NRBc Bolešovská dolina,
• rešpektovať prvky MÚSES: MBk Košariský potok a MBk Sedmerovský potok,
• vytvárať v územnoplánovacom procese predpoklady na realizáciu prvkov systému ekologickej
stability v poľnohospodársky využívanej krajine,
• chrániť krajinnú štruktúru v zmysle zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov ako limitujúci faktor rozvoja,
• chrániť významné krajinné prvky v krajine, ktoré prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability
územia,
• rešpektovať drobné vodné toky Košariský a Sedmerovský potok vrátane ich ochranného
pásma
• v zmysle zákona č. 326/2005 Z. .z o lesoch rešpektovať ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti
50 m od hranice lesného pozemku a minimalizovať zásahy do ochranného pásma,
• rešpektovať ochranné lesy a zachovať integritu lesných pozemkov,
• rešpektovať poľnohospodársku pôdu najlepších bonít (0202002, 0202042, 0206002,
0206022, 0763242, 0763412) a hydromelioračné opatrenia,
• posúdiť a prehodnotiť plošný rozsah obrábaných poľnohospodárskych blokov a honov
a vypracovať návrh na optimálne veľkosti poľnohospodárskych blokov a honov z hľadiska
ochrany pôdy pred vodnou eróziou,
• návrh plôch zelene v intraviláne obce, ktoré dotvoria verejné priestory a zároveň nadviažu na
krajinnú zeleň,
• navrhnúť funkčný systém zelene v obci, ktorý bude pozostávať z prepojenia významných
plôch zelene v obci a sprievodnej líniovej zelene popri komunikáciách,
• doplnenie stromoradí v miestach, kde absentujú, tak aby sa vytvoril funkčný systém zelene
s prepojením na krajinnú zeleň resp. zeleň Malej Nitry a líniovú zeleň vo západnej časti
riešeného územia,
• ochrana líniovej krajinnej zelene najmä v západnej časti katastrálneho územia ako kvalitného
ekostabilizačného, krajinotvorného , protierózneho a estetického prvku,
• sprievodnú zeleň komunikácií riešiť vo forme líniových prvkov (stromoradí), v podobe
jednostranných alebo obojstranných výsadieb listnatých stromov s nízkym trávnikom
v súlade s technickými obmedzeniami inžinierskych sietí, uprednostniť druhy odolné voči
exhalátom a zasoľovaniu,
• evidované zosuvy (reg. č. 69388) vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu,
• monitoring a odstraňovanie inváznych druhov rastlín,
• vychádzať z predpokladu, že na zásah do biotopov je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody
podľa §6 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov podľa ktorého každý, kto zamýšľa zasiahnuť do biotopu európskeho významu
alebo do biotopu národného významu spôsobom, ktorým môže biotop poškodiť, alebo zničiť,
je povinný vyžiadať si súhlas obvodného úradu životného prostredia. Ak zásahom dôjde
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k poškodeniu alebo zničeniu biotopu, žiadateľ je povinný uskutočniť primerané náhradné
revitalizačné opatrenia. Pri výsadbe je potrebné uprednostniť pôvodné druhy drevín,
• pri urbanizácii územia rešpektovať uznesenie vlády SR č. 148/2014 k Stratégii adaptácie SR na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, hlavne dbať o aplikáciu adaptačných opatrení
špecifikovaných v kap. 8.3 Sídelné prostredie,
• dodržiavať a uplatňovať metodicky odporúčané štandardy plôch zelene podľa metodickej
príručky MŽP SR z r. 2002 – Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, resp. aktualizácie
(MDVRR SR rok 2010).

2.9 Požiadavky na ochranu kultúrneho dedičstva
Obec Slavnica sa podľa viacerých zdrojov prvýkrát spomína v roku 1379. Súpis pamiatok na Slovensku
/diel III., 1969/ však uvažuje aj o zaniknutej obci Vaska /Vieska/, ktorá sa nachádzala v Slavnicaickom
chotári, resp. ktorú písomné pramene uvádzajú už v roku 1324 ako posessio Wyschen. Obidve svojím
charakterom typické zemianske obce splynuli do jedného sídelného celku Slavnice v polovici 19.
storočia. V súčasnosti obec popri centrálnej časti sídla Slavnici spolutvoria aj ďalšie miestne časti
Podhorie a Tlstá Hora (Tlstá Hora bola osídlená začiatkom 20. storočia, ľuďmi z okolia Čadce. Neskôr,
po I. svetovej vojne aj obyvateľmi z Terchovej a Vadičova, ktorí sa usadili vo Vaske).

Na území obce sa nachádzajú kultúrne pamiatky, ktoré sú evidované ako objekty vyhlásené za
národnú kultúrnu pamiatku, zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Ide
o nasledovné NKP:
•

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie - vyhlásená v roku 1963, zapísaná v ÚZPF SR pod č.
777/1

Významnejšie sakrálne stavby, sochy a ostatné stavby v obci:
•
•

drevená šalovaná zvonica, na vrchole rázsocha so zvonom z 20.storočia,
kaplnka v časti Podhorie -

Požiadavky a ciele riešenia
Z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva je potrebné:
•
•
•

na území obce rešpektovať a chrániť kultúrne pamiatky zapísané v ÚZPF SR ako aj ich
historicky založené väzby v urbanistickej štruktúre obce,
rešpektovať a chrániť solitéry s historickou a kultúrnou hodnotou nachádzajúce sa v
zastavanom území, ako aj mimo zastavaného územia, ktoré patria medzi pozoruhodnosti
obce a dotvárajú jej kolorit,
chrániť a rešpektovať archeologické náleziská v predmetnom území a zabezpečiť ich
primeranú prezentáciu, pričom je potrebné v každom stupni územného a stavebného
konania vyžiadať stanovisko od KPÚ v Trenčíne ku každej pripravovanej stavebnej činnosti
(líniové stavby, budovanie komunikácii, bytovej výstavby apod.). Investor predloží KPÚ na
posúdenie PD pre územné a stavebné konanie za účelom definovania podmienok
archeologického výskumu potenciálnych archeologických nálezov na miestach dotknutých
pripravovanou investičnou výstavbou podľa § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového zákona.
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2.10 Požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených
systémov dopravného a technického vybavenia územia
Ochranné pásma dopravných zariadení
Podľa zákona č. 135/1961 Zb. a vyhlášky FMD č. 35/1984 § 15 je v katastrálnom území potrebné
rešpektovať ochranné pásma komunikácií:
•
•

cesta II. triedy (vzdialenosť od vozovky)
cesta III. triedy (vzdialenosť od vozovky)

25 m
20 m

Ochranné pásma letísk a leteckých pozemných zariadení

Rešpektovať ochranné pásma letiska Dubnica stanovené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn.
01259/65-20 zo dňa 08.06.1965:
Výškové obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je stanovené:
•
•
•
•

ochranným pásmom vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny s výškovým obmedzením 273
m n. m. Bpv
ochranné pásmo kužeľovej prekážkovej plochy (sklon 1:25) s výškovým obmedzením 273,00 –
335,20 m n. m. B. p. v.
ochranné pásmo šikmej prekážkovej roviny vzletových a približovacích priestorov (sklon 1:70)
s výškovým obmedzením 263,00 – 279,40 m n. m. B. p. v.,
ochranným pásmom bočnej prechodovej prekážkovej roviny (sklon 1:10) s výškovým
obmedzením 264,2 -273 m n. m. Bpv.

Ďalšie obmedzenia:
• ochranné pásmo s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí byť
riešené podzemným káblom),
• ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám (povrchová úprava objektov
a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou, externé osvetlenie objektov,
spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod. musí byť riešené svietidlami,
ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na osvetlenú plochu a nemôže spôsobiť
oslepenie posádky lietadiel, zákaz použitia silných svetelných zdrojov).
Dopravný úrad SR je potrebné požiadať o vydanie súhlasu pri stavbách:
•
•

•

ktoré by svojou výškou, prevádzkou, použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť
ochranné pásma Letiska Trenčín a Dubnica,
stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných, alebo umelých
vyvýšeninách ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§30 ods.1, písm. b),
leteckého zákona
zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priem. podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (§ 30ods. 1, písm. c),leteckého zákona
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•

zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadiel, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje( § 30 ods.1,
písm. d) leteckého zákona)

Ochranné pásma elektroenergetických zariadení

Katastrálnym územím sú trasované vedenia elektrizačnej sústavy s ochrannými pásmami, ktoré
sú vymedzené v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike § 43 Ochranné pásmo:
•
•

od 1 kV do 35 kV vrátane bez izolácie
od 220 kV do 400 kV vrátane 400 kV

10m
25 m

Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení

V zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike § 79 Ochranné pásmo a § 80 Bezpečnostné pásmo
je potrebné rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení:
•
•
•
•

od DN 201 do DN 500
do DN 500
do DN 200
do DN 150 nad 4 MPa

8 m ochranné pásmo
150 m bezpečnostné pásmo
4 m ochranné pásmo
50 m bezpečnostné pásmo

Ochranné pásma telekomunikačných zariadení

•

rešpektovať trasy telekomunikačných vedení 2x kábel + 2x HDPE a optický kábel

Ochranné pásmo vodárenských zdrojov a tokov

V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách § 32 Ochranné pásma vodárenských zdrojov a Vyhlášky č.
398/2002 o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na
ochranu vôd je potrebné rešpektovať:
• ochranné pásmo vodárenského zdroja „Nemšová“ vymedzené rozhodnutím vydaným
Okresným úradom životného prostredia v Žiline č. j.1/1484/3/94-Ad zo dňa 20. 07. 1994,
• rešpektovať ochranné pásma vodných tokov Košariský a Sedmerovský potok, v zmysle zákona
č. 364/2004 Z. z. a STN 736822 a 752102
Ochrana pred povodňami

•

rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

V k. ú. Slavnica sú realizované na poľnohospodárskej pôde odvodnenie na rozlohe cca 29 ha, ktoré je
potrebné chrániť.
Ochranné pásmo lesa

V zmysle zákona č. 326/2005 o lesoch § 10 Ochranné pásmo lesa je potrebné rešpektovať:
•

ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku

Ochranné pásmo cintorínov

V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je potrebné rešpektovať:
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•

ochranné pásmo cintorína v rozsahu 50 m.

Vodohospodársky významné toky, zraniteľné a citlivé oblasti a ochranné pásma vodárenských
zdrojov
V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je potrebné rešpektovať
ochranné pásma vodných tokov obojstranne:
• Košariský, Sedmerovský potok
5 m od brehovej čiary
V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami,
manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Taktiež je nutné
zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez trvalého
oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.

2.11 Požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov obrany
štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami,
civilnej ochrany obyvateľstva
V riešenom území obce Slavnica nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.
Z hľadiska záujmov požiarnej ochrany je potrebné:
•
•
•

pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej
ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi
predpismi,
zásobovanie obce požiarnou vodou zabezpečiť v súlade s koncepciou zásobovania
obyvateľstva obce. Pre potrebu zabezpečenia množstva požiarnej vody vychádzať z platnej
STN 73 0873.
v návrhu komunikačného systému ciest vytvárať možnosť dopravnej obsluhy a teda aj
prístupu požiarnej techniky do všetkých častí obce.

Ukrytie obyvateľstva, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb v katastri obce zabezpečiť v súlade:
•
•
•

so zákonom č. 444/2006 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických
požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.
s vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

Požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov ochrany pred povodňami
•
•
•
•

rešpektovať realizované opatrenia na vodných tokoch z hľadiska ochrany pred povodňami úpravy pred vybrežovaním veľkých vôd a zabezpečenie stability koryta na tokoch,
pri rozvoji územia obce rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a príslušné normy STN
73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2102 „Úpravy
riek a potokov“,
rešpektovať opatrenia vyplývajúce z dokumentu „Plán manažmentu povodňového rizika v
čiastkovom povodí Váhu (MŽP SR 2014),
rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
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Požiadavky vyplývajúce zo záujmov ochrany pred zosuvmi:
• rešpektovať územie stabilizovaného zosuvu v lokalite Tlstá hora (reg. č. 69388).

2.12 Požiadavky na riešenie priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia
Priestorová štruktúra katastrálneho územia obce je vzhľadom na polohu na úpätí Bielych Karpát
a čiastočne na nive Váhu veľmi rozmanitá. Pre nivu Váhu je charakteristická veľkobloková orná pôda,
ako aj osídlenie vo vzťahu na údolie Váhu. Postupne so stúpajúcou nadmorskou výškou prechádza
krajina pozvoľna cez trvalé trávne porasty ako aj remízky do lesných porastov, pričom severný cíp k.ú.
obce patrí do CHKO Biele Karpaty.
Obec vznikla zlúčením dvoch pôvodných obcí Slavnica a Vaska, ktorá v polovici 19. storočia splynula
so Slavnicou. Obec Slavnica bola samostatnou obcou až do 1.6. 1979, kedy bola spolu so susednými
obcami pripojená k obci Bolešov ak k strediskovej obci. Od 1.1. 1991 je opäť samostatnou obcou.
Súčasťou obce sú aj osady Podhorie a Tlstá Hora. Uvedené skutočnosti mali vplyv na celkový vývoj
obce a hlavne na vývoj a tvorbu urbanistickej štruktúry obce.
Samotné zastavané územie jadrovej obce Slavnica je tvorené hlavnou kompozičnou osou, tvorenou
príjazdovou komunikáciu do obce z cesty II/507 od cintorína, ktorá prechádza obcou v tvare
nepravidelného písma „U“. Na hlavnej kompozičnej osi je v súčasnosti lokalizovaný jeden verejný
priestor, ktorý združuje funkciu obecného úradu (bytový dom s funkciou Obecného úradu, kaplnky a
knižnice v parteri objektu) a domova sociálnych služieb Sloven.
Pôdorys jadrového územia obce je komponovaný okolo hlavnej kompozičnej osi v tvare "U", ktorú
pretína v priečnom smere podružná kompozičná os. Obidve kompozičné osi lemuje zástavba
rodinných domov. Líniu v tvare "U" sprevádza úzke koryto vodného toku . Pôdorysy osád Podhorie a
Tlstá Hora majú hlavnú kompozičnú os tvarovanú okolitým terénom. Kompozičnú os lemuje obytná
zástavba. Pôdorysy osád majú tvar vychádzajúci z historického vývoja, s charakteristickými prvkami
typu skupinovej cestnej dediny. Ide o typickú zástavbu formujúcu sa pozdĺž komunikácie, ktorej
pôdorys v súčasnosti pripomína tvar roztvoreného ypsilonu. V priesečníku dvoch osí ypsilonu je
možné badať centrotvorné prvky charakterizujúce významné body organizačnej osnovy osád.
Výškové zónovanie obce, vzhľadom na charakter vidieckej formy zástavby nepresahuje 2 podlažia,
okrem bytových domov 3 podlažia, bytových domov (4 podlažia) vo výstavbe pri družstve v časti
Štvrte, objektu obecného úradu 4 podlažia, objekty Centra sociálnych služieb Sloven 2podlažia +
podkrovie.
Požiadavky a ciele riešenia

V návrhu ÚPN obce pri riešení priestorového usporiadania a funkčného využívania územia uplatniť:
•

diferencovaný prístup na základe špecifikovania charakteristík jednotlivých priestorov a ich
potenciálov. Vychádzať zo skutočnosti, že k.ú. obce okrem jadrovej obce Slavnica sa skladá aj
z osád Podhorie a Tlstá Hora, ktoré si z hľadiska rozvoja vyžadujú osobitý prístup.
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•

•
•

vychádzať zo Strategického cieľa obce, špecifikovanom v PHSR obce (v štádiu
prerokovávania), ktorý znie „Zvýšenie kvality života a počtu obyvateľov obce Slavnica,
prostredníctvom sociálneho a ekonomického rozvoja.“
rozvoj územia obce orientovať severozápadne od zastavaného územia časti Slavnica po
cestu II/507, príp. južným smerom,
preveriť možnosť znovuobnovenia pôvodného parku v areáli centra sociálnych služieb Sloven

Podľa miery intervencie do územia rozlišovať typy území: stabilizované územia, rozvojové územia územia s nevhodným funkčným charakterom resp. na transformáciu, vrátane nových, pričom
v týchto územiach uplatňovať nasledovné princípy:
Stabilizované územia
• stabilizovať územia (vymedzené blokmi), v ktorých vzhľadom na dlhodobo nemenné funkčné
využitie a priestorové usporiadanie sa nepredpokladá so zmenou funkčného využitia, ani
zmenou spôsobu zástavby, pričom tieto územia považovať za kostru celkovej urbanistickej
štruktúry obce,
• v týchto územiach riešiť nadstavby, dostavby a prístavby objektov, využitie podkroví, úpravy
a výstavbu vo voľných prielukách pri zachovaní charakteru zástavby. Intervenčné zásahy v
týchto územiach realizovať s dôrazom zvýšenie kvalitatívnej úrovne priestorových, funkčných
a kompozičných princípov existujúcich urbánnych priestorov obce.
• v osadách Podhorie a Tlstá Hora, vzhľadom na ich bezprostrednú väzbu na CHKO Biele
Karpaty, funkčné využívanie a priestorové usporiadanie územia orientovať na ich celkovú
stabilizáciu bez rozširovania zastavaného územia.
Rozvojové územia
•
•

•
•

nové rozvojové plochy formovať vo vzťahu na existujúcu priestorovú štruktúru obce
a založené kompozičné princípy,
štruktúru, mierku i hustotu zástavby diferencovať podľa polohy, a to:
• v dotyku s jestvujúcim zastavaným územím,
• v pohľadovo významných bodoch a líniách panorámy obce,
• v ťažiskových rozvojových lokalitách
rozvojové územie pre funkciu bývania lokalizovať na ploche bývalého poľnohospodárskeho
družstva,
vo vzťahu na demografický vývoj obce orientovať rozvoj obce severozápadne od zastavaného
územia časti Slavnica po cestu II/507, príp. južným smerom.

2.13 Požiadavky na riešenie bývania, občianskeho
vybavenia, sociálnej infraštruktúry, výroby a rekreácie
2.13.1 Požiadavky na riešenie bývania
Z hľadiska požiadaviek na rozvoj bývania je potrebné:
•

venovať zvýšenú pozornosť bytovej výstavbe ako nosnej funkcii obce, s cieľom vytvárať
podmienky pre stabilizáciu mladších vekových skupín v obci,
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•
•
•
•
•
•
•

bytovú výstavbu usmerňovať a realizovať v súlade s existujúcim vidieckym charakterom
zástavby
vytvárať dostatočnú ponuku bývania z hľadiska rozsahu, foriem, veľkostnej, polohovej
a kvalitatívnej úrovne bytov, s dôrazom na vytváranie podmienok pre všetky sociálne skupiny
obyvateľstva,
v maximálnej miere využiť nezastavané plochy – prieluky v rámci zastavaného územia obce,
v osadách Podhorie a Tlstá Hora s rozvojom funkcie bývania uvažovať v minimálnom rozsahu,
s cieľom ponechať existujúcu urbanistickú štruktúru (len v rámci prieluk),
v návrhu ÚPN obce preveriť možnosť rozvoja obytnej funkcie v zmysle existujúceho ÚPN
kvantifikovať požiadavky na potrebu bytov a navrhnúť štruktúru jednotlivých foriem bytovej
výstavby,
uvažovať s možnosťou rozšírenia bytového fondu formou nadstavieb podkrovných bytov
v bytových domoch v rámci obnovy a rekonštrukcie existujúceho bytového fondu:
• uvažovať s možnosťou využitia neobývaného bytového fondu formou prinavrátenia
do trvalo obývaného bytového fondu, resp. s novou výstavbou,
• uvažovať s možnosťou využitia disponibilného bytového fondu pre prestavbu a
rekonštrukciu (byty III. a IV. kategórie).

2.13.2 Požiadavky na riešenie, občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry
Návrh koncepcie rozvoja občianskej vybavenosti vytvárať územnotechnické predpoklady pre
napĺňanie cieľov PHSR špecifikovanej pre 2. Prioritnú oblasť - SOCIÁLNA oblasť
•
•
•
•
•
•

vybudovanie viacúčelovej obecnej budovy, ako komunitné centrum slúžiace pre kultúrne a
spoločenské účely,
riešenie rekonštrukcie materskej školy
orientovať sa na zvýšenie kvalitatívnej úrovne jednotlivých druhov občianskej vybavenosti,
preveriť možnosť zvýšenia počtu prevádzok poskytujúcich tovary a služby, vrátane
zabezpečenia územnotechnických možností,
preveriť možnosť vytvorenia územných predpokladov pre zabezpečenie základnej zdravotnej
starostlivosti pre obyvateľov priamo v obci (praktický lekár),
rozvíjať školstvo primerane veľkostnej kategórii obce, dobudovať absentujúcu materiálno–
technickú základňu.

2.13.3 Požiadavky na riešenie výroby
•

premietnuť do ÚPN obce záväzný regulatív bodu 6 V oblasti usporiadania územia z hľadiska
hospodárskeho rozvoja: podbod 6.4 podporovať budovanie priemyselných parkov
regionálneho významu v lokalite:
• 6.4.3 Slavnica – Farské

•
•

existujúce výrobné areály z územného hľadiska považovať za stabilizované
v návrhu ÚPN obce uvažovať s efektívnym využívaním jednotlivých výrobných areálov,

2.13.4 Požiadavky na riešenie rekreácie
• rešpektovať existujúce rekreačno-športové zariadenia futbalové a florbalové ihrisko, ktoré
plní rekreačno – športovo – oddychovú funkciu pre obyvateľov obce,
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• obec, vzhľadom na svoju polohu v dotyku s CHKO, orientovať na rozvoj cykloturistiky, pešej
turistiky a agroturistiky, v súlade s princípmi trvale udržateľnosti,
• rešpektovať areál letiska (Aeroklub Dubnica nad Váhom) - športová činnosť v motorovom,
bezmotorovom lietaní a parašutizme
• vytvárať územnotechnické predpoklady pre realizáciu priorít PHSR obce, ktoré sú
špecifikované v prioritnej oblasti – Hospodárska oblasť, budovanie cyklistickej infraštruktúry:
• vybudovanie cyklotrasy Tlstá Hora – Pominovec,
• vybudovanie Vážskej cyklomagistrály
•
•
•

vytvoriť územné predpoklady pre vybudovanie detského ihriska,
vytvoriť územné predpoklady pre vybudovanie tenisových kurtov
stabilizovať a rozvíjať existujúce plochy športovísk vo väzbe na okolité funkčné plochy.

2.14 Požiadavky z hľadiska životného prostredia
2.14.1 Znečistenie ovzdušia
Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. V rámci okresu je ovplyvnený
existujúcimi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečistenia ovzdušia, automobilovou dopravou, ale
aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov. Ochrana ovzdušia v Slovenskej republike je zakotvená
v zákone č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
V rámci Environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky (SAŽP, 2010) sa riešené územie
nenachádza v zaťaženej oblasti. Južná polovica územia sa nachádza v prostredí mierne narušenom a
severná polovica územia v prostredí vysokej kvality.
Podľa Správy o stave znečisťovania ovzdušia v Trenčianskom kraji v roku 2013 (OÚ Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie) bolo v okrese Ilava evidovaných 87 prevádzkovateľov, ktorí
prevádzkovali 145 zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho 11 veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia
a 134 stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. V obci Slavnica nie sú evidované veľké, stredné ani
malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
Požiadavky v oblasti ochrany ovzdušia

•
•

•
•
•
•

rešpektovať ustanovenia zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiacej legislatívy,
systematicky znižovať emisie základných znečisťujúcich látok s dôrazom na SO2, Co2, NOx,
skleníkové plyny, tuhé emisie, prchavé organické zlúčeniny, perzistentné organické látky,
ťažké kovy a iné látky poškodzujúce ozónovú vrstvu,
v blízkosti výrobných areálov vytvoriť tzv. pufračné zóny tvorené ochrannou a izolačnou
zeleňou na zmiernenie negatívnych účinkov medzi územiami s odlišným funkčným využitím,
neumiestňovať do existujúcich výrobných území zariadenia a prevádzky so stredným alebo
veľkým zdrojom znečistenia ovzdušia,
zabezpečiť výsadbu ako aj následnú starostlivosť o ochrannú a izolačnú zeleň v blízkosti
frekventovaných komunikácií,
eliminovať negatívny vplyv intenzívnej poľnohospodárskej výroby na obytné územia v dotyku
obytného územia a veľkoblokovej ornej pôdy výsadbou hygienicko-izolačnej zelene.
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2.14.2 Znečistenie vôd
Kvalita povrchovej vody

Najvýznamnejšími tokmi v riešenom území sú Košariský a Sedmerovský potok.
V riešenom území sa nenachádza žiadny sledovaný profil na kvalitu povrchových vôd. V zastavanom
území nie je vybudovaná kanalizácia, odpadové vody sú vypúšťané do domových žúmp, čo z hľadiska
ochrany povrchových a podzemných vôd nie je priaznivý stav. Potenciálny zdroj znečistenia
povrchových a podzemných vôd predstavujú splachy z veľkoplošnej intenzívne obhospodarovanej a
hnojenej ornej pôdy.
Kvalita podzemnej vody

Hodnotenie kvality podzemných vôd je v zmysle Vyhlášky č. 354/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
Znečistenie podzemných vôd pochádza z infiltrácie povrchových vôd do riečnych sedimentov,
z priemyselných hnojív, znečistených zrážkových vôd, skládok odpadov, priemyselných a odpadových
vôd mestských a sídelných aglomerácií a poľnohospodárstva.
SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu a jeho prítokov severnej
časti oblasti povodia Váh (kvartérny útvar)
Vodný útvar zasahuje do južnej časti riešeného územia. Podzemné vody oblasti SK10000500P sú
ovplyvňované antropogénnou činnosťou najmä v sídelných aglomeráciách Považská Bystrica
a Trenčín.
V objektoch v okolí riešeného územia došlo v posledných rokoch prekročeniu limitných a prahových
hodnôt dusičnanov a mangánu. Koncentrácie stopových prvkov neboli prekročené v žiadnom z
pozorovaných objektov.
Vplyv antropogénneho znečistenia na podzemné vody kvartérnych náplavov dokumentujú aj
nadlimitné hodnoty špecifických organických látok. V uvedených monitorovacích objektoch boli
prekročené hodnoty fenantrénu, naftalénu, PCE, 1,2 cis-dichlóreténu a FLU.
Tab. 9 Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné hodnoty v objektoch útvaru SK1000500P
Č.
objektu

Názov
objektu

Ukazovatele
prekračujúce
prahové a limitné hodnoty
v r. 2013

Ukazovatele
prekračujúce
prahové a limitné hodnoty
v r. 2011

Ukazovatele
prekračujúce
prahové a limitné hodnoty
v r. 2007

Prahová
hodnota

Limitná
hodnota

Prahová
hodnota

Limitná
hodnota

Prahová
hodnota

Limitná
hodnota

16990

Nemšová

NO3-

NO3-

NO3-

NO3-

-

-

17090

Priles

Fenantrén,
PCE

Fenantrén,
PCE

-

-

-

-

332601

Dubnica SMZ

-

-

-

-

Mn

Mn

Zdroj: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2013, SHMÚ 2014; Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2011, SHMÚ 2012;
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2007, SHMÚ 2009
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SK2001800F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny
oblasti povodia Váh
V riešenom území sa nenachádza monitorovací objekt.
Požiadavky v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

•
•
•
•
•

v zmysle zákona 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečiť účinnú ochranu
povrchových a podzemných vôd pred degradáciou a ich trvalo udržateľné využívanie,
regulovať poľnohospodársku chemizáciu v súlade s ochranou vodných zdrojov
a poľnohospodárskej pôdy,
vybudovanie kanalizácie v obci,
zabrániť znehodnocovaniu podzemných vôd priesakom z nevodotesných žúmp,
dažďovú kanalizáciu riešiť vo forme otvorených rigolov, prípadne dažďových zberačov, na
pozemkoch jednotlivých rodinných domov vybudovať dažďové nádrže na polievanie záhrad
a zelene.

2.14.3 Chemická degradácia pôd
Z hľadiska kontaminácie pôd sa v katastrálnom území nachádzajú relatívne čisté pôdy. Z hľadiska
náchylnosti pôdy na acidifikáciu prevládajú v území pôdy karbonátové nenáchylné na acidifikáciu
a pôdy na minerálne bohatších substrátoch náchylné na acidifikáciu. Ukazovatele chemickej
degradácie pôd sú spracované z Atlasu krajiny, 2002.

2.14.4 Kontaminácia horninového prostredia
Hlavné zdroje kontaminácie predstavujú imisné zdroje (znečistené ovzdušie) ako aj používanie
agrochemikálií, poľnohospodárska činnosť, , odpadové hospodárstvo, doprava...). V riešenom území
sa nenachádza žiadny bodový ani plošný zdroj znečistenia. Podľa Registra environmentálnych záťaží
nie sú v riešenom území evidované environmentálne záťaže.

2.14.5 Zaťaženie prostredia hlukom
Najväčším zdrojom hluku v záujmovom území je intenzívna cestná doprava na ceste II/507, ktorá
prechádza v blízkosti zastavaného územia. Intenzívnu dopravu môžeme považovať za prevažne
líniový stresový faktor, ktorý negatívne vplýva na okolitú krajinu pozdĺž dopravných koridorov. Okrem
hluku z dopravy je potrebné spomenúť aj stacionárne zdroje hluku, ktorými sú predovšetkým areály a
prevádzky výroby a letisko.

2.14.6 Zaťaženie prostredia zápachom
Okrem zaťaženia prostredia hlukom a vibráciami kvalitu životného prostredia človeka negatívne
ovplyvňuje aj zaťaženie prostredia pachom. Tento faktor je ťažko merateľný, vyskytuje sa zväčša len
lokálne v okolí bodových zdrojov, ako sú farmy živočíšnej výroby, skládky odpadu, poľné hnojiská a
pod. V riešenom území nie sú evidované zdroje zápachu.

2.14.7 Poškodenie vegetácie
Z hľadiska zdravotného stavu lesov (Atlas krajiny SR, 2002) sa v katastrálnom území prevládajú zdravé
porasty (0-10 % defoliácia) a veľmi slabo poškodené porasty (defoliácia 11-20 %). Lesy stredne a silne
poškodené sa v území nevyskytujú.
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2.14.8 Výskyt inváznych druhov rastlín
Súčasný problém vegetácie v riešenom území predstavuje výskyt a šírenie inváznych rastlín, ktoré
svojou vitalitou a výraznými konkurenčnými vlastnosťami ohrozujú a podstatne menia prirodzené
zloženie rastlinných spoločenstiev. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
a vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 v znení neskorších predpisov je vlastník, resp. užívateľ pozemku
povinný na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy a zabrániť ich ďalšiemu šíreniu. Pri
odstraňovaní inváznych druhov rastlín je potrebné postupovať podľa prílohy č. 2 k vyhláške č.
24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Požiadavky a ciele riešenia
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

v zmysle zákona 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečiť účinnú ochranu
povrchových a podzemných vôd pred degradáciou a ich trvalo udržateľné využívanie,
rešpektovať ustanovenia zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiacej legislatívy,
rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších
predpisov,
negatívne dopady hluku riešiť budovaním pásov zmiešanej zelene pozdĺž dopravne
exponovaných komunikácií,
regulovať poľnohospodársku chemizáciu v súlade s ochranou vodných zdrojov
a poľnohospodárskej pôdy,
návrh protieróznych opatrení na pôde ohrozenou vodnou eróziou,
stavby poľnohospodárskeho drobnochovu umiestňovať iba v okrajových častiach obce
v dostatočnej vzdialenosti od stavieb na bývanie,
preferovať ekologické formy a postupy výroby,
na hraniciach bývania s plochami výroby a podnikateľských aktivít umiestňovať len výrobné
prevádzky, ktoré s vlastnou špecializáciou nebudú po stránke hlučnosti znečisťovania
ovzdušia negatívne vplývať na okolité prostredie,
zabezpečiť výsadbu ako aj následnú starostlivosť o ochrannú a izolačnú zeleň v blízkosti
výrobných a poľnohospodárskych areálov,

2.15 Osobitné požiadavky z hľadiska poľnohospodárskej
pôdy a lesnej pôdy
Lesná pôda
Rozloha lesných pozemkov je v riešenom území podľa údajov Národného lesníckeho centra (stav
8/2015) 259,58 ha. Lesnatosť územia je 33 %, nižšia o 18 % ako v okrese Ilava. Lesné porasty sa
nachádzajú v severnej časti riešeného územia ako súčasť masívu Bielych Karpát.
Poľnohospodárska pôda

Poľnohospodárska pôda zaberá z celkovej rozlohy riešeného územia 429 ha, čo predstavuje 55 %
z celkovej rozlohy územia. V rámci poľnohospodárskej pôdy sú prevládajúcimi druhmi pozemkov orná
pôda (39 %) a trvalé trávnaté porasty (15 %). Záhrady zaberajú 1,65 % a ovocné sady 0,24 %.
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Tab. 10 Druhy pozemkov v k. ú. Slavnica (stav k 8/2015)
Druh pozemku
Orná pôda

Rozloha (ha)

Podiel z PP (%)

Podiel z celk. rozlohy (%)

300,77

70,08

38,51

0

0,00

0,00

12,85

2,99

1,65

1,89

0,44

0,24

Trvalý trávny porast

113,65

26,48

14,55

Poľnohospodárska pôda

429,16

100,00

54,95

Nepoľnohospodárska pôda

351,82

-

45,05

Spolu

780,98

-

100,00

Vinice
Záhrady
Ovocné sady

Zdroj: ÚGKK SR, 2015

Požiadavky a ciele riešenia
Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy je potrebné:
•
•
•
•
•
•

chrániť poľnohospodársku pôdu v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov ako limitujúci faktor rozvoja,
v rámci optimálnejšieho usporiadania ornej pôdy rozčleniť veľkoblokovú ornú pôdu na
menšie celky a vzniknuté hranice doplniť pásmi nelesnej drevinnej vegetácie,
na pôdach ohrozených eróziou aplikovať protierózne opatrenia najmä zasakovacími pásmi,
vylúčiť pestovanie plodín podporujúcich eróziu,
obmedziť používanie agrochemikálií.
rešpektovať hydromelioračné stavby.

Z hľadiska ochrany lesnej pôdy je potrebné:
• v porastoch s vhodným drevinovým zložením a štruktúrou používať podrastový a výberkový
hospodársky spôsob,
• pri obhospodarovaní lesov ponechať aj mŕtve drevo, ktoré je dôležité pre niektoré druhy
organizmov ako aj stromy s dutinami,
• optimálne využívať lesnú dopravnú sieť, pri ťažbe používať šetrné postupy a spôsoby
približovania dreva, sklady a manipulačné priestory umiestňovať s ohľadom na potenciálnu
náchylnosť k ryhovej erózii.
• zachovať prístup k lesným pozemkom za účelom ich riadneho obhospodarovania vrátane
odvozu dreva
•

stavebnú činnosť, resp. iné využitie územia situovať min. 25 m od hranice lesných pozemkov.

2.16 Požiadavky na riešenie vymedzených častí územia obce,
ktoré je potrebné riešiť ÚPN – Z podrobnejšou
dokumentáciou
V návrhu ÚPN vymedziť časti územia obce, ktoré je potrebné riešiť formou územného plánu zóny
(resp. urbanistickej štúdie). Požiadavku stanoviť najmä pre rozvojové územia (bývania, výroby),
oddychové a rekreačné územia, územia navrhované na zmeny funkčného využitia príp. intenzifikáciu,
transformáciu.
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2.17 Požiadavky na určenie regulatívov priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia
Požiadavky na reguláciu priestorového usporiadania a funkčného využívania stanoviť v súlade s §13
stavebného zákona a §12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. Reguláciu špecifikovať pre zastavané územie,
navrhované rozvojové územia a voľnú krajinu, v členení na priestorovo homogénne jednotky – bloky,
v nasledovnej štruktúre:
• Základná charakteristika
• Vymedzenie bloku
• Funkčné využitie so stanovením:
• prípustného funkčného využitia,
• podmienečne prípustné funkčné využitie.
• neprípustné funkčné využitie,
• regulácie spôsobu a intenzity využitia územia,

2.18 Požiadavky na vymedzenie plôch na verejnoprospešné
stavby
V súlade s § 108 stavebného zákona v rámci ÚPN obce vymedziť verejnoprospešné stavby. Do
záväznej časti premietnuť VPS vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. V rámci
ÚPN obce vymedziť verejnoprospešné stavby v rozsahu:
•
•

líniových stavieb technickej infraštruktúry,
zariadenie pre komunitné centrum.

Ďalšie VPS obce budú vyšpecifikované v rámci Návrhu ÚPN obce.

2.19 Požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie
územného plánu
ÚPN obce Slavnica vypracovať v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Rozsah a obsah ÚPN spracovať
v zmysle §12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. v členení na:
•
•

Textovú (tabuľkovú) časť
Grafickú časť
• Širšie vzťahy
• Komplexný výkres priestorového uspor. a funkčného využívania územia
• Ochrana prírody a tvorby krajiny a prvky ÚSES
• Výkres verejného dopravného vybavenia
• Výkres verejného technického vybavenia
• Perspektívne použitie PP na nepoľnohospodárske účely
• Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
• Výkres regulácie

M 1:50 000
M 1: 5000
M 1: 5000
M 1: 5000
M 1: 5000
M 1: 5000
M 1: 5000
M 1: 5000

V textovej a grafickej časti zdokumentovať smernú a záväznú časť navrhovaného riešenia.
ZADANIE ÚPN-O SLAVNICA

45

