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A) DÔVODY NA OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 

Návrh zadania pre Územný plán obce Dolné Srnie je spracovaný v zmysle ustanovení §2, §8 a §20 
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a 
v znení §8 vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. 

Dôvodom na obstaranie Územného plánu obce Dolné Srnie sú najmä: 
• zmenené územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady  
• Zosúladenie rozvoja obce so záväznými podmienkami rozvoja regiónu Trenčiansky samosprávny 

kraj v zmysle schváleného Územného plánu veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho 
kraja, schváleného 14.04.1998, uznesením vlády SR č.284/1998, ktorého záväzná časť je 
vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/1998 Z. z., uverejnenom v Zbierke zákonov, čiastka 54 z 
roku 1998 a jeho zmenami a doplnkami: 
- č. 1/2004 (ZaD č.1/2004 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom TSK 

uznesením č.259/2004 dňa 23.6.2004. Všeobecne záväzné nariadenie TSK č.7/2004, ktorým 
sa vyhlásili Zmeny a doplnky č. 1/2004 záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, bolo 
schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 260/2004 zo dňa 23.6.2004.  

- č. 2 územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ZaD č.2 ÚPN VÚC TK). 
Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 297/2011, dňa 26.10.2011, 
záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením TSK č.8/2011. 

• zabezpečenie optimálnych zásad vecnej a časovej koordinácie stavebnotechnických priestorových 
a územných aktivít v obci a priľahlej krajine 

• vytvorenie platnej a záväznej koncepčnej platformy pre umožnenie využívania hospodárskej pomoci 
Európskej únie najmä pri realizácií rozvojových programov 

B) URČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV ROZVOJA ÚZEMIA VYJADRUJÚCICH ROZVOJOVÝ PROGRAM 
OBSTARÁVATEĽA A VARIANTY A ALTERNATÍVY ROZVOJA ÚZEMIA  

b.1. GLOBÁLNY CIEĽ 
Zabezpečiť vyvážený trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj obce s dlhodobým programom 

postupného napĺňania zámerov a deficitov obce a vytvárania podmienok pre plnohodnotné 
uspokojovanie životných potrieb jej obyvateľov. 

Pre budúci trvale udržateľný, proporcionálny rozvoj obce Dolné Srnie sú vytipované strategické ciele 
a zámery za príslušnú rozvojovú oblasť, v rámci ktorých sú zahrnuté aj projektové zámery občanov a 
právnických osôb sídliacich na území obce.  

b.2. STRATEGICKÉ CIELE A PRIORITY 
• podpora priaznivého demografického vývoja v obci 
• zlepšovanie podmienok pre ekonomickú aktivitu obyvateľov, rozvoj podnikania 
• vytváranie podmienok a podpora činnosti záujmových spolkov a občianskych združení, rozvíjanie 

kultúrnych, športových a spoločenských tradícií v obci 
• ochrana prírodného potenciálu obce  
• vytvorenie oddychových a zelených zón v obci, rozvoj cestovného ruchu 
• dobudovanie a rozvoj technickej infraštruktúry vo všetkých častiach obce 
• výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba obecných komunikácií, ulíc a chodníkov 
• dobudovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry, nová výstavba a rekonštrukcia bytového fondu obce, 

odstránenie neobývaných, starých a nevyhovujúcich stavieb, najmä hospodárskych budov v obci, 
rozvoj obchodu a služieb 

b.3. HLAVNÝMI ÚLOHAMI PRE RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÚ NAJMÄ: 
• stanovenie koncepcie dlhodobého rozvoja obce, stratégie a zásad tohto rozvoja a jeho priemetu do 

územia obce v rozsahu jeho katastra; 
• určenie regulatívov priestorového usporiadania a využívania územia obce v rozsahu jeho katastra, 

osobitne však najmä v zastavanom a na zástavbu navrhovanom území obce; 
• prehĺbenie a usmernenie koncepčných zámerov, ale aj limitov a lokálnych obmedzení, vyplývajúcich 

z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, z jej záväzných častí a z ostatných 
územnoplánovacích podkladov a odvetvových koncepcií; 

• vymedzenie chránených území, objektov a ochranných pásiem a zabezpečenie ochrany 
historického dedičstva, ochrany prírody, tvorby krajiny, a ekosystémov; 
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• určenie zásad a možností činností v území obce a racionálneho využívania prírodných zdrojov tak, 
aby sa neprekročilo únosné zaťaženie územia, zabezpečil sa trvale udržateľný rozvoj obce, 
vytvárala sa a udržiavala ekologická stabilita krajiny na jeho katastrálnom území; 

• vytváranie podmienok tvorby kvalitného životného a obytného prostredia v jednotlivých funkčných 
zónach obce; 

• tvorba koncepcie zabezpečenia územia obce verejnou dopravnou a technickou vybavenosťou; 
• vytváranie predpokladov saturácie územia zariadeniami sociálnej infraštruktúry a ostatného 

verejného občianskeho vybavenia; 
• priestorové riešenie diferencovanej škály rozvoja základných funkcií a aktivít bývania a občianskej 

vybavenosti, výroby, športu, rekreácie a zotavenia; 
• vytváranie podmienok a opatrení na sanáciu urbánnych štruktúr, zástavby a intenzívne využívaných 

častí krajiny; 
• návrh podmienok využívania územia; 
• vymedzenie zastavaného územia obce a určenie verejnoprospešných stavieb; 
• stanovenie potreby vypracovania podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie a 

územnoplánovacích podkladov; 
• koordinácia aktivít a riešenie konfliktov a stretov záujmov. 

b.4. VÝCHODISKÁ PRE SPRACOVANIE ZADANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE DOLNÉ SRNIE 
Východiskami pre spracovanie zadania boli: 

• Prieskumy a rozbory pre územný plán obce Dolné Srnie, spracoval DONUM spol. s r.o., jún 2007 
• aktualizácia zásadných údajov v prieskumoch a rozboroch k roku 2017 
• podklady poskytnuté obstarávateľom  
• zámery vyplývajúce z prípravných a prieskumných prác 
• stanoviská dotknutých subjektov obdržané v prípravných prácach k ÚPN-O v roku 2017 
• požiadavky obce definované na rokovaniach s obstarávateľom 
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C) VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

c.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBCI 
Obec: Dolné Srnie 
Obecný úrad: Dolné Srnie 242, 916 41 Dolné Srnie 
Kód obce: 505951 
IČO 00311511 
PSČ: 916 41 
Počet obyvateľov k 31.12. 2018: 987 
Rozloha: 878,7980 ha 
Prvá písomná zmienka: v roku 1477 
Samosprávny kraj: Trenčiansky 
Kód kraja: 300 
Okres: Nové Mesto nad Váhom 
Kód okresu: 304 
Región: Javorina 
Nadmorská výška:  v strede obce 225 m n. m., v chotári 205 -348 m n. m. 
Súradnice 48°48'05.8"S 17°49'11.2"V 

c.2. POLOHA OBCE 
Obec sa nachádza asi 3 km severozápadne od Nového Mesta nad Váhom na styku 

výbežkov Myjavskej pahorkatiny a Podunajskej nížiny, v podhorí Bielych Karpát v podjavorinskom kraji. 
Obec patrí k povodiu Váhu, katastrom preteká potok Klanečnica, ktorý pramení na moravskej strane 
Bielych Karpát a jeho náplavový kužeľ vytvoril rovinatý charakter prevažnej časti katastra. 
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c.3. RIEŠENÉ ÚZEMIE 
Riešeným územím územného plánu obce je celý kataster obce o výmere 878,7980 ha. Z toho 

zastavané územie je o výmere 67,2961 ha. 

c.3.1. ŠTRUKTÚRA KATASTRA OBCE 
 Celková výmera obce:  878,7980 ha 100% 
Poľnohospodárská pôda spolu:  746 ha  85%  
- Pôda orná:  604 ha  81,01%  
- Trvalé kultúry:    
 Chmelnice:  0 ha  0,00%  
 Vinice:  0 ha  0,00%  
 Záhrady:  32 ha  4,24%  
 Ovocné sady:  1 ha  0,19%  
- Trvalé trávnaté porasty:  109 ha 14,56% 
Pôda nepoľnohospodárská spolu:  133 ha  15%  
- Lesný pozemok:  28 ha  21,27%  
- Vodná plocha:  7 ha  5,35%  
- Plocha zastavané nádvoria:  69 ha  51,79%  
- Plocha ostatná:  29 ha  21,59% 

Zdroj: http://demogeografia.webinfo.sk/zobraz.php?akce=obec&id=505951 
 
 

D) POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z VYŠŠEJ A PREDCHÁDZAJÚCEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ 
DOKUMENTÁCIE 

 
d.1. POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU NA ÚZEMIE OBCE, VRÁTANE 

VÝSTUPOV ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI 
Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre obec Dolné Srnie je  

• Územný plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho kraja, schválený 14.04.1998, 
uznesením vlády SR č.284/1998, ktorého záväzná časť je vyhlásená Nariadením vlády SR č. 
149/1998 Z. z., uverejnenom v Zbierke zákonov, čiastka 54 z roku 1998  

a jeho zmeny a doplnky: 
• Zmeny a doplnky č. 1/2004 (ZaD č.1/2004 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený 

Zastupiteľstvom TSK uznesením č.259/2004 dňa 23.6.2004. Všeobecne záväzné nariadenie TSK 
č.7/2004, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, 
bolo schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 260/2004 zo dňa 23.6.2004.  

• Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ZaD č.2 ÚPN 
VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č.297/2011 dňa 
26.10.2011. Všeobecne záväzné nariadenie TSK č.8/2011, ktorým sa vyhlásili záväzné časti Zmien 
a doplnkov ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja bolo vyhlásené Zastupiteľstvom TSK dňa 26.10.2011. 

• Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ZaD č.3 
ÚPN-VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č.98/2018 dňa 
28.5.2018. Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 7/2018, ktorým sa vyhlásili záväzné časti Zmien 
a doplnkov ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja bolo vyhlásené Zastupiteľstvom TSK dňa 28.5.2018, 
účinnosť nadobudlo 29.6.2018. 

 
Všetky záväzné regulatívy vyplývajúce Zo záväzných častí uvedeného ÚPN VÚC Trenčianskeho 

kraja a zo záväzných častí jeho zmien a doplnkov je potrebné v územnom pláne obce Dolné Srnie 
rešpektovať a premietnuť do záväznej časti územného plánu obce. Priamo pre obec Dolné Srnie 
vyplývajú nasledovné: 
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d.1.1. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY VYPLÝVAJÚCE Z ÚPN-VÚC TRENČIANSKEHO KRAJA 
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 medzinárodného významu, ktorý je potrebné zapojiť do širších 
medzinárodných sídelných súvislostí, čo predpokladá:  
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),  

1.2  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, pri zohľadnení suburbanizačných procesov, čo znamená:  
1.2.1 podporovať predpoklady vytvorenia trenčianskeho ťažiska osídlenia ako 
aglomeráciu celoštátneho významu s prepojením na najvyššiu európsku polycentrickú 
sústavu aglomerácií a miest,  
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:  
1.3.5 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.  
1.3.9 podporovať ekonomickými a organizačnými nástrojmi aglomeračný rozvoj osídlenia 
predovšetkým v zázemí sídelných centier Trenčín, Prievidza, Považská Bystrica, Púchov, 
Nové Mesto nad Váhom, ktoré tvoria priestory najvýznamnejších ťažísk osídlenia,  

1.4 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  
1.5  Rozvíjať centrá osídlenia ako centrá zabezpečujúce vyššiu a špecifickú občiansku 

vybavenosť aj pre obce v ich zázemí.  
1.8  Podporovať rozvoj centier druhej skupiny, ktoré tvoria jej druhú podskupinu: Nové Mesto 

nad Váhom, Púchov, predovšetkým rozvoj týchto zariadení:  
1.8.1 správy a súdov okresného významu,  
1.8.2 stredných škôl s maturitou,  
1.8.3 špecifických škôl,  
1.8.4 inštitútov vzdelávania dospelých,  
1.8.5 zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia,  
1.8.6 kultúrnych zariadení okresného a nadregionálneho významu,  
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1.8.7 nákupných a obchodných stredísk,  
1.8.8 technologických centier a parkov,  
1.8.9 cestovného ruchu a rekreácie, voľného času, s dostatočnými plochami zelene,  

1.14  Podporovať rozvoj centier osídlenia lokálneho významu v sídlach, ktoré zabezpečujú 
komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia. Ide o sídla:  
1.14.4 v okrese Nové Mesto nad Váhom: Bošáca, Zemianske Podhradie, Moravské 
Lieskové, Bzince pod Javorinou, Lubina, Kočovce, Považany, Lúka, Čachtice, Podolie a 
Horná Streda,  
V týchto centrách podporovať predovšetkým rozvoj následných zariadení:  
a) základných škôl,  
b) predškolských zariadení,  
c) zdravotníckych zariadení všeobecných lekárov, zubných lekárov a lekární,  
d) stravovacích zariadení s možnosťou ubytovania,  
e) pôšt,  
f) zariadenia opravárenských a remeselníckych služieb na pokrytie základnej potreby,  
g) nákupných zariadení na pokrytie základnej potreby,  
h) zariadení voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene,  

1.15  podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia s cieľom 
vytvoriť rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním 
špecifických druhov osídlenia,  
1.15.1 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom 
na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-
architektonických daností  
1.15.2 zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného 
charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný 
typ zástavby obcí (kopaničiarsky v podhorí Malých a Bielych Karpát, Myjavskej 
pahorkatiny, poľnohospodársky v nive Váhu a Nitry, vinohradnícky v oblasti Nového Mesta 
nad Váhom) a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov.(slovenský, 
kopaničiarsky, nemecký)  
1.15.3 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné 
prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie 
možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie 
vidieckeho priestoru.  
1.15.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, 
podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných 
informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo 
rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného 
vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života. 

1.17  Pokračovať v systematickom prieskume radiačnej záťaže obyvateľstva a vyčleniť územia 
a oblasti, kde sú potrebné protiradónové opatrenia pri výstavbe nových objektov alebo kde 
je nutné realizovať sanačné opatrenia v už existujúcom bytovom fonde s cieľom chrániť 
obyvateľov pred touto záťažou; na území, na ktorom je potrebné vzhľadom na výsledky 
monitorovania záťaže radónom realizovať potrebné protiradónové opatrenia, neplánovať 
výstavbu rekreačných objektov, nemocníc, školských a predškolských zariadení a 
liečební.  

1.18  Podporovať sídelný rozvoj vychádzajúci z princípov trvalo udržateľného rozvoja, 
zabezpečujúceho využitie územia aj pre nasledujúce generácie  

1.19  Územný a priestorový rozvoj orientovať prednostne na intenzifikáciu zastavaných území, 
na zvyšovanie kvality a komplexity urbánnych prostredí. Vytvárať podmienky pre 
kompaktný územný rozvoj, nepodporovať územné zrastanie sídiel ako aj vylúčiť výstavbu 
v územiach, vymedzených záplavovými čiarami.  

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.  

2.3  usmerňovať rozvoj rekreácie a cestovného ruchu do vhodných obcí a rekreačných lokalít, 
najmä v okrese:  
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2.3.4 Nové Mesto nad Váhom: Beckov, Lubina, Nové Mesto nad Váhom - Zelená Voda, 
Stará Turá-Dubník, Kalnica-Kalnická dolina a Stará Lehota-Bezovec,  

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,  

2.13  Podporovať rozvoj spojitého, hierarchicky usporiadaného bezpečného, šetrného systému 
cyklistických ciest slúžiaceho pre rozvoj cykloturistiky ale aj pre rozvoj urbanizačných 
väzieb medzi obcami/mestami, rekreačnými lokalitami, významnými územiami s 
prírodným alebo kultúrno-historickým potenciálom (rozvoj prímestskej rekreácie, 
dochádzanie za zamestnaním, vybavenosťou, vzdelaním, kultúrou, športom, ...):  
2.13.1 rozvojom cyklistických ciest mimo (najmä frekventovaných) ciest, rozvoj 
bezpečných križovaní cyklistických ciest s ostatnými dopravnými koridormi, budovanie 
ľahkých mostných konštrukcií ponad vodné toky v miestach križovania cyklistických ciest 
s vodnými tokmi,  
2.13.2 previazaním línií cyklistických ciest podľa priestorových možností s líniami 
korčuliarskych trás, jazdeckých trás, peších trás a tiež s líniami sprievodnej zelene,  
2.13.3 rozvojom rekreačnej vybavenosti pozdĺž cyklistických ciest, osobitnú pozornosť 
venovať vybavenosti v priesečníkoch viacerých cyklistických ciest  

2.14  Podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Váhu s trasami 
smerom na Podunajsko, Pohronie  

3.2  Zdravotníctvo  
3.2.1  Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Trenčianskeho kraja a 

napĺňanie verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  
3.2.5  Zlepšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a spokojnosť pacientov so 

zdravotnou starostlivosťou v Trenčianskom kraji.  
3.3  Sociálna starostlivosť  
3.3.1  Dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a 

minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte 
zamestnancov.  
Optimalizovať kapacity v súlade s rozhodnutiami Regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva vzhľadom na priestorové možnosti (dodržiavať 8m2 na občana)  
Dodržiavať štandardy kvality v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb 
na roky 2014 – 2020. Dodržiavať iné národné programy a Dohovor OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím  

3.3.2  Podporovať a aktívne rozvíjať sieť sociálnych služieb v súlade s prechodom 
inštitucionálnej starostlivosti na komunitný spôsob poskytovania sociálnych služieb 
(deinštitucionalizácia, transformácia)  
Podporovať napĺňanie myšlienky univerzálneho navrhovania v poskytovaní sociálnych 
služieb  
Podporovať transformáciu zariadení sociálnych služieb z veľkokapacitných na 
malokapacitné zariadenia sociálnych služieb – komunitné zariadenia sociálnych služieb  



Zadanie na spracovanie územného plánu obce Dolné Srnie 
 

  12/44 

3.3.3  Podporovať vytváranie a vytvárať ambulantné formy sociálnych služieb  
Vytvárať dostupnú a prepojenú sieť sociálnych služieb v súlade s napĺňaním potrieb 
prijímateľov sociálnej služby – občanov  

3.3.4  Usmerňovať a podporovať obce a mestá v zriaďovaní druhov sociálnych služieb ako 
zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár a pod., pre 
osoby v poproduktívnom veku vzhľadom k demografickému vývoju v územnom obvode 
Trenčianskeho samosprávneho kraja  

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, ako potenciál kultúrneho dedičstva,  
4.6.3 známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov v zmysle 
pamiatkového zákona,  
4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti 
rozptýleného osídlenia,  
4.6.6 historické technické diela.  
4.6.7 objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za kultúrne 
pamiatky, ako aj územia navrhované na vyhlásenie za pamiatkové rezervácie a 
pamiatkové zóny a ochranné pásma,  
4.6.8 pamätihodnosti, ktorých zoznam vedú jednotlivé obce. 

5 V oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ochrany 
poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov a v oblasti vytvárania a udržania 
ekologickej stability 

5.1  rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky 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,  

5.4  v jednotlivých okresoch kraja spravovať neproduktívne a nevyužiteľné pozemky podľa 
stanovištne vhodných manažmentových opatrení pre obnovu prirodzených biotopov,  

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,  

5.8  vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja,  
5.12  revitalizovať priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou podľa osobitných revitalizačných 

programov,  
5.14  rekultivovať jestvujúce vyťažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov,  
5.15  uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu kvality ovzdušia na území TSK, ktoré vyplývajú z 

aktuálnej platnej legislatívy v tejto oblasti (Programy na zlepšenie kvality ovzdušia, Akčné 
plány)  
5.15.1 zohľadňovať pri rozvoji urbanizácie pôsobenie hluku z dopravy a v prípade potreby 
navrhovať protihlukové opatrenia, 
5.15.2 podporovať účinnú a postupnú sanáciu starých environmentálnych záťaží, vrátane 
banských diel,  
5.15.3 klásť dôraz na situovanie bývania mimo území s vysokým radónovým rizikom, resp. 
pred výstavbou stanoviť výšku radónového rizika2  
5.15.4 pri návrhu výstavby priemyselných areálov na dotyku s obytnou zónou zabezpečiť 
ochranu vnútorného prostredia budov a priľahlého vonkajšieho chráneného územia pred 
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hlukom z vonkajšieho prostredia,  
5.15.5 pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii dopravných stavieb zabezpečiť, 
aby hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí neprekročil najvyššie 
prípustné hodnoty 

5.16  Rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných 
daností a najmä v osobitne chránených častiach prírody a krajiny (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 ochranných pásmach vodárenských zdrojov,  

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.  

5.21  v spolupráci s orgánmi ochrany prírody revitalizovať upravené vodné toky, kompletizovať 
sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov 
zvýšením podielu trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú 
podmienky na realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov  

5.26  rešpektovať pri výstavbe v obciach na území kraja inundačné územia vodných tokov, ktoré 
sú ohrozené povodňami a vymedziť ich ako neprípustné z hľadiska umiestňovania novej 
zástavby,  

5.28  dopĺňať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásov pôvodných domácich druhov drevín a 
krovín pozdĺž vodných tokov; budovať zatieňovacie pásy zelene pozdĺž odkrytých vodných 
tokov,  

5.29  rešpektovať zaplavované pobrežné pozemky neohrádzovaných vodných tokov, ochranné 
pásma hrádzí a tokov, inundačné územia, kde podľa okolností uplatňovať predovšetkým 
trávne, travinno-bylinné porasty,  

5.30  podporovať revitalizáciu vodných tokov, upravených vodných tokov a priľahlých 
pobrežných pozemkov z dôvodov vodohospodárskych, ekostabilizačných, krajinotvorných 
a estetických funkcií,  

5.31  Zamedziť vzniku prívalových vôd v území napr:  
• navrhovať systémy poldrov, záchytných priekop, retenčných nádrží v krajine a vhodné 

systémy terénnych úprav  
• minimalizovať výstavbu spevnených plôch v krajine  

5.32  Podporovať zadržiavanie zrážkových vôd v území, formou prírodných retenčných nádrží, 
jazierok, budovaním občasných vodný h plôch plnených len zrážkami, dopĺňaním plôch 
zelene  

5.33  Nepovoľovať rozvoj osídlenia v zosuvných územiach, vyznačiť ich v územných plánoch 
obcí a rešpektovať ich ako nezastaviteľné územie  

5.34  zvyšovať mieru zastúpenia prírodných prvkov v zastavaných územiach najmä vo 
verejných priestoroch; rozvíjať krajinnú zeleň v zastavaných územiach i vo voľnej krajine.  

5.35  Územnoplánovacími nástrojmi presadzovať realizáciu adaptačných opatrení na zmenu 
klímy v zastavaných územiach obcí.  

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,  

7 V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 
7.1 Cestná infraštruktúra 
7.1.1  Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v jej 

ochranných pásmach.  
7.6  Hromadná doprava  
7.6.1  V návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať 

integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou.  
7.6.2  Podporovať rozvoj verejnej hromadnej dopravy a zvyšovať využívanie ekologických 

pohonných hmôt vo verejnej doprave.  
8 V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry 
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8.1.1  rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre veľmi 
vysoké napätie,  

8.1.10  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.  

8.1.11  vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja.  
8.1.15  Podporovať lepšie využívanie existujúcich centrálnych zdrojov tepla, ich rekonštrukciu, 

modernizáciu a rozšírenie, s cieľom zvyšovania účinnosti pri výrobe a distribúcii tepla  
8.2  Vodné hospodárstvo  
8.2.1  Rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov, chránených vodohospodárskych 

oblastí (Strážovské vrchy, Beskydy-Javorníky) a pásma ochrany vodovodných a 
kanalizačných potrubí  

8.2.2  rešpektovať ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych 
zdrojov,  

8.2.4  Na úseku verejných kanalizácií:  
v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie 
Slovenskej republiky, Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky a v 
súlade s plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie 
Trenčianskeho kraja:  
k) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v aglomeráciách nad 
10 000 ekvivalentných obyvateľov:  
4. Aglomerácia Nové Mesto nad Váhom,  
o) podmieniť nový územný rozvoj obcí napojením na existujúcu, resp. navrhovanú verejnú 
kanalizačnú sieť, s následným čistením komunálnych odpadových vôd v ČOV, 

8.2.5  Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a 
odporúčaniami Rámcovej smernice o vodách a Plánu manažmentu povodňového rizika v 
čiastkovom povodí Váhu, Nitry a Myjavy  
a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít,  
b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi 
smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v 
období sucha,  
c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest 
a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na tokoch v súlade s rozvojovými 
programami a koncepciou rozvoja,  
f) vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení,  
g) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné 
nevhodné činnosti  

8.2.7  V oblasti protipovodňovej ochrany  
 8.2.7.1 rešpektovať záplavové čiary, vyplývajúce z máp povodňového ohrozenia a 

povodňového rizika, hlavne v oblastiach, v ktorých možno predpokladať pravdepodobný 
výskyt významného povodňového rizika 

9.1 V oblasti odpadového hospodárstva 
9.1.1  Rešpektovať vypracované platné programy odpadového hospodárstva na úrovni štátu a 

Trenčianskeho kraja  
9.1.2  Podporovať separovaný zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho 

odpadu ukladaného na skládky,  
9.1.3  Podporovať zakladanie a rozvoj kompostární v obciach  
9.1.4  Podporovať zariadenia na spaľovanie odpadov, používajúce šetrné technológie a 

moderné odlučovacie zariadenia na znižovanie emisií a celkovo uprednostňovať 
energetické alebo termické zhodnocovanie odpadu pred skládkovaním,  

9.1.5  Podporovať zmapovanie a odstránenie vo voľnej krajine rozptýleného odpadu a 
nelegálnych skládok odpadu a následne revitalizáciu týchto plôch,  

9.1.6  Podporovať aktivity vedúce k uzatváraniu banských diel a lomov s využitím odpadov – 
predovšetkým výkopových zemín vznikajúcich pri stavebnej činnosti  

9.1.7  Podporovať efektívne využívanie areálov existujúcich regionálnych skládok odpadov  
9.1.8  Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.  
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d.1.2. ZÁMERY VYPLÝVAJÚCE Z PHSR 
Pre obec Dolné Srnie bol spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na 

programovacie obdobie 2018-2028, schválený 19.12.2018, číslo uznesenia 9/2018 (vypracoval: 
Regionálna rozvojová agentúra Púchov) V tomto programe boli podrobnejšie rozpracované strategické 
ciele v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike, z ktorých niektoré si vyžadujú aj priemet do 
územného plánu obce: 
1.1 Podpora podnikateľov a zvýšenie zamestnanosti v obci 
1.1.3 Vytvorenie priaznivých a ekonomických a technických podmienok pre výstavbu 

priemyselnej zóny 
1.2. Optimálne sieť zmodernizovaných verejných budov 
1.2.1-1.2.6 Rekonštrukcie budov 
1.2.7 Výstavba multifunkčného ihriska 
1.3 Kvalitné bezpečné a udržiavané miestne komunikácie, chodníky 
1.3.1 Rekonštrukcia a výstavba nových miestnych komunikácií 
1.3.2 Rekonštrukcia a výstavba nových chodníkov pre peších 
1.3.3 Rekonštrukcia autobusových zastávok 
1.3.4 Výstavba/rekonštrukcia parkovísk 
1.3.5 Značenie ciest chodníkov a ulíc, dopravné značenie, merače rýchlosti, spomaľovače 
1.3.6 Realizácia parku pri MŠ a vytvorenie oddychovej zóny 
1.4 Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu 
1.4.2 Vybudovanie náučných chodníkov, cyklotrás v predpokladanej dĺžke 7 km, sprístupnenie 

vykopávok z obdobia praveku verejnosti 
2.1 Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
2.1.2 Riešenie bytovej otázky, výstavba 4 nájomných bytoviek 
2.2 Podpora aktivít a projektov v oblasti školstva a vzdelávania vrátane zlepšenia 

materiálno technických podmienok škôl a školských zariadení 
2.2.1 Rekonštrukcia Materskej školy (kompletná rekonštrukcia, vybavenie, prístavba jedálne, 

rozšírenie kuchyne, modernizácia areálu materskej školy) 
2.3 Podpora kultúrnych, športových a spoločenských podujatí 
2.4 Skvalitnenie verejných služieb poskytovaných občanom 
3.1 Dobudovanie kanalizácie, verejného vodovodu a ČOV 
3.1.1 Výstavba miestnej kanalizácie na území celej obce 
3.1.2 Dobudovanie verejného vodovodu do nových častí 
3.2 Plynofikácia obce a obnoviteľné zdroje 
3.2.1 Plynofikácia obce, dobudovanie nových úsekov 
3.3 Úsporne, esteticky osvetlená a ozvučená obec s dôrazom na bezpečie 
3.3.1 Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia a dobudovanie do nových častiach 

obce , 
3.3.2 Rekonštrukcia a modernizácia verejného rozhlasu a ústredne, bezdrôtový, rozšírenie 

verejného rozhlasu do nových ulíc a lokalít 
3.4 Obec s účinným ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom odpadového 

hospodárstva 
3.4.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, mobilne zbery, triedenie 

odpadu, odstránenie nelegálnych a čiernych skládok, revitalizácia územia 
3.4.2 Vybudovanie zberného dvora - výstavba budovy, oplotenie, zabezpečenie technológií na 

zber, separovanie a zhodnocovanie odpadov, kontajnerové stojiská v obci 
3.4.4 Spracovanie biologického odpadu a zriadenie kompostoviska +technické vybavenie, 

revitalizácia kompostoviska 
3.5 Ochrana obyvateľov pred povodňami 
3.5.1 Projekt protipovodňových opatrení 
3.5.2 Údržba odvodňovacích kanálov v celom katastri obce 
3.6 Podpora aktivít v oblasti prírodného dedičstva 
3.6.1 Vybudovanie náučného chodníka s informačnými tabuľami o atraktivitách v obci a jej 

histórii, vytvoriť tak spojenie s okolitými obcami a zatraktívniť tak územie pre turistov 
3.6.2 Vytvorenie cyklistickej trasy, prepojenie s okolitými obcami, nevyhnutné budú 

samozrejme terénne úpravy v niektorých miestach (zrovnanie terénu ) 
3.6.3 Výsadba zelene v obci na verejných priestranstvách, na cintoríne 
3.6.4 Rekonštrukcia pamiatok v obci 
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d.2. ZÁMERY Z PREDCHÁDZAJÚCICH DOKUMENTÁCIÍ OBCE DOLNÉ SRNIE 
V priebehu spracovania územného plánu obce Dolné Srnie: 

• zámery z predchádzajúcich dokumentácií, ktoré už boli zrealizované, premietnuť ako skutkový stav,  
• nezrealizované zámery z predchádzajúcich dokumentácií obce Dolné Srnie prehodnotiť a vhodné 

zámery v súlade s koncepciou riešeného územného plánu doň zapracovať. 

d.3. ZÁMERY VYPLÝVAJÚCE Z PRÍPRAVNÝCH A PRIESKUMNÝCH PRÁC 
Pri spracovaní územného plánu bude potrebné prehodnotiť a zohľadniť: 

• zámery definované obcou počas spracovania prípravných prác  
• zámery obce, na ktoré boli spracované prehlbujúce dokumentácie  
• zámery na ktoré bolo vydané územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie 

Selekcia, konkretizácia a spôsob návrhu riešenia zámerov v tomto štádiu nemôže byť definitívny, 
pretože ich možno komplexne a odborne spracovať až v priebehu riešenia a prerokovania ÚPN-O, 
v súlade so zadaním, ktoré stanovuje hlavné ciele rozvoja územia obce.  
d.4. ZÁMERY VYPLÝVAJÚCE Z NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

Zámery, ktoré vyplynú z riešenia územného plánu obce a jeho prerokovania budú stanovené 
v priebehu riešenia ÚPN obce. Konkretizácia zámerov v tomto štádiu nemôže byť definitívna, pretože 
ju možno komplexne a odborne spracovať až v priebehu riešenia konceptu a následne návrhu riešenia 
ÚPN-O v súlade so zadaním. Všetky zámery zapracované do územného plánu obce nevylučujú aj 
možnosť ďalších námetov, ktoré môžu byť počas prác, ale aj následne po schválení územného plánu 
formou zmien a doplnkov spracované, prerokované a schválené. 

E) ZHODNOTENIE VÝZNAMU OBCE V ŠTRUKTÚRE OSÍDLENIA 

e.1. ADMINISTRATÍVNE ZAČLENENIE 
Administratívnosprávne je obec začlenená do okresu Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj.  

e.2. PRÍSLUŠNOSŤ K ŤAŽISKU OSÍDLENIA 
Ťažisko osídlenia najvyššieho významu predstavuje priestor, ktorý sa vytvára okolo krajského centra 

Trenčín a okresných sídiel, medzi ktoré patrí aj Nové Mesto nad Váhom. V jeho priestorovej štruktúre 
v okrajovom pásme prvej úrovne je aj obec Dolné Srnie. Obec patrí do kategórie obcí vidieckeho 
osídlenia. Je centrom lokálneho významu, ktorého úlohou je zabezpečiť komplexné základné vybavenie 
pre obyvateľov bezprostredného zázemia. V rámci VÚC Trenčianskeho kraja je obec zaradená ako 
centrum osídlenia šiestej skupiny, druhej podskupiny. 
e.3. MIKROREGIÓN 

Dolné Srnie patrí do Spoločnosti obcí mikroregiónu Javorina. Mikroregión tvorí podstatnú časť 
Podjavorinského kraja. Zasahujú doň tri orografické celky. Severozápadná časť je súčasťou Myjavskej 
pahorkatiny, južná časť patrí do Malých Karpát a severovýchodná časť do Bielych Karpát, kde dosahuje 
územie najväčšiu nadmorskú výšku v oblasti Veľkej Javoriny (970 m n. m.). Spoločnosť obcí pozostáva 
z obcí: Bzince pod Javorinou, Dolné Srnie, Lubina, Moravské Lieskové. 

e.4. SUSEDNÉ OBCE 
Kataster obce hraničí s katastrami obcí: 

Nové Mesto nad Váhom 
Trenčianske Bohuslavice 
Bošáca 
Moravské Lieskové 
Bzince pod Javorinou 

F) POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA OBCE 

Záujmovým územím obce Dolné Srnie je predovšetkým katastrálne územie obce, v rámci širších 
súvislostí je to vzťah na susedné sídla, najmä na mesto Nové Mesto nad Váhom, ale aj na obce 
susediace s jej katastrom.  

Stav územných plánov u susedných obcí: 
Obec: ÚPD: Stav: 
Nové Mesto nad Váhom ÚPN-O platný 
Trenčianske Bohuslavice ÚPN-O platný 
Bošáca ÚPN-O platný 
Moravské Lieskové ÚPN-O platný 
Bzince pod Javorinou ÚPN-O Bzince pod Javorinou platný 

Z hľadiska zabezpečenia požiadaviek na riešenie územia obce v súvislostiach širšieho záujmového 
územia ide predovšetkým o nasledovné: 
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• podporovať rozvoj obce, ktorá v rámci koncepcie sídelnej štruktúry je začlenená zaradená ako 
centrum osídlenia šiestej skupiny, druhej podskupiny. Podporovať predovšetkým rozvoj bývania a 
zariadenia občianskej vybavenosti, zdravotnícke zariadenia, výrobné služby, obchodné zariadenia 
s komplexným sortimentom tovarov, zariadenia cestovného ruchu, rekreácie a voľného času. 

• rešpektovať a vytvárať priestor pre realizáciu verejnoprospešných stavieb vyplývajúcich zo 
záväznej časti ÚPN VÚC TK a jeho zmien a doplnkov: 

• rešpektovať a chrániť historicky založené väzby v urbanistickej štruktúre 
• rešpektovať koridory dopravnej a technickej infraštruktúry a jej ochranné a bezpečnostné pásma, 
• rešpektovať vodohospodárske zariadenia, vodné toky a ich ochranné pásma, 
• chrániť prírodu a vytvárať a udržiavať ekologickú stabilitu územia, 
• zachovávať integritu lesných pozemkov, genofondové plochy a rešpektovať ich ochranné pásma, 
• rešpektovať zámery záväzného charakteru, ktoré riešia širšie regionálne a nadregionálne súvislosti 

G) ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE A PROGNÓZY 

g.1. OBYVATEĽSTVO 

Počet obyvateľov 
 2001 2011 2018 
  počet obyvateľov počet obyvateľov  
Muži 418 445  
Ženy 457 520  
Spolu 875 965 987 
Muži % 47,77% 46,11%  
Ženy % 52,23% 53,89%  

Poznámka: Údaje k roku 2001 a 2011 pochádzajú zo sčítania obyvateľov, domov a bytov (SBDO)  
Celkový počet obyvateľov vykazuje v sledovanom období mierny nárast, odchýlky medzi jednotlivými 

rokmi sú minimálne. Obec Dolné Srnie má ustálený stav pohybu obyvateľstva. Rozdiel medzi počtom 
narodených a počtom zomretých sa pohybuje väčšinu rokov v kladných číslach. Migračné saldo je 
väčšinou pozitívne, a tak aj celkový prírastok zväčša dosahuje plusové hodnoty. 

V obci Dolné Srnie najväčší podiel pripadá na obyvateľov v produktívnom veku (69,23%), najmenší 
podiel na obyvateľov v poproduktívnom veku (15,23%). Spomínané javy sa odzrkadľujú v indexe vitality, 
ktorý v roku 2011 dosahoval hodnotu 102 t. j. na jedného poproduktívneho obyvateľa (dôchodcu) 
pripadalo v obci Dolné Srnie 1,02 obyvateľa v predproduktívnom veku.  

Najvýraznejšie zastúpenie v obci má úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, nasleduje 
základné, ďalej bez vzdelania a na štvrtej pozícii je učňovské bez maturity. vysokoškolské vzdelanie 
a učňovské bez maturity. Uvedená vzdelanostná štruktúra dáva predpoklad k ekonomickému rozvoju 
obce, vytvára možnosti na trhu práce a ovplyvňuje hospodársku aktivitu obce. 

Požiadavky na riešenie 
V súvislosti s doterajším vývojom demografického salda sa dá predpokladať nárast počtu obyvateľov 

z dôvodu vytvárania priaznivých podmienok pre bývanie, ako aj vzhľadom na zlepšujúcu sa 
socioekonomickú situáciu obyvateľstva, čo sa prejaví v postupnom zlepšovaní vekovej štruktúry 
obyvateľstva. V celkovom vývoji počtu obyvateľov obce je potrebné uvažovať s nárastom tak, aby obec 
zodpovedala nielen veľkosťou a počtom obyvateľov svojmu významu, ale aj občianskou a technickou 
vybavenosťou zabezpečujúcou v obci zodpovedajúci komfort. 

Požiadavkami a cieľom riešenia ÚPN-O Dolné Srnie je v oblasti demografie: 
• stanoviť prognózu demografického vývoja v obci pri zohľadnení celkového ekonomického a 

spoločenského vývoja, špecifík a trendov SR v súčasnom období na základe retrospektívnych 
štatistických ukazovateľov, 

• premietnuť do územného plánu demografické charakteristiky riešeného územia podľa navrhnutej 
koncepcie funkčného a územno-priestorového riešenia. 

g.2. BÝVANIE 

Počet domov a bytov 
stav 2011 rodinné domy bytové domy 
obývané byty v rodinných domoch  299  
obývané byty v bytových domoch  55 

Poznámka: Údaje k roku 2011 pochádzajú zo sčítania obyvateľov, domov a bytov (SBDO) 
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Požiadavky na riešenie 
Vývoj počtu obyvateľov je ovplyvnený reprodukciou obyvateľstva i možnosťami a rozsahom novej 

bytovej výstavby. Spätne možnosti bytovej výstavby pozitívne ovplyvnia migráciu obyvateľstva. Tým 
môže dôjsť postupným zabezpečovaním vhodných plôch s funkciou bývania k stabilizácii obyvateľstva. 
Nárast obyvateľstva obce je možné dosiahnuť jednak prirodzeným rastom, ale aj z dosťahovania 
obyvateľov do obce. Nakoľko pri trvalej migrácii prevládajú mladšie vekové kategórie obyvateľstva, (do 
40 rokov), dosídľovanie môže mať priaznivý vplyv na demografický vývoj a vekové zloženie 
obyvateľstva obce v budúcnosti. V tejto súvislosti treba  
• zohľadniť skutočnosť sociálnej a ekonomickej štrukturalizácie obyvateľstva, diferenciáciu 

ekonomických či záujmových vzťahov. 
• vytvorenie priaznivých podmienok pre zvýšenie predpokladaného nárastu obyvateľstva a zvýšenie 

kvality bývania. Individuálnu bytovú výstavbu realizovať prednostne v zastavanej časti obce v 
existujúcich prielukách, na voľných plochách a tiež formou prestavieb a nadstavieb existujúceho 
bytového fondu. 

H) POŽIADAVKY NA URBANISTICKÚ KOMPOZÍCIU  

Pri tvorbe urbanistickej kompozície územného plánu treba vychádzať z nasledovných zásad: 
• vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj jednotlivých funkcií obce: 

- bývanie 
- občianska vybavenosť, rekreácia a šport 
- výroba, výrobné služby a drobné podnikanie 
- doprava a technická vybavenosť 

• rešpektovať jestvujúcu urbanistickú koncepciu, ktorej úpravy by mali smerovať k vyriešeniu 
súčasných požiadaviek a potrieb obce s víziou budúcich nárokov na všetky jeho funkcie ako 
neustále sa vyvíjajúceho organizmu  

• podporiť hmotovo-priestorovým riešením dokomponovanie hlavných kompozičných osi celého 
zastavaného územia obce so zachovaním historicky vyprofilovaných parciálnych kompozičných 
zásad. 

• samostatnú pozornosť venovať doriešeniu hmotovo-priestorového, kompozičného, výtvarno-
estetického a funkčného charakteru centra a širšieho centra obce s rešpektovaním typológie 
prevažujúcej historickej zástavby, výškovej profilácie objektov a celkovej mierky, podporiť riešením 
rekonštrukcie a prestavby týchto štruktúr a dotvárania nových štruktúr; rovnako je potrebné 
navrhnúť spôsob dotvorenia niektorých peších koridorov prepájajúcich priestory spoločensky 
najviac frekventované a rozptylných plôch v rámci týchto priestorov tak, aby sa nestratil "génius 
loci“, t.j. bez implementácie architektonicky a typologicky nevhodných stavieb 

• vytvoriť logické a prevádzkovo jasné vzťahy medzi jednotlivými funkciami obce, stanoviť ich polohu 
a prioritu, 

• nové rozvojové územia riešiť s ohľadom na prevládajúci objemovo-priestorový charakter územia a 
jeho kompozičný systém 

• navrhnúť systém dotvorenia zastavaného územia štruktúrou verejne prístupnej vzrastlej zelene a s 
potenciálnym využitím vodných prvkov v systéme zástavby 

• pri dokomponovaní všetkých hlavných aj podružných kompozičných osí uprednostniť humánnu 
mierku objemovej skladby rešpektujúcej dominantné historické pozadie a jeho akcenty a dominanty 

• využívať priestorovú disponibilitu väčších výmer pridomových záhrad v logickom objemovo 
priestorovom usporiadaní vo väzbe na organizujúce osi zástavby 

• uplatňovať profesionálny prístup s účasťou architekta pri rozvíjaní predstáv o ďalšom rozvoji 
zástavby; vylúčenie živelného prístupu k zástavbe už od úrovne rodinného domu 

• rešpektovať a chrániť kultúrne dedičstvo, hnuteľné i nehnuteľné kultúrne pamiatky, archeologické 
nálezy, objekty pamiatkového záujmu, 

• definovať zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie, 
• rešpektovať a vhodne využívať hodnotné územia prírody v riešenom území 
• prioritné dobudovanie nadväzných investícií riešením rekreácie a rekreačných priestorov, na rozvoji 

zelene s vysadením biokoridorov  
• postupná delimitácia znehodnocujúcich objektov zo spoločensky najcennejších priestranstiev a 

dostavba rozostavaných 
• navrhnúť adekvátny spôsob obnovy jestvujúceho staršieho stavebného fondu, s prihliadnutím na 

zásady pamiatkovej ochrany, systém zástavby, typológiu objektov, prevažujúce výškové proporcie 
a funkčné využitie zástavby.  
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• pri návrhu novej zástavby, resp. obnove jestvujúceho fondu brať do úvahy potrebu vytvárania 
ucelených funkčných zón bez premiešavania nezlučiteľných funkcií – bývanie s výrobou väčšieho 
rozsahu 

• minimalizovať asanácie, na asanáciu navrhnúť len tie objekty, ktoré bránia realizácii zámerov 
verejného záujmu, alebo ich technický stav znemožňuje ich rekonštrukciu a ďalšie využívanie. 

• pri rozvoji sídla zosúladiť rozvojové zámery najmä s koncepciou trvalej udržateľnosti 
• problematiku rozvoja obce doriešovať formou podrobnejších dokumentácií s jasnými regulatívmi 

pre možnosti výstavby 

h.1. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBNOVU, PRESTAVBU A ASANÁCIU 
• Navrhnúť adekvátny spôsob obnovy jestvujúceho staršieho stavebného fondu, s prihliadnutím na 

zásady pamiatkovej ochrany, systém zástavby, typológiu objektov, prevažujúce výškové proporcie 
a funkčné využitie zástavby.  

• Pri návrhu novej zástavby, resp. obnove jestvujúceho fondu brať do úvahy potrebu vytvárania 
ucelených funkčných zón bez premiešavania nezlučiteľných funkcií – bývanie s výrobou väčšieho 
rozsahu 

• Minimalizovať asanácie, na asanáciu navrhnúť len tie objekty, ktoré bránia realizácii zámerov 
verejného záujmu, alebo ich technický stav znemožňuje ich rekonštrukciu a ďalšie využívanie. 

I) POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ROZVOJA DOPRAVY A KONCEPCIE TECHNICKÉHO 
VYBAVENIA  

i.1. DOPRAVA 

i.1.1. CESTNÁ DOPRAVA 

i.1.1.1. Stav 
Katastrálnym územím obce prechádzajú cesty: 

• cesta prvej triedy I/54 Nové Mesto nad Váhom – Moravské Lieskové 
• cesta tretej triedy III/1220 v trase Nové Mesto nad Váhom – Dolné Srnie – Moravské Lieskové 
• cesta tretej triedy III/1221 v trase križovatka s III/1220 Dolné Srnie - Bošáca 
• v zastavanom území na cesty III. triedy nadväzuje sieť miestnych komunikácií a peších trás. 

i.1.1.2. Požiadavky na riešenie 
• v územnom pláne rešpektovať investičnú akciu „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA 

a TN kraji -1/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom", v existujúcej trase, ktorú v 
katastrálnom území obce Dolné Srnie pripravuje Slovenská správa ciest; 

• rešpektovať nadradenú ÚPD Trenčianskeho kraja; 
• vyznačiť a rešpektovať existujúce trasy ciest I, II. a III. triedy v riešenom území, ich kategórie a 

funkčné triedy, zapracovať ich do samostatného výkresu, navrhnúť a vyznačiť výhľadové kategórie 
a funkčné triedy v zmysle STN 73 6101 a STN 73 6110; 

• mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty prvej triedy 
v kat. C 11,5/80 v zmysle STN 73 6101 

• v zastavanom území rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty prvej triedy, vo 
funkčnej triede B1 v kategórii MZ 14/60, zmysle STN 73 6110 

• mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty tretej triedy 
v kategórii C 7,5 /70 v zmysle STN 73 6101; 

• v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty tretej triedy v kategórii MZ 
8,5 /50, MZ 8,0/50, vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110; 

• pri návrhu nových lokalít pre bývanie dodržať pásmo hygienickej ochrany pred negatívnymi 
účinkami dopravy;  

• vyznačiť hranice ochranného pásma ciest mimo sídelného útvaru obce označeného dopravnou 
značkou označujúcou začiatok a koniec obce v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. v znení jeho 
neskorších predpisov;  

• hranice navrhovaného zastavaného územia musia rešpektovať ochranné pásmo ciest a pásmo 
prípustnej hladiny hluku. Neumiestňovať zástavbu v ochrannom pásme ciest a v pásme s 
prekročenou prípustnou hladinou hluku; 

• dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť systémom obslužných komunikácií a ich následným 
napojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu, resp. napojením na 
existujúce miestne komunikácie, v súlade s platnými STN a TP; 
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• dopravné napojenie navrhovaných lokalít na cestu I. triedy riešiť na základe dopravno-inžinierskych 
podkladov v súlade s platnými STN a TP, autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby, v 
samostatnej projektovej dokumentácii a zaslať SSC k zaujatiu stanoviska; 

• body navrhovaného dopravného napojenia vyznačiť schematicky (bez určenia typu a tvaru 
križovatky);  

• existujúce miestne komunikácie upraviť a navrhované komunikácie v navrhovaných lokalitách 
navrhnúť v zmysle STN 736110 a STN 73101, eliminovať závady na existujúcich komunikáciách, 
ktoré obmedzujú plynulosť a bezpečnosť premávky 

• v záväznej časti územného plánu v kapitole o zásadách a regulatívoch umiestňovania dopravného 
vybavenia uviesť text: Komunikácie nadväzujúce na lesné komunikácie, slúžiace na prístup a odvoz 
dreva z lesných komplexov, musia svojimi parametrami zabezpečiť možnosť odvozu dreva 
odvoznými dopravnými prostriedkami všetkých druhov a prístup protipožiarnej techniky. 

i.1.2. LETECKÁ DOPRAVA 

i.1.2.1. Stav 
Najbližšie letisko sa nachádza v katastri mesta Piešťany a v katastri mesta Trenčín. Katastra obce 

Dolné Srnie sa nedotýka ani samotné letisko, ani jeho ochranné pásma. 

i.1.3. ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA 

i.1.3.1. Stav 
Katastra obce Dolné Srnie sa železničná doprava nedotýka. Najbližšia železničná stanica je 

v Novom Meste nad Váhom. 

i.1.4. HROMADNÁ DOPRAVA 

i.1.4.1. Stav 
Hromadná doprava v obci je riešená autobusovými spojmi. V zastavanom území obce sa 

nachádzajú tri zastávky: 
- u Pallerov 
- č.d. 118 
- č.d. 128 

i.1.4.2. Požiadavky na riešenie 
• posúdiť súčasné rozmiestnenie a podľa potreby navrhnúť nové umiestnenie zastávok hromadnej 

dopravy a vyznačiť ich pešiu dostupnosť; 
i.1.5. CYKLOTRASY 

i.1.5.1. Stav 
Katastrom obce vedú cyklotrasy: 
- 5303 – Bošáca – Stará Turá – Papraď, zelená, stredná (šport) cestná trasa 
- 8301 Nové Mesto nad Váhom – Dolné Srnie, žltá 

i.1.5.2. Požiadavky na riešenie 
• rešpektovať jestvujúce a navrhované cyklotrasy 
• cyklistické a pešie trasy navrhnúť a vyznačiť i v širších súvislostiach k priľahlému územiu. Vytvoriť 

územné podmienky k prepojeniu cyklomagistrál a pripojeniu regionálnych cyklotrás, ich šírkové 
usporiadanie je potrebné navrhnúť v zmysle STN 73 6110. Cyklistické trasy umiestňovať zásadne 
mimo telesa cesty prvej triedy; 

i.1.6. PEŠIE TRASY 

i.1.6.1. Stav 
Väčšina ciest je vybudovaná bez postranných chodníkov, v niektorých uliciach komunikácie majú 

charakter zjazdných chodníkov. 

i.1.6.2. Požiadavky na riešenie 
• v potrebnom rozsahu doplniť sieť peších trás a náučných chodníkov 
• pešie trasy riešiť v súlade s platnými STN a TP. 

i.1.7. STATICKÁ DOPRAVA 

i.1.7.1. Stav 
V obci sa nachádzajú parkovacie plochy pred zariadeniami občianskej vybavenosti (obecný úrad, 

pohostinstvá, cintorín) a okolo starých a pred novými bytovkami. 

i.1.7.2. Požiadavky na riešenie 
• vypracovať návrh statickej dopravy v zmysle STN 73 6110, statickú dopravu riešiť v súlade s 

platnými STN a TP 
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• v územnom pláne je potrebné zaoberať sa statickou a zásobovacou dopravou v dotknutej časti 
územia tak, aby vozidlá neboli nútené pred rôznymi objektmi občianskej vybavenosti odstavovať 
vozidlá na verejných pozemných komunikáciách, najmä na cestách III. triedy.  

• v rámci lokalít s bývaním v rodinných domoch je potrebné plochy na bývanie riešiť tak, aby na 
pozemku jednotlivých RD bola dostatočná plocha pre odstavenie min. dvoch osobných vozidiel v 
zmysle ustanovení STN 73 6110 (garáž, príp. plocha pred garážou). 

i.2. ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU 

i.2.1. STAV 
Obec je zásobovaná z SKV Nové Mesto nad Váhom konkrétne z VDJ 2x650 „NA TURECKU" - 

274,0/269,0 m n.m. Z VDJ je voda vedená prívodným potrubím DN 250 a 200 ako gravitačné 
zásobovanie obcí Dolné Srnie a Moravské Lieskové. 

V obci je realizovaný rozvod vody z tlakových rúr PVC, pričom privádzacie potrubie prechádzajúce 
obcou je z rúr PVC DN 200, všetky ostatné uličné rozvody sú z rúr dimenzie DN 100. Na rozvodnej sieti 
sú vo vzdialenosti do 100 m osadené protipožiarne hydranty DN 80.  

Podľa plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja 
v zozname využívaných vodných zdrojov je o vodnom zdroji Štvrtok nad Váhom uvedené: 

Vodovod  Vodný zdroj (VZ) K.ú. obce Okres Výdatnosť VZ  Výdatnosť  
po úprave 

SV Nové Mesto n/V 29. HŠ – 1 st. Štvrtok n/V Trenčín 140 20,9 

 – Stará Turá  HŠ – 2 st.       10,9 

   HŠ – 3 st.       22,7 

   HŠ – 4 st.       36,4 

   HŠ – 6 st.       27,3 

   HŠ – 7 st.       27,3 

   HŠ – 9 st.       36,4 

Z vodného zdroja Štvrtok n/V je povolené čerpať 140 l/s. Cez vodojemy „Na Turecku" s objemom 2 
x 650 m3 a 2 x 3000 m3 bolo za rok 2005 čerpaných 1 423 702 m3 vody, spotreba vody pre obec Dolné 
Srnie za rok 2005 bola 607 025 m3. 

i.2.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 
• vzhľadom na jestvujúci systém zásobovania je v rámci rozvoja potrebné zohľadniť potrebu 

navýšenia a posúdenie tlakových pomerov v sieti s ohľadom na zámer napojenia nových spotrebísk, 
ktoré budú súčasťou plánu rozvoja obce 

• rešpektovať vodné zdroje a ich ochranné pásma, 
• zapracovať do územného plánu pásma ochrany vodného zdroja Dolné Srnie 
• i keď veľkosť pásma ochrany vodného zdroja 2° Dolné Srnie neboli vyhlásené je potrebné ich 

rešpektovať, nakoľko v rámci spracovaného Plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie 
Trenčianskeho kraja spracovaného Krajským úradom životného prostredia v Trenčíne sa taktiež 
uvažuje s využitím VZ Dolné Srnie v rámci koncepcie rozvoja. 

• doplniť sieť verejného vodovodu o novonavrhované rozvody v rozvojových lokalitách. 

i.3. KANALIZÁCIA 

i.3.1. STAV 
Odkanalizovanie dažďových vôd je riešené samostatnými čiastkovými stokami a priekopami na 

odvedenie dažďových vôd. 
V súčasnej dobe obec Dolné Srnie nemá vybudovanú kanalizačnú sieť na odvádzanie splaškových 

vôd. Odpadové vody sú zachytávané lokálne v žumpách (ktoré sú v mnohých prípadoch netesné) a 
likvidované odvozom fekálnymi vozidlami.  

Podľa stanoviska TVK a.s. č. 7298/2017 zo dňa 23.08.2017 „Pre odkanalizovanie obce bol 
spracovaný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, ktorý zahŕňal koncepciu 
odkanalizovania obce D. Srnie spolu s obcou M. Lieskové s gravitačným odvádzaním odpadových vôd 
do jestvujúcej verejnej kanalizácie v Novom Meste nad Váhom časť Mnešice s následným čistením na 
COV Nové Mesto n/V. S technickým riešením gravitačného odvádzania odpadových vôd do 
kanalizačného systému mesta Nové Mesto nad Váhom z koncepčného hľadiska súhlasili. Avšak 
uvedený projekt nebol zrealizovaný.“ 
i.3.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 

Zo záväzných častí ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a zo záväzných častí jeho zmien a doplnkov pre 
obec Dolné Srnie vyplýva v oblasti odvádzania a likvidácie odpadových vôd verejnoprospešná stavba v 
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oblasti vodného hospodárstva, časť 2 - Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd: Verejné 
kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách, bod 6 - Aglomerácia Nové Mesto nad Váhom. 

Pre ďalší rozvoj je potrebné zabezpečiť bezpečné odvedenie odpadových splaškových vôd a ich 
likvidáciu. V oblasti odvádzania a likvidácie odpadových vôd je potrebné v územnom pláne obce: 
• rešpektovať Zákon o vodách č.364/2004 Z.z. a príslušné platné normy STN 73 6822 „Križovanie 

a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“ 
• územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s „Plánom rozvoja verejných vodovodov 

verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja“, zámery obce zosúladiť so schválenými 
a záväznými dokumentáciami spracovanými pre oblasť trenčianskeho regiónu 

• 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. a NV SR č. 269/2010, 
ktorým sa stanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd, vrátane podmienok pre vypúšťanie vôd 
z povrchového odtoku. V rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné 
realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol 
zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody 
v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd...) 

• doplniť sieť verejnej kanalizácie o novo navrhované rozvody v rozvojových lokalitách 
• posúdiť jestvujúci kanalizačný systém z hľadiska bilancie množstva odkanalizovanej odpadovej 

vody vzhľadom na uvažovaný rozvoj v obci 
• odvádzanie dažďových vôd z územia riešiť prednostne tak, aby voda bola zadržiavaná v priamo 

v území a tým bol zachovaný potrebný koeficient vlhkosti. 

i.4. PLYNOFIKÁCIA 

i.4.1. STAV 
Katastrálnym územím obce Dolné Srnie prechádza trasa plynovodu VTL DN500 PN 6,3 MPa. V 

katastrálnom území obce sa v súčasnosti nachádza distribučná sieť prevádzkovaná SPP-D. VTL 
plynovod s maximálnym prevádzkovým tlakom (OP do 6,3 MPa) a STL2 distribučná sieť s maximálnym 
prevádzkovým tlakom (OP do 300 kPa). Obec Dolné Srnie je zásobovaná zemným plynom z VTL 
plynovodu PL Moravské Lieskové DN100 PN25 (OP do 2,5 MPa). Prívod zemného plynu do regulačnej 
stanice je zabezpečený cez VTL pripojovací plynovod PR Moravské Lieskové DN100 PN 25 (OP do 2,5 
MPa). 

Distribučná sieť v obci Dolné Srnie je budovaná z materiálu oceľ, PE. 
Zdrojom zásobovania obce zemným plynom je regulačná stanica RS Moravské Lieskové 2,5 

MPa/300 kPa, výkon 1200 m3/h 
Z predmetnej RS sú zásobované zemným plynom obce Moravské Lieskové a Dolné Srnie. 

Regulačná stanica je umiestnená v katastrálnom území obce Moravské Lieskové. 

i.4.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 
V územnom pláne obce je potrebné: 

• existujúce plynárenské zariadenia je nevyhnutné zakresliť do ÚPN-O. 
• rešpektovať jestvujúce plynárenské zariadenia a ich ochranné a bezpečnostné pásma v zmysle 

zákona 251/2012 Z.z. 
• na základe urbanistickej koncepcie rozvoja obce vybilancovať potrebu plynu, 
• doplniť sieť plynovodu o novo navrhované rozvody v rozvojových lokalitách, 
• rozšírenie plynofikácie navrhnúť v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. Plynofikáciu riešených území 

riešiť koncepčne v súlade s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete 

• zapracovať do územného plánu požiadavku predloženia podrobnejších stupňov dokumentácie na 
odsúhlasenie SPP - distribúcia, a.s., ďalšie požiadavky na výstavbu a prevádzkovanie 
plynárenských zariadení sú stanovené v zákonných postupoch a ustanoveniach platných legislatív 
a príslušných noriem. Postup a podmienky budúceho pripájania odberateľov, priemyselných alebo 
obytných zón na distribučnú sieť v správe SPP - distribúcia, a.s. sa nachádzajú v schválenom 
prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete 

i.5. ENERGETIKA A TEPLÁRENSTVO 

i.5.1. ELEKTRIFIKÁCIA 

i.5.1.1. Stav 
V katastrálnom územím obce Dolné Srnie sa nachádzajú 400 kV vedenia V495 Bošáca - Varín, 

V043/496 Križovany - EBO - Bošáca a elektrická stanica 400/110 kV ESt Bošáca. 
Dolné Srnie je v súčasnosti zásobované elektrickou energiou zo vzdušnej siete ZSE vedeniami VN 

22 kV. Primárne vzdušné 22 kV rozvody v obci sú ukončené v trafostaniciach. V katastrálnom území 
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obce Dolné Srnie sa nachádza celkovo 6 trafostaníc - 4 trafostanice v majetku ZSE, a.s. a 2 trafostanice 
cudzie (z toho jedna slúži pre poľnohospodárske družstvo). 

Jestvujúca sekundárna sieť v obci je vyhotovená ako vzdušná na betónových podperných bodoch. 
Spolu s rozvodmi silnoprúdu je vedený i rozvod vonkajšieho osvetlenia. 

i.5.1.2. Požiadavky na riešenie 
V územnom pláne obce je potrebné: 

• rešpektovať jestvujúce elektro zariadenia a ich ochranné pásma, 
• vedenia a stanicu uviesť do územnoplánovacej dokumentácie „Územný plánu obce Dolné Srnie" do 

textovej aj grafickej časti 
• rešpektovať verejnoprospešnú stavbu v oblasti energetiky a teplárenstva, vyplývajúcu zo záväzných 

častí ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a zo záväzných častí jeho zmien a doplnkov:  
- časť 1.1 - Dostavba transformovne 400/110 kV Bošáca, vrátane prípojných vedení 400 kV 

a110kV,  
- časť 1.5 Rekonštrukcia 110 kV vedenia č. 8757, 8707 Bošáca - VE Kostolná - VE Trenčín.  

• na základe urbanistickej koncepcie rozvoja obce vybilancovať potrebu elektrickej energie, 
• doplniť sieť trafostaníc a rozvodov v novonavrhovaných rozvojových lokalitách v nadväznosti na 

územnoplošný rozvoj obce, 
• riešiť možnosť kábelizácie NN rozvodov najmä vo väzbe na prechod vzdušných vedení zastavaným 

územím obce. 

i.5.2. ZÁSOBOVANIE TEPLOM 

i.5.2.1. Súčasný stav 
Zásobovanie teplom v obci prebieha na báze zemného plynu. 

i.5.2.2. Požiadavky na riešenie 
V oblasti tepelnej politiky je potrebné: 

• v súvislosti s ochranou životného prostredia využívať v čo najväčšej miere obnoviteľné zdroje 
energie, 

• realizovať racionálne opatrenia znižujúce spotrebu energie. 
i.6. SPOJE A TELEKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA 

i.6.1. SÚČASNÝ STAV 
Telefonizácia obce Dolné Srnie je zabezpečená cez miestny telefónny obvod MTO Nové Mesto nad 

Váhom. V obci sú vybudované zemné telekomunikačné rozvody, vedené z digitálnej ústredne mimo 
obce. Pokrytie je postačujúce. Pozdĺž hraníc s Moravským Lieskovým a severnou časťou katastra 
prechádza diaľkový telefónny kábel, obcou je vedená aj trasa optického kábla. 

i.6.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 
• uvažovať so 100%-nou telefonizáciou územia v súčinnosti s mobilnými operátormi, 
• telekomunikačné vedenia a zariadenia v plnom rozsahu rešpektovať 
• do grafickej časti dokumentácie územného plánu zakresliť a zapracovať všetky existujúce trasy 

telekomunikačných vedení a zariadení.  
• navrhnúť a zapracovať do územného plánu, pripojenia jednotlivých riešených lokalít na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť A/EKS/, zemnými káblovými rozvodmi. Nové trasy miestnych 
telekomunikačných káblov v navrhovaných lokalitách v zmysle platných STN. Samotné body 
napojenia na VEKS, budú určené na požiadanie, pričom samotné budovanie VEKS v obci, bude 
závisieť od počtu zákazníkov. Body napojenia pre telefónne prípojky novej bytovej výstavby a 
občianskej vybavenosti budú určené v podmienkach pri začatí územno - právneho konania výstavby 
konkrétnej lokality. 

• zapracovať do územného plánu požiadavky:  
- predložiť návrh ďalších stupňov dokumentácie na pripomienkovanie a odsúhlasenie správcom.  
- plánované rozkopávky a rekonštrukcie v rámci obce z dôvodu možnosti úprav telekomunikačnej 

siete včas koordinovať s pracovníkmi Slovak Telekom, a.s.  
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J) POŽIADAVKY NA OCHRANU PRÍRODY A TVORBU KRAJINY, KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, NA 
OCHRANU PRÍRODNÝCH ZDROJOV, LOŽÍSK NERASTOV A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH 
CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÝCH PÁSIEM VRÁTANE POŽIADAVIEK NA 
ZABEZPEČENIE EKOLOGICKEJ STABILITY ÚZEMIA 

j.1. OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY 

j.1.1. STAV 

j.1.1.1. Vyhlásené chránené územia a územia pripravované na ochranu 
V zmysle zákona č. 543/ 2002 Z. o ochrane prírody a krajiny v katastrálnom území obce Dolné Srnie 

platí stupeň ochrany č.1 - všeobecná ochrana prírody. 
Kataster obce má prevažne charakter intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny. 

Nenachádzajú sa tu žiadne územia európskeho významu siete Natura 2000, chránené územia národnej 
siete, genofondové plochy ani významné mokrade. Štátna ochrana prírody SR tu neeviduje významné 
výskyty chránených druhov rastlín a živočíchov. Výskyt chránených nelesných biotopov nebol 
spracovaný. 

j.1.1.2. Prvky územného systému ekologickej stability 
V rámci regionálneho územného systému ekologickej stability (RUSES), ktorý bol vypracovaný pre 

ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, prechádza osou územia hydrický regionálny biokoridor Klanečnice. 
Do východného cípu katastra čiastočne zasahuje biocentrum regionálneho významu č.54 Turecký 

vrch a pozdĺž južnej hranice prebieha biokoridor prepájajúci toto biocentrum s biocentrom č.48 Plešivec-
Drapliak. 

j.1.1.3. Lesy  
V katastri obce je 28 ha lesných pozemkov, čo je 3 % plochy katastrálneho územia a cca 21% 

z nepoľnohospodárskej pôdy. Súčasné lesné spoločenstvá sú čiastočne pretvorené človekom, ale aj 
tak predstavujú relatívne prirodzené ekosystémy v krajine, ktoré plnia najmä tieto funkcie:  
• produkčná funkcia lesa - schopnosť vytvárať drevnú hmotu, čo je úlohou lesného hospodárstva. 
• verejnoprospešná funkcia lesa - schopnosť lesa tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a 

akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, 
dezinfikovať životné prostredie pomocou fytoncídov a predovšetkým poskytovať oddych. 

Najrozšírenejšou drevinou je buk, dub, z ihličnatých drevín je zastúpený smrek a borovica. Na flyši 
Bielych Karpát sa vyformoval ekotyp buka hodnotný plnodrevným tvarom a dĺžkou kmeňa, veľký 
význam svojou kvalitou má ekotyp smrekovca trenčianskeho. 
j.1.1.4. Nelesná vegetácia 

Všetky typy nelesnej drevinnej vegetácie aj trávnych porastov, vrátane ich sukcesných štádií, sú 
významné z hľadiska ochrany biodiverzity. V intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine tvoria 
životné podmienky pre mnohé druhy bezstavovcov aj stavovcov. Jednotlivé typy vegetácie v území sú 
nasledovné: 
• brehové porasty vodných tokov. Tieto lokality sú ovplyvňované sezónnymi povrchovými záplavami 

resp. podmáčané prúdiacou podzemnou vodou.  
• medze - druhové zloženie medzí je značne ovplyvnené ich šírkou a zapojenosťou drevinného 

porastu.  
• lesíky a remízky - v území sa okrem lesných porastov vyskytujú aj menšie lesíky, remízky a skupiny 

drevín. Druhové zloženie týchto porastov do značnej miery závisí od veľkosti lesíka, zapojenosti 
jednotlivých etáží, jeho veku a spôsobu vzniku. Väčšina lesíkov a remízok na PPF vznikla v 
nedávnej minulosti samovoľným zarastaním odlesnenej časti územia 

• lúčne porasty a ich úhory - jedná sa o bylinné porasty s prevahou trávnych druhov, ktoré v riešenom 
území vznikli a sú udržiavané ako produkt antropickej činnosti (kosenie, pasenie, hnojenie, 
dosievanie žiadúcich hospodárskych druhov a pod.).  

• zeleň záhrad a verejná zeleň - vyskytuje sa v ploche zastavaného územia. 
j.1.1.5. Ostatné významné krajinné prvky  

V riešenom území ich zastupujú meandrujúce neregulované vodné toky s priľahlými brehovými 
porastami a fragmentami aluviálnych lúk. 

j.1.1.6. Fauna 
Rozšírenie živočíchov v krajine je podmienené ich nárokmi na vhodné biotopy, ktoré okrem potravy 

poskytujú úkryt, možnosť reprodukcie a výchovy mláďat, zabezpečujú možnosť migrácie a výmeny 
genetických informácií. Každý typ biotopu obývajú charakteristické skupiny živočíchov, niektoré majú 
vyhranené špecifické nároky a po zmene ekologických podmienok veľmi rýchlo ustupujú, iné majú 
kozmopolitný charakter. V katastri obce sa vyskytujú nasledovné typy biotopov: 
• biotopy trvalých trávnych porastov  
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• biotopy polí  
• biotopy lesov a nelesnej drevinnej vegetácie  
• vodné biotopy - potok Klanečnica 
• biotopy ľudských sídiel  

j.1.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 
V územnom pláne obce je potrebné odporúčať spracovanie miestneho územného systému 

ekologickej stability s návrhom krajinotvorných a ekostabilizačných opatrení. Do územného plánu obce 
zapracovať opatrenia a regulatívy podľa príslušných kapitol. Ide najmä o: 
• ekostabilizačné opatrenia z hľadiska zachovania krajinného obrazu a krajinného rázu 
• všeobecná ochrana drevín  
• všeobecné návrhy ekostabilizačných opatrení z hľadiska ochrany rastlinstva 
• ekostabilizačné opatrenia z hľadiska ochrany a využívania lesných biotopov 
• opatrenia vhodné pre biotopy nelesnej drevinovej vegetácie 
• opatrenia platné pre biotopy trvalých trávnych porastov 
• ekostabilizačné opatrenia z hľadiska ochrany živočíšstva 
• ekostabilizačné opatrenia z hľadiska vodných biotopov 
j.2. OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

j.2.1. ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY 

j.2.1.1. Stav 
V katastrálnom území obce Dolné Srnie sa nenachádzajú archeologické lokality zapísané v 

Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, ale v súvislosti s evidovanými neskúmanými 
archeologickými lokalitami je potrebné uvažovať s predpokladanými archeologickými náleziskami. 

j.2.1.2. Požiadavky na riešenie 
• do územnoplánovacej dokumentácie premietnuť požiadavky Krajského pamiatkového úradu: 

- Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona v spolupráci s 
príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v 
územnom a stavebnom konaní. Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia bude vydanie záväzného stanoviska podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona. 

- Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa § 36 ods. 3 môže rozhodnúť o povinnosti vykonať 
archeologický výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je 
evidovaným archeologickým náleziskom podľa § 41 ods. 1, ak na tomto mieste dôvodne 
predpokladá výskyt archeologických nálezov. 

• rešpektovať a chrániť archeologické náleziská - je pravdepodobné odkrytie nových archeologických 
lokalít, načo bude potrebné prihliadať v jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania 
územného plánu v praxi 

• pokiaľ pri realizácii stavieb (pri zemných prácach) budú zistené archeologické nálezy, resp. 
archeologické situácie, bude nutné vykonať tu archeologický výskum a postupovať v zmysle zákona 
NR SR č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 

j.2.2. KULTÚRNE HODNOTY OBCE 

j.2.2.1. Vyhlásené nehnuteľné národné kultúrne pamiatky 
V obci Dolné Srnie sú evidované vyhlásené nehnuteľné národné kultúrne pamiatky, zapísané v 

Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (ÚZPF): 
• TABUĽA PAMÄTNÁ - ÚZPF č. 2386/1- Na budove obecného úradu, parc. č. 41 
• HROB S NÁHROBNÍKOM - ÚZPF č. 2385/1- Hrob M. Geržu, parc. č. 293 
j.2.2.2. Ďalšie kultúrnohistorické hodnoty obce 
• zvonica baroková z prvej polovice 18. storočia 
• kúria klasicistická z čias okolo roku 1850  
• zvonica neoklasicistická z roku 1890 
• evanjelický kostol 
• objekty ľudovej architektúry 
• busty a pamätné tabule na objektoch farského úradu, kultúrneho domu, kostola  

j.2.2.3. Významné osobnosti 
Rodisko:  

• Pavol Hečko (1825 – 1895), pedagóg, publicista, filozof  
• Juraj Chorvát (1862 – 1895), hudobník, pedagóg, publicista 
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• Mária Hargašová, botanička 
Pôsobisko: 

• Mária Rázusová-Martáková (1905 – 1964), spisovateľka, pôsobila tu v rokoch 1923 – 1927 
• Martin Rázus (1888-1937), básnik, spisovateľ, politik, publicista 

j.2.2.4. Evidencia pamätihodností obce 
Podľa ustanovenia § 14 ods. 4 pamiatkového zákona môže obec rozhodnúť o utvorení a odbornom 

vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností je možné zaradiť okrem 
hnuteľných a nehnuteľných vecí aj kombinované diela človeka a prírody, historické udalosti, názvy ulíc, 
zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Základom tejto evidencie 
by mala byť dôkladná fotodokumentácia a základný opis. 
j.2.2.5. Požiadavky na riešenie 

V územnoplánovacej dokumentácii: 
• uviesť, že na národné kultúrne pamiatky sa vzťahujú ustanovenia zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o 

ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a sú predmetom pamiatkového záujmu 
a ochrany  

• rešpektovať pamätihodnosti obce, ktoré budú zahrnuté v zozname pamätihodností obce, 
vytvorenom Obecným úradom Dolné Srnie, v zmysle ods.4 §14 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu.  

• rešpektovať a chrániť územia s pôvodnou urbanistickou štruktúrou, 
• rešpektovať a chrániť historicky a kultúrne hodnotné solitéry 

j.3. OCHRANA PRÍRODNÝCH ZDROJOV A LOŽÍSK NERASTOV 

j.3.1. STAV 
V katastrálnom území obce Dolné Srnie 

• nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín, 
• nie sú evidované staré banské diela v zmysle § 35 ods. 1, zákona č. 44/1988, 
• nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast, 
• nie sú zaregistrované zosuvy. 

j.3.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 
• na včasné zabezpečenie ochrany nerastného bohatstva sú orgány územného plánovania a 

spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať 
z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách poskytovaných im ministerstvom 
životného prostredia Slovenskej republiky; pri tom postupujú podľa osobitných predpisov a sú 
povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších 
verejných záujmov najvýhodnejšie. 

• územné plány obcí, ak tieto riešia ochranu a využitie nerastného bohatstva, prerokujú ich 
obstarávatelia s obvodným banským úradom 

j.4. CHRÁNENÉ ÚZEMIA, OCHRANNÉ PÁSMA 
Chránené územia sa v katastri obce Dolné Srnie nenachádzajú 
Ochranné pásma budú do územného plánu obce zapracované do textovej aj výkresovej časti ako 

regulatívy priestorového a funkčného usporiadania a budú riešením rešpektované. 

j.4.1. OCHRANNÉ PÁSMO LESA 
• Ochranné pásmo lesa podľa § 10 zákona o lesoch tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice 

lesného pozemku. Pre ochranné pásmo lesa je v územnom pláne potrebné: 
• uvádzať ho v príslušných kapitolách územného plánu a zakresliť do výkresovej časti. 
• uviesť, že na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa 

sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. 
• v záväznej časti územného plánu uviesť text: 

- Pozemky v ochrannom pásme lesa je obhospodarovateľ lesa oprávnený v odôvodnených 
prípadoch použiť na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva. Bližšie podmienky 
ustanovuje zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení. 

- Využitie územia a umiestňovanie stavieb je možné len na základe záväzného stanoviska orgánu 
štátnej správy lesného hospodárstva. 

• vyhotoviť samostatný regulatív pre územie lesa. 
• nenavrhovať alebo minimalizovať územia učené na výstavbu v ochrannom 50 m pásme lesa. 
• v regulatívoch území v ochranných pásmach lesov zohľadniť obmedzenia vyplývajúce zo susedstva 

lesných pozemkov. 
• riešiť prístup k sídlam v extraviláne obce. 
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j.4.2. OCHRANNÉ PÁSMA VODNÝCH ZDROJOV 
Takmer celé k.ú. obce Dolné Srnie (s výnimkou najsevernejšej časti) spadá do ochranného pásma 

2. stupňa vodárenského zdroja Čachtice - prameň Teplička. 
Na ochranu výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov, ktoré sa 

využívajú, orgán štátnej vodnej správy určí ochranné pásma na základe posudku orgánu na ochranu 
zdravia. Ak to vyžadujú závažné okolnosti, môže orgán štátnej vodnej správy určiť ochranné pásma aj 
pre využiteľné vodárenské zdroje a pre vodné zdroje určené na odber pre pitnú vodu s kapacitou nižšou, 
ako sú definované vodárenské zdroje. 

Ochranné pásma vodárenských zdrojov sa členia na  
• ochranné pásmo I. stupňa, ktoré slúži na jeho ochranu v bezprostrednej blízkosti miesta odberu vôd 

alebo záchytného zariadenia 
• ochranné pásmo II. stupňa, ktoré slúži na ochranu vodárenského zdroja pred ohrozením zo 

vzdialenejších miest. 

j.4.3. OCHRANNÉ PÁSMA VODNÝCH TOKOV 

j.4.3.1. Stav 
Vodný tok Klanečnica je podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 211/2005 Z.z., 

ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných 
tokov (ďalej len „vyhláška č. 211/2005 Z.z.") vodohospodársky významný vodný tok s pobrežným 
pozemkom podľa § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) do 10 m od brehovej čiary, ostatné 
vodné toky sú drobné vodné toky s pobrežným pozemkom do 5 m brehovej čiary. 

j.4.3.2. Požiadavky na riešenie 
• v územnoplánovacej dokumentácii rešpektovať a zapracovať ochranné pásma vodných tokov 

Správcom na vodných tokoch je Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý v rámci územného plánu 
obce požaduje uviesť: 
• v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102 požaduje 

správca vodných tokov zachovať ochranné pásmo vodohospodársky významných vodných tokov 
min. 6 m od brehovej čiary resp. vzdušnej päty hrádze obojstranne a pri ostatných vodných tokoch 
min. 4 m od brehovej čiary obojstranne.  

• v ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, 
manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. 

• zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez trvalého 
oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity (uvedené je potrebné 
zapracovať i do textovej i grafickej časti „Ochranné pásmo vodných tokov", Smernej i Záväznej časti 
ÚPN-O). 

• pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného 
toku užívať pobrežné pozemky (§ 49 Zákona o vodách č.364/2004 Z.z). Pobrežnými pozemkami v 
závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významných vodných 
tokoch sú pozemky do 10 m od brehovej čiary resp. vzdušnej päty hrádze a pri drobných vodných 
tokoch do 5 m od brehovej čiary. Pobrežné pozemky sú súčasťou ochranného pásma. 

j.4.4. PÁSMO HYGIENICKEJ OCHRANY HOSPODÁRSKEHO DVORA PD 

j.4.4.1. Stav 
PHO hospodárskeho dvora PD nebolo určené. V hospodárskom dvore sa nenachádza živočíšna 

výroba, do jeho areálu postupne vstupujú aj prevádzky iného charakteru. 

j.4.5. OCHRANNÉ PÁSMO POHREBISKA 

j.4.5.1. Stav 
• ochranné pásmo pohrebiska je 50 m podľa § 15 ods. 7 zák. č. 131/2010 Z.z..  
j.4.5.2. Požiadavky na riešenie 
• v tomto ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy, okrem budov, ktoré 

poskytujú služby spojené s pohrebníctvom. 

j.4.6. OCHRANNÉ PÁSMO HYDROMELIORAČNÝCH ZARIADENÍ 

j.4.6.1. Stav 
V k.ú. Dolné Srnie nie sú evidované žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, 

š.p., avšak v severnej časti katastra je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych 
pozemkov drenážnym systémom neznámeho vlastníka. 
j.4.6.2. Požiadavky na riešenie 
• pri navrhovaní nových lokalít uprednostniť lokality nezaťažené takýmito zariadeniami, prípadne 

prehodnotiť dôležitosť realizácie lokalít vo vzťahu k týmto zariadeniam. 
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K) POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY TRÁS NADRADENÝCH SYSTÉMOV DOPRAVNÉHO A 
TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA  

k.1. OCHRANNÉ PÁSMA DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 

k.1.1. OCHRANNÉ PÁSMA LETISKA 

k.1.1.1. Stav 
Riešené územie sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých pozemných 

zariadení. 

k.1.1.2. Požiadavky na riešenie 
• do územného plánu obce uviesť upozornenie, že v zmysle ust. § 30 leteckého zákona je nutné 

prerokovať s Dopravným úradom nasledujúce stavby: 
- stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§30 ods. 1 písmeno a) leteckého 

zákona), 
- 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 písmeno b) leteckého zákona), 
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných 

zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické 
zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písmeno c) leteckého zákona), 

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

k.1.2. OCHRANNÉ PÁSMA CIEST 
Ochranného pásma ciest mimo sídelného útvaru obce označeného dopravnou značkou označujúcou 

začiatok a koniec obce v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. v znení jeho neskorších predpisov sú 
nasledovné: 
• 50 m od osi vozovky cesty I. triedy, 
• 20 m od osi vozovky cesty III. triedy, 
• 15 m od osi vozovky miestnej komunikácie, 

k.2. OCHRANNÉ PÁSMA VEDENÍ A ZARIADENÍ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

k.2.1. OCHRANNÉ PÁSMA VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ 
K bezprostrednej ochrane verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pred poškodením a na 

zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa podľa §19 zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch 
a kanalizáciách vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie (ďalej len 
„pásmo ochrany"), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu alebo 
verejnej kanalizácie. Ochranné pásma vodných zdrojov podľa osobitného predpisu týmto nie sú 
dotknuté. 

Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného 
okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 
• 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm. Pásma ochrany určí 

rozhodnutím okresný úrad na základe žiadosti vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej 
kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. 

• 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. Pásma ochrany určí 
rozhodnutím ministerstvo na základe žiadosti vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej 
kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.  

V pásme ochrany je zakázané 
- vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo 

vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii 
alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 

- vysádzať trvalé porasty, 
- umiestňovať skládky, 
- vykonávať terénne úpravy. 

k.2.2. OCHRANNÉ PÁSMA ELEKTROENERGETICKÝCH ZARIADENÍ 

k.2.2.1. Stav 
Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa podľa §36 zákona č.656/2004 Z.z. o energetike 

zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia 
elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na 
zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. 
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• Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami 
po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného 
vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí  
- od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m, 
- od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m, 
- od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m, 
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je 

zakázané 
- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od 

krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 
- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 
- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 

sústavy. 
Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od 

krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde 
nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. 

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického 
vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 
elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m 
po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od 
dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu 
ukotvenia podperného bodu. 
• Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 

- s napätím 110kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 
vzdialenosti 30m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice. Na ochranu 
výrobných zariadení výrobcu elektriny platia ochranné pásma, ak osobitné predpisy 
neustanovujú inak. 

V ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená 
bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice. 
• V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení je osoba, ktorá zriaďuje stavby, alebo 

vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť 
takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a 
vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky. 

• Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom 
pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať. 

k.2.3. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 
• v územnom pláne zachovať koridor jestvujúcich ochranných pásiem 400 kV vedení v zmysle 

Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, rešpektujúc zákonom požadovaný charakter územia, t.z. mimo zastavaného územia 
obce a zároveň v rámci územného plánu nezaraďovať pozemky v ochrannom pásme vedenia v 
územnom pláne ako rekreačné a oddychové oblasti. 

k.2.4. OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ 

k.2.4.1. Stav 

k.2.4.1.1. Ochranné pásma  
Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského 

zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia. 
• Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti 

plynárenského zariadenia je 
- 4m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200mm, 
- 1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným 

tlakom nižším ako 0,4MPa, 
- 8m pre technologické objekty. Technologické objekty na účely zákona sú regulačné stanice, 

filtračné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany a telekomunikačné 
zariadenia. 
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k.2.4.1.2. Bezpečnostné pásmo 
Bezpečnostným pásmom sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi 

plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. 
• Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je 

- 20m pri plynovodoch s tlakom od 0,4MPa do 4MPa a s menovitou svetlosťou do 350mm, 
- 50m pri plynovodoch s tlakom nad 4MPa s menovitou svetlosťou do 150mm, 
- 50m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch. 

• Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, 
bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete 

k.2.4.2. Požiadavky na riešenie 
• do územného plánu obce uviesť, že podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 

zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po 
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas 
prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom 
každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, 
propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných 
prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti,  

L) POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE NAJMÄ ZO ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ 
OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI, CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA 

l.1. OBRANA ŠTÁTU 
Ministerstvo obrany SR v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky. 

l.2. CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA 

l.2.1. STAV 
V obci v súčasnosti nie sú vybudované žiadne väčšie zariadenia v súvislosti s civilnou ochranou. 

Ukrytie obyvateľov je riešené formou jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne, pre ukrytie 
obyvateľstva slúžia pivničné priestory. V rámci navrhovaných rozvojových plôch určených pre obytnú 
výstavbu sa ukrytie obyvateľstva bude riešiť v pivničných priestoroch obytných objektov, príp. zariadení 
občianskej vybavenosti. Možnosť úkrytu, či ubytovania väčšieho počtu obyvateľov pri prípadnej 
katastrofe je Kultúrnom dome a v budove školy. Sklad plynových masiek pre všetkých obyvateľov obce 
sa nachádza v Kultúrnom dome. 
l.2.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 
• v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na 

zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v 
znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 442/2007 Z. z., budú zabezpečené obcou 
všetky povinnosti, ktoré z uvedenej vyhlášky pre obec vyplývajú 

• v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o 
ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 445/2007 Z. z.. budú zabezpečené obcou všetky povinnosti, ktoré 
z uvedenej vyhlášky pre obec vyplývajú. 

Podrobné podmienky pre uplatnenie citovaného zákona a vyhlášky ustanovuje príslušný orgán 
ochrany a obec. 

Stavebnotechnické požiadavky a podmienky na zariadenia civilnej ochrany ustanovuje vyhláška MV 
SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek 
a technických podmienok zariadení CO a je potrebné ich rešpektovať na príslušnom stupni územnej 
prípravy a investičnej činnosti.  

Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany vo vzťahu k zriadeniu ochranných 
stavieb sa uplatňujú prednostne. 

Varovanie obyvateľstva, vyrozumenie obyvateľstva a ukrytie obyvateľstva 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. 
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l.3. POŽIARNA OCHRANA 

l.3.1. STAV 
V centre obce (pri neoklasicistickej zvonici) sa nachádza hasičská zbrojnica. 
Obec má vybudovanú verejnú vodovodnú sieť. Na hlavné potrubia sú napojené uličné rozvody s 

osadenými protipožiarnymi hydrantmi. 
Úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách 

sa vykonávajú aj v spolupráci s požiarnymi stanicami v okolitých sídlach. 

l.3.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 
• pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov 

požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a s 
vyhláškou č. 288/2000 Z. z., § 37 Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov a s predpismi platnými v čase realizácie jednotlivých stavieb. 

• zásobovanie obce požiarnou vodou zabezpečiť v súlade s koncepciou zásobovania obyvateľstva, 
pri tom vychádzať z STN 73 0873, 

• zabezpečiť priestorovú štruktúru a dimenzie komunikácií tak, aby bola zabezpečená dobrá 
dostupnosť požiarnej techniky do všetkých častí mesta 

• zásobovanie navrhovaných rozvojových plôch požiarnou vodou sa navrhuje riešiť z miestnej 
verejnej vodovodnej siete - novovybudovaných uličných rozvodov, vybavených požiarnymi 
hydrantmi, 

• úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách 
sa môžu vykonávať aj v spolupráci s požiarnymi stanicami v okolitých sídlach. 

l.4. OCHRANA PRED POVODŇAMI 

l.4.1. STAV 
Katastrálne územie obce Dolné Srnie je odvodňované vodným tokom Klanečnica a jeho prítokmi 

Dolnosrniansky potok, Trstené.  
V katastrálnom území obce Dolné Srnie nie je určené inundačné územie podľa § 61 písm. i) bod 2. 

a § 63 ods. 4 písm. b) vodného zákona, ani podľa § 25 písm. f) zákona o ochrane pred povodňami. 
Rozsah inundačného územia vymedzuje § 20 zákona o ochrane pred povodňami.  

Vodný tok Klanečnica v k.ú. Dolné Srnie je súčasťou spracovaného prvého plánu manažmentu 
povodňového rizika v rámci ktorého sú pre túto geografickú oblasť navrhované protipovodňové 
opatrenia, ktoré budú postupne realizované v závislosti od zabezpečenia finančných prostriedkov. Pre 
účely vyhotovenia prvých plánov manažmentu povodňového rizika (§ 8, ods. 7 zákona č. 7/2010) boli 
vypracované mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrozenia. Slovenský vodohospodársky 
podnik, š.p., ako správca vodohospodársky významných vodných tokov zabezpečil v súlade s 
príslušnou legislatívou, pre účely vyplývajúce z ustanovení Zákona o ochrane pred povodňami a 
súvisiacich právnych predpisov, pre potreby obce súvisiace s jeho činnosťou pri plnení úloh vo verejnom 
záujme, vypracovanie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika s kartografickou 
interpretáciou v mierke 1:10 000 s vyznačenou záplavovou čiarou. Vyhotovené mapy povodňového 
ohrozenia a mapy povodňového rizika s vyznačenou záplavovou čiarou sú sprístupnené obciam 
zaradeným medzi geografické oblasti s potenciálne významným povodňovým rizikom na adrese: 
https://mpompr.svp.sk (Trenčiansky kraj, Nové Mesto nad Váhom, Dolné Srnie - Klanečnica 35-14-08 ) 
a následne odovzdané obci aj v tlačenej forme. 

l.4.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 
• pri návrhu územného plánu je nutné vychádzať z § 20 zákona o ochrane pred povodňami, ktorý 

špecifikuje stavby a objekty, ktoré je zakázané v inundačnom území umiestňovať a činnosti, ktoré 
sú v inundačnom území zakázané. 

• v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so 
Zákonom č.7/2010 Z.z o ochrane pred povodňami 

• Podľa §6 odst.10 Zákona č.7/2010 o ochrane pred povodňami Z.z. obec zabezpečuje vyznačenie 
všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu 
obce  

• úsek vodného toku Klanečnica rkm 4,20 - 5,90 je zaradený medzi vodné toky s jestvujúcim 
potenciálne významným povodňovým rizikom v čiastkovom povodí Váhu (zdroj: Predbežné 
hodnotenie povodňového rizika v Slovenskej republike, Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky, december 2011). 

• Vychádzajúc zo súčasných máp povodňového ohrozenia, spracovaných matematickým 
modelovaním záplavovej čiary vodného toku Klanečnica, na základe predbežného hodnotenia 
povodňového rizika časť riešenej lokality zasahuje do územia, kde bola identifikovaná existencia 
potencionálne významného povodňového rizika a oblasť, v ktorej možno predpokladať 
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pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika (Mapa povodňového ohrozenia - Čiastkové 
povodie Váh - Dolné Srnie - tok Klanečnica rkm 4,20 - 5,90 - Záplavové čiary Q5; Q10; Q50; Q100; 
Q1000 - List 35-14-08). 

• Z hľadiska sledovania záujmov orgánu ochrany pred povodňami pri navrhovaní územného plánu: 
- Je potrebné riešiť protipovodňovú ochranu komplexne v celom katastrálnom území obce, a to 

preventívnymi opatreniami na spomalenie odtoku vody z povodia a zníženie povrchového 
odtoku vo vhodných lokalitách na lesnej a poľnohospodárskej pôde (protierózne osevné 
postupy, zasakovacie pásy, revitalizačné opatrenia na lesných cestách, vodozádržné plochy, 
záchytné a odvodňovacie rigoly a pod.) a opatreniami, ktoré zmenšujú maximálny prietok 
povodne, ako je údržba, oprava, rekonštrukcia vodných stavieb. Pri návrhu protipovodňových 
opatrení vychádzať z Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Váhu (vydalo 
Ministerstvo životného prostredia SR v mesiaci december 2015). 

- Je nevyhnutné zvážiť návrh nových plôch určených pre výstavbu rodinných domov a iných 
objektov a zariadení vzhľadom na možné riziko povodní. 

- Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti vodných tokov dbať na to, aby bol umožnený prístup správcu 
toku k vodnému toku na výkon správy vodného toku. 

- Pre prehľadné zobrazenie povodňového ohrozenia odporúčame vypracovať samostatný výkres, 
na ktorom sa budú nachádzať všetky záplavové čiary Q5; Q10; Q50; Q100; Q1000 v súlade s § 6 
ods. 10 zákona o ochrane pred povodňami. Záplavové čiary treba zaradiť medzi limitujúce 
faktory, nachádzajúce sa v riešenom území. 

• ďalej do územného plánu uviesť: 
- v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade 

so Zákonom č.7/2010 Z.z o ochrane pred povodňami (§ 20) - uvedené je potrebné zapracovať 
do časti „Ochrana pred povodňami": 

- rešpektovať záplavové čiary z máp povodňového ohrozenia a zamedziť výstavbu v okolí 
vodných tokov a v území ohrozovanom povodňami, 

- vlastnú výstavbu umiestniť nad hladinu Q100-ročnej veľkej vody, mimo zistené inundačné 
územie (súvislá zástavba, významné líniové stavby a objekty a pod.,), 

- pre objekty situované v blízkosti ostatných vodných tokov, kde nebol doposiaľ určený rozsah 
zaplavovaného územia, bude nutné vypracovať a doložiť hydrotechnické posúdenie -
hydrotechnický výpočet na prietok Q100 - ročnej veľkej vody a následne vlastnú výstavbu 
umiestniť nad hladinu Q100, mimo zistené inundačné územie a v prípade potreby na náklady 
investora zabezpečiť protipovodňovú ochranu daného územia ešte pred zahájením výstavby. 

• v rámci využitia územia nesmie dôjsť k významným zásahom do režimu povrchových vôd, vodných 
tokov a povrchových technických diel na nich, 

• stavby protipovodňovej ochrany je potrebné zaradiť v územnoplánovacej dokumentácii medzi 
verejnoprospešné stavby. 

M) POŽIADAVKY NA RIEŠENIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA 
ÚZEMIA OBCE S PRIHLIADNUTÍM NA HISTORICKÉ, KULTÚRNE, URBANISTICKÉ A 
PRÍRODNÉ PODMIENKY ÚZEMIA VRÁTANE POŽIADAVIEK NA STAVBY VYUŽÍVANÉ 
OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU 

m.1. STAV 
Dnešná urbanistická skladba obce vychádza z historického vývoja a je v pôdorysnej stope zreteľná, 

takisto ako časová postupnosť pribúdania ulíc. Narušenie pôvodnosti charakteru sídla je dané 
vytvorením lokalít s vysokým podielom nových stavieb až nových ulíc. Zásah novej architektúry je 
podstatný, nie je predpoklad obnovenia pôvodného charakteru obce ako celku. No i tak je tu potenciál 
pre tvorbu nového charakteru vychádzajúceho z historickej podstaty, ktorý by mohol byť plnohodnotným 
identifikačným prvkom obce. 

Pri tvorbe priestorovej skladby obce ide hlavne o obnovu a ďalšie rozvíjanie prostredia, na základe 
rešpektovania kultúrnej a spoločenskej kontinuity s ohľadom na neustále vyvíjajúci sa organizmus obce 
- centra osídlenia subregionálneho významu a jeho potreby. 

m.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE: 
• na základe prieskumov a rozborov, využiť a rozvinúť všetky pozitívne prvky územia, 
• zhodnotiť funkčné a prevádzkové špecifiká celého územia s cieľom optimálneho komplexného 

rozvoja riešeného územia na základe priorít komunálnej politiky obce, 
• vytipovať v súlade s prijatými cieľovými programami komunálnej politiky obce v oblasti rozvoja 

bývania, občianskeho vybavenia, dopravnej a technickej infraštruktúry a výroby rozvojové plochy v 
jednotlivých polohách obce v rozsahu možnej disponibility na základe ich prevládajúcej funkčnej 
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profilácie, na základe ich polohy v rámci zastavaného územia a na základe logických väzieb na 
jestvujúci obslužno-prevádzkový systém, 

• zabezpečiť riešením plnohodnotné napojenie všetkých štruktúr na dopravnú a technickú 
vybavenosť obce, 

• rozvoj obce orientovať v maximálnej miere do zastavaného územia – zhodnotiť nevyužité alebo 
zdevastované plochy, veľkoplošné pridomové záhrady, extenzívne využité areály hospodárskej 
základne obce, 

• preveriť možnosť intenzívnejšieho využitia rekreačného potenciálu územia s ohľadom na ochranu 
prírody a krajiny, 

• riešiť podmienky rozvoja rekreácie a športu a poznávací turizmus s ohľadom na jestvujúce 
zariadenia, polohu, prírodný a historický potenciál,  

• navrhnúť koncepciu vytvárania plôch verejne využiteľnej zelene parkového charakteru určené na 
oddych a každodennú rekreáciu obyvateľov,  

• stanoviť koncepciu zapojenia obce do systému turistických trás - premietnuť širšie koncipované 
trasy cykloturistiky v rámci regionálnych sídelných vzťahov, 

• vytvoriť podmienky pre rozvoj agroturistiky, podporiť poznávaciu, vidiecku a cyklistickú turistiku,  
• zhodnotiť územno-priestorové možnosti obce pre výhľadový rozvoj, 
• rešpektovať pri stanovovaní regulatívov jednotlivých funkčných zón ustanovenia vyhlášky MŽP SR 

č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 

N) POŽIADAVKY NA RIEŠENIE BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, SOCIÁLNEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY A VÝROBY 

n.1. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE BÝVANIA 

n.1.1. STAV 
Dominantnou funkciou obce je funkcia bývania. Zo štatistiky vyplýva, že väčšia časť bytov sa 

nachádza v rodinných domoch, postavených priebežne od štyridsiatych rokov po súčasnosť. Vývoj 
počtu obyvateľov je ovplyvnený jednak reprodukciou obyvateľstva ale i možnosťami a rozsahom novej 
bytovej výstavby. Spätne možnosti bytovej výstavby pozitívne ovplyvnia migráciu obyvateľstva. Tým 
môže dôjsť postupným zabezpečovaním vhodných plôch s funkciou bývania k stabilizácii obyvateľstva.  

n.1.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE. 
• vyhodnotiť jestvujúci potenciál bývania s cieľom navrhnúť proporčný rozvoj obytnej funkcie,  
• vytvoriť územno-technické podmienky pre rozvoj obytného územia, 
• preveriť využitie územia pre funkciu bývania na rozvojových lokalitách definovaných v predošlom 

územnom pláne obce a jeho zmenách a doplnkoch, vhodné nezrealizované zámery zapracovať, 
• preveriť využitie územia pre funkciu bývania na rozvojových lokalitách definovaných počas 

prípravných a prieskumných prác, vhodné nezrealizované zámery zapracovať, 
• v rámci humanizácie jestvujúcich území s hromadnou zástavbou uvažovať aj s možnosťou 

nadstavieb domov, využitia potencionálnych podkrovných priestorov v rámci ich obnovy 
a rekonštrukcie, 

• využiť neobývaný bytový fond, prípadne územie na ktorom sa takýto fond nachádza z dôvodu zlého 
technického stavu po jeho asanácii využiť na novú výstavbu, 

• určiť nové rozvojové plochy bývania prioritne v rámci zastavaného územia, 
• určiť nové rozvojové plochy bývania s ohľadom na ochranu prírody a krajiny, kultúrneho dedičstva, 

pri rešpektovaní chránených území, ochranných pásiem, technickej a dopravnej infraštruktúry 
a iných zákonných obmedzení, 

• navrhnúť polyfunkciu bývania a iných funkcií (s výnimkou nezlučiteľných a vytvárajúcich zdravotné 
riziko pre obyvateľov), napríklad bývanie kombinovať s: občianskou vybavenosťou, nezávadnými 
výrobnými službami, komunálnou a remeselnou malovýrobou a rekreáciou (vyhláška 55/2001 Z. z., 
§12), 

• na funkčných plochách bývania riešiť aj plochy verejnej sídelnej zelene v rozsahu zodpovedajúcom 
estetickým, hygienickým a ekostabilizačným potrebám  

• navrhnúť regulatívne opatrenia na skvalitnenie verejných uličných priestorov a spoločných dvorov 
sídlisk, 

n.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA A SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

n.2.1. STAV 
Občiansku vybavenosť v obci v súčasnosti reprezentujú: 
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- základná škola + MŠ M. R. Štefánika (v prevádzke len MŠ) 
- kostol evanjelický 
- farský úrad 
- obecný úrad 
- futbalové ihrisko 
- kultúrny dom (+ knižnica, izba tradícií, klub dôchodcov, obradná miestnosť OcÚ) 
- hasičská zbrojnica 
- dom smútku 
- pošta 
- predajne potravinového tovaru 
- predajne nepotravinového tovaru 
- reštauračné zariadenia 
- výrobné služby 
- pálenica 

n.2.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE. 
• riešiť optimálnu štruktúru kompletovania základnej a vyššej občianskej vybavenosti podľa 

urbanistických štandardov, aby zodpovedala stanovenej funkčnosti sídla ako centra osídlenia 
subregionálneho významu, výhľadovému počtu obyvateľov a aj sledovanému rozvoju obce a 
katastra . 

• návrhom vybavenosti zabezpečiť podmienky pre komfortný život obyvateľov obce, bez vynútenej 
potreby dochádzania za potrebnou občianskou vybavenosťou. 

• na základe prieskumov a rozborov vyhodnotiť jestvujúci potenciál občianskeho vybavenia 
a sociálnej infraštruktúry a zamerať sa na dobudovanie chýbajúcich kapacít s ohľadom na rozvoj 
mesta 

• vytvoriť územno-technické podmienky pre rozvoj občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry 
obytného územia, 

• preveriť využitie územia pre funkciu občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry na 
rozvojových lokalitách definovaných v predošlom územnom pláne mesta a jeho zmenách 
a doplnkoch, vhodné nezrealizované zámery zapracovať, 

• určiť nové rozvojové plochy občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry prioritne v rámci 
zastavaného územia, 

• určiť nové rozvojové plochy občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry s ohľadom na ochranu 
prírody a krajiny, kultúrneho dedičstva, pri rešpektovaní chránených území, ochranných pásiem, 
technickej a dopravnej infraštruktúry a iných zákonných obmedzení 

• navrhnúť polyfunkciu funkcií (s výnimkou nezlučiteľných a vytvárajúcich zdravotné riziko pre 
obyvateľov), napríklad kombináciou s: bývaním, nezávadnými výrobnými službami, komunálnou 
a remeselnou malovýrobou a rekreáciou (vyhláška 55/2001 Z. z., §12), 

• zvyšovať kvalitatívnu úroveň jednotlivých druhov občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry  

n.3. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE REKREÁCIE 

n.3.1. STAV 
Športové objekty v intraviláne zastupuje futbalové ihrisko. 
Obec sa nachádza v turistickom regióne Podjavorina, má vhodnú polohu pre príležitostnú letnú 

(okolité lesy, neďaleké prírodné kúpalisko Zelená voda...) aj zimnú (lyžiarske vleky na Veľkej Javorine) 
turistiku obyvateľov. Vhodné podmienky sú aj na chalupárstvo a záhradkárstvo. Katastrom prechádzajú 
aj významné cyklotrasy. 

n.3.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 
• rekreáciu umiestňovať do územia, ktoré je pre tento účel definované v jeho funkčnej štruktúre 
• definovať navrhované diferencované plochy rekreácie v štruktúre vhodnej pre riešené územie 

(rekreačné územie, plochy športu, zmiešané územia rekreácie a bývania, resp. rekreácie a športu, 
chaty, záhradkárske osady, cyklistické a turistické trasy...) 

• uplatňovať zásady starostlivosti o životné prostredie 
• dodržiavanie limitov využívania územia (ochranné pásma, chránené územia...) 
• rešpektovať platné zákonné ustanovenia 

n.4. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VÝROBY 

n.4.1. STAV 
V minulosti sa obyvatelia sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom a ovocinárstvom, ale tiež 

domácou výrobou košov, metiel, dreveného hospodárskeho riadu a výšivkárstvom. Na Klanečnici stáli 
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mlyny, v ktorých spracovávali miestnu úrodu obilnín. Vinohradníctvo predstavuje dnes už zaniknutú 
tradíciu, vinohrady sa menia na lúky a polia. 

Poľnohospodárska výroba sa sústreďovala v areáli Poľnohospodárskeho družstva, v súčasnosti sú 
niektoré časti tohto areálu predané súkromným osobám alebo ich budovy sa prenajímajú iným firmám. 
Hospodársky dvor spravuje spoločnosť PD Dolné Smie, ktoré hospodári v k.ú. Dolné Srnie na výmere 
635 ha. Rastlinná výroba sa venuje hlavne pestovaniu obilovín, ďalej je to cukrová repa, repka olejná a 
slnečnica. Živočíšna výroba sa venuje chovu hovädzieho dobytka (150 ks) a ošípaných (660 ks).  

Výroba je okrem areálu PD sústredená aj v samotnej obci (veľkoobchodný sklad konzervárskych 
uzáverov, klampiarstvo, zámočníctvo, výroba a predaj záhradného nábytku a potrieb, pálenica, výroba 
zo sklolaminátu). Pozdĺž úseku cesty I. triedy prechádzajúcej katastrom Dolného Srnia je veľkosklad 
netkaných textílií, sklad regálových systémov... 

n.4.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE. 
• vyhodnotiť jestvujúci potenciál výrobného územia a zamerať sa na dobudovanie extenzívne 

využitých areálov hospodárskej základne obce, 
• vytvoriť územno-technické podmienky pre rozvoj výroby, 
• preveriť využitie územia pre funkciu výroby na rozvojových lokalitách, vhodné nezrealizované 

zámery zapracovať, 
• nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne v existujúcich 

hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených areálov, 
• výrobné areáli priemyselnej i poľnohospodárskej výroby, ktoré by mohli byť zdravotným rizikom pre 

obyvateľstvo umiestňovať tak, aby ich negatívne vplyvy nezasahovali obytné územia (vyhláška 
55/2001 Z. z., §12)  

• určiť nové rozvojové plochy výroby s ohľadom na ochranu prírody a krajiny, kultúrneho dedičstva, 
pri rešpektovaní chránených území, ochranných pásiem, technickej a dopravnej infraštruktúry 
a iných zákonných obmedzení, 

O) POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, PRÍPADNE URČENIE POŽIADAVIEK 
NA HODNOTENIE PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

o.1. VODA 

o.1.1. PODZEMNÉ VODY 
V dôsledku nepriaznivého hydrogeologického vývoja je celá oblasť pod Bielymi Karpatami, teda aj 

Dolné Srnie, charakterizované ako územie s celkovým nedostatkom vody. Samotné flyšové pásmo je 
zložené zo striedavo nepriepustných hornín, čo neumožňuje väčšie sústredenie vody. V minulosti bola 
obec zásobovaná vodou obecných studní a niekoľkých studní súkromných. Dodnes sa ich veľa 
zachovalo, používajú sa prevažne na zavlažovanie záhrad. 

o.1.2. VODNÉ ZDROJE 
Súčasne v katastri obce Dolné Srnie sa nachádzajú zachytené a uzatvorené vrty - HV-1, HV-2, HV-

3, HV-4 a HV-6, pre ktoré bol realizovaný hydrogeologický prieskum vrátane vykonania dlhodobej 
čerpacej skúšky s potvrdením 75 l/s ako využiteľného množstva podzemných vôd. Pre uvedené vrty bol 
vypracovaný návrh ochranných pásiem 1. a 2. stupňa. V juhozápadnej časti katastra Dolného Srnia bol 
zdokumentovaný perspektívny vodárenský zdroj pre Trenčiansku vodárenskú sústavu.  

o.1.3. POVRCHOVÉ VODY, VODNÉ TOKY 

o.1.3.1. Stav 
Katastrálne územie obce Dolné Srnie je súčasťou povodia rieky Váh. Je odvodňované vodným 

tokom Klanečnica a jeho prítokmi Dolnosrniansky potok, Trstené. Vodný tok Klanečnica je (podľa 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam 
vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov) vodohospodársky 
významný vodný tok. 

Správcom vodných tokov v riešenom území je Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Správca 
v rámci Podnikového rozvojového programu investícií v riešenom území nemá zaradenú investičnú 
akciu. 

Citlivé oblasti  
Citlivé oblasti (podľa Nariadenia vlády SR č.617/ 2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú citlivé oblasti a 

zraniteľné oblasti) dotknutého územia sú všetky útvary povrchových vôd, ktoré sa v ňom vyskytujú. V 
zmysle nariadenia vlády č. 617/ 2004 Z. z. sa za citlivé oblasti ustanovujú vodné útvary povrchových 
vôd, ktoré sa nachádzajú na území SR, alebo týmto územím pretekajú., teda celé územie k. ú. Dolné 
Srnie patrí k citlivým oblastiam.  
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Zraniteľné oblasti  
Zraniteľnými oblasťami sú v zmysle § 30 vodného zákona poľnohospodársky využívané územia, z 

ktorých zrážkové vody odtekajú do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je 
koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Do 
zraniteľnej oblasti (podľa Nariadenia vlády SR č. 617/ 2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú citlivé oblasti a 
zraniteľné oblasti) sa v dotknutom území zaraďuje obec Dolné Srnie pod číslom 505951.  

o.1.3.2. Požiadavky na riešenie 
• do územného plánu uviesť, že je potrebné zabezpečiť ochranu inundačného územia a vytvárať 

podmienky pre:  
- prirodzené meandrovanie vodných tokov, 
- spomaľovanie odtoku povrchových vôd z predmetného územia, 
- dažďové vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe je potrebné v maximálnej 

miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia), akumuláciou do. zberných 
nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov, respektíve kontrolovane vypúšťať 
do recipientu po odznení prívalovej zrážky 

• návrh odvádzania a čistenia odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky 
na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z.z. a NV SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 

• komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach s dôrazom na spomalenie odvedenia povrchových 
vôd z územia v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody, 

• vytvárať podmienky a budovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu 
intravilánov miest a obcí, 

• stavby protipovodňovej ochrany je potrebné zaradiť v územnoplánovacej dokumentácii medzi 
verejnoprospešné stavby, 

• v rámci využitia územia nesmie dôjsť k významným zásahom do režimu povrchových vôd, vodných 
tokov a technických diel na nich, 

• v rámci rozvoja obce, či už bytového, výrobného, športového alebo rekreačného rešpektovať Zákon 
o vodách č.364/2004 Z.z a príslušné platné normy STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a 
komunikácií s vodnými tokmi" a STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov" a pod. 

• navrhované križovania inžinierskych sieti s vodnými tokmi musia byť technicky riešené v zmysle s 
STN 73 6822. 

• akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranného 
pásma požadujeme odsúhlasiť so správcom vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky 
podnik š.p.. 

• V záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so 
Zákonom č.7/2010 Z.z o ochrane pred povodňami - uvedené je potrebné v územnom pláne obce 
zapracovať i do časti „Ochrana pred povodňami''. 

o.1.3.3. Prírodné zdroje minerálnych stolových vôd  
V k. ú Dolné Srnie sa priamo nenachádzajú. 

o.2. PÔDA  

o.2.1. STAV 
Na území plošne najviac prevládajú pôdy vytvorené na skeletnatých delúviách, t.j. zvetralinách 

ležiacich na svahoch. Výrazne tu dominujú kambizeme (hnedé pôdy), nasýtené, nenasýtené a oglejené. 
Hojne sa vyskytujú pararendziny. 

Nepriamym následkom poľnohospodárskej činnosti v svažitých terénoch je intenzifikácia erózie pôdy 
dažďovými vodami či vodami z roztopeného snehu. V predkolektivizačnom období sa najvýraznejšia 
erózia vyskytovala na poliach kultivovaných po spádnici, hoci sa roľníci snažili používať dostupné 
protierózne opatrenia. Štruktúra krajiny v tomto období bola však charakteristická nielen dominanciou 
malých, úzkych políčok, orientovaných po vrstevnici i po spádnici, ale i veľkou hustotou lineárnych 
krajinných prvkov, akými boli úvrate a poľné cesty, ktoré skupiny polí s rovnakou orientáciou oddeľovali. 
Veľkoplošné zmeny využívania zeme spojené s kolektivizáciou spôsobili ďalšiu významnú intenzifikáciu 
erózie pôdy, najmä na svahoch s bývalými vrstevnicovými poľami. Pôvodne poväčšine lineárne 
pôsobiaca erózia sa pretransformovala na eróziu prevažne areálnu, reprezentovanú plošným splachom 
a stružkovou eróziou, operujúcou na veľkých plochách družstevných lánov.  

o.2.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 

Ekostabilizačné opatrenia z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej krajiny 
• obrábanie pôdy realizovať s ohľadom na reliéf a sklonitosť, preferovať využitie poľnohospodárskej 

pôdy ako TTP,  
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• zamedziť sukcesii a zarastaniu lúk a v maximálnej miere uplatňovať tradičné obhospodarovanie 
lúčnych porastov (kosenie, pasenie),  

• zachovanie poľnohospodárskej výroby je dôležité z hľadiska zachovania poľnohospodárskej krajiny, 
z dôvodu zachovania typického krajinného rázu a existujúcej biodiverzity druhov,  

• zabránenie sústredenému odtoku vody,  
• realizovať rozdeľovanie dĺžky svahov prostredníctvom NDV, kedy sa vytvára mozaikovitý ráz 

poľnohospodárskej krajiny. Cieľom prerušenia dĺžky svahu je zamedzenie plošnej erózii na 
poľnohospodárskych pozemkoch.  

• nevyužívať chránené pôdy na iné účely, ako bola vyhradená, t. j. iba na poľnohospodárske účely,  
• posilnenie stability pôdy výsadbou drevín či výsevom tráv,  
• ochranu vodných a mokraďových biotopov realizovať v súčinnosti so zatrávňovaním 

poľnohospodárskej pôdy a nelesnou drevinovou vegetáciou,  
• priestorové usporiadanie pôdnych celkov orných pôd riešiť pásovou formou v smere vrstevníc s 

protieróznym účinkom. 

o.3. OVZDUŠIE 

o.3.1. STAV 
Zdroje znečistenia ovzdušia sú prírodného a antropogénneho pôvodu. K celkovému znečisteniu 

prispievajú hlavne malé zdroje znečisťovania ovzdušia, sú to poväčšine prevádzky a zariadenia, ktoré 
využívajú energetický zdroj s výkonom menším ako 0,3 MW na vykurovanie a pri svojej prevádzkovej 
činnosti. Líniovým zdrojom znečisťovania ovzdušia je existujúca cestná doprava, ďalej sú to domáce 
kúreniská na tuhé palivá, suspenzia a resuspenzia častíc z nedostatočného čistenia komunikácií, prach 
miestnych stavenísk a skládok, veterná erózia nespevnených povrchov a taktiež malé a stredné 
priemyselné zdroje bez náležitej odlučovacej techniky. V samotnej obci Dolné Srnie je evidovaný 
stredný zdroj znečistenia ovzdušia: 
• TrenDog spol. s r.o., sušiareň kŕmnych zmesí, Dolné Srnie 

Veľké zdroje znečistenia ovzdušia sa v obci nenachádzajú, dopad na ovzdušie však môžu mať 
zdroje v Novom Meste nad Váhom. 

o.3.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 
• v záväzných regulatívoch pre výrobné územia uvádzať, že nie je možné etablovať v týchto 

funkčných plochách podniky s veľkými zdrojmi znečistenia 
• uviesť požiadavky na zavádzanie programov na znižovanie množstva základných znečisťujúcich 

látok v priemyselných závodoch a areáloch výroby, 
• uvažovať len s možnými strednými a malými zdrojmi znečistenia  
• vylúčiť negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie zhodnotením základného komunikačného 

systému, najmä situovaním tranzitnej dopravy mimo zastavané územie  
• zabezpečiť výsadbu ako aj následnú starostlivosť o ochrannú a izolačnú zeleň v blízkosti 

železničných tratí, frekventovaných komunikácií a v blízkosti výrobných a poľnohospodárskych 
areálov,  

• rešpektovať ustanovenia zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, vrátane 
súvisiacich vykonávacích vyhlášok,  

o.4. HLUK 

o.4.1. STAV 
Za hluk vo vonkajšom prostredí je považovaný nežiaduci alebo škodlivý vonkajší zvuk vytvorený 

ľudskými činnosťami (hluk z dopravy na pozemných komunikáciách, priemyselnej činnosti...). Hluk z 
automobilovej dopravy môžeme v danom území považovať za najväčší zdroj hluku. Najväčšiu dopravnú 
záťaž pre k.ú. síce predstavuje úsek cesty I. triedy, tento je však v celej svoje dĺžke v rámci katastra 
vedený mimo zastavaného územie obce (minimálna vzdialenosť tejto cesty od ľudských obydlí je väčšia 
ako 1,1 km, preto je negatívny vplyv komunikácie minimálny). 

Väčšiu záťaž predstavuje cesta III. triedy, ktorá prechádza cez celé zastavané územie obce. 
Pôvodná záťaž, ktorá bola v rámci normy, sa zväčšila tým, že hlavnú cestu v obci Dolné Srnie začala 
využívať susedná obec Bošáca v takom rozsahu, že došlo k úplnému odkloneniu premávky osobných 
a nákladných automobilov zo smeru: Bošáca - Trenčianske Bohuslavice - Nové Mesto n/V a ich 
presmerovaniu na trasu cesty: Bošáca - Dolné Srnie - Nové Mesto n/V. 

o.4.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 
• pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii dopravných stavieb sa musí zabezpečiť, aby 

hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí neprekročil najvyššie prípustné hodnoty 
pri predpokladanom dopravnom zaťažení. 
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• pri návrhu výstavby výrobných prevádzok na dotyku s obytnou zónou sa musí zabezpečiť ochrana 
vnútorného prostredia budov a priľahlého vonkajšieho chráneného územia pred hlukom z 
vonkajšieho prostredia. 

• v stabilizovanom území na plochách kontaktných so zdrojom hluku nevykonávať intervenčné 
zásahy (prístavbu a dostavbu), ktorých dôsledkom by bolo prekročenie limitov hluku 

• v stabilizovanom území na plochách kontaktných so zdrojom hluku realizovať intervenčné zásahy 
na zníženie hodnoty hluku (barierová zeleň, oplotenie ...) 

• v rozvojových plochách zmiešaných situovať bližšie k zdroju hluku objekty, ktoré tolerujú vyššiu 
hranicu hluku (plochy statickej dopravy, technické priestory občianskej a technickej vybavenosti..) 

• v územiach, ktoré sú určené na bývanie a môžu byť ohrozené z hľadiska hluku bude v záväznej 
časti územnoplánovacej dokumentácie uvedená povinnosť vypracovať urbanistickú štúdiu zóny. 

o.5. ODPADY 

o.5.1. STAV 
V katastrálnom území obce Dolné Srnie sú evidované dve upravené skládky odpadov (prekrytie, 

terénne úpravy a pod.) 
Zber komunálneho odpadu je v obci realizovaný odberateľsky, prostredníctvom spoločnosti, ktorá 

vykonáva pravidelný odvoz odpadu 2 krát za mesiac. Obec Dolné Srnie tiež realizuje separáciu odpadu 
v kategóriách plasty, textil a elektronický odpad, tetrapaky a jedlé oleje, papier a zber kuchynského 
biologického odpadu v ŠJ. 

Obec má upravené nakladanie s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 
vznikajúcimi v obci cez VZN. V programovacom období obec v oblasti odpadov plánuje zriadiť obecné 
kompostovisko. Dvor pre separovaný zber v obci je zriadený a funguje. 
o.5.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 
• v zmysle POH Trenčianskeho kraja podľa požiadaviek rámcovej smernice o odpade je pre 

komunálne odpady stanovený cieľ do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov na 35% z celkovej hmotnosti biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995 

• vytvoriť vhodné podmienky pre nakladanie s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, 
elektroodpadom a pre triedený zber komunálneho odpadu na území obce. Vybudovať zberný dvor, 
prípadne zberné miesta na zber odpadov. 

• vytvoriť podmienky na vybudovanie obecného kompostoviska, alebo opatrenia na vytvorenie 
domácich kompostovísk. 

• uprednostňovať materiálové zhodnocovanie odpadov pred zneškodnením  
• v spolupráci so spoločnosťami pôsobiacimi v regióne rozširovať separáciu zložiek komunálneho 

odpadu a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.  
• separovať zložky komunálneho odpadu kategórie nebezpečný odpad a zabezpečiť ich materiálové 

zhodnotenie.  
• pravidelne preskúmať účinnosť a efektivitu triedenia zložiek komunálneho odpadu  
• zriadiť nové miesta vybavené nádobami na separovaný zber (najmä sklo a plasty) na 

komunikačných uzloch obcí, aby sa skrátila donášková vzdialenosť pre obyvateľov  
• v rámci združenia viac koordinovať postup pri zavádzaní separovaného zberu v jednotlivých obciach 

združenia, aby bola dosiahnutá vyššia efektivita a ekonomická návratnosť separovaného zberu.  
• v spolupráci so školami organizovať zber druhotných surovín a motivovať mladšiu generáciu k 

pozitívnemu vzťahu k ochrane životného prostredia.  
• pri projekčnej príprave nových objektov hromadnej bytovej výstavby počítať so zriadením 

dostatočných stojísk na umiestnenie nádob na separovaný zber v zmysle platných VZN, toto 
vyžadovať aj od súkromných investorov  

• alternatívne podporovať u obyvateľov v IBV iniciatívy zamerané na domáce kompostovanie 
• neustále zvyšovať ekologické povedomie občanov z dôvodu riešenia environmentálnych problémov 

týkajúcich sa nakladania s KO a nelegálnych skládok odpadov 
• uviesť v územnoplánovacej dokumentácii dve upravené skládky odpadov podľa priloženej mapky a 

prípadné nelegálne skládky odpadov z dôvodu ich ďalšieho riešenia 
• doporučiť obci definovať konkrétne opatrenia na zamedzenie vzniku nelegálnych skládok odpadov. 
o.6. SEIZMICITA 

Podľa Atlasu krajiny SR patrí obec Dolné Srnie do oblasti makroseizmickej intenzity do 6 - 7º MSK-
64, čo si nevyžaduje zvláštne opatrenia pri stavbe budov. 



Zadanie na spracovanie územného plánu obce Dolné Srnie 
 

  39/44 

o.7. RADÓNOVE RIZIKO 

o.7.1. STAV 
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika 

o.7.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 
• Do územného plánu uviesť požiadavku: pred výstavbou obytných budov a pobytových miestností 

je povinnosťou investorov zabezpečiť stanovenie výšky radónového rizika v súlade s § 47 ods.7 
zák. č. 355/2007 Z.z. 

o.8. OCHRANA ZDRAVIA 
• Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii dopravných stavieb sa musí zabezpečiť, aby 

hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí neprekročil najvyššie prípustné hodnoty 
pri predpokladanom dopravnom zaťažení. 

• Pri návrhu výstavby výrobných prevádzok na dotyku s obytnou zónou sa musí zabezpečiť ochrana 
vnútorného prostredia budov a priľahlého vonkajšieho chráneného územia pred hlukom z 
vonkajšieho prostredia. 

o.9. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE Z HĽADISKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VŠEOBECNE 
• 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. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a 

zákona č. 180/2013 Z. z.  
• rešpektovať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
• rešpektovať ustanovenia zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve, 
• rešpektovať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
• rešpektovať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
• rešpektovať nariadenie vlády SR č.58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber 

poľnohospodárskej pôdy a prílohu č.2 k nariadeniu - Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej 
pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek 
(BPEJ) 

• rešpektovať zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch  
• rešpektovať podľa § 10 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch aj ochranné pásmo lesov, ktoré tvoria 

pozemky do vzdialenosti 50m od hranice lesného pozemku  
• v koncepcii urbanistického rozvoja územia obce riešiť systémovo elimináciu ohrozovania 

jednotlivých zložiek životného prostredia návrhom vhodných územných, priestorových a 
architektonických opatrení, a to najmä navrhnúť vhodný spôsob funkčného členenia územia, 

• sústreďovať výrobné zariadenia (priemyselná výroba, poľnohospodárska výroba, výrobné 
podnikateľské aktivity občanov) do zón mimo obytného územia, tak aby nevytvárali zdravotné riziko 
pre obyvateľov, 

• vytvoriť ochranné a bariérové plochy zelene, okolo výrobných plôch najmä v kontakte s obytnou 
zónou, 

• v zastavanom území obce riešiť vytvorenie vhodných enkláv vzrastlej parkovej zelene 
• vytvoriť priestorové podmienky pre: 

- prijatie opatrení na znižovanie negatívneho dopadu znečistenia a poškodzovania životného 
prostredia na zdravotný stav obyvateľstva 

- prijatie opatrení na dôslednejšie zvyšovanie zainteresovanosti znečisťovateľov a poškodzo-
vateľov životného prostredia na odstraňovaní negatívnych dopadov na jeho kvalitu 

- utváranie systémových podmienok pre transformáciu hospodárstva z energeticky a surovinovo 
náročných spôsobov spracovávania na energeticky a surovinovo racionálnejšie štruktúry s 
vyšším podielom finalizácie, s uplatňovaním dekontaminačných postupov a environmentálne 
vhodnejších technológií, s bezpečným uskladňovaním materiálov, predlžovaním ich životnosti a 
opätovným využívaním 

- zvyšovanie intenzity monitoringu stavu životného prostredia v ohrozených oblastiach a 
zlepšovanie informovanosti a disciplinovanosti občanov obce 

- dôsledné uplatňovanie disciplíny občanov pri uskladňovaní odpadu, disciplíny pri zbere, 
triedení, evidencii a zneškodňovaní odpadu z produkcie priemyselných a poľnohospodárskych 
zariadení na území obce 

• hospodárne využívať prírodné zdroje, 
• aplikovať biologizáciu poľnohospodárskej veľkovýroby, 
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• regulovať chov hospodárskych zvierat obyvateľmi obce, 
• pre svahovité a erodujúce časti územia navrhnúť dôsledné opatrenia proti pokračujúcej erózii, 
• vytvoriť podmienky pre riadené odpadové hospodárstvo v zmysle ustanovenia zákona č. 223/2001 

Z.z. o odpadoch a programu odpadového hospodárstva  
• odporučiť permanentný monitoring a sanáciu neriadených skládok 
• zabezpečiť investormi pred výstavbou obytných budov a pobytových miestností stanovenie 

radónového rizika v súlade s § 47 ods.7 zák. č. 355/2007 Z.z.. 
ÚPN-O Dolné Srnie ako strategický dokument bude posudzovaný podľa zákona 24/2006 v znení 

neskorších predpisov v procese SEA na vplyvy na životné prostredie. Požiadavky, ktoré vyplynuli zo 
stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente sú zapracované v jednotlivých 
príslušných kapitolách tohto zadania. 

P) OSOBITNÉ POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO 
FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU 

p.1. POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA  

p.1.1. STAV 

Štruktúra poľnohospodárskej pôdy v katastri obce Dolné Srnie: 
Poľnohospodárská pôda spolu:  746 ha  85%  
- Pôda orná:  604 ha  81,01%  
- Trvalé kultúry:    
 Chmelnice:  0 ha  0,00%  
 Vinice:  0 ha  0,00%  
 Záhrady:  32 ha  4,24%  
 Ovocné sady:  1 ha  0,19%  
- Trvalé trávnaté porasty:  109 ha 14,56% 

Dominantné zastúpenie v krajinnej štruktúre má poľnohospodárska pôda.  
V k. ú. Dolné Srnie nie sú evidované žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, 

š.p., avšak v severnej časti katastra je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych 
pozemkov drenážnym systémom neznámeho vlastníka.  

p.1.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 

p.1.2.1. Opatrenia na ochranu 
Podľa zákona č. 220/ 2004 Z. z. sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti do BPEJ 

zaradené do 9 skupín kvality pôdy. Najkvalitnejšie patria do 1. skupiny a najmenej kvalitné do 9. skupiny. 
V katastri obce sa podľa prílohy č.2 k nariadeniu vlády č.58/2013 Z.z. nachádzajú nasledovné 
najkvalitnejšie pôdy podľa BPEJ: 0202002, 0202032, 0244002, 0244202, 0248002, 0249003. 

p.1.2.2. Ekostabilizačné opatrenia z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej krajiny 
• rešpektovať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
• rešpektovať nariadenie vlády SR č.58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber 

poľnohospodárskej pôdy a prílohu č.2 k nariadeniu - Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej 
pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek 
(BPEJ) 

• obrábanie pôdy realizovať s ohľadom na reliéf a sklonitosť, preferovať využitie poľnohospodárskej 
pôdy ako TTP,  

• zamedziť sukcesii a zarastaniu lúk a v maximálnej miere uplatňovať tradičné obhospodarovanie 
lúčnych porastov (kosenie, pasenie),  

• zachovanie poľnohospodárskej výroby je dôležité z hľadiska zachovania poľnohospodárskej krajiny, 
z dôvodu zachovania typického krajinného rázu a existujúcej biodiverzity druhov,  

• zabránenie sústredenému odtoku vody,  
• realizovať rozdeľovanie dĺžky svahov prostredníctvom NDV, kedy sa vytvára mozaikovitý ráz 

poľnohospodárskej krajiny. Cieľom prerušenia dĺžky svahu je zamedzenie plošnej erózii na 
poľnohospodárskych pozemkoch.  

• nevyužívať chránené pôdy na iné účely, ako bola vyhradená, t. j. iba na poľnohospodárske účely,  
• posilnenie stability pôdy výsadbou drevín či výsevom tráv,  
• ochranu vodných a mokraďových biotopov realizovať v súčinnosti so zatrávňovaním 

poľnohospodárskej pôdy a nelesnou drevinovou vegetáciou,  
• priestorové usporiadanie pôdnych celkov orných pôd riešiť pásovou formou v smere vrstevníc s 

protieróznym účinkom. 
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• z hľadiska kvalitatívnej ochrany poľnohospodárskej pôdy zostáva trvalou úlohou monitoring a 
ochrana pôdy pred vstupom cudzorodých látok, dekontaminácia a zvýšenie úrodnosti pôdy najmä 
organickým hnojením a vápnením 

• pri návrhu nových rozvojových plôch v extraviláne minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy a 
rešpektovať zákonnú ochranu pôd najlepších bonít uvedených v zozname najkvalitnejšej 
poľnohospodárskej pôdy v katastri 

p.2. LESNÝ PÔDNY FOND 

p.2.1. STAV 
V katastri obce je 28 ha lesných pozemkov, čo je 3 % plochy katastrálneho územia. 
Lesné pozemky sú zriadené v lesnom celku Nové Mesto nad Váhom splatným Programom 

starostlivosti o lesy pre roky 2012 - 2021. Najväčšiu výmeru lesov obhospodarujú Lesy Slovenskej 
republiky, š.p. odštepný závod Trenčín. 

p.2.2. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE: 
• pri riešení urbanizácie a rozvoja riešeného územia rešpektovať opatrenia zakotvené v zákone č. 

326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení 
• zákon o lesoch upravuje zásady ochrany lesných pozemkov (§ 5 zákona ), povinnosti spracovateľov 

pri územnoplánovacej činnosti ( § 6 zákona o lesoch) a ochranné pásmo lesov (§ 10 zákona o 
lesoch), ktoré je v územnom plánovaní potrebné rešpektovať.  

• povinnosti vyhotoviteľa územnoplánovacej dokumentácie ustanovuje aj Vyhláška č. 12/2009 Z.z. o 
ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia 
funkcií lesov v § 4 ustanovuje, že žiadosť o súhlas s návrhom územného plánu obsahuje: 
- výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných 

pozemkov 
- vyhodnotenie regulatívov dotýkajúcich sa lesných pozemkov vyplývajúcich z vyšších stupňov 

územnoplánovacích dokumentácií 
- údaje o predpokladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné účely 
- grafické znázornenie predpokladaného rozsahu a etáp realizovania využitia lesných pozemkov 

na iné účely s vyznačením ochranného pásma lesov 
- zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhovaného využívania lesných 

pozemkov na iné účely 
- návrh pozemkov určených na zalesnenie 

• rešpektovať ochranné pásmo lesov. Podľa § 10 zákona o lesoch ochranné pásmo lesov tvoria 
pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesných pozemkov a na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu 
štátnej správy lesného hospodárstva. Ochranné pásmo lesa je nutné uvádzať v príslušných 
kapitolách konceptu územného plánu a zakresliť ho do výkresovej časti. 

• v riešení rešpektovať lesný pôdny fond bez urbanizačných zásahov 

Q) POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VYMEDZENÝCH ČASTÍ ÚZEMIA OBCE, KTORÉ JE POTREBNÉ 
RIEŠIŤ ÚZEMNÝM PLÁNOM ZÓNY 

Lokality potrebné riešiť na úrovni územného plánu zóny budú určené pri spracovaní územného plánu 
obce.  

R) POŽIADAVKY NA URČENIE REGULATÍVOV PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A 
FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA 

Reguláciu rozvoja územia je potrebné predložiť v záväznej časti územného plánu obce v štruktúre 
podľa Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z.: 
• zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (napr. urbanistické, 

priestorové, kompozičné, kultúrnohistorické, kúpeľné, krajinnoekologické. dopravné; technické) na 
funkčne a priestorovo homogénne jednotky 

• určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a 
intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch vyjadrených vo všeobecne 
zrozumiteľnej legende (zákazy, prípustné spôsoby a koeficienty využitia) 

• zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia 
• zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia 
• zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných 

zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny. vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch 
zelene 

• zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 
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• vymedzenie zastavaného územia obce 
• vymedzenie, ochranných pásiem a chránených území 
• plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a 

na chránené častí krajiny 
• určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť ÚPN zóny 
• zoznam verejnoprospešných stavieb 
• schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb. 

S) POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 

s.1. POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z VYŠŠEJ ÚPD 
Z ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a ZaD č.1, ZaD č.2 a ZaD č.3 vyplývajú pre katastrálne územie 

obce Dolné Srnie nasledovné verejnoprospešné stavby: 

Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva 
2. Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd 
Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách: 
6. Aglomerácia Nové Mesto nad Váhom 
43. Aglomerácia Moravské Lieskové 

s.2. POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA 

ÚZEMNÉHO PLÁNU 
V zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. 

z. sú vymedzené verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť pozemky a stavby za účelom 
zabezpečenia verejnoprospešných služieb a verejného technického vybavenia územia podporujúceho 
rozvoj územia a ochranu životného prostredia. 

Verejnoprospešné stavby vyplynú z riešenia územného plánu a budú obsahovať najmä: 
• kombinované koridory miestnych komunikácií (včítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre 

obsluhu navrhovaných rozvojových lokalít 
• kombinované koridory miestnych komunikácií (včítane chodníkov) a technickej infraštruktúry 

navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie 
stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít 

• pešie a cyklistické chodníky 
• zastávky hromadnej dopravy jestvujúce určené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie 

stavby a navrhované 
• verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy) 
• úprava verejných priestranstiev včítane zelene, ktoré majú charakter stavby podľa stavebného 

zákona 
• občianska vybavenosť včítane športovísk nekomerčného charakteru 
• cintorín 
• technická infraštruktúra v katastri obce navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo 

pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby  
Zároveň budú počas spracovania v zmysle predchádzajúcich zásad posúdené verejnoprospešné 

stavby, ktoré stanovoval pôvodný územný plán sídelného útvaru a po ich prehodnotení a aktualizácii 
budú zapracované do územného plánu obce. 

T) POŽIADAVKY NA ROZSAH A ÚPRAVU DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 

t.1. ROZSAH A ÚPRAVA DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE DOLNÉ SRNIE 
Spracovateľ spracuje ÚPN-O v nasledovnej štruktúre: 

• Textová časť územného plánu obce: 
a) Základné údaje 
b) Riešenie územného plánu 
c) Doplňujúce údaje (číselné údaje, tabuľky, prehľady, grafy a iné údaje a ich zdroj, ktoré nie 

je účelné uvádzať v texte) 
d) Dokladová časť (po skončení prerokovania návrhu sa priloží k dokumentácii o prerokúvaní) 
e) Záväzná časť územného plánu obce 

• Grafická časť územného plánu obce 
1. širšie vzťahy 
2. komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia  
3. verejné dopravné vybavenie 
4. verejné technické vybavenie  
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5. ochrana prírody a tvorba krajiny 
6. perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na 

nepoľnohospodárske účely 
Hlavné výkresy budú spracované v mierke 1:10 000.  
Výkres širších vzťahov bude v mierke 1:50 000, resp. 1:25 000.  

t.2. ROZSAH HODNOTENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 
V súlade s §21 ods.10 zákona č.50/1976 Z. z, bude spracovaná aj správa o hodnotení strategického 

dokumentu.  
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie spisom č. NM-OU-

OSZP-2017/008757-17 zo dňa 6.9.2017 určil podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov pre 
hodnotenie strategického dokumentu „Územný plán obce Dolné Srnie" nasledovný rozsah hodnotenia: 

I. Varianty pre ďalšie hodnotenie 
1. Pre ďalšie hodnotenie vplyvu sa určuje okrem nulového variantu (stavu, ktorý by nastal, ak by sa 
činnosť nerealizovala) jeden variant riešenia. 

II. Rozsah hodnotenia 

Všeobecné podmienky 
1. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne 

špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia. 
2. V zmysle § 9 ods.5 zákona o posudzovaní obstarávateľ predloží príslušnému orgánu: 
- správu o hodnotení strategického dokumentu v písomnom vyhotovení v počte 2 ks 
- návrh strategického dokumentu v písomnom vyhotovení v počte 1 ks 
- správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu (textová aj 

grafická časť) na elektronickom nosiči dát. 

Špecifické požiadavky 
3. Pri príprave správy ohodnotení strategického dokumentu zohľadniť všetky stanoviská a 

vyjadrenia, ktoré boli zaslané k oznámeniu o strategickom dokumente. 
4. Do územného plánu ako záväzný regulatív pre výstavbu v území obce uviesť: „Pred výstavbou 

objektov v území obce posúdiť úroveň radónového rizika podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.". 

5. Doplniť zoznam súvisiacich strategických dokumentov a daný strategický dokument – územný 
plán obce dať do súladu so súvisiacimi strategickými dokumentmi. 

6. Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (v danom prípade zdôvodniť prečo nie) všetkých 
stanovísk a vyjadrení k oznámeniu o strategickom dokumente a v samostatnej kapitole zhodnotiť 
splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia. 

7. Pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií posúdiť nepriaznivé vplyvy z 
dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v 
zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov. V prípade potreby je nevyhnutné 
navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať 
investorov na vykonanie týchto opatrení. 

8. Navrhnúť lokalitu na vybudovanie zberového dvora, ktorá bude vyhovovať priestorovo aj 
kapacitne pre potreby obce. V zberovom dvore je potrebné vyčleniť plochy pre kompostáreň, a 
zber drobného stavebného odpadu. 

9. Zhodnotiť územie z pohľadu povodní, určiť silné a slabé stránky krajiny ohľadom zadržania a 
spomalenie odtoku vody z krajiny. 

10. Vypracovať výkres „Krajinno-ekologický plán a ochrana prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov 
USES a vyhodnotiť záber PP a LP k prerokovaniu návrhu územnoplánovacej dokumentácie. 

11. Zmapovať hydromeliorácie. 
12. Zmapovať lokality vhodné pre umiestnenie a vybudovanie cyklotrás a cyklochodníkov a v 

záväznej časti ÚPN zapracovať najrizikovejšie lokality z pohľadu bezpečnosti cyklistov 
13. Prehodnotiť kapacity kusov chovaných zvierat v centrálnej časti a v extraviláne obce. 
14. Je potrebné rešpektovať podmienky v rozhodnutiach PLVH-4/1875/1987-8 zo dňa 08.02.1989 

vydaného ZKNV Bratislava a rozhodnutia H-H/2003/00179/HD1 zo dňa 10.03.2003. 
III. Upozornenie 

1. Podľa § 8 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia strategického 
dokumentu na intemetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR bezodkladne po jeho 
určení. Adresa, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia 
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strategického dokumentu, je nasledovná: 
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
Hviezdoslavova 36 
915 41 Nové Mesto nad Váhom 
2. Podľa § 8 ods. 7 zákona o posudzovaní obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického 

dokumentu bezodkladne po jeho doručení formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického 
dokumentu spôsobom v mieste obvyklým. 

3. Podľa § 8 ods.8 zákona o posudzovaní verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, 
dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického 
dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 6 a 7 zákona o posudzovaní, a to na 
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý ich po 
vyhodnotení doručí obstarávateľovi. 


