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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
vypracované podľa §5 zákona č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a prílohy č.2 tohto zákona

I. Základné údaje o obstarávateľovi
I.1. Názov

Obec Trebatice –
dokumentácie obce

obstarávateľ

územnoplánovacej

I.2. Identifikačné číslo

313106

I.3. Adresa sídla

Obecný úrad
922 10 Trebatice

I.4. Oprávnený zástupca obstarávateľa

Mgr. Juraj Valo, starosta obce Trebatice

I.5. Kontaktná osoba

Ing. arch. Marianna Bogyová, (poverená obstarávaním
Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Trebatice,
v zmysle §2a zákona č. 50/1976 Zb. - Stavebného
zákona v znení neskorších predpisov)
adresa: N. Teslu 4404/1, 921 01 Piešťany
telefón: 033 7628810, 0905 643 581 , aabp@aabp.sk
možné miesto konzultácie:
Obecný úrad Trebatice

II. Základné údaje o strategickom dokumente
II.1. Názov
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce (v skratke ZaD č.1 ÚPN-O) Trebatice
II.2. Charakter
Charakteristika podľa zákona 24/2006 Z.z.:
Strategický dokument – Územnoplánovacia dokumentácia
(administratívne územie obce Trebatice), čiastkové zmeny a doplnky

miestneho

významu

II.3. Hlavné ciele
Ciele:
• aktualizácia platného územnoplánovacieho dokumentu obce t.j. Územného plánu obce
Trebatice, ktorá zohľadní zmenené predpoklady, za ktorých bol pôvodný územný plán
schválený
• zabezpečenie trvalého súladu činností v riešenom území obce, vo väzbe na susedné
obce, na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy, na šetrné
využívanie prírodných zdrojov, civilizačných a kultúrnych hodnôt.
• definovanie zaťaženia územia uvažovaným zámerom a požiadavky na verejné a
technické vybavenie, ktoré z realizácie zámeru vyplynú
• definovanie limitov pre situovanie stavebných objemov v území s ohľadom na jestvujúce
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•

danosti lokality (ochranné pásma, kontaktné funkcie)
definovanie podmienok, ktoré bude potrebné pre uvedené zámery dodržať

Dôvodom sú:
• zmenené predpoklady, za ktorých bol pôvodný ÚPN- O schválený,
• investičný zámer spoločnosti „RAL group“ s.r.o. realizovať a prevádzkovať v obci
Trebatice čerpaciu stanicu pohonných hmôt
• potreba časovej a funkčnej úpravy riešeného územia o nové aktivity, kompatibilné
s ostatnými funkčnými systémami v území.
Predmetom je:
• Rozdelenie výhľadovej výrobnej lokality č. 2b (medzi cestou II/499 a motorkárskou
dráhou) a preradenie jej časti do návrhového obdobia, ako funkčnú plochu “Doprava
a dopravné zariadenia“ a stanovenie urbanizačných pravidiel v danej polohe vrátane
križovatky ciest II/504 a II/499.
• Úprava zastavaného územia v lokalite č.9 (pri futbalovom štadióne) a s tým súvisiaca
úprava hraníc funkčnej plochy športu a rekreácie.
• Spresnenie limitov vo všetkých navrhovaných rozvojových lokalitách a prehodnotenie
pôvodných regulačných zásad a opatrení v príslušnej textovej a záväznej časti ÚPN O
• Zrušenie etapizácie pre všetky lokality ÚPN-O. Bude len etapa návrhu a výhľadu.
II.4. Obsah (osnova)
Dokumentácia ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice bude vypracovaná ako samostatná príloha
schválenej územnoplánovacej dokumentácie obce – Územného plánu obce Trebatice.
Metodicky bude spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona v znení
neskorších predpisov a ustanovení vyhl. č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD, vychádzajúc
z požiadaviek obstarávateľa a zo štruktúry platného územného plánu.
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Trebatice sa dotýkajú úpravy:
- textovej časti v štruktúre kapitol platného územného plánu
- záväznej časti, včítane Schémy záväzných častí verejnoprospešných stavieb.
grafickej časti, hlavných výkresov (č.2 – Komplexný výkres priestorového usporiadania
a funkčného využitia územia, č.3 – Technická infraštruktúra – Dopravné riešenie, č.8 –
Výkres použitia PPF na nepoľnohospodárske účely), s ekvivalentnou platnosťou aj pre
ostatné hlavné výkresy ( č.1 - Širšie vzťahy, č. 4 Technická infraštruktúra – Vodovod
a Kanalizácia, č. 5 Technická infraštruktúra – Elektrifikácia, č. 6 Technická infraštruktúra –
Plynofikácia, č. 7 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny).
Záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce bude meniť a dopĺňať
VZN obce Trebatice č. 1/2010, zo dňa 21.01.2010, ktorým bola vyhlásená záväzná časť
ÚPN-O Trebatice.
Po formálnej stránke v grafickej časti budú zmeny zobrazené na samostatných priesvitkách
na dotknutých výrezoch hlavných výkresov v zhodných mierkach.
II.5. Uvažované variantné riešenia
Výsledný dokument ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice nebude obsahovať variantné riešenia.
Varianty pre prípadné posúdenie v ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice sú riešené návrhom a nulovým
variantom.
(Za nulový variant sa považuje variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument
neprijal.)
II.6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
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Vecný harmonogram prác na ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice, bude v súlade so zák. 50/1976 Zb.Stavebným zákona, v znení neskorších predpisov a s Vyhláškou č.55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii :
A. Prípravné práce :
• Určenie predmetu a hraníc riešeného územia
• Zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice, spôsobom
v mieste obvyklým - verejnou vyhláškou na úradnej tabuly obce, umiestnením oznamu na
internetovej stránke obce.
• Vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice
a odovzdanie OUŽP v Piešťanoch.
B. Vypracovanie návrhu ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice
(podľa §31 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov)
C. Prerokovanie návrhu ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice
v zmysle § 22 zák. č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov
C.1 zverejnenie oznámenia o začatí prerokovania návrhu ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice
spôsobom v mieste obvyklým, so žiadosťou o stanovisko. (§22 ods. 1,2 SZ)
C.1.1 verejnou vyhláškou na úradnej tabuli obce
C.1.2 doručením jednotlivo (dotknuté orgány, organizácie, správcovia sietí a susedné
obce)
C.2 sústredenie a spracovanie obdržaných stanovísk, dohoda s dotknutými štátnymi orgánmi
C.3 vyhodnotenie obdržaných stanovísk a pripomienok k návrhu
C.4 opätovné prerokovanie stanovísk a písomných pripomienok k návrhu, ktoré neboli
zohľadnené s tými, ktorí ich uplatnili.(§ 22 ods. 7 SZ)
D. Schválenie ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice
D.1 príprava materiálu na schválenie (§24 SZ)
D.1.1 zapracovanie akceptovaných pripomienok do návrhu ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice ZaD
č.1 ÚPN-O Trebatice
D.1.2 vypracovanie správy o prerokovaní spolu s návrhom na rozhodnutie o námietkach
a pripomienkach.
D.1.3 vypracovanie návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie
D.2 preskúmanie návrhu ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice Krajským stavebným úradom v Trenčíne
(§25 SZ).
D.3 schválenie ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice v obecnom zastupiteľstve a vyhlásenie všeobecne
záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej
dokumentácie (§26, 27 ods. 1,2 SZ).
D.4 práce po schválení
D.4.1 zverejnenie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť územnoplánovacej dokumentácie na internete (§27 ods. 2 SZ)
D.4.2 vyvesenie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť územnoplánovacej dokumentácie na úradnej tabuli obce (§27 ods. 2a SZ)
D.4.3 uloženie ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice:
• Obecný úrad obce Trebatice,
• Stavebný úrad Trebatice
• Krajský stavebný úrad v Trnave
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D.4.4 vyhotovenie registračného listu o obsahu ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice, ktorý sa spolu s
kópiou uznesenia o schválení doručí MDVRR SR. Tým sa stáva súčasťou informačného
systému o územnom plánovaní.

II.7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice :
• vychádzajú z nadradenej ÚPD, ktorou je strategický dokument ÚPN VUC Trnavského
kraja v znení neskorších zmien a doplnkov.
• menia a dopĺňajú Územný plán obce (ÚPN-O) Trebatice, schválený uznesením
obecného zastupiteľstva obce Trebatice č. 6/1/2010, zo dňa 21.01.2010. Záväzná časť
bola vyhlásená VZN č. 1/2010, zo dňa 21.01.2010
Návrh ZaD č.1 ÚPN-O je v súlade so záväznými časťami:
ÚPN VUC Trnavského kraja. Záväzná časť bola vyhlásená nariadením vlády SR
č. 183/1998 Z. z
- ZaD č.1 ÚPN VUC Trnavského kraja . Záväzná časť bola vyhlásená nariadením
vlády SR č. 111/2003,
- ZaD č.2 ÚPN VUC Trnavského kraja schválené uznesením Zastupiteľstva
Trnavského samosprávneho kraja č. 217/2007/13 zo dňa 04.07.2007. Záväzná
časť bola vyhlásená, VZN č.11/2007,
II.8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Trebatice
II.9. Druh schvaľovacieho dokumentu
Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Trebatice
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
III.1. Požiadavky na vstupy
•

Vymedzenie riešeného územia
- Zmena 1.1: lokalita č. 2b (medzi cestou II/499 a motorkárskou dráhou)
- Zmena 1.2: lokalita č. 9 pri štadióne
- Spresnenie limitov a prehodnotenie pôvodných regulačných zásad a opatrení v
príslušnej textovej a záväznej časti ÚPN O - platí pre všetky navrhované rozvojové
lokality ÚPN-O Trebatice
- Zrušenie etapizácie pre všetky lokality ÚPN-O. Bude len etapa návrhu a výhľadu.

• Obmedzujúce faktory pre riešenie:
Zmena 1.1 lokalita 2b:
- existencia VN vedenia v lokalite 2b, so svojim ochranným pásmom
- existencia ochranného pásma ciest II. triedy. Vzniká potreba požiadať o výnimku
z ochranného pásma ciest.
- existencia ochranných pásiem letiska Piešťany
Zmena 1.2 lokalita č. 9 pri štadióne nemá obmedzenia
•

Požiadavky vyplývajúce z územného plánu obce Trebatice
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Vzhľadom k tomu, že dochádza čiastočne k zmene funkčného využitia lokality 2b, bude
potrebné vyhodnotiť vzťah navrhovanej koncepcie riešenia k platnému ÚPN-O Trebatice a to
najmä z hľadiska zásobovania riešeného územia pitnou vodou, odvádzanie splaškových
a dažďových vôd z územia, zásobovania elektrickou energiou a zemným plynom a ostatnými
médiami.
Územie pre riešenie širších vzťahov bude dokladovať spôsob urbanistického začlenenia
riešeného územia v rámci koncepcie obce.
•

Požiadavky z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia:
- určiť podmienky zabezpečenia ochrany a tvorby životného prostredia
- zosúladiť koncepciu využitia územia s krajinno-ekologickými podmienkami územia,
- rešpektovať ochranné, hygienické a bezpečnostné pásma,
- hustotu zástavby riešiť s rešpektovaním polohy územia v danom urbanizovanom
prostredí,
- rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov,
- rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení,
- rešpektovať ustanovenia zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, v znení
neskorších predpisov
- rešpektovať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- rešpektovať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane pred hlukom
a vibráciami,
- rešpektovať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
- rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov
- rešpektovať ustanovenia zákona č. 44/1988 Z.z. banský zákon, v znení neskorších
predpisov a zákona č. 569/2007 Z.z. geologický zákon, v znení neskorších predpisov
- rešpektovať zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov

• Požiadavky z hľadiska dopravnej a technickej infraštruktúry:
dokumentácia musí byť v súlade s platnými normami STN EN a platnou legislatívou v oblasti
cestnej dopravy a technickej infraštruktúry.
III.2. Údaje o výstupoch
V tomto štádiu sa nedajú jednoznačne definovať. Výstupy tohto strategického dokumentu
budú zrejmé zo záväznej a smernej časti dokumentu, obsahujúce regulatívy navrhovanej
rozvojovej plochy, v rozsahu ako vyplýva z §12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej
dokumentácii a územnoplánovacích podkladov a §13 stavebného zákona. Záväzné časti
budú vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením ( VZN ) obce Trebatice.
III.3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
V súčasnosti platná legislatíva na úseku ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia,
ako aj povoľovací systém, zahŕňajúci tiež posudzovanie vplyvov jednotlivých činností
(investičných zámerov) na životné prostredie – EIA, prispeje k zamedzeniu negatívnych
vplyvov ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice na jednotlivé zložky životné prostredie.
Riešenie dokumentu musí vytvárať predpoklady pre zosúladenie navrhovaných funkcií s
podmienkami okolitej krajiny. Požadované aktivity do územia budú včlenené tak, aby došlo k
uspokojeniu záujmov a potrieb spoločnosti na jednej strane a súčasne nebola narušená
ekologická stabilita krajiny.
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• Predpokladané vplyvy na jednotlivé zložky ŽP
Zmena 1.1 lokalita 2b:
pôda- predpokladá sa záber poľnohospodárskej pôdy mimo zastavané územie.
ovzdušie – lokalita je v kontakte s voľnou krajinou, náchylnou na veternú eróziu. Návrhom sa
vytvoria podmienky pre izolačnú funkciu medzi zastavaným územím a voľnou
poľnohospodárskou krajinou. Navrhované funkcie nebudú mať výrazný vplyv na hlučnosť
a prašnosť prostredia a zvýšené emisie, lebo výrazným zdrojom týchto negatívnych vplyvov
sú jestvujúce cesty II. triedy.
povrchové vody – v lokalite, ani jej blízkosti sa povrchové vody nenachádzajú.
spodné vody- v spojitosti s návrhom ČS PHM je potrebná ochrana zariadenia proti úniku
ropných látok (dvojplášťová nádrž, odlučovače ropných látok, izolácie), čo však bude
predmetom ďalšej predprojektovej a projektovej prípravy tohto zariadenia, rovnako ako
systém odpadových vôd.
odpady- obec Trebatice má vypracovaný Program odpadového hospodárstva. Riešenie sa
naň naviaže.
Zmena 1.2 lokalita 9: neovplyvňuje životné prostredie
III.4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Vo väzbe na ciele spracovania ZaD sa nepredpokladá negatívny priamy ani nepriamy vplyv
na zdravie obyvateľstva. Úlohou strategického dokumentu je vylúčiť negatívne vplyvy na
zdravotný stav obyvateľov, resp. stanoviť záväzné regulatívy ich eliminácie.
III.5. Vplyvy na chránené územia
•
•
•

V katastrálnom území obce Trebatice sa nenachádza lokalita NATURA 2000 - územie
európskeho významu, ani chránené vtáčie územia.
V riešených lokalitách, ani v ich blízkosti sa nenachádza žiadne chránené územie, ktoré
by boli novým funkčným využitím negatívne ovplyvnené.
V riešenom území a ani v okolí sa nevyskytujú žiadne prvky ÚSES, žiadny ekosystém.

Z vyššie uvedeného v bodoch III.1-5 nie je predpoklad negatívnych vplyvov dokumentu na
krajinu a prírodu a na režim ich ochrany.
III.6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
Možné riziká súvisiace s implementáciou predmetu ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice budú
eliminované nastolenou stratégiou kvalitného, čistého životného prostredia, vychádzajúcou z
princípov trvalo udržateľného rozvoja. Uplatnenie dokumentu preto nepredpokladá riziká
z hľadiska životného prostredia.
III.7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Nepredpokladajú sa negatívne vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
IV. Dotknuté subjekty
IV.1 Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení
Občania obce Trebatice, a okolitých obcí a miest (Piešťany, Krakovany, Vrbové, Borovce)
- Fyzické a právnické osoby podnikajúce v obci
- Spoločenské organizácie a záujmové združenia na území obce
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IV.2. Zoznam dotknutých subjektov
1. Krajský stavebný úrad Trnava, odb. ÚP
2. Krajský úrad životného prostredia Trnava, odb. ochrany prírody a tvorby krajiny
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
4. Krajský pozemkový úrad Trnava
5. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava
6. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK Piešťany
7. Obvodný úrad Trnava – odb. krízového riadenia a CO
8. Trnavský samosprávny kraj – odbor regionálneho rozvoja
9. Trnavský samosprávny kraj – odbor dopravy
10. Obvodný úrad životného prostredia Piešťany, odbor štátnej správy zložiek život.
prostredia
11. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchran. zboru v Trnave
12. Okresný dopravný inšpektorát
13. Slovenská správa ciest Bratislava
14. Správa a údržba ciest TSK
15. Krajský pamiatkový úrad
16. Ministerstvo obrany SR, Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu
17. Min. životného prostredia SR, odb. geolog. práva
18. Letecký úrad SR odbor letísk, oddelenie ochranných pásiem letísk LPZ
19. MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel
20. Obvodný banský úrad
21. Mesto Piešťany
22. Obec Krakovany
23. Mesto Vrbové
24. Obec Borovce
IV.3. Dotknuté susedné štáty
Obec Trebatice nesusedí s územím iného štátu.
V. Doplňujúce údaje
V.1. Mapová a iná grafická dokumentácia
Grafická časť ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice bude vypracovaná v súlade s vyhl. 55/2001 Z.z :
ako samostatná príloha schválenej územnoplánovacej dokumentácie obce
Grafické prílohy tohto oznámenia:
1. Výrez výkresu č.2 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného
využitia územia ÚPN-O Trebatice
2. Legenda k výkresu č. 2 ÚPN-O Trebatice
3. Výrez výkresu č.2 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného
využitia územia ÚPN-O Trebatice, so zakreslením ZaD č.1
4. Legenda k výkresu č. 2 ZaD č.1
V.2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu
•
•
•
•

Schválený ÚPN – O Trebatice
Schválený ÚPN VUC Trnavského kraja a jeho zmeny a doplnky
Požiadavky na riešenie definované obstarávateľom ÚPD
Evidenčné údaje pre vyhodnotenie prípadného použitia poľnohospodárskej pôdy na iné
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•
•
•
•

účely v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
Informácie o limitujúcich faktoroch, ktoré sa v území nachádzajú
Mapové podklady riešeného územia
Podklady o súčasnom stave dotknutej lokality, jej funkčnej štruktúre, technickej
a dopravnej infraštruktúre a ďalších javoch v území
Rozpracovaná dokumentácia pre územné konanie na výstavbu a prevádzkovanie
čerpacej stanice pohonných hmôt

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
v Trebaticiach, dňa 16.04.2012
VII. Potvrdenie správnosti údajov
VII.1 Meno spracovateľa oznámenia
Ing. arch. Marianna Bogyová
poverená obstarávaním ZaD č.1 ÚPN-O Trebatice, v zmysle §2a zákona č. 50/1976 Zb Stavebného zákona v znení neskorších predpisov
VII.2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa,
pečiatka

Mgr. Juraj Valo, starosta obce Trebatice
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