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I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov. 
Obec Vrbovce 

2. Identifikačné čísla. 
Kód obce 504971 
IČO – 00310140 
DIČ - 2021039889 

3. Adresa sídla. 
Obec Vrbovce 
Obecný úrad 
906 06  VRBOVCE 42 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa. 
Starosta 
Mgr. Dušan Eliáš 
 
Obecný úrad 
906 06  VRBOVCE 42 
mobil : +421 908 782 764 
email : starosta@vrbovce.sk 
 
Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPD 
Ing Ing arch Peter Derevenec (reg. č. 241) 
Za záhradami 23 
900 28 Zálesie,  

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od 
ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na 
konzultácie. 
 
Ing. Mária Krumpolcová 
Malinovská 19 
900 28 Zálesie 
 
tel.: +421 2 455 23 896 
e-mail: maria.krumpolcova@azprojekt.sk 
 

mailto:maria.krumpolcova@azprojekt.sk


OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE – Zmeny a doplnky č. 2  ÚPN-O VRBOVCE 

 
3 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

1. Názov. 
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Vrbovce 

2. Charakter. 
Územný plán obce Vrbovce bol schválený uznesením č. 13/B/1/08 zo dňa 26.09.2008.  
Zmeny a doplnky ÚPN-O č.1 Vrbovce boli schválené Uznesením 5/A/19 zo dňa 25.3 2019. 
Zmeny a doplnky č.2 územnoplánovacej dokumentácie budú vypracované v zmysle § 30 a § 31 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v textovej a grafickej časti.  
Územnoplánovacia dokumentácia – Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Vrbovce (ďalej len 
ZaD č.2 ÚPN-O) predstavuje v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov strategický 
dokument. Uvedený strategický dokument ZaD č.2 ÚPN-O podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce z koncepčného hľadiska nepredstavujú významný zásah do 
schváleného územného plánu obce. V zmenách a doplnkoch ide o rozšírenie plôch pre bytovú 
výstavbu, zmenu funkčného využitia schváleného územného plánu a úpravu záväznej časti.  

3. Hlavné ciele. 
Cieľom obstarania a spracovania dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O je zosúladiť navrhovanú 
zmenu funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného 
využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného plánu obce.  
Hlavným cieľom návrhu dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O je úprava záväznej časti ÚPN-O a 
zmena funkčného využitia lokalít:  

Tab. 1 Prehľad zmien funkčného využitia územia 
Lokalit
a č. 

 Rozloha Jestvujúci stav Navrhovaný stav Regulač
ný blok - 
návrh 

Záber pp 

1 Horný koniec 1,344 Plochy záhrad pri rodinných a 
bytových domoch 

Obytné územie pre bývanie v 
rodinných domoch 

Ob1 Nový záber PP 

2 Homolovci 0,5757 Plochy krajinnej zelene Kopaničiarske obytné územia Ob2 Nový záber PP 

3 Pred Mjechnami pri 
hlavnej ceste 

1,1531 Plochy krajinnej zelene Kopaničiarske obytné územia, 
Plochy izolačnej, sprievodnej a 
výplňovej zelene 

Ob2 Nový záber PP 

4 Za Ostrým Vrchom 0,204 Plochy krajinnej zelene Kopaničiarske obytné územia, 
Plochy izolačnej, sprievodnej a 
výplňovej zelene 

Ob2 Nový záber PP 

5 ČOV 0,05 Naprojektovaná čistička 
odpadových vôd (Projekt pre 
SP r.2004) 

Plochy poľnohospodárskej 
pôdy 

 
Vrátenie do pp 

6 Blažkovia 0,8289 Plochy krajinnej zelene Kopaničiarske obytné územia Ob2 Nový záber PP 
7 Oproti cintorínu 0,3116 Plochy záhrad pri rodinných a 

bytových domoch 
Obytné územie pre bývanie v 
rodinných domoch 

Ob1 Nový záber PP 

8 Mjechnovci 0,5409 Plochy poľnohospodárskej 
pôdy 

Kopaničiarske obytné územia Ob2 Nový záber PP 
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9 Kopánky 0,9409 Plochy izolačnej, sprievodnej a 
výplňovej zelene 

Kopaničiarske obytné územia Ob2 Nový záber PP 

10 Homolovci 0,3633 Plochy krajinnej zelene Kopaničiarske obytné územia Ob2 Nový záber PP 

11 MČ Šance 0,317 Zmiešané územia areály a 
zariadenia komerčnej 
vybavenosti (Obchod a služby) 

Obytné územie pre bývanie v 
rodinných domoch 

Ob1 Zmena využitia 

12 Laski 4,0119 Plochy krajinnej zelene, 
Plochy poľnohospodárskej 
pôdy 

Obytné územie pre bývanie v 
rodinných domoch,  Plochy 
izolačnej, sprievodnej a 
výplňovej zelene 

Ob1 Nový záber PP 

13 Pláňava 0,2257 Plochy krajinnej zelene Kopaničiarske obytné územia Ob2 Nový záber PP 

14 Žurkov mlyn 0,2195 Plochy poľnohospodárskej 
pôdy 

Kopaničiarske obytné územia Ob2 Nový záber PP 

15 Šibenky a mizerka 0,4263   Územie poľnohospodárskej 
výroby 

Vr1   

16 Cintorín 
 

 Zrušenie ochranného pásma 
okolo cintorínu 

    

17 Krajinno- ekologické 
celky 

 
 Krajinnoekologické celky, 

špecifikácia možnosti využitia 
jednotlivých kultúr 
/záhrady,lesy,TTP, orná 
pôda,krajinná zeleň.../ - 
doplnenie textovej časti UP. 

    

18 Turistické trasy   Definovať značené turistické 
trasy na pôvodných 
komunikáciách -začlenenie do 
VPS. 

    

19 Cyklotrasy   Cyklotrasy po mapovaných 
miestnych komunikáciách, 
zaradenie do VPS. 

    

20 Centrálna časť obce   Zrušenie chodníka a miestnej 
komunikácie cez súkromné 
pozemky. 

 
  

21 Intravilán obce   Záhrady - umožniť stavby 
jednoduchých stavieb. 

 
  

22 Laski 2,7714 Plochy krajinnej zelene, 
Plochy poľnohospodárskej 
pôdy 

Obytné územie pre bývanie v 
rodinných domoch,  Plochy 
izolačnej, sprievodnej a 
výplňovej zelene 

Ob1 Nový záber PP 

23 Aktualizácia stavu 5,8097 Plochy krajinnej zelene Kopaničiarske obytné územia Ob2   
24 ČOV 0,344 Plochy poľnohospodárskej 

pôdy 
Územia verejného technicko-
infraštrukturálneho vybavenia 

Ti1 Nový záber PP 

25 Zrušenie vedenia VVN 
  

posúdiť opodstatnenosť 
líniových vedení zakreslených 
v ÚPN ako jestvujúce - v reále 
nie sú inštalované... 

  

26 Kopánky 0,2161 Plochy izolačnej, sprievodnej a 
výplňovej zelene 

Kopaničiarske obytné územia Ob2 Nový záber PP 

Spolu 20,654h
a 
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4. Obsah (osnova). 
Štruktúra strategického dokumentu a obsahová náplň jednotlivých kapitol spĺňa náležitosti zákona  
č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii ako samostatná príloha k platnej územnoplánovacej 
dokumentácii, ktorou je Územný plán obce Vrbovce.  
ZaD č. 2 sú spracované v rozsahu textovej a grafickej časti Územného plánu mesta obce Vrbovce, 
riešené sú ako samostatná príloha územnoplánovacej dokumentácie v členení na textovú a grafickú 
časť. 

Textová časť 
Textová časť ZaD č. 2 je spracovaná ako samostatná príloha Územného plánu obce Vrbovce. Tvorí ju: 

• smerná časť 
• záväzná časť 

Systém spracovania textovej časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Vrbovce - Vysvetlivky:  
• časti, ktoré sa rušia sú preškrtnuté 
• časti, ktoré sú doplnené sú vyznačené písmom so šedou potlačou  
• časti, ktoré sa nemenia sú označené s poznámkou:  

Kapitola sa nemení 

Grafická časť 
Grafická časť ZaD č. 2 je vypracovaná ako samostatná príloha Územného plánu obce Vrbovce. 
Spracovaná je formou samostatných priesvitných náložiek na jednotlivé výkresy ÚPN, na ktorých sú 
vyznačené zmeny navrhované v ZaD č.2. 
Zoznam výkresov dotknutých navrhovanými zmenami 

• Výkres č. 2 – Komplexný urbanistický návrh priestorového usporiadania  M = 1 : 10 000 
• Výkres č. 4 – Návrh verejného dopravného vybavenia územia    M = 1 : 10 000 
• Výkres č. 5 Návrh verejného technického vybavenia územia – zásobovanie vodou 

a odkanalizovanie          M = 1 : 10 000 
• Výkres č. 6 Návrh verejného technického vybavenia územia – zásobovanie plynom a teplom 

           M = 1 : 10 000 
• Výkres č. 7 Návrh verejného technického vybavenia územia – zásobovanie elektrickou 

energiou a rozvoj telekomunikačných zariadení     M = 1 : 10 000 
• Výkres č. 8 Návrh ochrany a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES   M = 1 : 10 000 
• Výkres č. 9 Návrh perspektívneho využitia poľnoh. pôdy na nepoľnoh. účely M = 1 : 10 000 
• Výkres č. 12 Návrh záväznej časti riešenia a verejnoprospešné stavby  M = 1 : 10 000 

5. Uvažované variantné riešenia. 
Predkladaný dokument Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Vrbovce je riešený invariantne, pretože podľa 
§31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa zmeny a doplnky ÚPD spracovávajú ako 
návrh územnoplánovacej dokumentácie.  

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania. 
Prerokovanie dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Vrbovce sa uskutoční podľa 
ustanovení § 22 stavebného zákona, návrh bude vystavený na verejné nahliadnutie podľa § 22 ods.1 
stavebného zákona spôsobom v mieste obvyklým.  
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Časový harmonogram prác na Zmenách a doplnkoch č.2 ÚPN-O Vrbovce bude pozostávať 
z nasledujúcich etáp: 
 
 
 

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania ZaD č. 2 mm - rr 

1.  Návrh Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Vrbovce 11 - 2020 

2.  Prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Vrbovce 12 - 2020 

3.  Preskúmanie návrhu Zmien a doplnkov č.2 v zmysle §25 stavebného zákona 01 - 2021 

4.  Schvaľovanie Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Vrbovce 02 - 2021 

5.  Vypracovanie čistopisu Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Vrbovce 03 - 2021 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom. 
Záväzným podkladom pre dokument Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Vrbovce je: 

• ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a Nariadenie vlády SR č. 149/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť územného plánu VÚC Trenčiansky kraj (AŽ PROJEKT Bratislava 1997), v znení 
Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č. 1/2004 - Všeobecne záväzné nariadenie 
TSK č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho 
kraja schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č.260/2004 (AŽ PROJEKT s.r.o., Bratislava 
2003 - 2004), v znení VZN č. 8/2011 zo dňa 26. 10. 2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja. 

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrbovce na roky 2016 – 2022 (Mgr. Peter 
Nemček – RegioSat Dolná štvrť 360/5 907 01 Myjava) 

Východiskovým podkladom je  
• ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a Nariadenie vlády SR č. 149/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť územného plánu VÚC Trenčiansky kraj (AŽ PROJEKT Bratislava 1997), v znení 
Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č. 1/2004 - Všeobecne záväzné nariadenie 
TSK č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho 
kraja schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č.260/2004 (AŽ PROJEKT s.r.o., Bratislava 
2003 - 2004), v znení VZN č. 8/2011 zo dňa 26. 10. 2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja. 

• Územný plán obce Vrbovce schválený Uznesením č. 13/B/1/08 na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva konaného dňa 26.09.2008,  

• Zmeny a doplnky ÚPN-O č.1 Vrbovce schválené Uznesením 5/A/19 zo dňa 25.3 2019, 
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrbovce na roky 2016 – 2022 (Mgr. Peter 

Nemček – RegioSat Dolná štvrť 360/5 907 01 Myjava) 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie. 
Obecné zastupiteľstvo obce Vrbovce. 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, 
uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie a pod.). 
• uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Vrbovce, 
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• všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť. 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na 
životné prostredie vrátane zdravia 

1. Požiadavky na vstupy. 

1. Pôda – záber pôdy celkom, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, 
bonita). 

Poľnohospodárska pôda 
Celá plocha riešeného územia má výmeru 5 151,9553ha, z toho je 3 879,0878 ha poľnohospodárskej 
pôdy, čo je 75%. V zastavanom území obce sa nachádza 182,5519 ha, mimo zastavané územie 
4 969,4034 ha. 
Podľa prílohy č.2 Nariadenia vlády č.58/2013 Z.Z patria nasledovné BPEJ do zoznamu najkvalitnejšej 
poľnohospodárskej pôdy: 870587 Vrbovce 0711012, 0711032, 0720003, 0720013, 0729002, 
0729202, 0763232, 0763432, 0763442, 0763522, 0763532, 0764013, 0764213, 0764233, 0764423, 
0764433, 0769532, 0771013, 0771213, 0771232, 0771233, 0771243, 0771413, 0771432, 0771433, 
0771443, 0771533, 0869242, 0871043, 0871202, 0871203, 0871233, 
 
Zábery poľnohospodárskej pôdy 
Celkový záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu predstavuje 9,7954 hektárov, 0,05ha sa vracia do 
poľnohospodárskeho fondu 
 
mimo zastavaného územia 

Kód BPEJ skupina BPEJ výmera v (ha) NV č.58/2013 

0771233 
0782673 
0871542 
0763443 
0711032 
0729002 
0771433 
0782783 
0720003 

7 
9 
7 
6 
5 
6 
7 
9 
4 

1,1531 
0,9390 
0,2040 
0,8289 
0,3116 
0,5409 
1,1458 
0,1046 
0,4032 

Chránená 
 
 
 
Chránená 
Chránená 
Chránená 
 
Chránená 

Spolu 8,4154  

V zastavanom území   

Kód BPEJ skupina BPEJ výmera v (ha) NV č.58/2013 

0771433 
0771533 

7 
7 

0,6703 
0,6737 

 

Chránená 
Chránená 

 

Spolu 1,3440  

 
Lesná pôda tvorí 915,7668 ha čo predstavuje 17,7 % z celkovej výmery k. ú. obce. 
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2. Voda - z toho pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), odkanalizovanie. 

Verejný vodovod. 
V súčasnosti má obec vybudovaný obecný vodovod s vlastným zdrojom (prameň Vítek, prameň 
Štúrová a prameň Kobela s celkovou priemernou výdatnosťou 1,5 ls-1). Výdatnosť vodných zdrojov 
postupne klesá a prejavuje sa v letných mesiacoch nedostatok pitnej vody. Na vodovodný rozvod je 
napojených cca 50% obyvateľov obce, pričom hlavne v osadách sú zdrojom vody vlastné studne. 
Obec má spracovanú projektovú dokumentáciu stavby na dobudovanie prívodu vody pre obec 
Vrbovce zo skupinového vodovodu Myjava.  
Navrhované zmeny v porovnaní s platným ÚPN obce nevyvolávajú významné, zvýšené nároky na 
zásobovanie pitnou vodou. Do realizácie dobudovania prívodu vody pre obec Vrbovce zo 
skupinového vodovodu Myjava, budú aj naďalej zdrojom pitnej vody v osadách vlastné studne. Na 
verejný vodovod budú napojené lokality. 1, 12, 22, 7. Na navrhovaný vodovod lokality 3, 8. Ostatné 
lokality budú napojené na domové studne. 

Verejná kanalizácia.  
V súčasnosti nie je v obci vybudovaná kanalizácia. Odpadové vody z domácnosti a z budov 
vybavenosti obce sú zhromažďované v septikoch v žumpách z ktorých je v niektorých prípadoch 
predčistená voda vyúsťovaná do miestnych vodných tokov. Nie je vylúčené ani vypúšťanie 
odpadových vôd bez čistenia do vodných tokov, prípadne ich vsakovanie do podložia. Obec má 
spracovanú dokumentáciu na gravitačnú kanalizáciu1. 
Dažďové vody nie sú odvádzané kanalizačným potrubím, ale iba prirodzeným povrchovým odtokom 
(priekopy) a prirodzeným vsakovaním. Do budúcna by bolo dobré dažďovú vodu v rodinných domoch 
zachytávať a využívať ju ako vodu úžitkovú pri zavlažovaní a pod. 
Na verejnú kanalizáciu budú napojené len lokality č. 1, 12, 7, 22. Ostatné lokality budú 
odkanalizované do žúmp jednotlivo, každá nehnuteľnosť, alebo do domových čistiarní buď jednotlivo 
alebo prípadne do spoločnej ČOV pre lokalitu. 

3. Suroviny, materiály - druh a spôsob získavania. 
V riešenom území nie sú evidované ložiská nevyhradených nerastov. 
Suroviny na výstavbu objektov na plochách dotknutých navrhovanými zmenami a doplnkami sa budú 
získavať predovšetkým z miestnych zdrojov. Budú to klasické stavebné materiály, kde budú 
dominovať predovšetkým betónové zmesi, bitúmenové zmesi, drevo, železo, sklo, izolačné materiály, 
kameň a pod..  

4. Energetické zdroje – druh a potreba. 
Elektrická energia 
Obec Vrbovce a jej katastrálne územie sú zásobované elektrickou energiou vonkajším vzdušným 
VN 22kV vedením č. V1091 elektrizačnej siete. Prechádza katastrálnym územím obce, prevažne v 
extraviláne, od severovýchodu k juhozápadu.  
Napojenie navrhovaných lokalít na elektrickú energiu bude riešená prevažne rozšírením existujúcej 
NN siete a vybudovaním nových káblových rozvodov v území výstavby. V lokalitách č. 1, 12 a 22 bude 
vybudovaná nová TS 1x630 kVA. 
Plyn 

 
1 INP INPROKON, Ing. Váry, rok 2005 
 



OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE – Zmeny a doplnky č. 2  ÚPN-O VRBOVCE 

 
9 

V obci Vrbovce je vybudovaný verejný STL plynovod, ktorý je napojený zo zdroja VTL rozvodu 
prichádzajúci z obce Myjava. Tento VTL plynovod je z oceľového potrubia svetlosti DN150 mm, 
prevádzkového tlaku PN= 2,5 MPa. 
Pred katastrálnym územím Vrbovce je sekčný uzáver a potrubie pokračuje až po Regulačnú stanicu 
RS1 1200, ktorá je umiestnená na miestnej časti Šance (u Sabotov). Tu sa potrubie rozvetvuje na dve 
časti, pričom potrubie DN150 mm pokračuje rovnobežne s Liešťanským potokom cez miestnu časť 
Krčmy až po hranice s ČR, kde končí trasovým uzáverom, pre prípadné predĺženie v budúcnosti. 
Druhá časť VTL potrubia pokračuje od RS1 1200 oceľovým potrubím DN80 smerom na západ cez 
miestne časti Ostrý vrch, Macková až po miestnu časť Horné lúky, kde na okraji obce Vrbovce je 
umiestnená regulačná stanica RS2 200, v ktorej sa mení VTL tlak PN 2,5MPa na STL ll tlak PN 300kPa. 
Od tohto miesta začína miestny rozvod plynu po obci, rozvod plynu je potrubným rozvodom STL pri 
tlaku PN 300kPa. 
Vzhľadom na charakter osídlenia (kopanice), so zásobovaním plynom väčšiny navrhovaných lokalít 
plynom sa v návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce neuvažuje. S anpojením na plyn sa ráta 
v lokalitách 1, 12, 22 a 7. 

Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru. 
Cestná doprava 
Riešeným územím prechádzajú cesty: 

• Cesta prvej triedy II/500 v úseku Senica – hranica SR/ČR, 
• Cesta tretej triedy III/500019 Vrbovce - Chvojnica, III/500024 Vrbovce – Žalostiná a III/500018 

Vrbovce – Turá Lúka, 
Železničná doprava 
Katastrálnym územím obce Vrbovce prechádza jednokoľajná neelektrifikovaná železničná trať hlavnej 
siete č. 121 Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom, vrátane existujúcej železničnej zastávky 
Vrbovce. 
Navrhované zmeny funkčného využitia územia vyplývajúce zo zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce, 
z hľadiska vplyvu na navrhovanú dopravnú koncepciu a celkové nároky na dopravnú infraštruktúru 
obce špecifikované v platnom ÚPN obce, nie sú významné. 
Je navrhnuté rozšírenie existujúcej siete miestnych komunikácií napojených na nadradený dopravný 
systém obce v lokalitách 1, 12, 22. V Kategórii C3. 
V centrálnej časti obce sa ruší chodník a miestna komunikácia cez súkromné pozemky. 
Cyklistická a pešia doprava 
Je navrhnuté rozšírenie existujúcej siete cyklotrás a cyklochodníkov, hlavne cyklotrasy po 
mapovaných miestnych komunikáciách a ich zaradenie do VPS. Navrhuje sa cesta od J. Zigmunda po 
Movis, Valúšska Dolina, cesta z Prívrat do Bučkovej jamy, cesta z Prívrat cez Kabelu späť na Kopánky, 
cesta z Prívrat na Žalostinu, Od Humenca cez Bohušsky vrch k Mikoláškom, cesta z Ostrého Vrchu cez 
Vašíčkovú na Poľanu, cesta z Ostrého Vrchu cez Bor na poľanu, cesta od chát u Zigmunda cez osadu 
u Mjechnov a ďaľších. 

2. Údaje o výstupoch. 

1. Ovzdušie – hlavné zdroje znečistenia. 
V k.ú. obce Vrbovce sa nenachádzajú stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia.).  
Z hľadiska kvality ovzdušia budú objekty v území emitovať znečisťujúce látky do ovzdušia 
predovšetkým v dôsledku vykurovania objektu a pohybom automobilov. 
Prevádzkovatelia objektov musia plniť povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia v 
zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší a súvisiacich predpisov. Pri dodržaní legislatívnych 
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podmienok bude príspevok k znečisteniu ovzdušia okolia nízky. Najvyššie hodnoty koncentrácie 
znečisťujúcich látok v okolí budú nižšie ako sú príslušné imisné limity. Nie je reálny predpoklad, že by 
prevádzka objektov realizovaných v lokalitách navrhovaných zmien ÚPN negatívne ovplyvnila 
znečistenie ovzdušia ich okolia. 
Stavebné práce pri výstavbe budú vplývať na kvalitu ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v 
podobe zvýšenej prašnosti a generovaných emisií z pohybu stavebných mechanizmov a nákladných 
automobilov. Tieto vplyvy musia byť časovo obmedzené na dobu trvania stavebných prác a so 
zachovaním nočného kľudu. Vplyv výstavby bude však krátkodobý, nepredpokladáme dlhodobú 
záťaž stavebným ruchom v dotknutých územiach. 
 

2. Voda - celkové množstvo, druh, kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd, čistiareň 
odpadových vôd. 

Povrchové vody 
Hydrogeograficky patrí katastrálne územie obce Vrbovce do širšieho povodia rieky Myjava, ktorý je 
najvýznamnejším tokom v záujmovom území. 
Obcou Vrbovce preteká rieka Teplica a z oboch strán priberá kratšie prítoky, Pri osade Javorec sa 
rieka stáča na juh, na oboch brehoch sú rozvinuté početné výmole a vteká na územie 
obce Sobotište (už v Chvojnickej pahorkatine). Ďalej napája vodnú nádrž Kunov, preteká 
obcou Kunov a stáča sa najprv na juhozápad, neskôr na území mesta Senica na západ (tu 
priberá Rovenský potok a Pasecký potok sprava) a od Čáčova opäť tečie na juhozápad. Do Myjavy sa 
vlieva v katastrálnom území Senice (cca 1 km od železničnej stanice) na Myjavskej nive (už 
súčasť Borskej nížiny).). 
Problematika je uvedená v kapitole III. Bod 1 podbod 2. 

3. Odpady – celkové množstvo za rok, spôsob nakladania s nimi. 
Nakladanie s odpadmi na území obce Vrbovce sa riadi zákonom č. 75/2015 Z. .z o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 
Odpad určený na zneškodnenie skládkovaním obec zváža vlastnými prostriedkami na zberné miesto 
v objekte „Šibenky“ a odtiaľ ho Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné vozí na skládku 
v Kostolnom. V obci je vybudovaný systém triedenia odpadu. Obec nemá celoobecnú kompostáreň, 
vzhľadom na charakter osídlenia sa v rámci obce presadzuje systém domových kompostární. 
Bilancia množstva odpadu za rok 2019: 
 
Názov odpadu Číslo odpadu Množstvo odpadu (t) 

ZKO 200301 240,1500 

Plasty (PET) 200139 9,5790 

Papier a lepenka  200101 9,3500 

Zmiešané kovy 200140 15,2700 

Objemný odpad 200307 57,8400 

Vyrad. zariad.obsahujúce HCFC 200123 3,3550 

Vyr. elekt. zar 200135 4,1560 

Vyr. elekt. zar. obs. NČ 200136 5,7680 

Sklo 200102 24,9900 

Biologicky rozložiteľný odpad 200201 48,0000 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Javorec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Soboti%C5%A1te
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chvojnick%C3%A1_pahorkatina
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunov_(vodn%C3%A1_n%C3%A1dr%C5%BE)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kunov_(Senica)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Senica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rovensk%C3%BD_potok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Paseck%C3%BD_potok_(pr%C3%ADtok_Teplice)
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1%C4%8Dov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Myjava_(rieka)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Senica
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Myjavsk%C3%A1_niva&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Borsk%C3%A1_n%C3%AD%C5%BEina
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Názov odpadu Číslo odpadu Množstvo odpadu (t) 

Šatstvo 200110 16,5810 

Textílie 200111 7,2430 

Spolu  442,2820t 

4. Hluk a vibrácie. 
Najväčším zdrojom hluku v záujmovom území je doprava a to ako cestná (II/500), ktorá vedie 
zastavaným územím v blízkosti obytných území. Intenzívnu dopravu môžeme považovať za prevažne 
líniový stresový faktor, ktorý negatívne vplýva na okolitú krajinu pozdĺž dopravných koridorov. V 
riešenom území nie sú vykonávané merania hluku. 
V rámci navrhovaných lokalít možno predpokladať, že hladiny hluku nebudú prekračované a nedôjde 
k vzniku nových zdrojov hluku, ktoré by mohli negatívne vplývať na ľudí ako aj životné prostredie.  

5. Žiarenie a iné fyzikálne polia. 
Podľa mapy Prognóza radónového rizika (Čížek, P., a kol., In: Atlas krajiny SR, 2002) sa východná časť 
riešeného územia (vrátane zastavaného územia) nachádza v oblasti s nízkym radónovým rizikom a 
západná časť riešeného územia v oblasti so stredným radónovým rizikom.  
Navrhované zmeny ÚPN obce sú lokalizované mimo oblasti so stredným radónovým rizikom. 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie. 
Jednotlivé zmeny v ZaD č. 2 nepredstavujú koncepčnú zmenu územnoplánovacej dokumentácie obce 
a tak negatívne vplyvy na životné prostredie nie sú známe. Úlohou územnoplánovacej dokumentácie 
je vytvorenie predpokladov pre súlad všetkých činností v území so zreteľom na starostlivosť o životné 
prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. 
Navrhované zmeny funkčnej a priestorovej regulácie sú z hľadiska všetkých plôch určených podľa 
platného ÚPN na urbanizáciu vzájomne konzistentné. Navyše zapracovaním disponibilných 
podkladov od orgánov ochrany prírody a krajiny si ZaD č. 2 kladú za cieľ optimalizovať platný 
územnoplánovací nástroj, na základe ktorého bude možné racionálne usmerňovať budúci rozvoj 
obce, so stanovením limitov a regulatívov, čím prispieva k skvalitneniu životného prostredia v obci.  
 
3.1 Vplyvy na obyvateľstvo 
Úlohou územnoplánovacej dokumentácie je prostredníctvom preventívnych opatrení s priestorovým 
priemetom vylúčiť negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva, v zmysle stanovísk príslušného 
úradu verejného zdravotníctva ako aj ostatných dotknutých orgánov v tomto procese. 
Z hľadiska dopadov na obyvateľstvo je možné predpokladať vplyv aktivít, ktoré vyplynú z navrhovanej 
zmeny územnoplánovacej dokumentácie. Vytvoria sa predpoklady pre skompaktnenie výstavby, 
možnosti pre realizáciu bytovej výstavby so základnou občianskou vybavenosťou v parteri, ale aj 
územnotechnické podmienky pre rozvoj rodinných domov. 
Možné negatíve pôsobenia na obyvateľstvo sú len nepriame prostredníctvom prípadného znečistenia 
novo prisťahovanými obyvateľmi, vznikom a nakladaním s odpadmi a hlukom z automobilov. V 
porovnaní s platným ÚPN mesta sú však rozdiely vo vplyvoch po navrhovanej zmene zanedbateľné. 

3.2 Vplyvy na prírodné prostredie 
Vplyvy na prírodné prostredie sa nepredpokladajú, pretože riešením Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN 
obce nebudú priamo dotknuté osobitne chránené časti prírody a krajiny v zmysle § 2 ods. 2 písm o.) 
zákona č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny a ani územia sústavy NATURA 2000. Proces 
Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu podlieha stanoviskám orgánov ochrany prírody a krajiny, a 
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podľa ustanovení § 30, §31 a väzbe procesne na § 22 až § 28 zákona, musí byť dosiahnutá dohoda s 
týmito orgánmi. 
Vplyvy na horninové prostredie sa dajú predpokladať v etape výstavby jednotlivých objektov, v 
dôsledku odstránenia pokryvnej vrstvy, kedy sa zmenia podmienky pre prienik povrchovej 
kontaminácie. V rámci prevádzkovania objektov už priame vplyvy na horninové prostredie nie sú 
reálne. 
Lokálne zmeny mikroklimatických pomerov súvisia so zmenami pomeru zastúpenia spevnených 
plôch, budov a zelene. Lokálne sa zmení prúdenie vzduchu, ktoré bude ovplyvnené prekážkami 
stavieb. 
Vplyv na chod klimatických charakteristík so širším dopadom nie je reálny. Vzhľadom na rozsah 
činnosti tak nie je reálne očakávať priamy vplyv na klimatické pomery v obci. 

3.3 Vplyvy na krajinu 
Navrhované zámery, ktoré sú predmetom ZaD č. 2 sa nachádzajú v rámci zastavaného územia a 
taktiež nezasahujú žiadne plochy parkov alebo inej verejnej zelene sídla. Vplyvy na prírodnú časť 
krajiny nemožno očakávať. 
Vzhľadom na rozsah zámeru strategického dokumentu je vplyv na krajinu prakticky totožný s 
predpokladanými vplyvmi vyplývajúcimi z platnej ÚPD. 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 
Strategický dokument nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov, ktoré nepriaznivo pôsobia na 
zdravotný stav obyvateľstva.  
Pri povoľovaní umiestňovania stavieb a zariadení podľa navrhovanej zmeny ÚPN je však potrebné, 
aby príslušný stavebný úrad požadoval od investora dodržanie podmienok ochrany verejného zdravia 
vyplývajúcich zo zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 
neskorších predpisov. 

5. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia 
európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné 
parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.) vrátane 
návrhu opatrení na ich zmiernenie. 
 
V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny patrí časť riešeného územia do I. 
(najnižšieho) stupňa ochrany, časť riešeného územia patrí do Chránenej krajinnej oblasti Biele 
Karpaty (II. stupeň ochrany). 
V riešenom území sa nachádzajú aj maloplošné chránené územia 

• prírodná pamiatka Bučkova jama – IV stupeň ochrany 
• prírodná pamiatka Kožíkov vrch – IV stupeň ochrany 
• prírodná pamiatka Malejov – IV stupeň ochrany 
• prírodná pamiatka Štefanová – IV stupeň ochrany 

Územie európskeho významu 
• Žalostiná SKUEV0371 – k.ú Vrbovce, Chvojnica 

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany 
• 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité 

stanovištia vstavačovitých Orchideaceae), 
• 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky, 
• 7220 Penovcové prameniská, 
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• 7230 Slatiny s vysokým obsahom báz, 
• 9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy, 

Do riešeného územia nezasahujú mokrade medzinárodného ani regionálneho významu - ramsarské 
lokality. 

5.1 Vplyv na chránené územia 
Lokality navrhovaných zmien sa nachádza na plochách s platným prvým stupňom ochrany prírody v 
zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, kde platí len 
všeobecná ochrana prírody a krajiny. 
Navrhované zmeny ÚPD nekolidujú so žiadnym existujúcim ani navrhovaným maloplošným 
chráneným územím prírody, ani neleží v jeho bezprostrednej blízkosti. V dotyku sú len už jestvujúce 
plochy - Kopaničiarske obytné územia – aktualizácia stavu. 
Do chráneného územia s 2. stupňom ochrany zasahuje návrh cykloturistickej a turistickej trasy na 
jestvujúcich komunikáciach.  
Navrhovanou zmenou nedôjde k negatívnemu ovplyvňovaniu predmetu ochrany. 

5.2. Vplyv na územia európskeho významu (ÚEV) 
Navrhované zmeny ÚPD nekolidujú s územiami európskeho významu, ani neležia v ich 
bezprostrednej blízkosti. Navrhovanou zmenou tak nedôjde k negatívnemu ovplyvňovaniu predmetu 
ochrany. 

5.3. Vplyv na chránené vtáčie územia (CHVÚ) 
Navrhované zmeny ÚPD nekolidujú s chránenými vtáčími územiami, pretože sa v riešenom k. ú. 
nenachádzajú. 

5.4. Vplyv na územia chránené v rámci Ramsarskej konvencie 
Navrhované zmeny ÚPD nekolidujú so žiadnou lokalitou zo Zoznamu medzinárodne významných 
mokradí – Ramsarské lokality, pretože sa v riešenom k. ú nenachádzajú.  

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu. 
Možné závažné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu nie sú známe.  

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. 
Z predloženého návrhu strategického dokumentu nevyplývajú žiadne vplyvy na životné prostredie 
presahujúce štátne hranice. 

IV. Dotknuté subjekty 

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení. 
Zainteresovanú verejnosť predstavujú obyvatelia obce, vlastníci nehnuteľností v katastrálnom území 
obce a fyzické a právnické osoby, podieľajúce sa na využívaní územia obce a občianske združenia.  

2. Zoznam dotknutých subjektov. 
Dotknutými subjektami pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie 
obce sú orgány vyplývajúce z §140a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Dotknutými 
subjektmi pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie sú: 
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Všetci obyvatelia obce Vrbovce, fyzické a právnické osoby (vrátane organizácií a miestnych a 
záujmových združení majúce sídlo alebo majetkoprávne záujmy na území obce Vrbovce (pôsobiace 
na území obce Vrbovce). 
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 Okresný úrad Myjava – Odbor starostlivosti o životné prostredie,  
Moravská 1, 907 01 Myjava 

 Okresný úrad v Trenčíne – Odbor výstavby a bytovej politiky, odd. ÚP, Hviezdoslavova 3, Trenčín, 911 01 
 Okresný úrad v Trenčíne – Odbor opravných prostriedkov, Hviezdoslavova 3, Trenčín, 911 01, 
 Okresný úrad v Novom Meste n/Váhom – Odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové 

Mesto nad Váhom 
 Okresný úrad v Novom Meste n/Váhom – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom 
 Okresný úrad Myjava – Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom 
 Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 
 RÚVZ Trenčín, Nemocničná 722/4, 911 01 Trenčín 
 Regionálna veterinárna a potravinová správa SR, Tajovského 235/7, Nové Mesto n/Váhom 
 Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3 
 Ministerstvo životného prostredia SR – Odbor ochrany prírody, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
 Ministerstvo ŽP SR, Bratislava, odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 
 Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
 Dopravný úrad SR, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava 
 Správa CHKO Biele Karpaty, ul. Trenčianska 31,914 41 Nemšová 
 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17  Bratislava 4 
 Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
 Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63  Bratislava 211 
 Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
 SPP a.s., OZ Nové Mesto nad Váhom, Podjavorinská 10, 915 01  Nové Mesto nad Váhom 
 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29 
 Slovak Telecom, a.s., Poštová 1, 010 08  Žilina 
 Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01  Žilina 
 Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
 GR ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
 NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
 SVP, š.p., OZ Povodie Váhu, I. Krasku 3, 921 80 Piešťany 
 Obvodný banský úrad, Matice Slovenskej 10, 971 22 Prievidza 
 Mestský úrad Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava 
 obec Chvojnica, 906 06 CHVOJNICA 1 
 obec Brestovec, Brestovec  č. 273, 907 01 Myjava 
 obec Sobotište, Obecný úrad, č. 11, 906 05 Sobotište 
 

3. Dotknuté susedné štáty. 
Zmenami funkčného využitia navrhovaných plôch v rámci dokumentu Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O 
Vrbovce nebudú dotknuté štáty susediace so Slovenskou republikou.  
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V. Doplňujúce údaje 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej 
charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu). 
K oznámeniu o strategickom dokumente sa prikladá:  
• Schéma riešenia zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Vrbovce 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu. 
Pri spracovaní tohto dokumentu boli použité nasledovné materiály: 

• ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a Nariadenie vlády SR č. 149/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť územného plánu VÚC Trenčiansky kraj (AŽ PROJEKT Bratislava 1997), v znení 
Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č. 1/2004 - Všeobecne záväzné nariadenie 
TSK č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho 
kraja schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č.260/2004 (AŽ PROJEKT s.r.o., Bratislava 
2003 - 2004), v znení VZN č. 8/2011 zo dňa 26. 10. 2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja. 

• Územný plán obce Vrbovce schválený Uznesením č. 13/B/1/08 na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva konaného dňa 26.09.2008,  

• Zmeny a doplnky ÚPN-O č.1 Vrbovce schválené Uznesením 5/A/19 zo dňa 25.3 2019. 
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrbovce na roky 2016 – 2022 (Mgr. Peter 

Nemček – RegioSat Dolná štvrť 360/5 907 01 Myjava) 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
V Bratislave, 8.12. 2020 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

1. Meno spracovateľa oznámenia. 
Ing. Mária Krumpolcová 
Malinovská 19 
900 28 Zálesie 
 
tel.: +421 2 455 23 896 
e-mail: maria.krumpolcova@azprojekt.sk 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 
obstarávateľa, pečiatka. 
Starosta 
Mgr. Dušan Eliáš 
Obecný úrad 
906 06  VRBOVCE 42 
mobil : +421 908 782 764 
email : starosta@vrbovce.sk 
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