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Oznámenie o strategickom dokumente 
 

Ú Z E M N Ý   P L Á N   O B C E   M I K U Š O V C E 
 

v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 
 
 

I.  Základné údaje o obstarávateľovi 
 
1.  Názov: 

Obec  Mikušovce 
 
2.    IČO: 
 00317527  
 
3.  Adresa sídla: 
        č.22, 018 57 Mikušovce        

 
4.    Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného   
       zástupcu obstarávateľa: 

Eva Holbová, starostka obce Mikušovce 
Obec Mikušovce .22, 01857  Mikušovce 
tel.: 042/446 40 82 
e-mail : obecnyurad@mikusovce.sk, 
 

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: 
Eva Holbová, starostka obce Mikušovce 
Obec Mikušovce č.22, 01857  Mikušovce 
tel.: 042/446 40 82 
e-mail : evaholbova@mikusovce.sk, obecnyurad@mikusovce.sk, 
 
Ing.Marta Slámková, odborne spôsobilá osoba na obstaranie ÚPP a ÚPD,č.459 
zabezpečujúca podľa § 2a) stavebného zákona obstarávateľské činnosti pri obstarávaní 
územného plánu obce; tel: 0917 247 801 

       e-mail: marta.slamkova@gmail.com 
 
II. Základné údaje o strategickom dokumente 
 
1.  Názov: 

Územný plán obce (ÚPN – O) Mikušovce 
 
2.  Charakter: 
 

Jedná sa o strategický dokument, v zmysle zákona  o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Územný plán obce Mikušovce je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá je v zmysle 

mailto:obecnyurad@mikusovce.sk
mailto:evaholbova@mikusovce.sk
mailto:obecnyurad@mikusovce.sk
mailto:marta.slamkova@gmail.com
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zákona č.24/2006 Z.z. strategickým dokumentom s miestnym dosahom, administratívne 
územie obce Mikušovce, zložené s jedného katastrálneho územia Mikušovce pri 
Pruskom. V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) Územný plán obce Mikušovce stanoví  

 zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, 
prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívania plôch, zásady a regulatívy 
starostlivosti o životné prostredie,  územného systému ekologickej stability krajiny, 
zásady a  regulatívy ochrany a  využívania prírodných zdrojov, kultúrnych hodnôt 
a významných krajinných prvkov, zásady a regulatívy občianskeho, dopravného 
a technického vybavenia územia obce. 
   

3.  Hlavné ciele: 
        
 

Dôvodom obstarania územného plánu obce je absencia územnoplánovacieho podkladu, 
podľa ktorého by prebiehal rozvoj obce.  
Ciele riešenia Územného plánu obce Mikušovce vyplývajú z účelu a zamerania využitia 
územnoplánovacej dokumentácie. V riešení územného plánu obce je potrebné v súlade 
s § 11, ods.5 stavebného zákona, zamerať sa na riešenie súčasných územno-
technických a environmentálnych problémov a navrhnúť územný rozvoj obce 
zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám obyvateľov obce pri rešpektovaní 
princípov  udržateľného rozvoja. Hlavným cieľom  je  získanie územnoplánovacieho 
dokumentu, ktorý komplexne rieši územný rozvoj obce, a ktorý bude po schválení 
záväzným dokumentom pre obec, obyvateľov obce a ostatných účastníkov procesu 
povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja obce.   

 
  Územný pláne obce Mikušovce  : 

 
- komplexne riešiť  priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia obce pre rozvoj 

bývania, občianskej  vybavenosti,  výroby, priemyslu a   rekreácie,  
- plochy pre umiestnenie inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda, kanál)  
- plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb, 
- určí regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. 
- zosúladí  Územný plánu obce s Územným plánom veľkého územného celku  

Trenčianskeho  kraja a s jeho zmenami a doplnkami, 
- získa sa  právny záväzný dokument, usmerňujúci rozvoj obce na základe 

zohľadnenia odborných kritérií a dohody všetkých zainteresovaných (občanov obce, 
obecnej samosprávy, štátnej správy). 
 

 
4.  Obsah: 
 

Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z ustanovení zákona č.50/1976 Zb. 
(stavebný zákon) a vykonávacej Vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. (§12 ods.1) 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Dokumentácia 
Územného plánu obce Mikušovce bude spracovaná v hĺbke a podrobnosti riešenia 
primerane Metodickému usmerneniu obstarania a spracovania územného plánu obce 
(MŽP SR, r.2001), bude pozostávať z nasledovných častí: 
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TEXTOVÁ ČASŤ: 
 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

• ciele riešenia a problémy 

• Hlavné Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu 

• Údaje o súlade riešenia územia so zadaním       
 

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

• Vymedzenie riešeného územia, a jeho geografický opis  

• Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu 

• Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce 

• Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy 

• Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 

• Návrh funkčného využitia územia obce Mikušovce 

• Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, 
výroby a rekreácie 

• Vymedzenie zastavaného územia obce Mikušovce  

• Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných 
predpisov 

• Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred 
povodňami 

• Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES 
a ekostabilizačných opatrení          

• Návrh verejného dopravného a technického vybavenia 

• Koncepcia starostlivosti o životné prostredie, hodnotenie z hľadiska 
predpokladaných vplyvov na životné prostredie 

• Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov 

• Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu 

• Návrh budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na 
stavebné a iné zámery 

• Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, 
ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov.  
  

   C. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI 
 

• Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
pre      funkčne      a priestorovo homogénne jednotky 

• Zásady prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie 
jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých 
plôch vyjadrených vo všeobecne zrozumiteľnej legende  

• Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia  

• Zásady a regulatívy na umiestnenie verejného dopravného a technického    
vybavenia územia  

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

• Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie  

• Vymedzenie zastavaného územia obce 

• Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných 
predpisov  
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• Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonávanie a sceľovanie pozemkov, 
pre asanáciu  a pre chránené časti krajiny 

• Určenie na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny 

• Zoznam verejnoprospešných stavieb  
   
        SCHÉMA  ZÁVÄZNÝCH  ČASTÍ RIEŠENIA  A  VEREJNOPROSPEŠNÝCH  STAVIEB  

   
Smerná časť a záväzná časť v analógovej forme 
(Základné údaje, Riešenie územného plánu, Doplňujúce údaje, Dokladová časť; ktorá sa 
po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvaní) 
 
 GRAFICKÁ ČASŤ  
 
 Podkladom budú katastrálne mapy doplnené výškopisom. 
 

     V mierke M 1 : 5 000 budú vypracované nasledovné výkresy:  

 

• Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, 
dopravy, s vyznačenou  záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými 
stavbami. 

• Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce. 

• Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce (voda, kanál) . 

• Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce (elektrika, plyn) . 

• Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na 
poľnohospodárskej a lesnej pôde.  

• Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému 
ekologickej stability. 

    
5.  Uvažované variantné riešenia 
 

Keďže Územný plán obce  Mikušovce rieši územie, ktoré ma  menej ako 2 000 
obyvateľov, v zmysle zákona .č. 50/76 Zb. v platnom znení ..,sa vypracováva v 
nevariantnom  riešení.  
Strategický dokument  ÚPN - O Mikušovce bude riešený v jednom variante. 

 
6.  Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 
 

Časový harmonogram prác Územného plánu obce Mikušovce  je v súlade so zák. č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov  a s vyhláškou č.55/2001 Z. z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii  bude pozostávať z 
nasledujúcich etáp: 

 

• Prípravné práce obstarávateľa   02. 2022 

• Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN – O Mikušovce 03. 2022 

• Prieskumy a rozbory pre vyprac. ÚPN – O  Mikušovce 11.2022 

• Zadanie pre vypracovanie ÚPN – O Mikušovce  12.2022 

• Prerokovávanie zadania...... 01.2023 

• Oznámenie  o Strategickom  dokumente  Územný plán obce (ÚPN – O)  
Mikušovce 01.2023 

• Schválenie zadania pre vyprac. ÚPN – O Mikušovce  v obecnom zastupiteľstve 
obce Mikušovce 02.2023 

• Návrh ÚPN – O Mikušovce  05.2023 

•  Prerokovávanie návrhu ÚPN – O Mikušovce   06.2023 
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• Dopracovanie návrhu ÚPN – O Mikušovce a prerokovanie podľa § 9 ods.1 
písm.a) zák.č. 543/2002 Z. z. ...,  súhlas podľa § 13 zák.č. 220/2004 Z. z. ... a 
preskúmanie návrhu podľa § 25 zák.č. 50/76 Zb. v platnom znení. 09.2022 

• Schválenie ÚPN - O Mikušovce  10.2023 

• Čistopis  ÚPN - O, ako výsledok schvaľovacieho procesu návrhu Územného 
plánu obce  Mikušovce a práce po schválení. 12.2023 

 
7.  Vzťah k iným strategickým dokumentom 
 

 Návrh Územného plánu obce Mikušovce musí byť v súlade: s nadradenou    
 územnoplánovacou dokumentáciou Územný plán VÚC  Trenčianskeho kraja . 
 

• Územný plán regiónu Trenčianskeho kraja (ÚPN VÚC Trenčiansky kraj), 
schválený vládou SR dňa 14.4.1998 uznesením č. 284/1998, ktorého záväzná 
časť bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/1998 Z. z.; 

• Zmeny a doplnky č.1 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 23.6.2004 uznesením č. 259/2004 a 
ich záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2004 dňa 23.6.2004; 

• Zmeny a doplnky č.2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.10. 2011 uznesením č. 297/2011 a 
ich záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2011 dňa 25.11. 2011. 

• Zmeny a doplnky č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho  kraja dňa 28. 5. 2018 uznesením č. 98/2018, 
záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2018 zo 28. 6. 2018. 

• Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR, 

• Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Ilava, 

• Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy;  (MŽP SR, 2014), 

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho 
kraja 2013 – 2023 (2015), 

• Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK 2013 – 2023 (2015), 

• Stratégia rozvoja vidieka 2013 – 2023 (2015), 

• Regionálna integrovaná územná  stratégia  Trenčianskeho kraja 

• Plán vodovodov a verejných kanalizácií 2021 – 2027 

• Plán udržateľnej mobility 
 

8.  Orgán kompetentný na jeho prijatie 
 

Obecné zastupiteľstvo obce   Mikušovce  (§ 26, ods.3 stavebného zákona) 
 
9.  Druh schvaľovacieho dokumentu:  
 

- Uznesenie obecného zastupiteľstva v obci Mikušovce o schválení Územného plánu 
obce Mikušovce 

- Všeobecne záväzné nariadenie obce  o záväzných častiach Územného plánu obce  
Mikušovce 
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III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné 

prostredie vrátane zdravia 
 
1.  Požiadavky na vstupy 
 Vstupom pre spracovanie Územného plánu obce Mikušovce sú všetky podklady 

a informácie o súčasnom stave podmienok v území získané v prieskumoch a rozboroch 
obce. 

• Územnotechnické a všetky ostatné podklady v zmysle § 7 a 7a stavebného 
zákona. 

• Námety, požiadavky a podnety získané v procese prípravných prác a prieskumov 
        a rozborov. 

• MÚSES  k.ú. Mikušovce pri Pruskom pre projekt pozemkových úprav.   

• Krajinnoekologický  plán (KEP) obce Mikušovce, ktorý je súčasťou Pa R obce  
        Mikušovce. 

  
2.  Údaje o výstupoch 
 
 Dokumentácia Územného plánu obce Mikušovce bude obsahovať v zmysle stavebného 

zákona smerné a záväzné časti riešenia. Rozhodujúcim výstupom obstarávaného 
Územného plánu obce Mikušovce sú v zmysle § 12 Vyhlášky MŽP č.55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch záväzné časti 
územného plánu. V tomto zmysle výstupy Územného plánu obce Mikušovce budú 
definované v etape spracovania návrhu Územného plánu obce Mikušovce  aj v jeho 
dopracovaní po prerokovaní. Záväzné časti budú vyhlásené Všeobecne záväzným  
nariadením (VZN) obce Mikušovce. Obstarávateľ predpokladá, že súčasťou výstupov 
(riešenia ÚPN-O Mikušovce ) budú predovšetkým: 

 

• Vymedzené nové územia bývania 

• Územia rozvoja občianskej vybavenosti a služieb 

• Vymedzenie  nových  rekreačných a športových území 

• Vymedzenie  územia pre výrobu 

• Optimalizácia systému dopravy a doplnenie systémov technickej infraštruktúry 

• Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 
obce vrátanie verejnoprospešných stavieb.  

• Návrh riešenia minimalizácie stretov záujmov jednotlivých funkčných zložiek so 
záujmami ochrany životného prostredia a ochrany prírody 

 
V tejto fáze návrhu prípravy ÚPN – O obstarávateľ nepredpokladá žiadne zásadné 
priame a nepriame negatívne vplyvy na životné prostredie obce vyvolané realizáciou 
návrhu ÚPN-O ako ani na životné prostredie susediacich obcí. Naopak, predpokladá 
zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie obce realizovaním návrhu ÚPN-O 
predovšetkým v oblasti nakladania s odpadmi a v oblasti ochrany pred hlukom. 

 
 
3.  Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
 
 Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na „zlepšenie životného 

prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja“ 
(§  2, ods.1, písm. j) stavebného zákona v spojitosti s ďalšími písmenami cit. odseku). 

 Úlohou územnoplánovacej dokumentácie je vytvorenie predpokladov pre súlad všetkých 
činností v území so zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie 
ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalého udržateľného rozvoja. V tomto štádiu nie 
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je ich možné identifikovať priame a nepriame vplyvy na životné prostredie a jednoznačne 
posúdiť. Priame a nepriame vplyvy na životné prostredie môžu byť identifikované počas 
spracovania návrhu Územného plánu obce Mikušovce. Dá sa však predpokladať, že v 
súčasnosti platná legislatíva na úseku životného prostredia, ochrany zložiek životného 
prostredia prispeje k zabezpečeniu minimalizácie negatívnych vplyvov riešenia ÚPN – 
O Mikušovce na životné prostredie  a zdravie obyvateľov a vytvorí  predpoklady pre 
zosúladenie navrhovaných činností s podmienkami krajiny. 
 

4.  Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 
 
 Vo väzbe na ciele spracovania Územného plánu obce Mikušovce, dokument 

predpokladá pozitívny nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov, ktorý spočíva 
v koncepčnom riešení prípravy územia obce na realizáciu technickej a dopravnej 
infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry a bývania, zložiek a faktorov ovplyvňujúcich kvalitu 
životného prostredia, ekologickej stability územia, ochrany poľnohospodárskej pôdy. 
Úlohou strategického dokumentu je vylúčiť negatívne vplyvy na zdravotný stav 
obyvateľov, resp. stanoviť záväzné regulatívy na ich elimináciu. Strategický dokument 
nemá priame negatívne účinky na obyvateľstvo. Územný plán obce  nenavrhne žiadne 
riešenie, ktoré by zaznamenalo v území zhoršenie  zdravotného stavu obyvateľov obce. 

 
5.  Vplyvy na chránené územia  
 
       Východná časť územia obce Mikušovce sa nachádza na území s prvým stupňom 

ochrany podľa 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny"). Západnú časť 
katastra vypĺňa Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty, kde platí druhý stupeň ochrany 
podľa 13 zákona o ochrane prírody a krajiny. Západne od obce sa nachádza prírodná 
pamiatka Skalice, kde platí štvrtý stupeň ochrany podľa 1 5 zákona o ochrane prírody a 
krajiny, vrátane ochranného pásma, ktoré je stanovené na 60 m von od hranice PP a 
platí v ňom tretí stupeň ochrany podľa 14 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

 
Chránené územia, zaradené do siete NATURA 2000 
 

• zo siete európskych chránených území sa v obci nachádza územie európskeho 
významu SKUEV0803  Hrehorkové, kde platí druhý stupeň ochrany podľa 13 zákona 
o ochrane prírody a krajiny, 

• chránené vtáčie územia  v riešenom území nie sú vyhlásené. 
 
Ochrana drevín 
 V riešenom území sa chránené stromy nevyskytujú. 
 
Územný systém ekologickej stability 
 
 V kostre regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES), ktorý bol 

schválený v rámci ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení aktuálnych zmien a doplnkov, 
sa nachádza v severnom cípe katastra nadregionálne biocentrum NBc8 Červený 
Kameň-Lednica.  Do krajinnej scenérie  Mikušovce  patrí Národná prírodná rezervácia 
NPR Vršatec ké bradlá s výmerou 82,39 ha, ktorá bola vyhlásená v roku 1986. 
Predmetom ochrany je zachovanie pôsobivého vápencového masívu bradlového pásma 
Bielych Karpát s druhovo rozmanitými skalnými a lesnými spoločenstvami a vzácnymi 
druhmi rastlín a živočíchov na vápencovom podloží.  

 
 Do k. ú. Mikušovce pri Pruskom zasahujú nasledovné prvky dokumentu Regionálny 

ÚSES okresu Ilava, 2013: 
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Nadregionálne biocentrum NRBc I. Červený Kameň - Lednica 
 
 Kategória: Biocentrum nadregionálneho významu, výmera: 2719,3 ha 
 Lokalizácia: k. ú. Červený Kameň, Vršatské Podhradie, Mikušovce pri Pruskom, 

Krivoklát, Tuchyňa, Pruské, Bohunice 
 V riešenom území sa nachádza v severovýchodnom cípe územia, zaberá tu 9,03 ha. 
 
Nadregionálne biocentrum NRBc VI. Vršatské bradlá 

 
 Kategória: Biocentrum nadregionálneho významu, výmera: 456,7 ha 
 Lokalizácia: k. ú. Červený Kameň, Vršatské Podhradie, Mikušovce pri Pruskom 
 V riešenom území sa nachádza v západnej polovici územia. 
 
 Takmer  v k.ú. Mikušovce  pri Pruskom sa nachádza prírodná pamiatka PP Skalice s 

rozlohou 1,4 ha. Uvedené prírodné prvky tvoria krajinnú scenériu  Mikušoviec a je 
súčasťou jej prírodného potenciálu. 

 
 
Priemet genofondových lokalít  z RÚSES okresu Ilava  do ÚPN – O Mikušovce 
 
Genofondové lokality  
 
 V riešenom území boli vyčlenené genofondové lokality (RÚSES okresu  Ilava, 2013): 
 
47. Pod Chotúčom  
 
 biotopy: Tr1, Lk6predmet ochrany: teplomilné lúky, v časti pod močené́, s výskytom 

vstavačovitých chránené druhy: Gymnadenia conopsea, Senecio erucifolius, 
Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Epipactis palustris  Lokalita leží v k. ú. 
Mikušovce pri Pruskom a Červený Kameň 

 
 
49. Mikušovce - lúky a pasienky 
 
 biotopy: Tr1, Lk1, Lk3, Tr5  
 predmet ochrany: teplomilné lúky a pasienky, čiastočne podmočené, výskyt orchideí  
 chránené druhy: Ophrys holubyana, Orchis purpurea, Orchis mascula subsp. signifera, 

Allium rotundum, Eleocharis quinqueflora, Salix rosmarinifolia  
 Lokalita leží celá v k. ú. Mikušovce pri Pruskom, v jeho západnej časti.  
 
51. Svahy Chotúča 
 
 biotopy: Tr1, Lk1, Lk3, Tr5  
 predmet ochrany: vodná́ nádrž̌ - významné liahnisko obojživelníkov, a brehový́ porast 

Bolešovského potoka,  
 chránené druhy: Bufo bufo  
 Lokalita sa nachádza v k. ú. Červený Kameň, Mikušovce pri Pruskom, Vršatské 

Podhradie. 
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6.  Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu 
 

Možné závažné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu nie sú známe. 
Vzhľadom na plánovaný rozvoj plôch s funkciou  bývania, občianskej vybavenosti,  
 
priemyslu, športu a  rekreácie, je možné predpokladať len bežné riziká vplyvu z týchto 
nových plôch na riešené územie. 
V tomto štádiu sa však nedajú úplne jednoznačne posúdiť, ale je veľký predpoklad, že 
riziká sa  budú eliminované už vo fáze prerokovávania ÚPD, jej úprav podľa pripomienok 
a následnej projektovej príprave. Možné riziká súvisiace  implementáciou ÚPN – O  
Mikušovce a budú eliminované v povoľovacích procesoch jednotlivých investičných 
zámerov v rámci, ktorých dokumentácie investičných zámerov by mohli podliehať 
samostatnému posudzovaniu podľa zákona č.24/2006 Z.z. v platnom znení. 
 

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 

 Občania obce Mikušovce, právnické a fyzické osoby, dotknutá verejnosť. 
 
2.   Zoznam dotknutých subjektov  
 

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej 
správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

2. Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie investícií, životného prostredia 
a územného plánovania, K Dolnej stanici 7282/20A,  911 01 Trenčín 

3. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 
Trenčín 

4. Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva, 
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

5. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
7. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
8. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 

81/18,  019 01 Ilava 
9. Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, Mierové námestie 81/18,  019 01 Ilava 
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, 

Slovenských partizánov 1130/50,  017 01 Považská Bystrica 
11. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín 
12. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
13. Stredoslovenská energetika, a.s. Ulica Republiky č.5, 010 47 Žilina 
14. SEPS,  Slovenská elektrizačná  prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A,  

824 84 Bratislava 26 
15.Hydromeliorácie  š.p.,Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
16.Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Závodská cesta, 010 01 Žilina 
17.Obvodný banský úrad v Prievidzi  9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica,  
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18.Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I.  
     Krasku 3/834 921 80 Piešťany 
19.Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra 
20.Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11 
 
 
Dotknuté obce 
1. Obec   Tuchyňa č. 205, 018 55 Tuchyňa  
2. Obec   Červený Kameň, 226 018 56 Červený Kameň 
3. Obec   Vršatecké  Podhradie  27 , 01852  Pruské  
4. Obec   Kvašov 174 , 020 62  Horovce 

 
3.   Dotknuté susedné štáty 
 

V rámci dokumentu Územného plánu obce Mikušovce nie  je dotknutá  žiadny   štát 
susediaci so Slovenskou republikou. 

 
V.   Doplňujúce údaje 
 
1.    Mapová a iná grafická dokumentácia  
 

Grafická časť  návrhu ÚPN - O bude vypracovaná podľa § 12 ods. vyhl. č. 55/2001 Z.z. 
Hlavné výkresy  v mierke   M 1 : 5 000, Širšie vzťahy v M 1: 50 000.:  
       

1. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu. 
 

Pre vypracovanie Územného plánu obce  Mikušovce boli využité všetky podklady 
a informácie získané v rámci prípravných prác. 

   
VI.  Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
 
       V Mikušovciach  05.01.2023 
 
VII. Potvrdenie správnosti údajov 

 
1.  Meno spracovateľa oznámenia 

 Ing. Marta Slámková, OSO §2a STZ. ÚPD a UPP, reg. číslo 459 
 
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa, pečiatka 
 

 
 
 

    .............................................. 
                                                                              Eva Holbová 
                                                                                starostka obce Mikušovce 
 
 
 
 


