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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI
1. Označenie.
Obec Mníchova Lehota
2. Sídlo.
Mníchova Lehota 90, 913 21 Mníchova Lehota
3. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa, osoby s odbornou spôsobilosťou na obstarávanie územnoplánovacích
podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi (§ 2a
stavebného zákona), od ktorej možno dostať relevantné informácie o územnoplánovacej
dokumentácii, a miesto na konzultácie.
Mgr. Jozef Kováč, starosta obce
Mníchova Lehota 90,
913 21 Mníchova Lehota
tel.: +421 32/648 61 24
e-mail: mnichovalehota@stonline.sk
Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD a ÚPP:
Ing. arch. Peter Derevenec
Spôsobilosť pre obstarávanie ÚPP ÚPD - reg. č. 400
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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCII
1. Názov.
Územný plán obce Mníchova Lehota – Návrh
2. Územie (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Mníchova Lehota
3. Dotknuté obce.
Trenčianska Turná, Soblahov, Trenčíanske Mitice, Trenčianske Jastrabie
4. Dotknuté orgány.
Dotknutými subjektmi pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie
obce sú orgány vyplývajúce z § 140a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
5. Schvaľujúci orgán.
Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota.
6. Vyjadrenie o vplyvoch územnoplánovacej dokumentácie presahujúcich štátne hranice.
Návrh Územného plánu obce Mníchova Lehota rieši v zmysle stavebného zákona výlučne katastrálne
územia obce. Územný plán obce Mníchova Lehota nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice.
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B. ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH
ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
I. ÚDAJE O VSTUPOCH
1. Pôda – záber pôdy celkom, z toho zastavané územie
(ha, poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, bonita), z toho dočasný
a trvalý záber.

1.1 Záber poľnohospodárskej pôdy
Činnosť v obce Mníchova Lehota je doteraz usmerňovaná podľa Územného plánu obce Mníchova
Lehota bol vypracovaný v roku 2010 (Ing. arch. Zdenka Brzá) a zmysle zákona č. v zmysle zákona č.
50/1976 Zb., bol ÚPN-O Mníchova Lehota schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 8/2010
zo dňa 26.11.2010.
Zmeny a doplnky č. 1 UPN-O Mníchova Lehota boli vypracované v roku 2016. Hlavným dôvodom
obstarania Zmeny a doplnku č.1 k územnému plánu obce Mníchova Lehota (ďalej ZaD č.1 UPN-O
Mníchova Lehota ) sú žiadosti občanov a obce – ako obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie o novú výstavbu IBV, definovanie územia pre technickú infraštruktúru a rozšírenie rekreácie na území
obce s nimi súvisiace dopravné a technické vybavenie územia. Tiež požiadavky na rozvoj
podnikateľských aktivít v agrosektore. Hlavným cieľom riešenia je doplnenie koncepcie rozvoja obce.
Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v obci
Mníchova Lehota (k. ú. Mníchova Lehota) je spracované podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Variant 1.
Perspektívne použitie poľnohopsodárkej pôdy na nepoľnohospodárske účely v rámci Návrh ÚPN obce
Mníchova Lehota predstavuje vo variante I. záber pôdy s celkovou rozlohou 19,52 ha, , pričom 19,37
ha je mimo zastavaného územia obce a 0,15 ha je v zastavanom území obce. Na 10,56 ha sú realizované
hydromelioračné opatrenia. Záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely predstavuje
celkovo 17 lokalít v k.ú. Mníchova Lehota, navrhovaných na funkciu bývanie v rodinných a bytových
domoch, funkciu občianskej vybavenosti, rekreácie a dopravnej infraštruktúry. V zmysle zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
a nariadenia Vlády SR č. 58/2013 Z. z. je 30 % najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na
nepoľnohospodárske využitie.
Súčasťou návrhu ÚPN sú aj lokality, na ktoré už bol udelený súhlas s využitím PP na
nepoľnohospodárskej účely v predošlých ÚPD – predstavuje záber pôdy s celkovou rozlohou 19 ha, ide
o 24 lokalít, prevažne o Plochy bývania v rodinných domoch a Plochy rekreácie a cestového ruchu.
Zmena využitia už udeleného súhlasu využitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely
prestavuje 3 lokalitu (0,21 ha) z funkcie Plochy bývania v rodinných domoch na funkciu Plochy
a zariadenia energetiky, Plochy statickej dopravy a Plochy športu a telovýchovy.
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Tabuľka 1 Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Mníchova Lehota lokality na ktoré už bol udelený súhlas s využitím na nepoľnohospodárske účely v predošlých ÚPD
Výmera lokality (ha)

2/2010

Preložka
cesty

1,3800

1,3800

0287432/7

1,3800

1,3800

ÚPNO
2010

5/2010

Plochy
bývania v
rodinných
domoch

1,1833

1,1833

0256002/5

1,1833

1,1833

ÚPNO
2010

6/2010

Plochy
bývania v
rodinných
domoch

1,9885

1,9885

0256002/5

1,9885

1,9885

ÚPNO
2010

7/2010

Plochy
bývania v
rodinných
domoch

0,1084

0,1084

0256002/5

0,1084

0,1084

ÚPNO
2010

8/2010

Plochy
bývania v
rodinných
domoch

0,6554

0,6554

0256002/5

0,6554

0,6554

ÚPNO
2010

9/2010

Plochy
bývania v
rodinných
domoch

4,2591

4,2591

0256002/5

4,2591

4,2591

ÚPNO
2010

10/2010

Plochy
bývania v
rodinných
domoch

0,2982

0,2982

0211012/4

0,2982

0,2982

ÚPNO
2010

11/2010

Plochy
bývania v
rodinných
domoch

0,2136

0,213583

0256305/6

0,2136

0,2136

ÚPNO
2010

12/2010

Plochy
bývania v
rodinných
domoch

0,7210

0,4994

0256305/6

0,4994

0,4994

ÚPNO
2010

14/2010

Plochy
verejnej
občianskej
vybavenosti

1,2869

1,2869

0797681/9

1,2869

1,2869

ÚPNO
2010

16/2010

Plochy
rekreácie a
cestovného
ruchu

3,0093

3,0093

0271232/6

3,0093

3,0093

ÚPNO
2010

D1/2016

Plochy
bývania v
rodinných
domoch

0,1607

0,1607

0256002/5

0,1607

0,1607

ZaD
č. 1

Číslo záberu

Navrhované funkčné
využitie

Pôvodný územný plán

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy ÚPN
spolu v
ha

v zastavanom území
Kód/skupina
BPEJ

výmera
v ZÚ
(ha)

mimo zastavaného územia
Kód/skupina
BPEJ
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Výmera lokality (ha)

D2/2016

Plochy
zariadenia
energetiky

0,0619

0,0619

0211012/4

0,0619

0,0619

ZaD
č. 1

D3/2016

Plochy
bývania v
rodinných
domoch

0,4882

0,506805

0211012/4

0,5068

0,5068

ZaD
č. 1

D4/2016

Plochy
bývania v
rodinných
domoch

0,5205

0,5205

0256305/6

0,5205

0,5205

ZaD
č. 1

D5/2016

Plochy
rekreácie a
cestovného
ruchu

1,2099

0,8621

0256305/6
0256002/5

1,2099

1,2099

ZaD
č. 1

D6/2016

Plochy
bývania v
rodinných
domoch

0,3644

0,3644

D8/2016

Plochy
rekreácie a
cestovného
ruchu

0,1375

0,1375

0792885/9

0,1375

0,1375

ZaD
č. 1

D9/2016

Plochy
komerčnej
občianskej
vybavenosti

0,2125

0,2125

0787432/7

0,2125

0,2125

ZaD
č. 1

D10/2016

Plochy
športu
a
telovýchovy

0,5035

0,5035

0787432/7

0,5035

0,5035

ZaD
č. 1

D11/2016

Plochy
rekreácie a
cestovného
ruchu

0,2407

0,2407

0787432/7

0,2407

0,2407

ZaD
č. 1

D12/2016

Plochy
bývania v
rodinných
domoch

0,2388

0,2388

D14/2016

Plochy
bývania v
rodinných
domoch

0,1531

0,1531

0287332/7

0,1531

0,1531

ZaD
č. 1

D16/2016

Plochy
bývania v
rodinných
domoch

0,1503

0,1503

0880672/9

0,1503

0,1503

ZaD
č. 1

19,5456

18,9948

18,7395

18,7395

Číslo záberu

Navrhované funkčné
využitie

Pôvodný územný plán

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy ÚPN

SPOLU

spolu v
ha

v zastavanom území
Kód/skupina
BPEJ

0256302/6

0787432/7

výmera
v ZÚ
(ha)

mimo zastavaného územia
Kód/skupina
BPEJ

výmera
jednotlivo
(ha)

výmera
mimo
ZÚ
spolu
(ha)

ZaD
č. 1

0,3644

0,2388

ZaD
č. 1

0,6032
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spolu v
ha

I
n
á
i

V
y
b

Výmera lokality (ha)

Navrhované funkčné
využitie

Číslo záberu

Tabuľka 2 Prehľad nových záberov poľnohospodárskej pôdy podľa funkčného využitia –
novonavrhované lokality – 1. variant
v zastavanom území
Kód/skupina
BPEJ

výmera v
ZÚ (ha)

mimo zastavaného územia
Kód/skupina
BPEJ

výmera
jednotlivo
(ha)

výmera
mimo
ZÚ
spolu
(ha)

1/2021

Plochy
rekreácie
a
cestovného
ruchu

0,0141

0,0141

0211012/4

0,0141

0,0141

2/2021

Plochy
rekreácie
športu

0,1110

0,0990

0256302/6

0,0045

0,0990

0211012/4

0,0945

3/2021

Plochy
bývania
rodinných
domoch

4/2021

Plochy
bývania
rodinných
domoch

5/2021

Plochy
bývania
rodinných
domoch

6/2021

Plochy
bývania
rodinných
domoch

7/2021

8/2021

a

0,8011

0,7867

0211012/4

0,7867

0,7867

0,0972

0,0972

0256305/6

0,0972

0,0972

2,7049

2,6444

0256305/6

2,5358

2,5358

0,9915

0,8381

0256305/6

0,8381

0,8381

Plochy
rekreácie
a
cestovného
ruchu

1,3746

1,3746

0256002/5

1,3746

1,3746

Protipožiarna
nádrž

0,1560

0,1560

0792683/9

0,1359

0,1560

0792685/9

0,0201

9/2021

Plochy
skladového
hospodárstva
a distribúcie

0,1420

0,1420

0256305/6

0,1420

0,1420

10/2021

Plochy
statickej
dopravy

0,0931

0,0558

0792685/9

0,0405

0,0558

0797681/9

0,0154

0787432/7

0,0580

0,0580

11/2021

Plochy
bývania
rodinných
domoch

12/2021

Plochy
verejnej
občianskej
vybavenosti

13/2021

Plochy
bývania
rodinných
domoch

v

v

v

v

v

v

0256305/6

0787432

0,10863

0,0991

0,0991

0,041112

0,2542

0,2542

0787432/7

0,2542

0,2542

0,2724

0,2724

0880672/9

0,2724

0,2724
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15/2021

Plochy
rekreácie
a
cestovného
ruchu

0,9001

Plochy
izolačnej
a
vodozádržnej
zelene

12,6990

I
n
á
i

V
y
b
Výmera lokality (ha)

Navrhované funkčné
využitie

Číslo záberu
14/2021

spolu v
ha

v zastavanom území
Kód/skupina
BPEJ

výmera v
ZÚ (ha)

0,9001

8,4762

mimo zastavaného územia
Kód/skupina
BPEJ

výmera
jednotlivo
(ha)

výmera
mimo
ZÚ
spolu
(ha)

0271232/6

0,8136

0,9001

0256202/6

0,0865

0256302/6

7,1140

0256202/6

0,7701

0271232/6

0,2030

0287332/7

0,3890

8,4762

16/2021

Plochy
dopravy - celé
odpočívadlo

3,2097

3,2097

0256302/6

3,2097

3,2097

17/2020

Plochy
dopravy
cyklotrasa

0,4113

0,1000

0211012/4

0,0750

0,1000

SUMA

-

0256302/6
24,3312

19,5196

0,149742

0,0250
19,3698

Tabuľka 3 Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde v k. ú. Mníchova Lehota zmena využitia

Plochy bývania
v
rodinných
domoch

Plochy
zariadenia
energetiky

a

0,0021

0,0021

0256002/5

0,0021

0,0021

ZV2

Plochy bývania
v
rodinných
domoch

Plochy statickej
dopravy

0,1878

0,1878

0256305/6

0,1878

0,1878

ZV3

Plochy bývania
v
rodinných
domoch

Plochy športu a
telovýchovy

0,0186

0,0186

0256002/5

0,0186

0,0186

0,2085

0,2085

0,2085

0,2085

Výmera lokality (ha)

Navrhované funkčné
využitie

ZV1

Názov lokality

Funkcia podľa platného
ÚPN

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy ÚPN

SPOL
U

spolu v
ha

v zastavanom
území
Kód/s
kupin
a
BPEJ

výme
ra v
ZÚ
(ha)

mimo zastavaného územia
Kód/skupin
a BPEJ

výmera
jednotliv
o (ha)

výmera
mimo
ZÚ
spolu
(ha)

Variant I. - stabilizácia a rozvoj obce
Prvý variant urbanistickej koncepcie je zameraný na priestorovo racionálny a z dlhodobého
územnotechnického hľadiska udržateľný rozvoj obce. Pre optimálno-udržateľnú formu smerovania
rozvoja obce možno špecifikovať nasledovné princípy:
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•

•
•
•
•

orientácia vývoja obce „dovnútra“, čo predstavuje prehodnotenie existujúcej urbanistickej
štruktúry obce, transformácia a následné využitie nefunkčných a devastovaných území, zmena
funkčného využitia územia, využitie prieluk,
tvorba novej časti na severnej strany obce, v smere na Soblahov s prevažne obytnou funkciou,
dôraz na existujúcu vnútornú urbanistickú štruktúru obce s cieľom zvyšovania kvality
a komplexity existujúceho prostredia obce, znižovania zásahov do prírodnej krajiny,
aplikácia a presadenie princípov trvalo udržateľného vývoja do všetkých oblastí života obce,
dôraz na existujúcu kostru zelených plôch obce, doplnenie a kompletizácia zelených plôch,
s cieľom previazania na krajinu.

Tabuľka 4 Prehľad lokalít podľa funkčného využitia – novonavrhované lokality
Funkčné využitie

Počet plôch

Rozloha (ha)

Z toho záber PP

Plochy bývania v RD a BD

6

4,9662

4,7379

Plochy rekreácie a športu

5

2,8111

2,4877

Občianska vybavenosť

1

0,2542

0,2542

Plochy izolačnej a vodozádržnej zelene

1

12,6990

8,4762

Plochy skladového hospodárstva

1

0,1420

0,1420

Plochy statickej dopravy

2

3,3028

3,2655

Protipožiarná nádrž

1

0,1560

0,1560

17

24,3312

19,5196

SPOLU

Tabuľka 5 Prehľad lokalít podľa funkčného využitia- lokality na ktoré už bol udelený súhlas s využitím
pp na nepoľnohospodárske účely v predošlých ÚPD
Funkčné využitie

Počet plôch

Plochy dopravy

Rozloha (ha)

Z toho záber PP

2

1,3800

1,3800

15

11,5034

11,3004

Plochy rekreácie a športu

5

5,1009

4,7531

Plochy občianskej vybavenosti

2

1,4994

1,4994

Plochy energetiky

1

0,0619

0,0619

25

19,5456

18,9948

Plochy bývania v RD

SPOLU

Rozvoj územia je realizovaný prirodzeným napojením na jestvujúcu urbanistickú štruktúru pomocou
nových komunikácií, ktoré spolu s existujúcou dopravnou kostrou tvoria jeden organický, funkčný
celok. Dajú sa odlíšiť dve priestorové formy novonavrhovaného rozvoja:
•
•

transformácia plôch jestvujúcej urbanistickej štruktúry v rámci zastavaného územia, ktorá
v 1. variante je uprednostnená
rozvoj na nových lokalitách mimo zastavaného územia.

Vinice nie sú evidované v k.ú. Mníchova Lehota.
Napriek záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, možno skonštatovať, že
lokality sú navrhnuté v nadväznosti na zastavané územie a existujúcu infraštruktúru, teda nebude
narušená ucelenosť honov, ani nedôjde k fragmentácii a izolácii poľnohospodárskej pôdy.
Pri realizácii navrhovaných zámerov bude potrebné vykonať skrývku humusového horizontu
poľnohospodárskej odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe
bilancie skrývky humusového horizontu. Ďalej bude nutné zachovať ucelenosť honov a nesťažovať
obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb alebo jej delením.
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1.2 Záber lesnej pôdy
V rámci Návrhu ÚPN obce Mníchova Lehota nedôjde k záberu lesnej pôdy.

1.3 Bonita pôdy
Od 1. apríla 2013 platí novela č. 57/2013 Z. z. zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy. Podľa § 12 ods. 1 uvedeného zákona „Orgán ochrany poľnohospodárskej
pôdy zabezpečí ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek uvedenú v osobitnom predpise“. Osobitým predpisom je
nariadenie Vlády SR č. 58/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje základná sadzba odvodu za odňatie
poľnohospodárskej pôdy a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zoznam najkvalitnejšej
poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdnoekologických
jednotiek, výška odvodu, spôsob platenia odvodu, splatnosť odvodu a oslobodenie od odvodu.
Podľa nariadenia Vlády SR č. 58/2013 Z. z. je v katastrálnych územiach Mníchova Lehota vyčlenených
6 pôdnych jednotiek, ktoré sú zaradené medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy. V nasledujúcej
tabuľke sa nachádza prehľad pôdnych jednotiek zaradených medzi najkvalitnejšie pôdy podľa
katastrálnych území. Najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda predstavuje 37,78 % (241,96 ha)
z poľnohospodárskej pôdy.
Tabuľka 6 Prehľad najkvalitnejšej pôdy v riešenom území
kód BPEJ

pôdny typ

pôdny druh

hĺbka pôdy
[cm]

rozloha [ha]

podiel z PP (%)

211012

fluvizem

hlinité

60 a viac

28,7

5,26

249403

hnedozem

ílovitohlinité

60 a viac

0,03

0,01

250202

hnedozem

hlinité

60 a viac

0,17

0,03

256002

luvizem

hlinité

60 a viac

58,22

10,67

256202

luvizem

hlinité

60 a viac

39,26

7,20

256302

luvizem

hlinité

60 a viac

115,58

21,18

Zdroj: VÚPOP, 2020

Tabuľka 7 Prehľad záberov poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Mníchova Lehota – Návrh
Ukazovateľ

Rozloha (ha)

Odňatie pôdy celkom

19,52

Z toho v zastavanom území

0,15

mimo zastavaného územia

19,37

Vybudované hydrom. zariadenia

10,56

Tabuľka 8 Prehľad záberov poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Mníchova Lehota - lokality na ktoré už bol
udelený súhlas s využitím pp na nepoľnohospodárske účely v predošlých ÚPD
Ukazovateľ

Rozloha (ha)

Odňatie pôdy celkom

18,99

Z toho v zastavanom území

0,60

mimo zastavaného územia

18,74

Vybudované hydrom. zariadenia
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2. Voda, z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný),
odkanalizovanie.

2.1 Zásobovanie pitnou vodou
Obec Mníchova Lehota má vybudovaný obecný vodovod v rozsahu celej obce.
Podľa podkladov OcÚ Mníchova Lehota má obec štyri systémy zásobovania obce pitnou vodou podľa
častí obce a to:
•
verejný vodovod, ktorý je v správe a prevádzke TVK, a.s. Trenčín. Zásobuje 95 % obyvateľov
obce Mníchova Lehota. Bol vybudovaný a kolaudovaný etapovite v rokoch 1967 – 1980 . Zdrojom vody
je VZ Bysterec I, II, III, ktorý sa nachádza 1600 m severovýchodne od obce. Voda z VZ je dopravovaná
gravitačne do zbernej nádrže a ďalej prívodným potrubím DN 100 do vodojemu 1x250 m3 ,
314,0/310,0 mn.m. Pred vodojemom je vybudovaná prerušovacia komora. Povolený odber vody z VZ
je Q=8,0 l/s (údaj z ÚP 2010).
Ochranné pásmo Io vodojemu je vymedzené oplotením areálu vodojemu.
Vlastný verejný vodovod v obci a objekty na verejnom vodovode zabezpečujú zásobovanie obce
pitnou, zdravotne nezávadnou vodou a zároveň zabezpečujú aj požiarnu potrebu vody pre obec.
Vodojem 1x250 m3 je vybudovaný ako jednokomorový vodojem s manipulačnou komorou.
Rozvodná vodovodná sieť v časti Mníchova Lehota je zaokruhovaná, okrajové časti sú vetvové.
Dimenzie potrubí sú DN 150, 100 z LT a PVC.
Potrubia verejného vodovodu v obci sú uložené v zelených pásoch, chodníkoch, prípadne v okrajoch
štátnych ciest a miestnych komunikácií.
Na potrubiach verejného vodovodu sú osadené hydranty, niektoré ako vzdušníky alebo kalníky, určené
na zabezpečenie prevádzky vodovodu a zabezpečenie požiarnej potreby vody. Na potrubiach sú
nainštalované uzávery, ktoré zabezpečujú odstavenie jednotlivých úsekov potrubia pri prípadných
poruchách.
Jednotlivé nehnuteľnosti sú na obecnú vodovodnú sieť napojené cez vodovodnú prípojku.
Meranie spotreby vody pre jednotlivé nehnuteľnosti rodinných domov, prípadne bytových domov je
fakturačnými vodomermi vo vodomerových šachtách situovaných na pozemkoch majiteľov
nehnuteľností.
•
Vodovod v lokalite Drahy - je v majetku a v správe obce. Je to gravitačný vodovod, z ktorého
je zásobovaných 10 rodinných domov – 30 obyvateľov. Vodovod je zásobovaný z prameňa Medvedia
studienka, minimálna výdatnosť Q=2,22 l/s (8 l/min). Voda z prameňa vyhovuje STN 83 0611 ako voda
pitná. V rámci vodovodu boli vybudované objekty:
Záchytný objekt
Vodojem – dve nádrže – objem 2x15m3
Prívodné potrubie záchytný objekt – vodojem: DN 50- HDPE-795,0 m
Zásobovacie potrubie: vetva A, DN 50-HDPE-711,0 m
Ochranné pásmo VZ vymedzuje oplotenie.
•
Vodovod Jarky – vybudovaný v časti Jarky, vodovod zásobuje miestnu časť Jarky 18 rodinných
domov – 54 obyvateľov, kameňolom a železničnú stanicu
Vodovod je vybudovaný z:
VZ Jarky – Babie doly
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Vodojem 100 m3
Prívodné potrubie VZ – vdj: DN 100-PVC-280,0 m
Rozvodné potrubia: vetva A, DN 100-PVC-422,0 m
vetva B, DN 100-PVC-239,0 m
vetva C, DN 100-PVC-129,0 m
Vodovod je skolaudovaný, nemá vyhlásené OP.
•

Vodovod Svinice – zásobuje 6 rodinných domov – 18 obyvateľov v chatovej oblasti a hájovňu.

Objekty na vodovode: vodojem 15 m3
Rozvodné potrubie: vetva A, DN 50-HDPE-1522,0 m
Vodovod má stavebné povolenie, kolaudáciu a vyhlásené OP. Vlastníkom je obec.
Na všetkých troch súkromných vodovodoch sú vybudované vodovodné prípojky jednotlivo pre každú
nehnuteľnosť, meranie spotreby vody je fakturačnými vodomermi vo vodomerových šachtách
situovaných na pozemkoch majiteľov.

2.1.1 Návrh riešenia
Návrh riešenia zásobovania pitnou vodou rozvojových lokalít obidvoch variantov sa nachádza v textovej
časti ÚPN-O Mníchova Lehota – Návrh v kapitole 2.14.2.Zásobovanie pitnou vodou

2.2 Odkanalizovanie
Odvádzanie splaškových vôd
Obec Mníchova Lehota nemá vybudovanú celoobecnú kanalizáciu. V súčasnosti sú odpadové vody
z nehnuteľností odvádzané jednotlivo do lokálných žúmp.
Z hľadiska odkanalizovania obce je uvažované s výstavbou splaškovej kanalizačnej siete, ktorá bude
odvádzať splaškové odpadové vody cez stokovú sieť obce Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce
na ČOV Trenčianske Stankovce.
V 03. 2013 bola vypracovaná projektová dokumentácia celoobecnej kanalizácie, ktorá bola v 08. 2018
aktualizovaná. Aktualizáciu vypracovala firma HYDROTEAM.
Čistiareň odpadových vôd
V obci Mníchova Lehota sa nenachádza čistiareň odpadových vôd.

2.2.1 Návrh riešenia
Návrh riešenia odkanalizovania rozvojových lokalít obidvoch variantov sa nachádza v textovej časti
ÚPN-O Mníchova Lehota – Návrh v kapitole 2.14.3.Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd
Odvádzanie dažďových vôd
Územie obce Mníchova Lehota patrí do širšieho povodia rieky Váh. Katastrálnym územím obce
pretekajú vodné toky Turniansky potok (Mníchovka), Rígeľský potok, bezmenný potok, ľudovo
nazývaný Rakovec. Správcom vodných tokov je SVP, š.p., OZ Piešťany.
Dažďové vody zo zastavaných oblastí a z komunikácií sa zvádzajú systémom otvorených rigolov pozdĺž
komunikácií. ktoré sú týmto systémom rigolov odvádzané do miestnych tokov a mimo obec do jej
extravilánu. V obci sú vedľa komunikácií a pred nehnuteľnosťami rodinných domov zelené pásy, ktoré
umožňujú dažďovým vodám vsiaknuť do podložia.
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2.2.1 Návrh riešenia
Návrh riešenia odvádzania dažďových vôd rozvojových lokalít obidvoch variantov sa nachádza
v textovej časti ÚPN-O Mníchova Lehota – Návrh v kapitole 2.14.3.1.Odvádzanie dážďových vôd
3. Suroviny – druh, spôsob získavania.
Pri realizácii objektov v rámci navrhovaných rozvojových lokalít bude potrebné zabezpečiť stavebný
materiál rôzneho druhu (kamenivo, štrk, piesok, cement, betónové dlažby, betónové konštrukčné
prvky, keramické výrobky, železo, strešné krytiny, izolácie, drevo, plastové výrobky, sklo, elektrické
vedenia a káble a iné stavebné hmoty a materiály).
Množstvá potrebných materiálov nemožno na súčasnom stupni riešenia kvantifikovať a nie sú
stanovené ani odborné odhady. Zdrojmi týchto materiálov budú štandardné ťažobné a iné
dodávateľské organizácie, resp. pôjde o obchodné výrobky zo zdrojov mimo posudzovaného územia,
ktorých prísun si zabezpečí samotná staviteľská organizácia.
Výstavba objektov, pre ktoré územnoplánovacia dokumentácia vytvára rámec, bude riešená prevažne
domácimi kapacitami a materiálmi nachádzajúcimi sa na domácom trhu. Prevádzka daných objektov
si nebude vyžadovať prísun špecifických surovín.
4. Energetické zdroje – druh, spotreba.

4.1 Zásobovanie elektrickou energiou
4.1.1 Súčasný stav
V katastrálnom území sa nenachádzajú zdroje elektrickej energie, nie sú vedené rozvody prenosovej
sústavy SEPS v napäťových úrovniach 220 a 400 kVa a ani umiestnené objekty technického a
technologického vybavenia prenosovej sústavy (energetické uzly, rozvodne alebo transformovne).
Cez strednú časť riešeného územia vedie110 kV zo sesediacej obce Trenčianska Turná, smerujúc južne
cez Jarky.
Riešeným územím v súčasnosti prechádzajú nasledovné 110kV(VVN) linky:
Prehľad 110 kV liniek v riešenom území
číslo
VVN linky

poznámka

8740

z Bošáce do Bošian

8750

z Bošáce do Topoľčian

Elektrické stanice distribučnej sústavy
V riešenom území sa nenachádzajú transformovne 110/22 kVa.
Elektrické vedenia vysokého napätia 22kV(VN) – (z rozvodní k distrib. transformovniam VN/NN),
Obec je zásobovaná z existujúceho 22kV kmeňového vedenia č. 230 prostredníctvom nasledovných
transformačných staníc 22/0,4 kV:
Prehľad trafostaníc
TS číslo

Názov

Typ

Vlastník

č.vedenia

Výkon TR
(kVA)

0035-001

PD

stožiarová

ZSD

230

250

0034-002

Amfiteáter

stožiarová

ZSD

230

400

0035-003

Dolná

stožiarová

ZSD

230

400

0035-004

Dvor PD

stožiarová

NIE ZSD

258

100

0034-005

Lipták

stožiarová

ZSD

230

50
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TS číslo

Názov

Typ

Vlastník

č.vedenia

Výkon TR
(kVA)

0034-006

Cestné stavby

kiosková

NIE ZSD

230

250

0034-008

Radar

stožiarová

ZSD

230

250

0034-009

ZKS

Murovaná

NIE ZSD

258

2x630

0034-010

Kameňolom

stožiarová

NIE ZSD

258

400

0034-011

Jarky vlečka

1 stĺpová

ZSD

258

100

0035-101

Mníchova Lehota

kiosková

ZSD

230

100

4.1.2 Návrh riešenia
Návrh riešenia zásobovania elektrickou energiou rozvojových lokalít obidvoch variantov sa nachádza
v textovej časti ÚPN-O Mníchova Lehota - Návrh v kapitole 2.14.4. Zásobovanie elektrickou energiou.

4.2 Zásobovanie plynom
4.2.1 Súčasný stav
Obec Mníchova Lehota je zásobovaná zemným plynom z VTL plynovodu PL Veľké Bierovce DN300 PN25
(OP do 2,5 MPa). Prívod zemného plynu do regulačnej stanice je zabezpečený cez VTL pripojovací
plynovod PR Mníchova Lehota DN50 PN 25 (OP do 2,5 MPa).
Zdroje plynu
V obci a jej katastrálnom území sa nenachádzajú žiadne zdroje a zásobníky plynu.
Distribučná sieť
Predstavuje komplex, vzájomne prepojený súbor VTL, STL, NTL plynovodov a prípojok vrátane
súvisiacich technologických objektov, riadiacej a zabezpečovacej techniky a zariadení na prenos
informácií pre zabezpečenie činnosti výpočtovej techniky a informačných systémov
Distribučná sieť VTL - PN 25
Distribučnú sieť v území predstavuje prívod zemného plynu do regulačnej stanice, VTL pripojovací
plynovod PR Mníchova Lehota DN 50 - PN 25 (OP do 2,5 MPa).
Technologické vybavenie
Zdrojom zásobovania obce zemným plynom je regulačná stanica VTL/STL, RS Mníchova Lehota 2,5
MPa/300 kPa, výkon 800 m3/h. Regulačná stanica je umiestnená v severnej časti intravilánu na
začiatku obce Mníchova Lehota, pri štátnej ceste III/1885 , v smere od obce Trenčianska Turná. Súčasná
kapacita RS plne pokrýva nároky a potreby obce.
Distribučná sieť miestna STL 1 – PN do 300kPa
Je časť distribučnej sústavy, súbor vzájomne prepojených stredotlakových a nízkotlakových
plynovodov, plynovodných prípojok a súvisiaceho príslušenstva.

Distribučnú sieť lokálnu tvoria plynovody STL 2, o prevádzkovom tlaku do 300 kPa; ktoré
zásobujú plynom obec a jej miestnu časť. Jednotlivé plynofikované časti tvoria vzájomne
zokruhovanú sieť, plyn je do tejto siete dodávaný cez regulačnú stanicu plynu, pričom pomery
v plynovodnej sieti sú štandardné.
Po materiálovej stránke je staršia plynovodná sieť realizovaná z rúr oceľových bezošvých s izoláciou do
zeme a časť novších plynovodov je realizovaná z rúr PE. Dimenzie, svetlosti STL rozvodov plynu sa
pohybujú od DN 50, DN 80, DN 100, pričom hlavný rozvod je DN 150. Doregulovanie tlaku pre drobných
odberateľov zabezpečujú regulátory plynu pri odberných miestach.

4.2.2 Návrh riešenia
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Návrh riešenia zásobovania plynom rozvojových lokalít obidvoch variantov sa nachádza v textovej časti
ÚPN-O Mníchova Lehota – Návrh v kapitole 2.14.5. Zásobovanie plynom.
5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.
Cez riešené územie, resp. v jeho bezprostrednom dotyku prechádzajú významné koridory
nadregionálneho, regionálneho významu, ktorými sú:
•
•

•

Cesta I/9 – Drietoma – Trenčín – Žiar nad Hronom je nadregionálna cestná komunikácia, ktorá
tvorí hlavnú komunikačnú os, prechádzajúca stredom územia v smere S-J. Indikuje tvar
zastavaného územia obce.
Cesta III/1885 – Trenčín – Trenčianska Turná – Mníchova Lehota napája sa na cestu I/9 v južnej
časti obce Jarky. Komunikácia tretej triedy tvorí kostru miestnej komunikačnej siete.
V existujúcej zástavbe je vedená cesta III. triedy ako zberná komunikácia MOK 7,5/40 vo
funkčnej triede B3.
Cesta III/1890 – prepája severnú časť riešeného územia s obcou Soblahov a Trenčín.

Z hľadiska uvažovaných zámerov:
• Cesta R2 – súčasťou Súhrnnej Comprehensive siete TEN-T, súčasť AGR č. E572, v koridore
danom jej osou a ochranným pásmom uvedenými v platnom územnom rozhodnutí. Táto
navrhovaná rýchlostná komunikácia bude spájať hranice Českej republiky s Prievidzou
s napojením na R1 v Žiari nad Hronom. Navrhovaná je realizovať komunikáciu v úsekoch
Chocholná križovatka s diaľnicou D1 – Ruskovce a Pravotice – Nováky, vrátane úsekov
preložiek cesty I/9 vyvolaných realizáciou rýchlostnej cesty R2 a privádzačov rýchlostnej cesty.
Spomínaná rýchlostná cesta podľa aktuálnych návrhov prechádza cez riešené územie obce
Mníchova Lehota, kde sa má napojiť na existujúcu cestu I/9. Preto niektoré úseky existujúcej
cesty I/9 budú zrušené alebo preložené.
Rozvoj obce a jeho dopravnú infraštruktúru v budúcnosti ovplyvnia vyššie uvedené pripravované
investície dopravy nadregionálneho významu. Kvalitu života v obci Mníchova Lehota pozitívne
ovplyvnia aj rozvojové zámery lokálneho významu, ktoré je potrebné v návrhu UPN-O obce
presadzovať s cieľmi:
1. Cieľ humanizácie dopravy v obci – vybudovanie cesty R2 s odpočívadlom, napojením na
existujúcu cestu I/9 a na riešené územie obce, v prípade navrhovaných rozvojových lokalitách
rešpektovať platné aktuálne STN
2. Cieľ humanizácie alternatívnej dopravy v obci – budovanie cyklotrás v súlade s Národnou
stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou uznesením vlády SR č.
223/2013
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II. ÚDAJE O VÝSTUPOCH
V súvislosti so stanovením nových podmienok regulácie intenzity využitia územia pri zohľadnení
rozvojových zámerov obce a usmerňovanie investičnej činnosti v území nastanú zmeny v reálnom
vývoji počtu a skladby obyvateľstva v porovnaní s pôvodnými prognózami v obci Mníchova Lehota,
reštrukturalizácia hospodárskej základne obce. Zmenia sa podmienky pre socioekonomické a
podnikateľské aktivity, rozvoj a využitie výrobných plôch vzhľadom na predpokladanú transformáciu
týchto plôch, rozvoj nových výrobných plôch.
Tieto zmeny vyvolajú aj zmeny vo výstupoch, najmä v oblastiach životného prostredia:
•
•
•
•

znečisťovania ovzdušia lokálnymi bodovými a mobilnými zdrojmi
znečisťovania povrchových a podzemných vôd
zaťaženia hlukom a vibráciami
problematika nakladania s odpadmi.

1. Ovzdušie – hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna a
kvantitatívna charakteristika emisií, spôsob zachytávania emisií, spôsob merania emisií.
Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. V rámci okresu je ovplyvnené
existujúcimi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečistenia ovzdušia, automobilovou dopravou, ale
aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov.
Ochrana ovzdušia v Slovenskej republike je zakotvená v zákone č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia
v znení neskorších predpisov, ktorý vychádza z európskej legislatívy. V zmysle Environmentálne
regionalizácie Slovenskej republiky 1 sa riešené územie nenachádza v Krupinskom regióne s mierne
narušeným prostredím.
V obci Mníchova Lehota bolo v roku 2020 evidovaných 3 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania
ovzdušia, z toho 1 veľké zdroje znečisťovania ovzdušia a 2 stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia
(chov hovädzieho dobytka, spracovanie kameňa a pod).
Najvýraznejším znečisťovateľom ovzdušia je veľký zdroj znečisťovania ovzdušia – obalovacie súprava
asfaltových zmesí, nachádzajúce sa v južnej časti predmetného územia.
Stav ovzdušia v rámci riešeného územia je ovplyvnená existenciou lokálnych zdrojov znečisťovania
ovzdušia a regionálnou dopravou.
Stav znečistenia ovzdušia podľa základných znečisťujúcich zložiek sa nachádza v kapitole 2.15.1.
Znečistenie ovzdušia.
2. Voda - celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd,
miesto vypúšťania (recipient, verejná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd), zdroj vzniku
odpadových vôd, spôsob nakladania.

2.1 Zásobovanie pitnou vodou
Návrh riešenia
Rozvoj obce v rozsahu návrhu urbanistického riešenia si vyžiada čiastočné rozšírenie obecnej
vodovodnej siete oproti jestvujúcej. Presný rozsah rozšírenia bude určený po podrobnom zameraní
rozvojových lokalít v ďalších stupňoch PD, v štúdiách jednotlivých lokalít, ktoré budú vychádzať
z definitívneho návrhu územného plánu obce. Nové vodovodné potrubia sa navrhuje realizovať s
minimálnym profilom DN 100, z materiálov polyetylén, príp. tvárnej liatiny.
V nových lokalitách sa navrhuje viesť vodovodné potrubia v spoločných koridoroch pre inžinierske siete
najlepšie v zelených pásoch mimo telesa komunikácie. Pre lepšiu prevádzku vodovodu je treba
zokruhovať vodovodné potrubia v čo najväčšej možnej miere.

1

Správa o stave životného prostredia SR (SAŽP 2015)
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Pre každú nehnuteľnosť navrhujeme vybudovať jednotlivo vodovodnú prípojku s vodomerovou
šachtou, v ktorej bude umiestnené meracie fakturačné zariadenie
Výpočet potreby vody je urobený podľa vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných
vodovodov a verejných kanalizácií.
Pre výpočet potreby vody pre jednotlivé lokality boli použité koeficienty, špecifické potreby vody pre
bytový fond, občiansku a technickú vybavenosť, priemernú špecifickú potrebu vody pre jednotlivé
stavby, objekty a činnosti občianskej vybavenosti z horeuvedenej vyhlášky.
Tabuľka 9 Prehľad potrieb vody – Variant I. – spolu
Obec

Počet
obyv.

Mníchova Lehota
Verejný vodovod

Roč. potr.
vody
(výpočet)

Priemerná
vody Qp
m³/d

potreba
l/s

Max. denná potreba
vody Qm

Max.
hod.
potr. vody Qh

m³/d

l/s

l/s

1 124

65 642

179,84

2,09

287,74

3,33

5,99

Vodovod Drahy (obec)

30

1 752

4,80

0,06

7,68

0,09

0,16

Vodovod Jarky (obec)

54

3 154

8,64

0,10

13,82

0,16

0,29

Vodovod Svinica (obec)

18

1 052

2,88

0,03

4,61

0,05

0,10

1 226

71 600

196,16

2,28

313,85

3,63

6,54

Spolu

Údaje o vodovode a vodných zdrojoch sú z ÚP Mníchova Lehota (2010) a od OcÚ Mníchova Lehota.
Prehľad potrieb vody pre jednotlivé lokality sa nachádza v Návrhu ÚPN-O Mníchova Lehota v kapitole
2.14.2 Zásobovanie pitnou vodou v podkapitole Návrh riešenia.

2.2 Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd
2.2.1 Odvádzanie splaškových vôd
Návrh riešenia
Obec Mníchova Lehota v súčasnosti nemá vybudovanú celoobecnú kanalizáciu. Z hľadiska
odkanalizovania obce je uvažované s výstavbou splaškovej kanalizačnej siete, ktorá bude odvádzať
splaškové odpadové vody cez stokovú sieť obce Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce na ČOV
Trenčianske Stankovce.
V 03. 2013 bola vypracovaná projektová dokumentácia celoobecnej kanalizácie, ktorá bola v 08. 2018
aktualizovaná. Aktualizáciu vypracovala firma HYDROTEAM.
Splaškové vody z urbanizovaných lokalít budú dopravované do navrhovaného kanalizačného potrubia
vybudovaného v rámci verejnej kanalizácie obce.
Navrhované lokality v obci Mníchova Lehota navrhujeme napojiť do navrhovanej kanalizácie
do jednotlivých príslušných zberačov. Kanalizáciu navrhujeme gravitačnú, splaškovú, potrubia DN 300
– PVC.
Potrubia splaškovej kanalizácie navrhujeme situovať v strede nových komunikácií alebo v koridoroch
zelených pásov určených pre inžinierske siete. Každá nehnuteľnosť bude odkanalizovaná cez domovú
kanalizačnú prípojku jednotlivo a revíznu šachtu, ktorá bude vybudovaná na pozemku jednotlivej
nehnuteľnosti.

Tabuľka 10 Prehľad množstva odpadových vôd návrh – variant I.
Mníchova
Lehota

Počet
obyvateľov

Množstvo odpadových vôd
Q24
m³/d

1 583

248,09

Qm
l/s
2,87

m³/d
396,93

Qhmax
l/s
4,60

m³/h

Qhmax
l/s

35,39
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m³/h
9,92

Qročná
l/s
2,76

m³/r
90 553
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Závery
vyplývajúce z horeuvedeného návrhu a výpočtu množstva odpadovej vody
•

Vybudovať kanalizačnú splaškovú sieť a kanalizačné prípojky podľa spomínanej projektovej
dokumentácie.

•

Pre rozvojové lokality bude nutné dobudovať kanalizačné potrubia a kanalizačné prípojky, ich
rozsah bude určený pri podrobnom riešení jednotlivých rozvojových lokalít, orientačná dĺžka
bude pravdepodobne kopírovať dĺžku vodovodných vedení.

•

systém odkanalizovania obce vyhovuje a nebude sa meniť, odpadové vody z obce budú čistené
v ČOV Trenčianske Stankovce.

•

výhľadovo navrhujeme vybudovať kanalizačnú sieť aj v časti Mnichova Lehota – Svinica a najmä
Jarky a gravitačné kanalizačné potrubie navrhujeme zaústiť do verejnej obecnej kanalizácie časti
Mníchova Lehota a odpadové vody čistiť spoločne v ČOV Trenčianske Stankovce.

•

Kanalizačné potrubia v rozvojových lokalitách navrhujeme riešiť podľa možnosti ako gravitačné,
dimenzie DN 300, PVC.

2.2.2 Odvedenie dažďových vôd
Dažďové vody zo zastavaných oblastí a z komunikácií sa zvádzajú systémom otvorených rigolov pozdĺž
komunikácií. ktoré sú týmto systémom rigolov odvádzané do miestnych tokov a mimo obec do jej
extravilánu. V obci sú vedľa komunikácií a pred nehnuteľnosťami rodinných domov zelené pásy, ktoré
umožňujú dažďovým vodám vsiaknuť do podložia.
Na všetkých nových urbanizovaných plochách navrhujeme v rámci nových komunikácií vybudovať
dažďovú kanalizáciu, buď vo forme zberačov alebo rigolov – riešenie bude vychádzať z podrobného
riešenia konkrétnej lokality a jej využitia. Vzhľadom na to, že v obci Mníchova Lehota nie je vybudovaná
jednotná obecná kanalizácia, je treba prihliadať na túto skutočnosť a pri navrhovaní kapacitných
možností jednotlivých zberačov zvážiť v nových jednotlivých lokalitách s vybudovaním jednotnej
kanalizácie.
Dažďové vody zo striech a spevnených plôch v maximálnej možnej miere zadržať v území (zachovať
retenčnú schopnosť územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať.
Na vodných tokoch navrhujeme riešiť vodozádržné opatrenia a následné odvádzanie dažďových vôd.
Objem dažďových nádrží na zadržiavanie dažďových vôd sa navrhuje v súlade s podmienkami
a požiadavkami správcu tokov a povodia, navrhnúť riešenie so zadržiavaním dažďových vôd vo
vlastnom riešenom území jednotlivých lokalít s následným povoleným odtokom do recipientu.
Akumulačný objem nádrže má vychádzať z platnej normy DWA A 117:2006
Pre určenie odtokového množstva dažďových vôd z jednotlivých navrhovaných rozvojových plôch sa
uvažuje s 15 minútovým dažďom, čo predstavuje intenzitu q = 136,45 l/s.ha.
Odtokové množstvo Q(l/s) = Plocha(ha) x vrcholový odtokový koeficient x intenzita 15 min. dažďa
(l/s.ha-1).
Výpočet množstva dažďových vôd v rozvojových lokalitách sa nachádza v textovej časti ÚPN-O
Mníchova Lehota- Návrh v kapitole 2.14.3.1 Odvádzanie dážďových vôd a v podkapitole Návrh
odvádzania dažďových vôd.
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3. Odpady – celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania s odpadmi.
Nakladanie s odpadmi na území obce Mníchova Lehota sa riadi zákonom o odpadoch 2 a platným
všeobecne záväzným nariadením 3 obce Mníchova Lehota o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mníchova Lehota.
Zber zmesového komunálneho odpadu je zabezpečený zbernými nádobami s malou aj veľkou
kapacitou, ktoré sú vyvážané 2x mesačne. Odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje Tedos, spol. s r.o.,
Bánovce nad Bebravou. Na zber papiera a skla sú v obci umiestnené na stojiskách kontajnerov zberné
nádoby. Zber plastov je realizovaným vrecovým zberom a taktiež na stojiskách kontajnerov zbernými
nádobami. Zhodnocovanie týchto odpadov je zabezpečované firmou Tedos, spol. s r.o., Bánovce nad
Bebravou a ďalšími subjektami.
V nasledovnej tabuľke sa nachádza prehľad vyprodukovaného množstva odpadu na území obce
Mníchova Lehota v rokoch 2017 až 2019. Z porovnania dát o triedenom zbere za roky 2017 a
2019 vyplýva, že v roku 2017 vyprodukoval každý obyvateľ obce Mníchova Lehota o 4,2 kg menej
komunálneho odpadu ako tomu bolo v roku 2017. Množstvo komunálneho odpadu prepočítané na
jedného obyvateľa tak v roku 2017 dosiahlo úroveň 147,11 kg.
Tabuľka 11 Nakladanie s odpadmi v obci Mníchova Lehota v rokoch 2017-2019
Názov odpadu

Číslo
odpadu

Množstvo
odpadu
2017 (t)

Množstvo
odpadu
2018 (t)

Množstvo
odpadu
2019 (t)

Zmesový komunálny odpad

200301

178,01

178,05

175,19

Papier a lepenka

200101

36,25

13,149

12,04

Sklo

200102

26,23

26,93

27,08

Plasty

170203

23,03

26,37

29,12

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

200121

-

-

0,024

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

200123

1,10

0,70

2,25

Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

200126

-

-

-

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce
nebezpečné časti

200135

1,12

1,20

1,70

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné

200136

-

1,16

1,67

Textílie

200111

1,8

2,36

1,56

Šatstvo

200110

1,0

2,362

1,56

Zdroj: OcÚ Mníchova Lehota, 2020

V riešenom území je evidovaná 1 skládka odpadu. Táto skládka je opustená, bez prekrytia (nelegálna
skládka). Prehľad skládok v riešenom území sa nachádza v nasledovnej tabuľke.
Tab. 1 Prehľad evidovaných skládok odpadu v k. ú. Mníchova Lehota
P. č.

Reg. č.

1

Názov skládky

Stav
Skládka je opustená, bez prekrytia (nelegálna skládka)

Zdroj: ŠGÚDŠ, 2020

4. Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita).
Najväčším zdrojom hluku v záujmovom území je intenzívna doprava a to ako cestná (I/9 a III/1885 ) tak
aj železničná č. 130 (predtým trať č. 143), ktoré vedú v blízkosti zastavaného územia. Intenzívnu
dopravu môžeme považovať za prevažne líniový stresový faktor, ktorý negatívne vplýva na okolitú
zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3 všeobecne záväzné nariadenie obce Mníchova Lehota č. 1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
2
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krajinu pozdĺž dopravných koridorov. Okrem hluku z dopravy je potrebné spomenúť aj stacionárne
zdroje hluku, ktorými sú predovšetkým areály a prevádzky priemyselnej a poľnohospodárskej výroby.
V riešenom území je kameňolom, ktorý ovplyvňuje hlukom len časť Jarky, kvôli konfigurácii terénu.
Ďalším zdrojom hluku je prevádzka výroby asfaltu COLAS a.s. Poľnohospodárske družstvo nespôsobuje
výrazné zaťaženie hlukom.
Za zdroje hluku v riešenom území možno považovať:
•
•
•
•
•
•
•

Navrhovanú rýchlostná cesta R2,
Cesta I/9
cesty III. triedy,
trasy železnice č. 130
zastavané územie,
areály výroby,
kameňolom.

Zmierniť negatívne dopady hluku je možné riešiť protihlukovými stenami, budovaním pásov zmiešanej
zelene pozdĺž dopravne exponovaných komunikácií a technickými opatreniami na obytných objektoch.
5. Žiarenie a iné fyzikálne polia.
Radónové riziko
Ožiarenie z radónu, resp. z jeho dcérskych produktov rozpadu je jedným z hlavných faktorov,
ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva. Obyvateľstvo je účinkom radónu vystavené predovšetkým
v budovách. Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom materiáli
a vo vode. Z toho najdôležitejšiu záťaž predstavuje radón v pôdnom vzduchu, vnikajúci do budov
z podložia stavieb. V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým účinkom radónu predovšetkým
lokalizáciou stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom realizácie stavieb.
Súbor prehľadných máp prírodnej rádioaktivity územia Slovenskej republiky bol spracovaný pre
potreby portálu ŠGÚDŠ z výsledkov terénnych meraní a laboratórnych stanovení zhromažďovaných
v geofyzikálnej databanke od počiatku 90-tych rokov minulého storočia.
Prevažujúca časť riešeného územia sa nachádza v oblasti so stredným radónovým rizikom, kde je
potrebné v zmysle Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 4 zabezpečiť ochranu proti
prenikaniu radónu z geologického podložia pre obytné stavby alebo stavby s pobytovými
miestnosťami.
Nízke radónové riziko sa nachádza v juhozápadnej časti územia.
Postup stanovenia presnej objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu, priepustnosti základových
pôd riešeného územia ako bude potrebné vykonať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie
v zmysle príslušných legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany.

4

Zákon č. 355/2007 Z .z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Schéma 1 Mapa radónového rizika

Zdroj: ŠGÚDŠ, 2020

6. Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny).
V rámci rozvojových lokalít Návrh ÚPN-O Mníchova Lehota nie sú realizované ani navrhované žiadne
významné terénne úpravy a zásahy do krajiny.
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C. KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE
VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
I. VYMEDZENIE HRANÍC DOTKNUTÉHO ÚZEMIA
Územný plán obce Mníchova Lehota rieši územie administratívno správneho územia obce Mníchova
Lehota ako s celkovou výmerou 1661,61 ha. Obec Mníchova Lehota 5 sa skladá z dvoch miestských častí:
Mníchova Lehota a Jarky.
Riešené územie obce patrí podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky do Trenčianskeho
kraja a okresu Trenčín. Územie obce Mníchova Lehota hraničí s katastrálnymi územiami obcí:
Trenčianska Turná, Soblahov, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie.
Schéma 2 Vymedzenie riešeného územia
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II. CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO
ÚZEMIA
1. Horninové prostredie – inžinierskogeologické vlastnosti, geodynamické javy (napr.
zosuvy, seizmicita, erózia a iné), ložiská nerastných surovín, geomorfologické pomery (napr.
sklon, členitosť), stav znečistenia horninového prostredia.

1.1 Geomorfologické pomery
V rámci regionálneho geomorfologického členenia Slovenskej republiky (E. Mazúr –
M. Lukniš, 1980) sa riešené územie nachádza v oblasti Slovensko-moravských Karpát a Fatranskotatranskej oblasti. Na severe riešeného územia zasahuje v rámci Slovensko-moravských Karpát
do Považského podolia. V južnej časti územia v rámci Fatransko-tatranskej oblasti zasahuje do
Strážovských vrchov a Považského Inovca.
Tabuľka 12 Geomorfologické začlenenie
Sústava

Podsústava

Provincia

Subprovincia

Oblasť

Celok

Podcelok - časť

Alpskohimalájska

Karpaty

Západné
Karpaty

Vonkajšie
Západné
Karpaty

Slovenskomoravské
Karpaty

Považské podolie

Trenčianska kotlina

Vnútorné
Západné
Karpaty

Fatranskotatranská
oblasť

Strážovské vrchy

Trenčianska vrchovina Ostrý

Považský Inovec

Vysoký Inovec

1.2 Inžiniersko-geologické pomery
Podľa mapy Inžiniersko-geologickej rajonizácie 6 je riešené územie zaradené do nasledovných typov
rajónov a rajónov:
rajón predkvartérnych hornín
-

rajón vysokometamorfovaných hornín
rajón vápencovo-dolomitických hornín
rajón flyšoidných hornín

rajón kvartérnych hornín
-

rajón deluviálnych sedimentov
rajón spevnených sedimentov vcelku.

1.3 Geologické pomery
Skúmané územie sa podľa regionálneho geologického členenia (Vass et al., 1988) nachádza v jadrových
pohoriach (Považský Inovec a Strážovské vrchy) a vnútrohorských panvách a kotlinách (Bánovská
a Trenčianska kotlina). Pri podrobnej analýze boli charakterizované geologické štruktúrne plochy od
úrovne geologických útvarov, ktoré sú na úrovni mapovania regiónu členené na tatrikum (vrátane
kryštalinika), hronikum, veporikum (fatrikum), bradlové pásmo, terciér a kvartér. Podiel výmer
geologických útvarov uvádza graf.

A.

6

Hrašna, Klukanová, 2002 in: Atlas krajiny, 2002
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Graf 1 Podiel výmer geologických útvarov

ZDROJ: ŠGÚDŠ, 2020

Tatrikum – spodná stavba kryštalinika (metamorfované horniny)
•
•

amfibolity, lokálne páskované, niekedy s granátom (staršie paleozoikum)
muskovitické svory až svorové pararuly (staršie paleozoikum)

Tatrikum – mladšie paleozoikum – mezozoikum (flyšoidný charakter)
•

krivosúdske súvrstvie (vrchný perm)

Tatrikum – mezozoikum
•
•
•
•
•

lúžňanské súvrstvie
tmavosivé až čierne ílovce (hetanž – sinemúr)
lazianske súvrstvie (oxford)
rázovské súvrstvie (koňak – kampán)
hrantské súvrstvie (kampán – spodný mástricht)

Hronikum
•
•
•
•
•
•

gutensteinské vápence (anis)
gutensteinské dolomity (anis)
reiflinské vápence (vrchný anis – kordevol)
wettersteinské vápence
ramsaurské (vrchný anis – ladin) a hlavné dolomity (karn – norik)
lunzské vrstvy

Veporikum (Fatrikum)
•
•
•
•
•
•

allgäuské vrstvy (lotaring – toark)
ílovité tenkovrstvovité vápence (vrchný titón – vrchný barém)
porubské súvrstvie (alb – cenoman)
Bradlové pásmo – manínska jednotka
karpatský keuper (norik)
organogénne vápence (norik – rét)

Neogén
•

kľačiansky zlepenec (egenburg)
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V zlepencoch prevláda piesčitý tmel nad drobnými obliakmi (zvyčajne 1 – 1,5 cm), ich pevnosť závisí od
karbonátového tmelu, resp. obsahu dolomitického piesku. Druhou zložkou je hrubozrnný pieskovec,
ktorý s jemnozrnným karbonátovým zlepencom tvorí lavice s hrúbkou 15 – 20 cm. Tvorí malý polygón
nad juhovýchodnou časťou obce.

Kvartér
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

deluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené svahoviny a sutiny (würm – holocén)
deluviálne sedimenty: hlinito-kamenité svahoviny a sutiny (würm – holocén)
proluviálne sedimenty: prevažne hlinité a piesčité štrky, piesky a piesčité hliny s úlomkami
hornín v nižších stredných náplavových kužeľoch s pokryvom sprašových hlín a splachov
(würm – holocén)
deluviálno-fluviálne sedimenty: splachové hliny, piesčité a ílovité hliny (neskorý würm –
holocén)
eolicko-deluviálne sedimenty: sprašové hliny s polohami spraší a solifuovaných sedimentov
podložia (neskorý würm)
eolické sedimenty: prachovité, sporadicky jemne piesčité hliny – spraše (würm)
fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené hliny, piesčité hliny, hlinité piesky až štrky
dolinných nív a potokov (vrchný holocén)
proluviálne sedimenty: hlinité a piesčité štrky, piesky a štrky v nivných náplavových kužeľoch
antropogénne sedimenty: navážky, násypy, skládky a haldy (subrecent – recent)
Na území obce sú tvorené zázemím opusteného kameňolomu v kontakte s hranicou
katastrálneho územia Trenčianskeho Jastrabia. Radíme sem i menšie objemy násypov pod
líniovými stavbami (cesty a železnice).

Pri podrobnej analýze boli charakterizované geologické štruktúrne plochy od úrovne geologických
útvarov, ktoré sú na úrovni mapovania regiónu členené na tatrikum (vrátane kryštalinika), hronikum,
veporikum (fatrikum), bradlové pásmo, terciér a kvartér. Podiel výmer geologických útvarov uvádza
graf 5. Geológiu územia delíme až na úroveň vyčlenených litostratigrafických jednotiek, aby sme pre
potreby krajinnoekologických syntéz vyčlenili polygóny s prevládajúcim litotypom. Pri vyčleňovaní
abiotickej zložky ekotopov je kladený dôraz na kvartérny pokryv a jeho pôdnu nadstavbu
v podmienkach danej mikroklímy.

1.4 Geodynamické javy
Najstaršie stavebné prvky v regióne predstavujú spodnú časť kryštalinika Považského Inovca (graf 3,
mapa 2). Ich predpokladaný vek je staršie paleozoikum (datovanie sedimentácie až do kambria
a ordoviku, s transformáciou v silúre, do 541 mil. rokov), kedy bol geodynamický vývoj
metamorfovaných hornín utváraný v eohercýnskom období pri teplote nad 550 °C a tlaku nad 350
MPa. V perme boli horninové komplexy kryštalinika vyzdvihnuté a sformoval sa erodovaný
paleopovrch, na ktorý sedimentovali bazálne členy mezozoickej obalovej sekvencie od spodného
triasu. V seleckom bloku boli ukladané na mladopaleozoické sedimenty permu flyšoidného charakteru.
Najstaršie stavebné prvky Strážovských vrchov sú tvorené triasovými dolomitmi a vápencami hronika
(anis, 247,2 – 242 mil. rokov)
Na základe súčasných reliéfotvorných procesov (Jakál, 1980) patrí riešené územie do fluviálnych
a stráňových procesov (Nitrianska pahorkatina a Dolnovážska niva), prevažuje fluviálny akumulačnoerózny proces a slabý fluviálny erózny proces s miernym pohybom svahových hmôt v pahorkatinách
s dominanciou rozovretých úvalinovitých dolín. Sú to oblasti s vplyvom eolických procesov
a intenzívnej výmoľovej erózie. V území Považského Inovca sa vyskytuje silný fluviálny erózny proces
so silnou hĺbkovou eróziou so stredne silným až silným pohybom hmôt po svahoch v horskom reliéfe,
ale aj fluviálno-krasový proces s tvorbou krasových a polokrasových foriem a tvorbou zovretých dolín.
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Zosuvy
Na území obce je evidovaná svahová deformácia v Šuhajovej doline.
Erózia pôdy
Erózia sa prejavuje odnosom pôdy vodou alebo vetrom a jej ukladaním na iných miestach vo forme
nánosov, náplavov a naviatím. Prejavuje sa dvoma spôsobmi. Jednak ako líniová erózia, ktorá vytvára
sieť výmoľov a jednak ako plošná erózia. Vodná i veterná erózia primerane ich stupňu intenzity sú
veľmi nebezpečné a škodlivé. Zmyvom pôdy vodou alebo odviatím vetrom sa strácajú najjemnejšie
pôdne častice, hnojivá i vysiate osivá, zoslabuje sa a zhoršuje ornica, ničia sa klíčiace rastliny,
poškodzujú sa vzrastlé rastliny, roznášajú sa spóry burín, šíria sa choroby rastlín prenosom
choroboplodných spór a mikróbov, čím sa následne stáva vodohospodárskym polutantom.
Návrh opatrení proti pôsobeniu vodnej erózie by sa mal riešiť v rámci projektov pozemkových úprav,
pri ktorých ide hlavne o racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva pri
rešpektovaní ochrany životného prostredia, tvorby územného systému ekologickej stability
a prevádzkovo-ekonomických hľadísk poľnohospodárskej výroby.
Stredná, silná, až extrémna veterná erózia sa na území obce nevyskytuje. Na väčšine
poľnohospodárskej pôdy sa vyskytuje žiadna až slabá veterná erózia. Intenzita je závislá najmä na
sklonitosti reliéfu, pokryvnosti vegetáciou a na pôdnom druhu.
Seizmicita
Seizmické ohrozenie pre celé územie obce v hodnotách makroseizmickej aktivity je 5°° MSK-64.

1.5 Ložiská nerastných surovín
Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
v znení neskorších predpisov chránené ložiskové územie zahŕňa územie, na ktorom by stavby a
zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska, mohli znemožniť alebo sťažiť dobývanie
výhradného ložiska.
Na území sa nachádza využívané chránené ložiskové územie (výhradné ložisko) Rožňové MiticeMníchova Lehota (tri ložiská s evidenčnými číslami 584, 464 a 374). Hranica CHLÚ je totožná
s rovnomenným dobývacím priestorom.
Nájdeme tu i nevyužívané ložisko Mníchova Lehota II, ktorý slúžilo na ťažbu dolomitického stavebného
kameňa.
Na území je evidované ložisko nerudných surovín Rožňové Mitice-Mníchova Lehota, vytvára
karbonátový komplex ťažby dolomitu, ostatného vápenca a stavebného kameňa.
Ložisko je využívané na ťažbu dolomitov (vrchný trias) a vápenca (stredný trias) bebravskej sukcesie
hronika. Dolomity sú vhodné na použitie v hutníctve, poľnohospodárstve a na výrobu terazza, sčasti na
stavebné účely ako kamenivo na murivo.
Vápence majú nízku akostnú triedu (VI – VII), slúžia najmä na výrobu drveného kameniva pri výstavbe
vozoviek (Ivanička, Kohút, eds., 2011).
Staré banské diela
V riešenom území nie sú evidované staré banské diela.

1.6 Stav znečistenia horninového prostredia
Environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia
spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové
prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území
kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale
aj nesprávnym nakladaním s odpadom.
Podľa Registra environmentálnych záťaží nie sú v riešenom území evidované environmentálne záťaže.
V riešenom území sa nachádza 1 nelegálna skládka odpadu vo východnej časti obce.
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2 Klimatické pomery – zrážky (napr. priemerný ročný úhrn a časový priebeh), teplota (napr.
priemerná ročná a časový priebeh), veternosť (napr. smer vetra a sila prevládajúcich vetrov)
Klimatické pomery ovplyvňuje predovšetkým zemepisná poloha, t.j. zemepisná šírka určujúca
insoláciu, nadmorská výška a orografické pomery. Na skúmanom území sa nenachádzajú
meteorologické stanice merajúce meteorologické prvky komplexne. Vzhľadom na obmedzené
množstvo sledovaných meteorologických prvkov sme použili informácie z doplnkovej klimatologickej
stanice v Trenčianskych Biskupiciach v juhovýchodnej časti mesta Trenčín (203 m n. m., 48° 53´ 49´´
SGŠ a 18° 01´ 45´´ VGD, 3,75 km SZ od katastrálnej hranice Mníchovej Lehoty).

Meteorologické prvky
Množstvo slnečného žiarenia
Podľa Atlasu krajiny Slovenskej republiky (Tomlain, Hrvoľ, 2002) je ročná suma globálneho žiarenia
územia 1 050 – 1 150 kWh.m-2, priemerné ročné úhrny aktuálnej evapotranspirácie do 450 mm a
priemerné ročné úhrny potenciálnej evapotranspirácie nad 600 mm.

Teplota vzduchu
Atlas krajiny (Šťastný et al., 2002) udáva priemernú ročnú teplotu vzduchu územia 6 – 8 °C, priemernú
teplotu vzduchu v januári pod -3 °C a priemernú teplotu vzduchu v júli 16 – 18 °C.

Zrážky
Pre plošné využitie hodnôt zrážok pre celé územie sme použili odvodenú charakteristiku – priestorovú
diferenciáciu ročných zrážok podľa Minára a Triznu (2001 in: Minár et al., 2001). Vychádza z výpočtu
tzv. pluviometrického gradientu odvodeného z údajov o zrážkových úhrnoch (Z) a nadmorských
výškach (H) 132 staníc zo Slovenska v období 1951 – 1980. Ročný úhrn zrážok Z vypočítame podľa
vzťahu:
Z = 0,6265 H + 514,04
Najvyššie polohy územia majú priemerné ročné zrážky približne 985 mm, najnižšie 660 mm. Podľa
Atlasu krajiny SR (2002) sú priemerné ročné zrážky územia 700 – 900 mm, priemerné úhrny zrážok
v januári 40 – 60 mm, priemerné úhrny zrážok v júli 60 – 80 mm.

Klimatické oblasti
Klasifikácia Končeka bola uvedená v Atlase SSR (1980), pričom určila na základe teplotných kritérií a
indexu zavlažovania tri základné kategórie klimatických oblastí: teplú, mierne teplú a chladnú. Každá
z nich je rozdelená na obvody podľa vlhkosti a intenzity zimy ako ročného obdobia. Končekov index
zavlaženia vyjadruje vzťah priemerných zrážok, priemernej teploty a priemer rýchlosti vetra vo
vegetačnom období (IV – IX). Pre chladnú oblasť sa údaje neudávajú, pretože v týchto nadmorských
výškach sa intenzívne nepestuje ani nezavlažuje.
Klimatické oblasti podľa Lapina et al. (2002 in Atlas krajiny, 2002, mierka 1 : 200 000) vychádzajú
z Končekovej klasifikácie sú zastúpené teplou (okrsok T6) a mierne teplou oblasťou (okrsky M1 a M6).
Priemerné ročné hodnoty klimatického indexu zavlažovania (nedostatok – nadbytok) je 0 – 200 mm.
Doplňujúcim údajom o klimatických podmienkach boli informácie z bonitovaných pôdno-ekologických
jednotiek (BPEJ), v ktorých sa nachádza číselný dvojkód charakteristiky klimatickej oblasti. BPEJ
pokrývajú skúmané územie iba v oblasti poľnohospodárskej pôdy, čím dostávame iba čiastočný
prehľad súvisiaci s agrárnym využívaním zeme v nižších nadmorských výškach. Vyčlenené oblasti
korelujú s prácou Džatko et al. (1989 in: Linkeš, Pestún, Džatko, 1996), kde sú oblasti vyčlenené na
základe „dlhoročných priemerov teplôt zohľadňujúce všeobecné konštatované teplejšie zimné
a suchšie letné a jesenné obdobie posledných 30 rokov...“. Nachádzajú sa tu štyri klimatické regióny
s kódom 02, 07 a 08:
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02 – dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový
07 – mierne teplý, mierne vlhký
08 – mierne chladný, mierne vlhký

Tabuľka 13 Charakteristika klimatických regiónov
región/premenná

TS ≥ 10°C

td ≥ 5°C

k VI – VIII

Tjan (°C)

Tveget (°C)

02

2800 – 2500

231

150 – 100

-1 až -3

15 – 16

07

2500 – 2200

215

100 – 0

-2 až -5

13 – 15

08

2200 – 2000

208

100 – 0

-3 až -6

12 – 14

Zdroj: Linkeš, Pestún, Džatko, 1996

•
•
•

TS ≥ 10°C
td ≥ 5°C
k VI – VIII

•
•

Tjan
Tveget

suma priemerných denných teplôt dní s teplotou vyšších ako 10°C
ĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C v dňoch
klimatický ukazovateľ zavlaženia podľa Budyka vypočítaný pre SR J.
Tomlainom (1980) (rozdiel potenciálneho výparu a zrážok v mm)
priemerná teplota vzduchu v januári v °C
priemerná teplota vzduchu za vegetačné obdobie (IV – IX) v °C

3 Ovzdušie - stav znečistenia ovzdušia
Ochrana ovzdušia v Slovenskej republike je zakotvená v zákone č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia
v znení neskorších predpisov, ktorý vychádza z európskej legislatívy. Kritériá kvality ovzdušia (limitné a
cieľové hodnoty, medze tolerancie, horné a dolné medze na hodnotenie a ďalšie) sú uvedené vo
vyhláške MŽP SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia.
Kvalitu ovzdušia obce ovplyvňujú predovšetkým emisie dopravy cestných komunikácií (cesta prvej
triedy) a kameňolomu Mníchova Lehota, sekundárne emisie z prevádzok veľkých priemyselných
zdrojov na Považí a Pobebraví.
V obci Mníchova Lehota boli v roku 2020 evidovaných 3 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania
ovzdušia, z toho 1 veľké zdroje znečisťovania ovzdušia a 2 stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia
(chov hovädzieho dobytka, spracovanie kameňa a pod).
Najvýraznejším znečisťovateľom ovzdušia je veľký zdroj znečisťovania ovzdušia – obalovacie súprava
asfaltových zmesí, nachádzajúce sa v južnej časti predmetného územia.
Stav ovzdušia v rámci riešeného územia je ovplyvnená existenciou lokálnych zdrojov znečisťovania
ovzdušia a regionálnou dopravou.
4 Vodné pomery – povrchové vody (napr. vodné toky a plochy), podzemné vody vrátane
geotermálnych, minerálnych, pramene a pramenné oblasti vrátane termálnych
a minerálnych prameňov (výdatnosť, kvalita, chemické zloženie), vodohospodársky
chránené územia, stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd.

4.1 Povrchové vody
Hydrogeologické a hydrologické pomery sú podmienené mnohými faktormi, ako napr. klimatické a
geomorfologické pomery, zalesnenie. Tieto základné faktory podmieňujú vznik podzemných vôd, ich
akumuláciu, obeh v horninovom prostredí, formovanie ich chemizmu a výstup na povrch.
Z hľadiska hydrologického členenia zaraďujeme riešené územie do povodia Dunaja, v rámci
čiastkových povodí do povodia Váhu:
•
•

4-21-08 Váh od odbočenia Nosického kanála po jeho ústie (4-21-08)
Váh od ústia Nosického kanála po odbočenie Biskupického kanála (4-21-09)
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Na území sa nachádzajú dva vodohospodársky významné vodné toky podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP
SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodárskych významných vodných tokov
a vodárenských vodných tokov . Patrí sem Rígeľský potok a Potôčky (prítoky Turnianskeho potoka, číslo
hydrologického povodia 4-21-09-015).
Ochranné pásmo pri vodohospodársky významných tokoch je min. 10 m od brehovej čiary, resp.
vzdušnej päty hrádze obojstranne a pri ostatných vodných tokoch 5 m od brehovej čiary. Pobrežné
pozemky sú súčasťou ochranného pásma.
V katastrálnom území obce Mníchova Lehota v jeho okolí sa nachádzajú ochranné pásma
vodárenských zdrojov.
-

VZ Bysterec I, II
Zadná Studňa
Klapča v Trenčianskych Miticiach
Svitava I, II
Kunové v Neporadzi
Čerevený hostionec v k.ú. Rožňové Mitice
VZ Mníchova Lehota, prírodný zdroj minerálnej vody a stolovej vody
Minerálny prameň Kyselka v Brezinách
Minerálny prameň Kyselka v Krásnej doline
Minerálny prameň Kyselka v Jarkoch.

Vodné toky
V rámci siete vodných tokov majú dominantné postavenie toky Turniansky potok, Rígeľský potok,
Sviniansky potok, Potôčky a Rakovec, ktoré odvodňujú riešené územie.
Turniansky potok (4-21-09-020) pramení v Strážovských vrchoch na juhozápadnom svahu vrchu
Macková (681,3 m n.n.) v nadmorskej výške 495 m n.m. V riešenom území preteká zastavaným územím
Mníchovej Lehoty až k časti Jarky. Priberá dva prítoky v k.ú Mníchovej Lehoty - Rígeľský potok
a Potôčky a mimo k.ú. obce priberá z pravej strany prítoky Soblahovský potok a Hukov potok. Brehové
porasty sa nachádzajú takmer po celej dĺžke vodného toku, s výnimkou upravených svahov a dna pri
krčme U Boša.
Rígeľský potok (4-21-09-015) je neregulovaný potok prameniaci v Považskom Inovci v blízkosti vrchu
Javorie (729 m n.m.) na jeho severozvýchodnom svahu.
Sviniansky potok (4-42-11-149) pramení v Považskom Inovci na juhovýchodnom svahu vrchu Javorie
(729 m n.m.) v nadmorskej výške 670 m n.m. Potok preteká cez Krásnu dolinu po južnej hranici
katastrálneho územia s obcou Trenčianske Jastrabie. Jeho prítokmi sú Jastrabský potok a Mitický
potok. Tok je neregulovaný s bujnými brehovými porastmi a je prítokom Svinice vlievajúcej sa do rieky
Bebrava.
Potôčky (4-21-09-015) pramenia v lesoch Strážovských vrchoch, pretekajú popri vodných zdrojoch
Bysterec I,II,III a poľnohospodárskom družstve odkiaľ pokračuje do obce a vlieva sa do Turnianskeho
potoka.
Hukov potok (4-21-09-016) je pravostranný prítok Turnianskeho potoka, meria 5,2 km, je tokom IV.
rádu. Pramení v juhozápadnom výbežku Strážovských vrchov v lokalite Pekelná dolina. Vteká cez
Považské podolie, podteká cestu III. Triedy Mníchova Lehota – Soblahov a tečie severne od Hámrov
Rakovec je umelý hydromelioračný kanál, na ktorom sa nachádza vodná nádrž slúžiaca ako rybník.
Brehové porasty sú bujné a tvoria ich vysoké trávnaté a trstinové porasty.
Vodné plochy
V riešenom území predstavuje jedinú vodnú plochu rybník na kanály Rakovec.
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Minerálne pramene
V riešenom území sú evidované 4 minerálne pramene: vrt HG-3 (Mitická), Prameň Kyselka v Brezinách
(Mníchova Lehota TE-30), Prameň Kyselka v Krásnej doline (Mníchova Lehota TE-28) a Prameň Kyselka
v Jarkoch (Mníchova Lehota TE-27).
• Vrt HG-3 (Mitická) sa nachádza v lesoch Strážovských vrchov východne od železničnej trate
a poľnohospodárskeho družstva. Prameň sa nachádza v jaskynnom otvore a je prekrytý
plechovými dverami. V blízkosti sa nachádza altánok a chatový objekt. Minerálna voda sa plní
v obci Trenčianske Mitice - Mitická.
• Prameň Kyselka v Brezinách (Mníchova Lehota TE-30) sa nachádza západne od zastavaného územia
obce. Je prístupný poľnou cestou z komunikácie I/9. Prameň je upravený a chránený prístreškom
s osadenou ručnou pumpou. Využívaný miestnymi obyvateľmi.
• Prameň Kyselka v Krásnej doline (Mníchova Lehota TE-28) sa nachádza za chatovou osadou pri
Svinianskom potoku v južnej časti k.ú. Mníchovej Lehoty. Je sprístupnený turistickým chodníkom
a upravený obložením kameňmi. Využívaný je turistami a rekreantmi z neďalekej záhradkárskej
osady.
• Prameň Kyselka v Jarkoch (Mníchova Lehota TE-27) sa nachádza v blízkosti Jarkov pri komunikácii
I/9. Je prístupný z parkoviska paralelného s komunikáciou. Prameň je upravený a chránený
prístreškom. Voda je využívaná nielen miestnymi ale aj vodičmi. Najväčšiu výdatnosť má kyselka
v Jarkoch (3 l.s-1) a kyselka v Krásnej doline. Obe sú slabo mineralizované, hydrogénuhličitanové,
vápenato-horečnaté, uhličité, studené a hypotonické, v Krásnej doline i obohatená o Fe. Na celom
území obce je zdokumentovaných 9 zdrojov minerálnych vôd.

4.2 Podzemné vody
Kvalita podzemných vôd bola celoslovensky monitorovaná v 478 objektoch, z toho 190 v
predkvartérnych a 288 v kvartérnych útvaroch. V každom útvare podzemných vôd sa objekty
vyhodnocovali na základe splnenia alebo nesplnenia požiadaviek nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej
na ľudskú spotrebu. Objekty, v ktorých došlo k prekročeniu medznej hodnoty aspoň jedným
ukazovateľom, nevyhovujú uvedenému nariadeniu vlády.
Znečistenie podzemných vôd pochádza z infiltrácie povrchových vôd do riečnych sedimentov,
z priemyselných hnojív, znečistených zrážkových vôd, skládok odpadov, priemyselných a odpadových
vôd sídelných aglomerácií a poľnohospodárstva.
Riešené územie obce Mníchova Lehota sa nachádza v týchto kvartérnych a predkvartérnych útvaroch
podzemných vôd:
SK200120FK Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca
oblasti povodia Váh (predkvartérny útvar)
SK200140FK Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Strážovských vrchov
a Lúčanskej Malej Fatry (predkvartérny útvar)
SK300060FK Geotermálne vody oblasti Trenčianska kotlina

4.3. Kvalita povrchových a podzemných vôd
4.3.1 Kvalita povrchových vôd
Hodnotenie kvality povrchových vôd sa v súlade s § 4a, ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov vykonáva v povodiach, čiastkových povodiach a v útvaroch povrchových vôd.
Porovnanie - súlad/nesúlad s hodnotami uvedenými v prílohe č. 1 alebo č. 2 k NV č. 269/2010 Z. z.
hovorí o vyhovujúcej/nevyhovujúcej kvalite vody a v prípade negatívneho výsledku indikuje potrebu
realizácie opatrení. Kvalita povrchových vôd sa hodnotí v každom mieste monitorovania vo vzťahu
k všeobecným požiadavkám na kvalitu povrchových vôd.
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Kvalita vody v povodí Váhu je ovplyvňovaná najmä bodovými zdrojmi znečistenia (priemyselnými a
komunálnymi odpadovými vodami), keďže Považie patrí k priemyselne najviac rozvinutým oblastiam
Slovenska. Nezanedbateľný je aj vplyv výraznej regulácie hlavného toku, keďže sa na ňom nachádza
sústava energetických vodných diel a kanálov. Stredný tok Váhu je ovplyvňovaný najmä odpadovými
vodami z priemyselných podnikov: Continental Matador Rubber s.r.o. Púchov, Tepláreň a.s. Považská
Bystrica, Považský cukrovar a.s., sklárne RONA a.s. Lednické Rovne a taktiež komunálnymi odpadovými
vodami z okresných miest Martin, Žilina, Bytča, Považská Bystrica a Púchov. Tab. 2 Váh - prehľad
nesplnenia požiadaviek na kvalitu vody v rokoch 2014 - 2019
Tabuľka 14 Váh - prehľad nesplnenia požiadaviek na kvalitu vody v rokoch 2014-2019
Rok

NEC

Tok

Monitorované
miesto

Riečny
km

Ukazovatele nevyhovujúce požiadavkám na kvalitu
povrchovej vody podľa prílohy č. 1
Časť A

Časť B

Časť C

Časť E

2014

V275000D

Váh

Váh Opatovce

157,2

AOX

-

-

-

2015

V275000D

Váh

Váh –
Opatovce

157,2

AOX

-

-

-

2016

V208000D

Váh

Váh - Bytča

236,7

N-NO2

-

-

-

2017

V208000D

Váh

Váh - Bytča

236,7

N-NO2

-

-

-

2018

V208000D

Váh

Váh - Bytča

236,7

N-NO2

-

-

-

2019

V208000D

Váh

Váh - Bytča

236,7

N-NO2

-

-

-

Zdroj: Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019, MŽP SR

Obec Mníchova Lehota súčasne nemá vybudovanú kanalizáciu, keďže obec nie je napojená na čistiareň
odpadových vôd. Splaškové vody sú vypúšťané voľne do recipientu, resp. do domových žúmp, ktoré sú
prípade potreby vyprázdňované.

4.3.2 Kvalita podzemných vôd
Kvalita podzemných vôd bola celoslovensky monitorovaná v 478 objektoch, z toho 190 v
predkvartérnych a 288 v kvartérnych útvaroch. V každom útvare podzemných vôd sa objekty
vyhodnocovali na základe splnenia alebo nesplnenia požiadaviek nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej
na ľudskú spotrebu. Objekty, v ktorých došlo k prekročeniu medznej hodnoty aspoň jedným
ukazovateľom, nevyhovujú uvedenému nariadeniu vlády.
Znečistenie podzemných vôd pochádza z infiltrácie povrchových vôd do riečnych sedimentov,
z priemyselných hnojív, znečistených zrážkových vôd, skládok odpadov, priemyselných a odpadových
vôd sídelných aglomerácií a poľnohospodárstva.
V riešenom území je monitorovaná kvalita podzemných vôd v nasledovných útvaroch:
SK200120FK Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca
oblasti povodia Váh (predkvartérny útvar)
Juhozápadná časť riešeného územia zasahuje do útvaru SK200120FK Puklinové a krasovo - puklinové
podzemné vody severnej časti Považského Inovca oblasti povodia Váh. V útavre podzemnej vody
SK200120FK sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä vápence a dolomity, kremence, bridlice,
zlepence, pieskovce, granity a granodiority stratifragického zaradenia paleogén - mezozoikum paleozoikum. V hydrogeologických kolektoroch útavru prevažuje krasovo-puklinová priepustnosť.
Priemerný rozsah hrúbky zvodnencov je 30 m - 100 m. V útvare SK200120FK v katiónovej časti
dominuje Ca2+ a v aniónovej HCO3-. Podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie sú puklinové a krasovopuklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca oblasti povodia Váh zaradené medzi
základný Ca-HCO3 typ. V roku 2013 tu bola nameraná mineralizácia v rozsahu 462 - 477 mg.l-1.
V riešenom území sa nenachádza monitorovací objekt.
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SK200140FK Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Strážovských vrchov
a Lúčanskej Malej Fatry (predkvartérny útvar)
V širšom okolí obce nie sú pozorovacie objekty týchto útvarov, pre útvar Strážovských vrchov je
najbližší objekt monitoringu v Dolných Motešiciach.
SK300060FK Geotermálne vody oblasti Trenčianska kotlina
Útvar geotermálnej vody zasahuje do k.ú. Mníchova Lehota na severnej časti územia. V riešenom
území sa nenachádza monitorovací objekt.

4.5. Ochrana vodných zdrojov
Základný dokument v oblasti ochrany povrchových aj podzemných vôd predstavuje zákon
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov. V zákone sú implementované všetky právne akty, vrátane 15 smerníc
európskych spoločenstiev a európskej únie v oblasti vôd. Zákon o vodách zabezpečuje všestrannú
ochranu vôd vrátane ekosystémov, zachovanie a zlepšenie stavu vôd, manažment povodí a zlepšenie
kvality životného prostredia, zabezpečenie funkcií vodných tokov a bezpečnosť vodných stavieb.

Citlivé oblasti
V zmysle § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú stanovené citlivé
oblasti, ktoré predstavujú vodné útvary povrchových vôd, v ktorých dochádza alebo môže dôjsť
v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné
ako vodárenské zdroje, a ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia
vypúšťaných odpadových vôd. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú
citlivé a zraniteľné oblasti je celé územie Slovenskej republiky je zaradené medzi citlivé oblasti.

Zraniteľné oblasti
Podľa § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vyhlásené zraniteľné
oblasti, ktoré tvoria poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do
povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých koncentrácia dusičnanov je vyššia ako
50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Zraniteľné oblasti sú vyhlásené prevažne
v nižších polohách s poľnohospodárskou pôdou, kde je riziko ohrozenia vôd vyššou koncentráciou
živín, predovšetkým dusičnanmi. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú
citlivé a zraniteľné oblasti je riešené územie zaradené medzi zraniteľné oblasti.

Chránená vodohospodárska oblasť
V zmysle § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje chránená
vodohospodárska oblasť, ktorá predstavuje územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí
významnú prirodzenú akumuláciu povrchových a podzemných vôd. Do riešeného územia nezasahuje
žiadna chránená vodohospodárska oblasť.

Územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu
Vodárenský vodný tok predstavuje vodný tok alebo úsek vodného toku, ktorý sa využíva ako
vodárenský zdroj alebo ako vodárenský zdroj na odber pitnej vody. V zmysle vyhlášky MŽP SR č.
211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov
a vodárenských vodných tokov nie je v riešenom území evidovaný žiadny vodárenský vodný tok.
Vodohospodársky významný vodný tok predstavujú vodné toky a ich ucelené úseky, ktoré sú
využívané alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje, alebo plnia inú funkciu (plavba, odber vody
pre priemysel a poľnohospodárstvo, rekreácia, hraničný tok a iné). V zmysle Vyhlášky č. 211/2005 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných
tokov sa v riešenom území nachádza 1 vodohospodársky významný vodný tok Turniansky potok (číslo
hydrologického povodia 4-21-09-015).
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Ochranné pásma vodárenských zdrojov
V riešenom území sú evidované dve pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov:
• PHO VZ Bysterec I, II, v Mníchovej Lehote, Zadná studňa a Klapča v Trenčianskych Miticiach, Svitava
I, II a Kunové v Neporadzi, ktoré bolo určené rozhodnutím Okresného národného výboru
v Trenčíne, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, č. OPLVH 2006/86-voda
z 12.08.1986, ktoré sa stotožňuje s PHO II. Stupňa vodárenského zdroja Červený hostinec, v k.ú.
Rožňové Mitice, ktoré bolo určené rozhodnutím OÚ ŽP Trenčín, č. ŽP 863/1991-VH-L1 z 30.08.1991,
• PHO VZ Mníchova Lehota, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou č. 287/2000 Z. z. MZ SR , ktorou sa
vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody v obci Mníchova Lehota za prírodný zdroj minerálnej
stolovej vody a ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Mníchovej Lehote,

Minerálne pramene
V riešenom území sú evidované 3 minerálne pramene:
• minerálny prameň Kyselka v Brezinách (Mníchova Lehota TE-30),
• minerálny prameň Kyselka v Krásnej doline (Mníchova Lehota TE-28),
• rešpektovať minerálny prameň Kyselka v Jarkoch (Mníchova Lehota TE-27).
Minerálna voda sa využíva miestnymi občanmi.
5 Pôdne pomery – kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita, stupeň náchylnosti na
mechanickú a chemickú degradáciu, kvalita a stupeň znečistenia pôd.
Pôda predstavuje významný krajinný prvok s nezastupiteľnou energetickou a bioprodukčnou funkciou.
Je výsledkom vzájomného prenikania a pôsobenia atmosféry, hydrosféry, litosféry a biosféry. Je s nimi
tesne spätá, a preto detailne odráža súčasnú a čiastočne i minulú štruktúru krajiny. Kvalita pôdneho
krytu je výrazným činiteľom podmieňujúcim existenciu určitých typov rastlinstva a živočíšstva v krajine.
Zároveň je i významným prírodným zdrojom s nezastupiteľnou produkčnou funkciou, ktorá je jedným
z najdôležitejších existenčných faktorov ľudskej spoločnosti.

5.1 Charakteristika pôdnych pomerov
Pôdne typy
Pedologické pomery sú charakterizované z digitálnych vrstiev pôdnych máp bonitovaných pôdnoekologických jednotiek z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Lesné pôdy sú zastúpené
na menej ako 5 % územia, sú tvorené kambizemou. Charakteristika pôd je uvádzaná podľa
Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska (2000) Výskumného ústavu pôdoznalectva
a ochrany pôdy v Bratislave a podľa Mičiana (in Lukniš et al., 1972). Terminológia je doplnená o výklad
Pôdoznaleckého slovníka (Šustykevičová, 1998).
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Graf 2 Plošné zastúpenie pôdnych typov

ZDROJ: NLC, 2020, VÚPOP, 2020

Výsledkom týchto syntéz oboch názvosloví je schéma 3, prezentuje rozmiestnenie pôdnych typov
v rámci katastra Mníchovej Lehoty. Ich charakteristiku, výskyt subtypov a priestorové usporiadanie v
území uvádzame nižšie.
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Schéma 3 Pôdne typy

ZDROJ: VÚPOP, 2020

Iniciálne pôdy
Patria sem pôdy s iniciálnym pôdotvorným procesom, tlmeným či narúšaným rôznymi faktormi
a podmienkami. Majú prevažne ochrický humusový horizont silikátový až karbonátový, bez ďalších
vyvinutých diagnostických horizontov. Na území sa z nich vyskytujú fluvizeme, litozeme a rankre.
Fluvizeme sú pôdnym typom recentných (holocénnych) aluviálnych nív s vysokou hladinou podzemnej
vody, často s periodickými záplavami. Je to relatívne mladá riečna usadenina – aluviálny sediment
s výrazne vyvinutým horizontom A sivastých farieb. Pod ochrickým humusovým horizontom sa
nachádza pôdotvorný substrát – zvrstvené nivné sedimenty rôznej zrnitosti a zastúpenia riečnych
štrkov. Patrí medzi značne heterogénne typy pôd s rôznou hrúbkou profilu, zrnitosťou
a skeletnatosťou. Vlastnosti tejto pôdy sú závislé predovšetkým od zrnitostného a chemického zloženia
sedimentov, ako aj od režimu podzemných a povodňových vôd. Pre tento typ je príznačné veľké
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kolísanie hladiny podzemnej vody v závislosti od hydrologického režimu rieky (2 – 4 m). Práve hĺbka
podzemnej vody ovplyvňuje hĺbku prechodu hnedého substrátu C do glejového horizontu G.
Na území sa vyskytuje subtyp fluvizem glejová.
Fluvizem je prevládajúcim pôdnym typom nív riek a potokov, vypĺňa stredný tok Turnianskeho potoka.
Litozeme sú pôdy s hĺbkou do 10 cm na alebo z pevných silikátových až karbonátových hornín, bez
ďalších diagnostických horizontov, s výnimkou ochrického A horizontu, alebo organogénneho
O horizontu. Na území sa vyskytujú v tesnom spojení s rankrami.
V území je zastúpená litozem modálna.
Rankre sú pôdy s rôznym silikátovým A horizontom zo skeletnatých zvetralín pevných a spevnených
silikátových hornín.
Na území je zastúpený ranker modálny a ranker kambizemný.
Litozeme a rankre sa vyskytujú ostrovčekovito na hrebienkoch Považského Inovca v rázsoche
Humenca, väčšiu plochu zaberajú východne od obce.

Ilimerické pôdy
Skupina pôd s procesom ilimerizácie, t. j. translokácie a akumulácie koloidných ílovitých častíc,
niektorých voľných seskvioxidov a rôzneho podielu organických látok, v podmienkach priesakového,
alebo sezónne priesakového typu vodného režimu. Pôdy translokačné s dominantným luvickým Bt
horizontom pod ochrickým alebo umbrickým A horizontom.
Z ilimerických pôd na území nájdeme pôdny typ hnedozemí a luvizemí.

Hnedé pôdy
Pre hnedé pôdy je typický proces brunifikácie (alterácie, oxidického zvetrávania). Patria sem pôdy
alteračné s dominantným podpovrchovým kambickým Bv horizontom – kambizeme. Sú
najrozšírenejším pôdnym typom územia. Nachádzajú sa na silikátových a zmiešaných substrátoch
v mierne chladnej až chladnej, vlhkej klimatickej oblasti. Sú charakteristické tenkým ochrickým,
umbrickým až melanickým humusovým horizontom a výrazným kambickým B horizontom
(vnútropôdneho zvetrávania). Humusový horizont A je hnedastosivý až tmavosivý, jeho mocnosť je od
niekoľkých cm až po 15 – 20 cm vo vyšších polohách. Horizont B je žltkastohnedý, hnedý až
hrdzavohnedý, obsahuje väčšie množstvo skeletu. Ide prevažne o stredne hlboké alebo hlboké pôdy
(najmä na deluviálnych svahoch), na pevných skalných horninách sú plytké. Zrnitostne sú ľahké až
stredne ťažké, so stredným až veľkým obsahom skeletu.
Nájdeme tu kambizem modálnu, kambizem luvizemnú a kambizem rendzinová pseudoglejovú.
Vypĺňa väčšinu územia Považského Inovca, v Strážovských vrchoch tvorí dve plochy v susedstve
hnedozemí a rendzín.

Hydromorfné pôdy
Skupina pôd s hydromorfným pôdotvorným procesom, prebiehajúcim pod dlhodobým vplyvom
zvýšenia pôdnej vlhkosti za nedostatku kyslosti v pôdnej hmote. Pôdy s dominantným mramorovaným
Bg horizontom, či glejovým alebo tiež rašelinovým horizontom.
Na území sú zastúpené pseudoglejmi.
Pseudogleje sú trojhorizontové A-B-C, alebo až štvorhorizontové A-E-B-C pôdy, vyvinuté z rôznych,
prevažne nekarbonátových pôdotvorných substrátov v podmienkach premyvného vodného režimu
s prebytkom povrchových, najčastejšie svahových vôd. Z toho dôvodu ich najčastejší výskyt je
v úpätných alebo inak zarovnaných partiách svahov, kde pôdotvornými substrátmi sú úpätné
svahoviny (kolúviá) zvrstvené terciérne, fluvioglaciálne a iné polygenetické sedimenty. Sú to pôdy na
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povrchu s tzv. ochrickým (plytkým, svetlým humusovým) Ao horizontom, pod ktorým môže byť (nie je
podmienkou) v dôsledku intenzívneho premyvu vyvinutý svetlejší (svetlosivý) eluviálny hydromorfný
En horizont, ktorý vznikol ochudobnením o vylúhované minerálne a organické koloidy. Pod ním leží
mramorovaný Bg horizont. Jeho prítomnosť je najdôležitejším diagnostickým znakom tejto pôdnej
jednotky.
Na území sa nachádza pseudoglej modálny a pseudoglej luvizemný.
Nájdeme ho na jednej lokalite popri severnej hranici územia.

Antropické pôdy
Skupina pôd s výrazným antropickým (kultivačným či degradačným) pôdotvorným procesom. Pôdy s
dominantným kultivačným Ak horizontom, alebo antrozemným Ad horizontom bez ďalších
diagnostických horizontov, alebo len s ich náznakmi.
Zahŕňajú pôdy kultizemí a antrozemí umelo pretvorené človekom, na území sú vyčlenené prechodne
na poľnohospodárskej pôde a najmä v urbanizovaných priestoroch. Kultizemné a antrozemné subtypy
sa vyskytujú v každom pôdnom type, ktorý je ovplyvnený človekom, miera pretvorenia je závislá od
trvania a intenzity ľudskej činnosti.

Pôdne vlastnosti
Zrnitosť
Rozdelenie podľa podielu skeletu a jemnozeme určuje zrnitostné vlastnosti pôd. Tradične zaužívaná
Novákova stupnica je založená na rozdelení skupín podľa percentuálneho podielu ílu v pôde, pričom
vymedzil sedem skupín pôd 7:
Tabuľka 15 Novákova stupnica pôdnych druhov
pôdny druh

podiel ílu

piesočnaté pôdy

do 10 %

hlinito-piesočnaté pôdy

10 – 20 %

piesočnato-hlinité pôdy

20 – 30 %

hlinité pôdy

30 – 45 %

ílovito-hlinité pôdy

45 – 60 %

hlinito-ílovité pôdy

60 – 70 %

ílovité pôdy

nad 70 %

Zdroj: NOKÁK,1949

Tabuľka 16 Výmera pôdnych druhov
pôdny druh

rozloha

piesočnaté a hlinitopiesočnaté

21,9

piesočnato-hlinité

645,39

hlinité

889,11

ílovito-hlinité

100,71

Zdroj: NLC, 2020, VÚPOP 2020

7

Novák, 1949 in: Krajinnoekologický plán mesta Považská Bystrica, 2003
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Skeletnatosť
Indikuje obsah skeletu (častíc nad 2 mm) v pôde (tabuľka 16).
Tabuľka 17 Kategórie skeletnatosti
skeletnatosť

obsah skeletu

slabo skeletnaté pôdy

do 20 %

skeletnaté pôdy

20 – 50 %

silno skeletnaté pôdy

nad 50 %

ZDROJ: VÚPOP, 2020

Hĺbka pôdy
Závisí od vlastností materských hornín, od ich zloženia, miery zvetrávania a erodovateľnosti. Hĺbka
pôdy je dôležitá najmä pre vegetáciu, pre ktorú je rozhodujúca možná hĺbka zakorenenia. Uplatňuje sa
rozdelenie do piatich skupín podľa hĺbky v cm (tabuľka 17).
Tabuľka 18 Kategórie hĺbky pôdy
kategória
plytké pôdy

hĺbka pôdy (cm)
do 30

plytké až stredne hlboké pôdy

20 – 40

stredne hlboké pôdy

30 – 60

stredne hlboké až hlboké pôdy

50 – 70

hlboké až veľmi hlboké pôdy

nad 60

Zdroj: NLC, 2020, VÚPOP, 2020

Základné pôdne mapy udávajú tri kategórie hĺbky pôd: plytká (do 30 cm), stredne hlboká (do 60 cm),
hlboká (do 120 cm) a veľmi hlboká (nad 120 cm). Podľa tohto rozdelenia uvádzame v tabuľke 24 plošné
rozšírenie uvedených kategórií, zlúčili sme pôdy hlboké a veľmi hlboké.
Tabuľka 19 Plošné zastúpenie kategórí hĺbky pôdy
kategória
plytké pôdy
stredne hlboké pôdy
hlboké až veľmi hlboké pôdy
rôzne hlboké pôdy

rozloha [ha]
2,03
415,46
1072,82
166,79

ZDROJ: NLC, 2020, VÚPOP, 2020

Zamokrenie
Radíme sem miesta, ktoré sa vyznačujú povrchovým zamokrením, najmä lokality s priesakmi spodnej
vody. Časť lokalít na poľnohospodárskej pôde bola odvodnená hydromelioračnými úpravami.

5.2 Erózia a kompakcia pôdy
Náchylnosť pôdy na fyzickú degradáciu je podrobne popísaná v kapitole C.II.1.4 Geodynamické javy
správy o hodnotení.

5.3 Chemická degradácia pôd
Chemická degradácia pôd je spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej povahy z
prírodných aj antropických zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia škodlivo na pôdu, vyvolávajú
zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastnosti, negatívne ovplyvňujú produkčný potenciál
pôd, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú hodnotu dopestovaných plodín, alebo negatívne
vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie zvierat a ľudí. Ukazovatele chemickej degradácie pôd sú
spracované z Atlasu krajiny, 2002.
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V rámci hodnotenia kontaminácie pôd sa riešené územie nachádza v oblasti s relatívne čistými pôdami.
Z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu prevládajú v území karbonátové pôdy nenáchylné na
acidifikáciu a pôdy s vyššou pufračnou schopnosťou stredne náchylné na acidifikáciu.
V severozápadnej časti sa na minerálne chudobných substrátoch nachádzajú pôdy náchylné na
acidifikáciu.
V rámci odolnosti pôdy proti intoxikácii sa v severozápadnej časti riešeného územia prejavuje slabá až
stredná odolnosť pôdy proti intoxikácii alkalickou aj kyslou skupinou rizikových faktorov. V južnej časti
územia sa prejavuje stredná odolnosť pôdy proti intoxikácii alkalickou skupinou rizikových faktorov a aj
kyslou skupinou rizikových faktorov.

5.4 Bonita pôdy
Bonita pôdy je podrobne popísaná v kapitole B.I.1.3 Bonita pôdy správy o hodnotení.

5.5 Poľnohospodárska pôda
Poľnohospodárska pôda zaberá 181,45 ha z celkovej rozlohy riešeného územia, čo predstavuje 28,97
% z celkovej rozlohy územia.
Tabuľka 20 Prehľad druhov pozemkov, ich rozloha a podiel v rámci poľnohospodárskej pôdy
Názov plochy

Rozmer v ha

%

Celková rozloha katastrálneho územia

1661,6073

100,00%

Poľnohospodárska pôda

481,3762

28,97%

Lesná pôda

1012,3229

60,92%

Vodná plocha

8,2827

0,50%

Zastavaná plocha a nádvoria

90,2665

5,43%

Ostatná plocha

69,359

4,17%

Zdroj: ÚGKK SR, 2020

Tabuľka 21 Prehľad druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy, ich rozloha a podiel v rámci
poľnohospodárskej pôdy
Druh pozemku

K. ú. Mníchova Lehota
Rozloha (ha)

Orná pôda

Podiel z PP (%)
297,39

61,78%

-

0,00%

21,97

4,56%

9,16

1,90%

Trvalý trávny porast

154,85

32,17%

Poľnohospodárska pôda

481,38

100,00%

Nepoľnohospodárska pôda

1180,23

71,03%

Spolu

1661,61

Vinice
Záhrady
Ovocné sady

100,00

Zdroj: ÚGKK SR,2020

6 Fauna a flóra – kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika, chránené vzácne a ohrozené
druhy a biotopy, významné migračné koridory živočíchov.

6.1 Fytogeografické členenie
Podľa fytogeografického členenia Európy (Kolény, Barka, 2002 in: Atlas krajiny SR, 2002) sa Slovensko
nachádza v oblasti holarktis, v eurosibírskej podoblasti, ktorá zasahuje na skúmané územie
stredoeurópskou provinciou. Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia SR (Plesník, 2002 in: Atlas
krajiny SR, 2002) sem zasahuje buková zóna kryštalicko-druhohornej oblasti okresu Strážovských
vrchov, podokresu Trenčianskej vrchoviny. V rámci horskej podzóny dubovej zóny sem zasahuje
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flyšová oblasť okresom Trenčianskej kotliny a kryštalicko-druhohorná oblasť okresom Považského
Inovca s podokresom Inoveckého predhoria a Vysokého Inovca. Územie spadá do kolínneho,
suprakolínneho a submontánneho a montánneho vegetačného stupňa.
Fytogeografické členenie SR (Futák, 1980) radí územie do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum
occidentale), obvodu predkarpatskej flóry – Praecarpaticum (Považský Inovec a Strážovské vrchy).
Fytogeografická hranica medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi prechádza dolinou
Turnianskeho potoka.

6.2 Potenciálna prirodzená vegetácia
Charakterizujeme ju ako vegetáciu, ktorá by sa na danom území vyvinula v prípade, ak by na danom
území nepôsobil človek svojou činnosťou. Michalko et al. (1986) uvádza na skúmanom území
nasledovné jednotky (mierka 1 : 200 000), ktoré by sa potenciálne nachádzali na nasledovných
lokalitách:
Al – lužné lesy podhorské a horské (podzväz Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953) – uvádza ich
na nive Hukovho a Svinianskeho potoka.
C – dubovo-hrabové lesy karpatské (podzväz Carici pilosae-Carpinenion betuli J. et M. Michalko 1985)
– v stredných polohách do nadmorskej výšky 400 m n. m., vytvárajú lievikovitú krajinnú štruktúru od
úpätia hôr po Jastrabské sedlo.
Fs – bukové kvetnaté lesy podhorské (Eu-Fagenion p. p. min. Oberdorfer 1957) – od 450 m n.
m. vypĺňajú centrálnu časť Trenčianskej vrchoviny a stredné polohy svahov masívu Inovca. Vyskytujú
sa vo výškových polohách medzi dubovo-hrabovými lesmi karpatskými a bukovými lesmi kvetnatými.
CF – bukové lesy vápnomilné (Cephalanthero-Fagenion Tüxen in Tüxen Et Oberdorfer 1958), vrcholové
partie Trenčianskej vrchoviny na rendzinách.
F – bukové lesy kvetnaté (Eu-Fagenion p. p. maj. Oberdorfer 1957) – najvyššie polohy katastra v
hlavnom hrebeni oboch geomorfologických jednotiek.
LF – bukové kyslomilné lesy podhorské (Luzulo-Fagion p. p. min.) – severovýchodné svahy Inovca nad
Jastrabským sedlom.
Qc – dubovo-cerové lesy (asociácia Quercetum petraeae-cerris Soó 1957 s. l.) – majú svoj prirodzený
výskyt na južných hrebienkoch karbonátov Trenčianskej vrchoviny.
Maglocký (2002) v Atlase krajiny Slovenskej republiky (mierka 1 : 500 000) udáva okrem podhorských
lužných lesov podobné jednotky ako Michalko et al., sú tu však rozdiely v priestorovom rozšírení, napr.
výskyt dubových kyslých lesov udáva na južných svahoch rázsochy Humenca. Na území identifikoval
nasledujúce jednotky:
C – karpatské dubovo-hrabové lesy (asociácia Carici pilosae-Carpinetum Neuhäusl et NeuhäuslováNovotná 1964),
Fs – podhorské bukové lesy (asociácia Dentario bulbiferae-Fagetum Zlatník 1935, Hartmann 1953),
F – bukové lesy (asociácia Dentario glandulosae-Fagetum W. Matuszkiewicz ex Guzikowa et Kornaś
1969),
Qc – dubové a cerovo-dubové lesy (asociácia Quercetum petraeae-cerris Soó 1957 s. l.),
Qk – dubové lesy na kyslých podložiach (zväz Genisto germanicae-Quercion Neuhäusl et NeuhäuslováNovotná 1967).

Priestorová štruktúra vegetácie
Vzhľadom na antropogénny pôvod súčasnej štruktúry vegetácie je vhodné umiestniť danú stať do
nasledujúcej kapitoly 2 Súčasná krajinná štruktúra, avšak pre lepší prehľad pri syntézach biotických
komplexov ju hodnotíme v rámci analýzy bioty. Pre potrebu analýzy priestorového usporiadania
vegetácie sme využili ortofotosnímky a výstupy lidarového mapovania skúmaného územia, z ktorých
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sme v prostredí GIS vyselektovali priestorovú krajinnú vegetáciu. Vznikla nám štruktúra polygónov
rôznych tvarov a výšok. Pre ďalšie hodnotenie bioty územia nám poslúži i ako podklad na selekciu
významných biokoridorov územia.
Prvé rozdelenie sme vytvorili v zmysle delenia tvarov na plochu, líniu a bod. Plochu chápeme ako
viacetážový porast vegetácie, radíme sem lesné porasty a skupiny stromov s rozlohou nad 200 m2.
Líniovú vegetáciu vyčleňujeme na základe dĺžky a excentricity polygónu. Za hraničnú hodnotu sme
využili šírku línie, kde sa začína prejavovať prechod medzi okrajovým efektom plôšky a výskytom
„druhov stredu“, čo je v zmysle Formana a Godrona (1993) približne 12 m. Línie sme vnútorne rozdelili
na línie prirodzené (sprievodná vegetácia tokov, medze) a umelé (sprievodná vegetácia komunikácií,
vetrolamy). Podľa medzernatosti ich členíme na súvislé a medzernaté, pričom prerušenia pri súvislých
nie sú dlhšie ako násobok výšky porastu a dĺžka medzier je menšia ako 30 % z celkovej dĺžky línie. Body
predstavujú v krajine solitérne stromy a kroviny s rozlohou do 200 m2.

6.3.1 Lesná vegetácia
Lesy predstavujú pôvodnú skupinu krajinných prvkov s rôznym stupňom zmeny oproti pôvodnému
druhovému zloženiu a štruktúre. Táto skupina obsahuje okrem súvislých lesných plôch aj nelesnú
(rozptýlenú) drevinovú vegetáciu. Sumárne ich radíme medzi reálnu vegetáciu mimo zastavaného
územia obce, ostatnú vegetáciu hodnotíme ako vegetáciu intravilánu.
Lesné pozemky zaberajú 1 012,7 ha (60,95 % územia), zastúpené sú hospodárskymi, ochrannými
a lesmi osobitného určenia. K lesným pozemkom radíme i plochy ostatných lesných pozemkov (tabuľka
28).
Tabuľka 22 Plošné zastúpenie druhov lesných pozemkov
druh lesného pozemku
elektrovody
hospodárske lesy

rozloha [ha]
6,81
856,04

iné lesné pozemky

0,51

lesné cesty

8,44

lesné sklady

1,16

lesné škôlky

0,57

lesy osobitného určenia

60,68

neúrodné lesné pozemky

0,14

ochranné lesy
pozemky slúžiace poľovnému hospodárstvu

76,25
2,1

ZDROJ: NLC, 2020
Celkový vekový priemer porastov v lesných dielcoch je 62 rokov. Najstaršie porasty majú 170 rokov, sú
to svieže vápencové bukové dúbravy na južných svahoch Pekelnej doliny v lokalite Panské hory na
severe územia.
V lesníckej terminológii je lesný typ základnou rekonštruovanou jednotkou predstavujúcou typ
trvalých ekologických podmienok, čiže stanovištný typ. Je to súbor typu prírodnej geobiocenózy a
všetkých od neho vývojovo pochádzajúcich, rôznym spôsobom a do rôzneho stupňa
zmenených geobiocenóz a ich vývojových štádií na stanovištiach pôvodnej prírodnej geobiocenózy. Na
lesných pozemkoch obce Mníchova Lehota je evidovaných v lesných dielcoch 49 lesných typov. Lesné
typy sú združené do hospodárskych súborov lesných typov (20 jednotiek HSLT), na území obce sú
najväčšou výmerou zastúpené živné dubové bučiny (399,99 ha), svieže dubové bučiny (254,22 ha)
a kamenité dubové bučiny (101,15 ha). Graf 3 Podiel lesných pozemkov
V rámci kategórií lesov sa v území vyskytujú 2 kategórie lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch:
•

Hospodárske lesy – hospodárenie je zamerané predovšetkým na vysokú a kvalitnú produkciu
drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečovaní ostatných verejnoprospešných funkcií lesov.
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Ochranné lesy - Hlavným dôvodom pre tvorbu a vyhlasovanie ochranných lesov sú nepriaznivé
podmienky pre rast a vývoj porastu (ide o nepriaznivé ekologické pomery). Príčinou nepriaznivých
podmienok je niektorý z ekologických činiteľov (pôda, klíma a pod.) alebo nepriaznivé usporiadanie
a súčasné pôsobenie viacerých činiteľov.
Tab. 3 Prehľad kategórií lesov v riešenom území (stav k 11/2020)
•

Kategória
lesov/
K. územie

Hospodárske lesy „H“

Ochranné lesy „O“

Lesy osobit. určenia „U“

Rozloha
(ha)

Rozloha
(ha)

Rozloha
(ha)

Mníchova
Lehota

Podiel (%)

856,04

86,2 %

76,25

Podiel (%)
7,6 %

60,68

Spolu:

Podiel (%)
6,1 %

992,97

Zdroj: Národné lesnícke centrum, 2020

Lesné pozemky zaberajú 992,97 ha (59,75 % územia), zastúpené sú hospodárskymi, ochrannými
a lesmi osobitného určenia. K lesným pozemkom radíme i plochy ostatných lesných pozemkov.

6.3.2 Sídelná vegetácia
Zeleň patrí k základným zložkám, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre život obyvateľstva v sídle a
napomáha členiť sídelnú štruktúru. Dôležité je riešiť zelené plochy na rovnakej úrovni s ostatnými
funkčnými zónami obce a nie iba na zbytkových plochách v rámci riešenia ostatných zón. Vzhľadom na
dlhý čas, ktorý si vyžaduje park alebo strom, aby vyrástol do funkčnej a estetickej spôsobilosti, je
potrebné vylúčiť provizórne riešenia a navrhnúť uváženú koncepciu, ktorú bude možné rešpektovať
takisto pri plánovaní ďalších etáp rozvoja obce. Dôležitá je tiež prepojenosť plôch sídelnej zelene na
okolitú voľnú krajinu.
Zeleň je spojovacím a jednotiacim elementom všetkých funkčných plôch, zariadení a vybavenosti obce.
Najvýznamnejšími plochami zelene v samotnom sídle sú:

Ostatné menšie plochy verejnej zelene a predzáhradky
Menšie plochy verejnej zelene sa nachádzajú roztrúsene v zastavanom území a sú tvorené trávnatými
plochami so vzrastlými jedincami a okrasnými kríkmi.
•
•
•
•

zeleň pri vodných plochách a tokoch,
zeleň základnej občianskej vybavenosti,
rekreačná a športová zeleň,
zeleň cintorínov.

Zeleň cintorínov
V areáloch cintorínov prevažujú zatrávnené plochy. Plochy zelene v areáloch cintorína je potrebné
doplniť vhodnými druhmi zelene.

Špeciálna zeleň (ochranná zeleň)
•
•
•

priemyselná ochranná zeleň
poľnohospodárska ochranná zeleň
zeleň dopravných komunikácií

Hospodárska zeleň
•
•

individuálna hospodárska zeleň
záhradkárske osady

Sídelná zeleň je popísaná v smernej časti ÚPN-O Mníchova Lehota v kapitole 12.11.7 Sídelná zeleň.
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6.4 Živočíšstvo
Živočíchy skúmaného územia je možné začleniť v rámci zoogeografie podľa nasledujúcej tabuľky.
Tabuľka 23 Zoogeografické začlenenie skúmaného územia
Terestrický biocyklus
oblasť

paleoarktis

podoblasť

eurosibírska

provincia

listnatých lesov

úsek

podkarpatský

Limnický biocyklus
oblasť

paleoarktis

podoblasť

euromediteránna

provincia

pontokaspická

úsek

severopontický

okres

podunajský

časť

stredoslovenská

Zdroj: Atlas krajiny SR, 2002

Stav živočíchov dotknutého územia je odrazom činnosti človeka, najmä odlesnenia, kolektivizácie,
mechanizácie, chemizácie poľnohospodárstva ako aj priemyselnej činnosti. S tým súviselo rozorávanie
medzí, likvidácia remízok a hájov, vytváranei monokultúr, regulácia tokov, čo negatívne ovplyvnilo
druhové bohatstvo dnešnej fauny. Tú dnes reprezentujú výlučne druhy viazané na poľnohospodársky
využívané územia a urbanizované územia.
Živočíšne spoločenstvá obce tvoria živočíchy, ktoré pôvodne žili na poliach a na okrajoch lesov. Tie,
ktoré sa natrvalo usadili v ľudských sídliskách, nazývame synantropné. Z ekologického hľadiska ich
môžeme rozdeliť na niekoľko skupín:
•
•

•

•

vonkajšie a vnútorné parazity zvierat a človeka (červy, vši, komáre, muchy),
druhy, ktoré robia značné škody na zariadení a zásobách potravín - viaceré druhy mravcov,
múčiar obyčajný (Tenebrio molitor), moľa šatná (Tineola biselliela), zrniar čierny (Calandra
granaria), zrniarka hrachová (Bruchus pisorum) a zo stavovcov najmä myš domáca (Mus
musculus), potkan obyčajný (Sturnus vulgaris), hraboš poľný (Microtus arvalis), škorec
obyčajný (Sturnus vulgaris), vrabec domáci (Passer domesticus),
druhy zalietajúce do intravilánu za potravou - jastrab krahulec (Accipiter nisus) a sokol myšiar
(Falco tinnunculus) v zimných mesiacoch zalietajú na sídliská za drobnými spevavcami, občas
zablúdi za holubmi i jastrab veľký (Accipiter gentilis). Ďalej do obce zalietajú čajky smejivé
(Larus ridibundus), havrany (Corvus frugilegus) a straky (Pica pica), ktoré vyhľadávajú odpadky
na smetiskách. Chochláče severské (Bombycilla garrulus) prilietajú nepravidelne a vo veľkých
kŕdľoch požierajú plody hložín, jabloní alebo jarabiny v stromoradiach ulíc. Na rumoviskách
vyzobávajú semená burín čížiky (Carduelis spinus), hýle (Pyrrhula pyrrhula), zelienky (Carduelis
chloris) a stehlíky (Carduelis carduelis). Zo skupiny stavovcov v meste príležitostne získavajú
potravu i líšky (v júni 1982 dokonca opakovane na Leninovej ulici), v kurínoch a v klietkach
domácich králikov šarapatia lasice (Mustela sp.) a tchor obyčajný (Putorius putorius),
veľkú skupinu tvoria vtáky, ktoré si budujú hniezda na domoch alebo v ich blízkosti. Dnešnému
prostrediu na sídliskách sa najlepšie prispôsobili belorítky obyčajné (Delichon urbica), na
rozdiel od lastovičiek (Hirundo rustica). V novostavbách, v rozličných skládkach materiálu a
kamenia bežne hniezdi žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) a skaliarik sivý (Oenanthe
oenanthe), v uličných stromoradiach a záhradách najčastejšie hniezdi stehlík obyčajný
(Carduelis carduelis), hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), škorec obyčajný (Sturnus
vulgaris), drozd čierny (Turdus merula), kanárik poľný (Serinus serinus), konôpka obyčajná
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•

(Acanthis cannabina) a celkom výnimočne glezg obyčajný (Coccothraustes coccothraustes),
napríklad v parku na námestí,
druhy, ktoré sa vyskytujú v ľudských obydliach a ich okolí celkom nezávisle od človeka. Sú to
väčšinou druhy s maximom aktivity v noci, napríklad ropucha obyčajná (Bufo bufo), ropucha
zelená (Bufo viridis) a netopiere (Pipistrellus pipistrellus, Myotis myotis).

7. Krajina - štruktúra, typ, scenéria, stabilita a ochrana

7.1 Súčasná krajinná štruktúra
Sekundárna (druhotná) krajinná štruktúra vznikla na prvotnej pôsobením prírodných síl a hospodárskej
činnosti človeka. Tvoria ju priestorovo rozložené prvky krajiny, ktoré vznikli zmenou pôvodnej krajinnej
štruktúry. Viaže sa k určitému časovému úseku. Súčasná krajinná mozaika ako jej aktuálny priemet (v
porovnaní s historickou) je súbor prirodzených a človekom čiastočne alebo úplne pozmenených
dynamických systémov. Možno povedať, že súčasná (a celkovo sekundárna) štruktúra krajiny je
vyjadrením vzťahov medzi krajinnými zložkami a ekologickými faktormi v podobe krajinných prvkov.
Krajinné prvky sú rozdelené do šiestich základných skupín (Ružička, 2000): skupina lesných prvkov,
skupina lúčnych a pasienkových prvkov, skupina prvkov poľnohospodárskych kultúr, skupina prvkov
skál a surových pôd, skupina vodných prvkov a skupina technických diel a sídiel. Skupinu lesných,
lúčnych a pasienkových prvkov chápeme ako reálnu vegetáciu.
Na základe plošného vyjadrenia jednotlivých prvkov (mapa 17) je v grafe 13 uvedené zastúpenie skupín
prvkov súčasnej krajinnej štruktúry. Uvedená charakteristika nám slúži k analýze pomeru jednotlivých
prvkov v krajine na stanovenie miery prírodnej stability územia (syntetická časť). Pre porovnanie
uvádzame tabuľku 30 so zastúpením prvkov SKŠ podľa Corine Landscape Cover pre rok 2018.
Krajinnú štruktúru môžeme hodnotiť ako prevažne lesnú v južnej časti obce, s výrazným zastúpením
agrárnych prvkov severne od obce, z čoho vyplýva i rozmiestnenie technickej a dopravnej
infraštruktúry.
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Schéma 4 Mapa súčasnej krajinnej štruktúry obce Mníchova Lehota

Lesná a nelesná vegetácia
Lesy predstavujú pôvodnú skupinu krajinných prvkov s rôznym stupňom zmeny oproti pôvodnému
druhovému zloženiu a štruktúre. Táto skupina obsahuje okrem súvislých lesných plôch aj nelesnú
(rozptýlenú) drevinovú vegetáciu. Sumárne ich radíme medzi reálnu vegetáciu mimo zastavaného
územia obce, ostatnú vegetáciu hodnotíme ako vegetáciu intravilánu.
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Lesné pozemky zaberajú 1 012,7 ha (60,95 % územia), zastúpené sú hospodárskymi, ochrannými
a lesmi osobitného určenia. K lesným pozemkom radíme i plochy ostatných lesných pozemkov.
Celkový vekový priemer porastov v lesných dielcoch je 62 rokov. Najstaršie porasty majú 170 rokov, sú
to svieže vápencové bukové dúbravy na južných svahoch Pekelnej doliny v lokalite Panské hory na
severe územia.
V lesníckej terminológii je lesný typ základnou rekonštruovanou jednotkou predstavujúcou typ
trvalých ekologických podmienok, čiže stanovištný typ. Je to súbor typu prírodnej geobiocenózy a
všetkých od neho vývojovo pochádzajúcich, rôznym spôsobom a do rôzneho stupňa
zmenených geobiocenóz a ich vývojových štádií na stanovištiach pôvodnej prírodnej geobiocenózy. Na
lesných pozemkoch obce Mníchova Lehota je evidovaných v lesných dielcoch 49 lesných typov. Lesné
typy sú združené do hospodárskych súborov lesných typov (20 jednotiek HSLT), na území obce sú
najväčšou výmerou zastúpené živné dubové bučiny (399,99 ha), svieže dubové bučiny (254,22 ha)
a kamenité dubové bučiny (101,15 ha).

NDV voľnej krajiny
Nelesná drevinová vegetácia (NDV) patrí k plošne významnému krajinnému prvku, ktorý sa dlhodobo
formoval ako výsledok hospodárenia v krajine. NDV sme rozdelili na maloplošné porasty drevín a
krovín (lesíky, skupinky drevín a solitéry), líniovú drevinovú vegetáciu, medze a brehové porasty drevín.
Na území obce tvorí NDV 36,52 ha (2,2 % rozlohy).

Lesíky a remízky
V území sa okrem lesných porastov, ktoré sme charakterizovali v osobitnej kapitole, vyskytujú aj
menšie lesíky, remízky a skupiny drevín. Druhové zloženie týchto porastov do značnej miery závisí od
veľkosti lesíka, jeho veku a spôsobu vzniku – najmä či ide o zvyšok pôvodne rozsiahlejších lesných
porastov alebo vznikol v nedávnej minulosti zarastaním odlesnenej časti územia.

Medze
Predstavujú výrazný typ mimolesnej drevinnej vegetácie. Ich druhové zloženie je značne ovplyvnené
ich šírkou a zapojenosťou drevinného porastu. V úzkych a menej zapojených medziach majú značné
zastúpenie svetlomilné druhy, nachádzajú sa tu často aj typické lúčne druhy. V širších porastoch
s vysokou pokryvnosťou stromového poschodia sa druhové zloženie bylinného poschodia blíži lesným
porastom, v takýchto porastoch má bylinné poschodie zvyčajne malú pokryvnosť. Medze môžu byť
významné z hľadiska zachovania diverzity krajiny, vrátane taxonomickej. Medze často nájdeme na
terénne upravených terasách.

Brehové porasty vodných tokov
Brehové porasty vodných tokov sú mimoriadne dôležitým typom vegetácie v krajine – jednak ako
stanovište značného počtu druhov, jednak ako krajinné prvky s vysokou konektivitou, slúžiace pre
šírenie a pohyb rastlín i živočíchov. Patria k mokradným ekosystémom, ktoré patria k najohrozenejším
a v súčasnosti je im venovaná zvýšená pozornosť najmä v súvislosti s mikroklimatickými
charakteristikami krajiny.
Stav brehových porastov ostatných vodných tokov v značnej miere závisí od úpravy brehovej línie. Pri
upravených vodných tokoch je väčšinou kvalita brehových porastoch podstatne nižšia ako v prípade
neupravovaných vodných tokov. Najmä dolné úseky tokov boli tvrdými technickými úpravami doslova
skanalizované, drevinné porasty bývajú často úplne odstránené alebo sú nahradené alejou ovocných
drevín, bylinné poschodie býva v takýchto prípadoch buď kosené a blíži sa svojím druhovým zložením
lúčnym porastom alebo kosené nie je a v takých prípadoch býva pomerne často zruderalizované, najmä
v blízkosti sídel, resp. priamo v nich.
Vodné toky patria k tým porastom, ktoré bývajú v území najskôr atakované inváznymi druhmi rastlín.
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Sídelná vegetácia
Zeleň je spojovacím a jednotiacim elementom všetkých funkčných plôch, zariadení a vybavenosti obce.
Vegetáciu v zastavanom území obce (v intraviláne) zastupuje vegetácia parkov, sídlisk,
poľnohospodárskych a priemyselných závodov, sprievodná vegetácia komunikácií, záhradky a
pridomové záhrady v intraviláne, vegetácia v okolí škôl, zdravotníckych zariadení, vegetácia cintorínov
a iné udržiavané plochy s vegetáciou. Tu však treba zaradiť aj ruderálnu vegetáciu - neudržiavanú, ktorá
sa často vyskytuje v okolí ciest, stavieb, v okolí skládok a pod.
Vegetácia intravilánu je hodnotená v rámci krajinnoekologického plánu obce ako súčasť reálnej
vegetácie. Pre plošnú štatistiku územia sú uvedené v skupine lúčnych a pasienkových prvkov, keďže
presahujú plochy zastavaného územia obce.
Zeleň verejných priestranstiev
Menšie plochy verejnej zelene sa nachádzajú roztrúsene v zastavanom území a sú tvorené trávnatými
plochami so vzrastlými jedincami a okrasnými kríkmi. Z listnatých opadavých opadavých stromov má
najväčšie zastúpenie: lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), javor mliečny
(Acer platanoides), breza previsnutá (Betula pendula), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný
(Acer campestre), orech kráľovský (Juglans regia), čremcha obyčajná (Padus avium), vŕba (Salix sp.),
jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), čerešňa (Cerasus sp.), moruša (Morus sp.), slivka domáca (Prunus
domestica) a jabloň domáca (Malus domestica).
Ihličnaté stromy sú zastúpené najmä týmito druhmi: borovica lesná (Pinus sylvestris), tuja západná
(Thuja occidentalis), tuja východná (Thuja orientalis), smrek obyčajný (Picea abies) a smrek pichľavý
(Picea pungens).
V rámci skupiny opadavých krov sa najviac vyskytujú: ruža (Rosa sp.), zlatovka previsnutá (Forsythia x
intermedia), dráč (Berberis sp.), orgován obyčajný (Syringa vulgaris), hlošina úzkolistá (Elaeagnus
angustifolia), vtáčí zob (Ligustrum sp.), sumach pálkovitý (Rhus typhina), svíb (Swida sp.), tavoľník
(Spiraea sp.), tamariška (Tamarix sp.), hlohyňa (Pyracantha sp.), budleja Dávidova (Buddleia davidii),
kalina (Viburnum sp.) a baza čierna (Sambucus nigra).
Z ihličnatých krov sú zastúpené prevažne tieto druhy: borievka (Juniperus sp.), tuja (Thuja sp.) a ďalšie.
V záujmovom území sme z nepôvodných, inváznych alebo synantropných druhov zistili v brehových
porastoch vodných tokov a vo voľnej krajine prechodný výskyt nasledovných taxónov: agát biely
(Robinia pseudacacia), javor jaseňolistý (Acer negundo), pajaseň žľaznatý (Ailanthus altissima),
krídlatka japonská (Reynoutria japonica), kustovnica cudzia (Lycium barbarum), imelovník biely
(Symphoricarpos albus), netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora), netýkavka žliazkatá (Impatiens
glandulifera), slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus), zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) a
neofytné druhy astier (Aster sp. div.).
V rámci územia obce je silne zastúpená individuálna rekreácia vo forme záhradkárskych osád, ktoré
môžu tvoriť potenciál pre rozvoj vidieckej turistiky.
Výrobné, skladové a poľnohospodárske areály
Výrobná funkcia zahŕňa menšie areály skladového hospodárstva v zastavanom území obce a stavebnín
a výrobne asfaltu mimo zastavaného územia obce. Ťažobný priestor kameňolomu, v ktorom sa ťažia
dolomity a vápence sa nachádza v dvoch k.ú. - Mníchova Lehota a Trenčianske Mitice. Tento areál sa
nachádza v blízkosti obytného územia Jarky, kde však nepredstavuje výrazné dopravné zaťaženie,
zaťaženie hlukom resp. inými negatívnymi vplyvmi. Nevyužívané ťažobné priestory dolomitov
a brizolitov sa nachádzajú na opačnej strane železničnej trate v blízkosti poľnohospodárskeho družstva
a ovocný sadov.
Dopravná infraštruktúra
Medzi plochy a zariadenia cestnej a železničnej infraštruktúry zaraďujeme:
•

rýchlostná cesta R2 – navrhovaná trasa cez Mníchovú Lehotu
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•
•
•

cesta prvej triedy I/9
železničná trať č. 130
cesta III/1885 a III/1890.

Technická infraštruktúra
Plochy a zariadenia technickej infraštruktúry predstavujú ich objekty a areály na zásobovanie vodou,
elektrickou energiou, plynom, ČOV a areály odpadového hospodárstva.

7.2 Hodnotenie ekologickej stability
Súčasťou hodnotenia územia je priestorová klasifikácia ekologickej stability územia. Základom
klasifikácie územia je stanovenie vnútornej ekologickej stability prvkov SKŠ (reálnej vegetácie) a ich
ekostabilizačného účinku podľa fyziognomicko – ekologickej charakteristiky prvkov SKŠ. Na hodnotenie
bola použitá šesťdielna stupnica pre hodnotenie významu krajinného segmentu z hľadiska ekologickej
stability (Izakovičová, Z. a kol., 2001).
Tabuľka 24 Stupne ekologickej stability podľa biotickej významnosti
Stupeň ekologickej
stability

Hodnotenie významu prvkov SKŠ z hľadiska ekologickej stability

0

bez významu (antropogénne prvky napr. zastavané plochy alebo plochy s asfaltovým povrchom)

1

veľmi malý význam (prvky bez významnej vegetácie napr. orná pôda alebo plochy bez vegetácie resp.
s iniciálnymi štádiami)

2

malý význam (prvky napr. mozaika ornej pôdy, záhrady alebo umelá vodná plocha)

3

stredný význam (prvky dopĺňajúce hodnotnú vegetáciu napr. lúčne porasty alebo NDV)

4

veľký význam (prírodné prvky s hodnotnou vegetáciou napr. lesné porasty a vodné toky)

5

veľmi veľký význam (prvky prirodzeného a prírodného pôvodu napr. mokrade, rašeliniská, vodné
toky prirodzené a lesné porasty prirodzené)

Koeficient ekologickej stability predstavuje významnosť krajinného prvku pre daný ekosystém, pričom
je zohľadnený stav jednotlivých krajinotvorných prvkov, ktoré sa v riešenom území vyskytujú. Pre
výpočet koeficientu ekologickej stability sme (KES 5) sme použili nasledovný vzorec:

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 5 =

kde
Pi
Si
Pz

∑Pi ∗ Si
∑Pz

- plocha jednotlivých druhov pozemkov
- stupeň ekologickej stability jednotlivého druhu pozemku
- plocha hodnoteného riešeného územia

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad prvkov SKŠ s priradeným stupňom podľa biotickej
významnosti. Výmery jednotlivých prvkov boli vypočítané z plôch prvkov súčasnej krajinnej štruktúry.
Tabuľka 25 Výpočet stupňa ekologickej stability
SES

plocha jednotlivých SES (ha)

podiel k celkovej
ploche (%)

0

36,98

2,23

1

41,37

2,49

2

304,03

18,30

3

187,30

11,27

4

1 091,93

65,72
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5

0,00

0,00

spolu

1 661,61

100,00

Na základe tabuľky klasifikácie typov prvkov SKŠ šesť dielnou stupnicou a rozlohy plôch jednotlivých
prvkov súčasnej krajinnej štruktúry bol vypočítaný celkový podiel prvkov podľa stupňov biotickej
významnosti. Z uvedenej tabuľky 38 vyplýva, že dominantné zastúpenie majú prvky s veľkým
významom (65,72 %), nasledované prvkami s malým významom (18,3 %). Pre celé územie obce je
typický rozdiel v stupni zachovania prírodných prvkov v horských polohách a intenzívne využívanou
poľnohospodárskou krajinou v zázemí obce (sekundárne priemysel a služby).
Pre územie obce Mníchova Lehota bol na základe uvedených stupňov ekologickej stability jednotlivých
krajinných prvkov a ich výmer vypočítaný koeficient ekologickej stability s hodnotou 3,36.
Tabuľka 26 Hodnoty koeficientu ekologickej stability
KES 5

Hodnotenie

1

Plochy ekologicky veľmi málo stabilné

2

Plochy ekologicky málo stabilné

3

Plochy ekologicky stredne stabilné

4

Plochy ekologicky veľmi stabilné

5

Plochy ekologicky najstabilnejšie

Na základe vypočítaného koeficientu ekologickej stability možno riešené územie charakterizovať ako
ekologicky stredne stabilné.
V územnoplánovacej praxi (stavebný zákon) sa využíva hodnotenie koeficientu ekologickej stability (II):
PPpoz + NPpoz
KES1 = –––––––––––
PPneg + NPneg

,

(II)

kde PPpoz + NPpoz znamenajú plošné výmery poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych plôch
pôsobiacich pozitívne a PPneg a NPneg predstavujú výmery negatívnych prvkov v skúmanom území.
Koeficient sa počíta pre celé územie katastra, čím ide o značne generalizovanú hodnotu využiteľnú na
porovnanie charakteru jednotlivých katastrálnych území ako priestoru riešeného územným plánom
obce.

7.3 Scenéria
V ÚPN-O Mníchova Lehota (rovnako ÚPN VÚC TSK) je navrhovaná rýchlostná cesta R2), ktorá je len
v polohe návrh, bola posúdená v rámci samostatného procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie. Realizácia navrhovanej cesty R2 čiastočne zmení scenériu krajiny. Pribudne ďalší prvok
dopravnej infraštruktúry v neprospech poľnohospodársky využívanej krajiny a krajinotvornej zelene.
Navrhované sú aj opatrenia na zníženie protipovodňového rizika a pre ochranu intravilánu obce
formou budovania poldrov (suché, polosuché).
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8. Chránené územia, chránené stromy a ochranné pásma podľa osobitných predpisov,
územný systém ekologickej stability

Ochrana prírody
Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa ochrana
prírody na Slovensku realizuje na základe ochrany mokradí a významných biotopov, územnej ochrany,
druhovej ochrany a ochrany drevín. V zmysle § 2 ods. 2 písm. o) citovaného zákona nazývame tieto
uvedené časti ochrany súhrnne osobitne chránené časti prírody a krajiny. Radíme sem chránené druhy,
chránené územia, územia európskeho významu, súkromné chránené územia, chránené objekty a
ochranné pásma. Z chránených území sa tu nachádza územie NATURA 2000 - Rúbanice (SKUEV0810).
Chránené územia
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa
v katastrálnom území nachádza chránené územie:

Ochrana mokradí
Mokrade sú chránené podľa zákona č. 543/3002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov ako významný krajinný prvok a určité typy mokraďových biotopov národného a európskeho
významu majú osobitnú ochranu – vyhlasujú sa ako územia európskeho významu. Mokraď podľa § 2
ods. 2 písm. zákona o ochrane prírody a krajiny predstavuje územie s močiarmi, slatinami alebo
rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej
plochy s rybníkmi a vodnými nádržami. Viaceré významné mokrade sú chránené aj v národnej sieti
chránených území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. V najvýznamnejších územiach existuje
prekryv národnej siete s územiami NATURA 2000.
Z medzinárodného hľadiska sú mokrade okrem smernice EÚ o biotopoch a smernice o vtákoch
chránené najmä Dohovorom o mokradiach (Ramsarský dohovor), ku ktorému Slovenská republika
pristúpila 1. 1. 1993. V zmysle Ramsarského dohovoru sa v riešenom území nenachádza žiadna mokraď
medzinárodného významu.
Podľa údajov ŠOPSR nie je v riešenom území evidovaná žiadna mokraď regionálneho významu.

8.3 Natura 2000
NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným cieľom jej
vytvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších
biotopov a druhov na území štátov EÚ. Sústavu NATURA 2000 tvoria chránené vtáčie územia
vyhlasované s cieľom ochrany vtáctva a územia európskeho významu s cieľom ochrany ostatných
vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov.
V zmysle výnosu MŽP SR č. 1/2017 zo dňa 7.12.2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR č. 3/20045.1 zo 14.7.2004 (národný zoznam území európskeho významu) sa v riešenom území nachádza územie
európskeho významu:
•

Územie európskeho významu SKUEV0810 Rúbanice

8.5 Územný systém ekologickej stability
Z hľadiska priestorovej štruktúry má fungujúci územný systém ekologickej stability (ÚSES)
nezastupiteľnú úlohu v ochrane najzachovalejších prírodných ekosystémov, zabezpečení migrácie
organizmov a prenosu látok a energií v krajine. Podľa § 2 zákona ods. 2 písm. a) sa považuje za „územný
systém ekologickej stability taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich
zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto
systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho
a miestneho významu“. Podľa toho je charakterizované i biocentrum, biokoridor a interakčný prvok
v uvedenom odseku v písmene d), e), resp. f), kde sa považuje za „biocentrum ekosystém alebo skupina
ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na
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zachovanie a prirodzený vývin ich spoločenstiev“, „biokoridor priestorovo prepojený súbor
ekosystémov, ktorá spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých
organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky“ a „interakčný prvok
určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, najmä trvalá trávna plocha, močiar, porast,
jazero, prepojený na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na okolité časti
krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom“.
Prvky Regionálneho územného systému ekologickej stability sú spracované v zmysle Regionálneho
územného systému ekologickej stability okresu Trenčín resp. v zmysle ÚPN VUC Trenčianskeho kraja
v znení neskorších zmien a doplnkov.
V rámci RÚSES Trenčianskeho kraja na územie obce Mníchova Lehota zasahuje v južnom cípe svojou
nepatrnou časťou biocentrum regionálneho významu RBc 40 Považský Inovec. Evidujeme tu
i terestrický biokoridor nadregionálneho významu, ktorý spája hrebeň Považského Inovca
a Strážovských vrchov. Svojim významom ho radíme medzi najdôležitejšie migračné trasy v rámci
terestrického biocyklu Slovenska.
•

Regionálny biocentrum Považský Inovec

• Terestický biokoridor nadregionálneho významu
Návrhom MÚSES sme vytvorili rámec pre funkčnú sieť migračných trás s miestnymi zdrojmi prostredia.
•

Terestické miestne biocentrum tMBc1 Čiernachov

•

Terestické miestne biocentrum tMBc2 Rígeľ

•

Terestické miestne biocentrum tMBc3 Rúbanice

•

Hydrický miestny biokoridor hMBk1 Turniansky potok

•

Hydrický miestny biokoridor hMBk2 Rígeľský potok

•

Hydrický miestny biokoridor hMBk3 Potôčky

•

Hydrický miestny biokoridkor hMBk4 Kyselka

•

Interakčný prvok IP1 Kameňolom

• Interakčný prvok IP2 Šuhajova dolina
Charakteristika prvkov MÚSES sa nachádza v smernej časti ÚPN-O Mníchova Lehota – Návrh v kapitole
2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov – Prvky MÚSES.
9 Obyvateľstvo – demografické údaje (napr. počet dotknutých obyvateľov, veková štruktúra,
zdravotný stav, zamestnanosť, vzdelanie), sídla, aktivity (poľnohospodárstvo, priemysel,
lesné hospodárstvo, služby, rekreácia a cestovný ruch), infraštruktúra (doprava,
produktovody, telekomunikácie, odpady a nakladanie s odpadmi).

9.1 Obyvateľstvo
Pri sčítaní ľudu, domov a bytov 2011 bývalo v obci Mníchova Lehota 1229 obyvateľov. Hustota
osídlenia 73,95 obyv. na km2 je pod celoslovenským priemerom, ktorý predstavuje 108 obyv./km2.
K 31. 12. 2020 bolo v obci evidovaných 1 225 obyvateľov.
Pohlavná štruktúra
Pohlavná štruktúra je dôležitá pri dimenzovaní jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti.
Z hľadiska pohlavia prevládali za posledné sledované roky muži v pomere 51,08% ku 48,92%
(priemerne).
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Tabuľka 27 Pohlavná štruktúra v rokoch 2011 až 2020
Rok

Muži

Ženy

Spolu

Podiel mužov

Podiel žien

2011

628

601

1229

51,10%

48,90%

2012

627

604

1231

50,93%

49,07%

2013

634

610

1244

50,96%

49,04%

2014

631

604

1235

51,09%

48,91%

2015

622

599

1221

50,94%

49,06%

2016

620

595

1215

51,03%

48,97%

2017

618

592

1210

51,07%

48,93%

2018

617

592

1209

51,03%

48,97%

2019

628

598

1226

51,22%

48,78%

2020

630

595

1225

51,43%

48,57%

Zdroj: SODB, ŠÚ SR, 2011

Veková štruktúra obyvateľov
Pri hodnotení vekovej štruktúry obyvateľstva pomocou indexu vitality, ktorého hodnota bola 89,86 %
v roku 1991 a 132,69 % v roku 2011, možno skonštatovať že vývoj obyvateľstva má progresívny
charakter. Tento progresívny vývoj svedčí o priaznivom vývoji demografickej situácie obyvateľov obce.
Ku dňu sčítania 05/2011 bolo v obci celkom 866 ekonomicky aktívnych osôb. Celkový rozsah
ekonomickej aktívneho obyvateľstva a ekonomickej aktivity (zamestnaní a nezamestnaní obyvatelia)
ovplyvňuje predovšetkým veková štruktúra obyvateľstva – predovšetkým zastúpenie obyvateľstva
v produktívnom veku, ako aj zamestnanosť žien.
Tabuľka 28 Vývoj vekovej štruktúry obyvateľov v rokoch sčítaní obyvateľov
Veková skupina

Počet obyvateľov

% podiel vekových skupín
(r. 2011)

k 03/1991
abs.

k 05/2001
%

abs.

Mníchova
Lehota

k 05/2011
%

abs.

%

okres Trenčín

Predproduktívna

236

21,02

204

18,92

207

16,84

16,84

13,57

Produktívna

638

56,81

647

60,02

866

70,46

70,46

71,88

Poproduktívna

249

22,17

227

21,06

156

12,69

12,69

14,54

Spolu:

1123

100,00

1079

100,00

1229

100,00

100,00

100,00

Zdroj: SODB, ŠÚ SR, 2011

9.2. Aktivity
9.2.1 Výroba
V obci Mníchova Lehota má výroba lokálny charakter. Prevažná väčšina podnikateľov využíva na
podnikanie vlastné priestory. Činnosť výrobných prevádzok v obci sa orientuje prevažne na
spracovanie dreva, stavebníctvo, výroba a oprava odevov a iných doplnkov, kovovýroba, výroba
pekárskych a cukrárskych výrobkov a spracovanie skla.
Tabuľka 29 Sumár podnikateľských subjektov
Subjekt

Počet

Fyzické osoby - podnikatelia (FO)

103

Počet
Živnostníci

103

Slobodné povolania
Samostatne hospodáriaci roľníci
Právnické osoby (PO)

0

39
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Zdroj: OcÚ Mníchova Lehota, 2020

9.2.2 Rekreácia a turizmus
Obec vďaka svojej polohe medzi dvoma pohoriami – Strážovské vrchy a Považský Inovec,
dostupnosťou 8 km do okresného a krajského mesta Trenčín má vysoký potenciál pre rozvoj
prímestskej rekreačnej funkcie, turistiky, cykloturistiky a agroturistiky.
Rekreácia v riešenom území je reprezentovaná troma lokalitami záhradkárskych osád, ktoré sa
nachádzajú v južnej časti k.ú. Mníchova Lehota. Nachádza sa tu aj niekoľko chát roztrúsených pod
Strážovskými vrchmi. Turistická trasa na Inovec sa začína v obci Mníchova Lehota a vedie zo železničnej
stanice cez vrch Inovec až do mesta Hlohovec. K možnostiam rekreačno-športového vyžitia patrí areál
futbalového ihriska a možnosti športových aktivít v areáli základnej školy. Ďalšie možnosti športového
a rekreačného vyžitia ponúka blízke okolie, Strážovské vrchy, Považský Inovec a sieť turistických trás
a cyklotrás. Agroturistiku predstavu chov oviec v blízkosti ovocných sadov.
V zmysle Regionalizácie cestovného ruchu v SR (MH SR 2005), obec leží v strednopovažskom regióne
CR, ktorý v dlhodobom horizonte patrí do II. kategórie s národným významom.
Prírodné podmienky územia obce a jeho širšieho okolia umožňujú celoročný cestovný ruch a rekreáciu
s prevahou letnej sezóny. V súčasnosti sa využívajú hlavne:
•

pobyt pri vode

- Zelená voda (2 km od Nového Mesta nad Váhom), termálne kúpalisko
Bánovce nad Bebravou,

•

pobyt v horách

- Strážovské vrchy a Biele Karpaty,

•

pešia turistika

- Európska diaľkové turistická trasa E8 – u nás známa ako Cesta hrdinov
SNP, turistické trasy v Považskom Inovci: Mníchova Lehota – Inovec –
Panská Javorina – Bezovec, Mníchova Lehota – Inovec – Palúch – Selec,
turistické trasy v Strážovských vrchoch: Mníchova Lehota (Jastrabské
sedlo) – Čiernachov – Chata pod Ostrým vrchom – sedlo Lúčky – Svitava
– sedlo Trubárka – Petrovanské lúky – Trenčianske Teplice,

•

a cykloturistika

- 043 – Hrebeňom Považského Inovca, 044 – Cyklomagistrála Okolo
Považského Inovca,

•

kúpeľná turistika

- liečebné kúpele s medzinárodným významom: Trenčianske Teplice,
Piešťany, Bojnice,

•

vidiecka turistika

- obec je charakteristická množstvom rekreačných chát, využitie
miestnych daností a aktivít – ľudová architektúra, remeslá, ľudové zvyky
a obyčaje, športové podujatia

•

poznávacia turistika

-

v širšom okolí pamiatkovo chránené urbanistické celky a objekty (PZ
Trenčín, Beckov).

Obec so svojou polohou naviazanou na Považský Inovec Strážovské vrchy a dostupnosťou do 10 km
od krajského a okresného sídla Trenčín má vysoký potenciál pre rozvoj prímestskej rekreačnej funkcie,
turistiky, cykloturistiky a agroturistiky.

9.2.3 Poľnohospodárska výroba
Poľnohospodárska pôda tvorí 545,65 ha (32,84 %) z celkovej plochy riešeného územia. V rámci
poľnohospodárskej pôdy je prevládajúcim druhom pôdy orná pôda, tvorí 53,53 % (index zornenia)
z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy. Trvalé trávnaté porasty tvoria 40,02 % poľnohospodárskej
pôdy a nachádzajú sa na rozhraní Strážovských vrchov a Považského Inovca. Záhrady tvoria 4,13 %
poľnohospodárskej pôdy a nachádzajú sa v kontakte so zastavaným územím.
V riešenom území je v rámci poľnohospodárskej výroby dominantná rastlinná výroba. Zo štruktúry
osevných plôch prevládajú obilniny, ďalej strukoviny a krmoviny. V menšom rozsahu tiež olejniny.
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Územie na severe a severozápade predstavuje poľnohospodársky využívanú krajina so zastúpením
ornej pôdy, lúk a pasienkov a ovocných sadov. Poľnohospodársku pôdu obhospodaruje PD Trenčín Soblahov. Jeho súčasťou je Farma Mníchova Lehota, kde sa nachádzajú sklady a živočíšna výroba
v jedinom PD areáli v obci.

9.2.4 Lesné hospodárstvo
Podľa údajov ÚGKK (k 31.10.2020) plocha lesov v riešenom území predstavuje 1012,33 ha, čo
predstavuje 60,9 % lesnatosť územia. K lesným pozemkom radíme i plochy ostatných lesných
pozemkov.
Lesy riešeného k.ú. Mníchova Lehota organizačne patria do LHC Trenčianske Stankovce, lesy sú tu
prevažne listnaté. Lesné porasty sa v riešenom území nachádzajú v juhozápadnej a juhovýchodnej časti
katastrálneho územia.

9.3 Infraštruktúra
9.3.1 Dopravná infraštruktúra
Prepojenie obce Mníchova Lehota so susednými obcami zabezpečuje cesta tretej triedy a tiež cesta
prvej triedy, ktorá má nadregionálny význam. Ide o cestu I/9 Drietoma, štátna hranica – Trenčín –
Mníchova Lehota – Prievidza – Žiar nad Hronom, ktorá prepája riešené územie obce s Českou
republikou a Banskobystrickým krajom. Cesta III/1885 Trenčín – Trenčianska Turná - Mníchova Lehota
spája riešené územie s krajským a tiež okresným mestom Trenčín. Cesta tretej triedy číslo 1885
prechádza cez centrálne zastavané územie obce Mníchova Lehota, napája sa v južnej časti obce Jarky
na cestu I/9 a takto napája okolité obce na nadradený dopravný systém kraja.
V súčasnosti je známy zámer výstavby rýchlostnej cesty R2, ktorá je súčasťou Súhrnnej Comprehensive
siete TEN-T, súčasť AGR č. E572, v koridore danom jej osou a ochranným pásmom uvedenými
v platnom územnom rozhodnutí. Táto navrhovaná rýchlostná komunikácia bude spájať hranice Českej
republiky s Prievidzou s napojením na R1 v Žiari nad Hronom. Navrhovaná je realizovať komunikáciu
v úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 – Ruskovce a Pravotice – Nováky, vrátane úsekov
preložiek cesty I/9 vyvolaných realizáciou rýchlostnej cesty R2 a privádzačov rýchlostnej cesty.
Spomínaná rýchlostná cesta podľa aktuálnych návrhov prechádza cez riešené územie obce Mníchova
Lehota, kde sa má napojiť na existujúcu cestu I/9. Preto niektoré úseky existujúcej cesty I/9 budú
zrušené alebo preložené.

9.3.2 Zásobovanie elektrickou energiou
V katastrálnom území sa nenachádzajú zdroje elektrickej energie, nie sú vedené rozvody prenosovej
sústavy SEPS v napäťových úrovniach 220 a 400 kVa a ani umiestnené objekty technického a
technologického vybavenia prenosovej sústavy (energetické uzly, rozvodne alebo transformovne).
Cez strednú časť riešeného územia vedie 110 kV zo sesediacej obce Trenčianska Turná, smerujúc južne
cez Jarky.
Riešeným územím v súčasnosti prechádzajú nasledovné 110kV(VVN) linky:
Tabuľka 30 Prehľad 110 kV liniek v riešenom území
číslo
VVN linky

poznámka

8740

z Bošáce do Bošian

8750

z Bošáce do Topoľčian

Elektrické stanice distribučnej sústavy
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V riešenom území sa nenachádzajú transformovne 110/22 kVa.
Elektrické vedenia vysokého napätia 22kV(VN) – (z rozvodní k distrib. transformovniam VN/NN),
Obec je zásobovaná z existujúceho 22kV kmeňového vedenia č. 230 prostredníctvom nasledovných
transformačných staníc 22/0,4 kV.

9.3.3 Zásobovanie plynom
Obec Mníchova Lehota je zásobovaná zemným plynom z VTL plynovodu PL Veľké Bierovce DN300 PN25
(OP do 2,5 MPa). Prívod zemného plynu do regulačnej stanice je zabezpečený cez VTL pripojovací
plynovod PR Mníchova Lehota DN50 PN 25 (OP do 2,5 MPa).
Distribučnú sieť v území predstavuje prívod zemného plynu do regulačnej stanice, VTL pripojovací
plynovod PR Mníchova Lehota DN 50 - PN 25 (OP do 2,5 MPa).
Zdrojom zásobovania obce zemným plynom je regulačná stanica VTL/STL, RS Mníchova Lehota 2,5
MPa/300 kPa, výkon 800 m3/h. Regulačná stanica je umiestnená v severnej časti intravilánu na
začiatku obce Mníchova Lehota, pri štátnej ceste III/1885 , v smere od obce Trenčianska Turná. Súčasná
kapacita RS plne pokrýva nároky a potreby obce.
Distribučnú sieť lokálnu tvoria plynovody STL 2, o prevádzkovom tlaku do 300 kPa; ktoré zásobujú
plynom obec a jej miestnu časť. Jednotlivé plynofikované časti tvoria vzájomne zokruhovanú sieť, plyn
je do tejto siete dodávaný cez regulačnú stanicu plynu, pričom pomery v plynovodnej sieti sú
štandardné.

9.3.4 Zásobovanie teplom
Zásobovanie teplom v obci prebieha na báze zemný plyn.

9.3.4 Zásobovanie vodou a odkanalizovanie
Zásobovanie pitnou vodou
Obec Mníchova Lehota má vybudovaný obecný vodovod v rozsahu celej obce.
Verejný vodovod, ktorý je v správe a prevádzke TVK, a.s. Trenčín. Zásobuje 95 % obyvateľov obce
Mníchova Lehota. Bol vybudovaný a kolaudovaný etapovite v rokoch 1967 – 1980 . Zdrojom vody je VZ
Bysterec I, II, III, ktorý sa nachádza 1600 m severovýchodne od obce. Voda z VZ je dopravovaná
gravitačne do zbernej nádrže a ďalej prívodným potrubím DN 100 do vodojemu 1x250 m3 ,
314,0/310,0 mn.m. Pred vodojemom je vybudovaná prerušovacia komora. Povolený odber vody z VZ
je Q=8,0 l/s (údaj z ÚP 2010).
Ochranné pásmo Io vodojemu je vymedzené oplotením areálu vodojemu.
Vlastný verejný vodovod v obci a objekty na verejnom vodovode zabezpečujú zásobovanie obce
pitnou, zdravotne nezávadnou vodou a zároveň zabezpečujú aj požiarnu potrebu vody pre obec.
Odkanalizovanie
Obec Mníchova Lehota nemá vybudovanú celoobecnú kanalizáciu. V súčasnosti sú odpadové vody
z nehnuteľností odvádzané jednotlivo do lokálných žúmp.
Z hľadiska odkanalizovania obce je uvažované s výstavbou splaškovej kanalizačnej siete, ktorá bude
odvádzať splaškové odpadové vody cez stokovú sieť obce Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce
na ČOV Trenčianske Stankovce.
V 03. 2013 bola vypracovaná projektová dokumentácia celoobecnej kanalizácie, ktorá bola v 08. 2018
aktualizovaná. Aktualizáciu vypracovala firma HYDROTEAM.
.
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9.3.4 Odpadové hospodárstvo
Hodnotenie stavu riešeného územia v oblasti odpadového hospodárstva je dokumentované v kap. B
bod II. Podkap. 3
Environmentálne záťaže
V riešenom území je evidovaná 1 skládka odpadu. Táto skládka je opustená, bez prekrytia (nelegálna
skládka).
Návrh
Návrh odpadového hospodárstva územného plánu obce sa v zmysle návrhových východísk, téz
územného rozvoja a sústreďuje z územného hľadiska najmä na riešenie základnej problematiky:
•
•
•
•
•
•

zavedenie efektívneho systému odpadového hospodárstva,
pokračovať v separovanom zbere využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho
odpadu,
zvýšiť mieru materiálového a energetického zhodnocovania odpadov,
odstrániť nelegálne skládky odpadov,
zamedziť zakladaniu nelegálnych skládok odpadu,
zriadiť kompostáreň v obci

10. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické náleziská.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín eviduje v obci Mníchova Lehota sa nachádzajú tieto objekty
evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako vyhlásené kultúrne pamiatky:
•

Kostol s areálom- č. ÚZPF 1252
• č. ÚZPF 1252/1 - filiálny kostol sv. Trojice, katastrálne územie Mníchova Lehota,
• č. ÚZPF 1252/2 – opevnenie kostola, katastrálne územie Mníchova Lehota,
• č. UZPF 1252/3 – príkostolný cintorín, katastrálne územie Mníchova Lehota

V zmysle zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu §27 ods. 2 je potrebné V
bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú
činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej
pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou
je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.
Kultúrne pamiatky sú podrobne popísané v smernej časti návrh ÚPN-O Mníchova Lehota v kapitole
2.12. Ochrana kultúrneho dedičstva.
Príkostolný cintorín je archeologickým náleziskom, ktoré tvorí spolu s kostolom Najsvätejšej Trojice
a ohradným múrom ucelený areál. Predmetom ochrany je plocha vymedzená ohradným múrom, pod
ktorej terénom je vysoký predpoklad archeologických nálezov.
11. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné výtvory, krasové
územia a ďalšie).
V riešenom území sa nenachádzajú paleontologické ani geologické lokality.
12. Iné zdroje znečistenia (napr. hlukové pomery, vibrácie, žiarenie)
Zaťaženie prostredia hlukom
Hluk a vibrácie patria k najvážnejším rizikovým faktorom zdravia človeka, avšak vplývajú aj na
živočíšstvo. Negatívne pôsobia na zdravotný stav ľudí, vyvolávajú poruchy sluchu, psychiky, zapríčiňujú
neurózy. Vibrácie sú aj poškodzujúcim faktorom stavieb a konštrukcií.
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Najväčším zdrojom hluku v záujmovom území je intenzívna doprava a to ako cestná (I/9 a III/1885 ) tak
aj železničná (trať č. 130), ktoré vedú v blízkosti zastavaného územia. Intenzívnu dopravu môžeme
považovať za prevažne líniový stresový faktor, ktorý negatívne vplýva na okolitú krajinu pozdĺž
dopravných koridorov. Okrem hluku z dopravy je potrebné spomenúť aj stacionárne zdroje hluku,
ktorými sú predovšetkým areály a prevádzky priemyselnej a poľnohospodárskej výroby.
Zmierniť negatívne dopady hluku je možné riešiť protihlukovými stenami, budovaním pásov zmiešanej
zelene pozdĺž dopravne exponovaných komunikácií a technickými opatreniami na obytných objektoch.
V riešenom území je kameňolom, ktorý ovplyvňuje hlukom len časť Jarky, kvôli konfigurácii terénu.
Ďalším zdrojom hluku je prevádzka výroby asfaltu COLAS a.s. Poľnohospodárske družstvo nespôsobuje
výrazné zaťaženie hlukom.
Radónové riziko
Ožiarenie z radónu, resp. z jeho dcérskych produktov rozpadu je jedným z hlavných faktorov,
ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva. Obyvateľstvo je účinkom radónu vystavené predovšetkým
v budovách. Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom materiáli
a vo vode. Z toho najdôležitejšiu záťaž predstavuje radón v pôdnom vzduchu, vnikajúci do budov z
podložia stavieb. V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým účinkom radónu predovšetkým
lokalizáciou stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom realizácie stavieb.
Podľa mapy Prognóza radónového rizika (Čížek, P., a kol., In: Atlas krajiny SR, 2002) sa prevažná časť
územia nachádza so stredným radónovým rizikom. Nízke radónové riziko sa nachádza v juhozápadnej
časti územia.
Postup stanovenia presnej objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu, priepustnosti základových
pôd riešeného územia ako bude potrebné vykonať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie
v zmysle príslušných legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany.
13. Zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov.
Hlavné environmentálne problémy vznikajú v dôsledku priestorového stretu ekologicky hodnotných
prvkov krajinnej štruktúry a stresových faktorov ako aj pôsobením týchto faktorov na životné
podmienky a zdravie obyvateľov. V riešenom území boli vymedzené viaceré skupiny
environmentálnych problémov, ktoré však nie sú vždy riešiteľné nástrojmi územného plánovania.
Ochrana prírody a krajiny a prírodných zdrojov
• ohrozenie biodiverzity a funkčnosti regionálnych a nadregionálnych prvkov ÚSES v dôsledku
poľnohospodárskej a lesohospodárskej činnosti, likvidácia pobrežných a vodných biotopov,
• antropický tlak na prvky regionálneho a miestneho územného systému ekologickej stability,
• nízka konektivita medzi prvkami ÚSES Rúbanice, Považského Inovca a riečnou nivou
Turnianskeho potoka s priľahlými terasami,
• výskyt 1 skládky odpadu, ktoré sú podľa Registra environmentálnych záťaží evidované ako
pravdepodobná environmentálne záťaže,
• ochrana prírody versus rastlinná výroba – uskutočňovanie melioračných zásahov
poľnohospodárskych subjektov bez schválených projektov, terénne úpravy, ktorými sa
podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery i umiestnenie a výsadba a
nepôvodných druhov drevín mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady,
• ochrana prírody a živočíšna výroba – intenzívne využívanie pôdy znemožňuje zachovanie
pôvodných biotopov, ide napr. o znečisťovanie vodných tokov tekutými exkrementmi,
• ochrana prírody a lesné hospodárstvo – popri konflikte záujmov ťažby a ochrany lesa, by mali
vhodné zásahy zahrňovať odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie
stariny, zvyšovanie rubnej doby, predlžovanie obnovnej doby, jemnejšie spôsoby
hospodárenia a ich formy (výberkový hosp. spôsob), šetrné spôsoby sústreďovania drevnej
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

hmoty (kone, lanovky a pod.), ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo
stojacich stromov, skupiny stromov a ležaniny), zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy i
zachovanie alebo cielená obnova pôvodného druhového zloženia lesných porastov.
ochrana prírody a doprava – okrem znečistenia ide najmä o účelové komunikácie, ktoré majú
podiel na vytváraní povodňových vĺn a na znečisťovaní vody pôdnymi suspenziami. Na
obnaženom podklade majú zvážnice vplyv na vodnú eróziu,
ochrana prírody a skládky – na skúmanom území ide o ilegálne skládky menšieho rozsahu,
zakladané i v blízkosti ekologicky hodnotných lokalít,
križovanie železničných tratí s prvkami regionálneho a miestneho územného systému
ekologickej stability, bariéra v krajine, fragmentácia prvkov v krajine,
nízka miera líniovej a plošnej nelesnej vegetácie v krajine,
chýbajúce prepojenie sídelnej zelene s krajinnou zeleňou,
absencia pufračných zón medzi prírodným a urbanizovaným prostredím,
záber najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy,
kontakt lesných porastov so záhradkárskymi osadami, nelegálne skládky odpadu, výrub
drevín,
zosuvy pôdy v k. ú. Mníchova Lehota,
výskyt inváznych druhov rastlín.

Kvalita ovzdušia
• absencia údajov o emisnej a imisnej situácii v obci Mníchova Lehota,
• veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v zastavanom území obce resp. v blízkosti
obytných území.
Kvalita vody a ochrana vodných zdrojov
• znečistenie povrchových a podzemných vôd v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva,
• antropický tlak na vodný tok Váhu a na vodné toky, ktoré pretekajú riešeným územím,
• zvýšená potreba pitnej vody a zvýšené množstvo odpadových vôd vyplývajúce z rozvoja obce,
• ohrozenie kvality podzemných vôd v dôsledku antropogénnych vplyvov (intenzívna
poľnohospodárska výroba, výroba),
• chýbajúca kanalizačná sieť obce.
Odpadové hospodárstvo
• nelegálne skládky odpadu,
• absencia komplexnej koncepcie odpadového hospodárstva a prevádzok,
• absencia mestskej kompostárene,
• malé množstvo vyseparovaného odpadu.
Hluková situácia
• absencia údajov o hlukových pomeroch v obci Mníchova Lehota,
• zdroj hluku z dopravy rýchlostnej ciest I. a III. triedy, trás železnice,
• hluk z prieťahov ciest III. triedy v zastavanom území obce,
• prevádzka kameňolomu a prevádzka výroby asfaltu COLAS ovplyvňujú miestnu časť Jarky.

Problémy ohrozenia zdravotného stavu obyvateľov
• nadmerná hluková záťaž z dopravy,
• nadmerná hluková, prašná a vibračná záťaž na obytné prostredie Jarky z výroby (kameňolom),
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•

riziko nehôd pri zvýšenej dopravnej premávke.
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III. HODNOTENIE PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV ÚZEMNOPLÁNOVACEJ
DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A ODHAD ICH
VÝZNAMNOSTI (PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRIAME, NEPRIAME, SEKUNDÁRNE,
KUMULATÍVNE, SYNERGICKÉ, KRÁTKODOBÉ, DOČASNÉ, DLHODOBÉ A TRVALÉ)
PODĽA STUPŇA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
Územný plán obce je územnoplánovací dokument, ktorý nemá priamy vplyv na životné prostredie,
resp. zdravie obyvateľov. Hlavným cieľom je vytvorenie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude
komplexne riešiť územný rozvoj obce a bude po schválení záväzným dokumentom pre obec,
obyvateľov obce a ostatných účastníkov procesu povoľovania a realizácie plánovaných zámerov
územného rozvoja obce.
Predmetom riešenia je zabezpečenie územnoplánovacieho nástroja so stanovením najmä:
•

zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti
na okolité územie, prípustných, obmedzených a zakázaných funkčných využívaní plôch,

•

zásad a regulatívov starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a
tvorby krajiny, vrátane plôch zelene,

•

zásad a regulatívov ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a
významných krajinných prvkov,

•

hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie a ostatným
územím obce,

•

zásad a regulatívov verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia,

•

plôch pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

Z hľadiska podrobnejšieho pohľadu sa pri riešení rozvoja územia vychádza z týchto princípov:
•

zachovanie a podporenie historického vývoja a zástavby obce a na týchto historických koreňoch
koncipovanie územného rozvoja moderného sídla s vhodnými podmienkami pre stabilizáciu
obyvateľstva na báze vhodných podmienok pre život v kvalitnom životnom prostredí s príslušnou
občianskou vybavenosťou.

•

vytvorenie územných predpokladov pre rozvoj výroby, výrobných služieb, logistiky a technických
služieb primeraného rozsahu a ekologicky nezávadného charakteru so zámerom vytvorenia
základne miestnej zamestnanosti v záujme stabilizácie obyvateľstva.

•

vytvorenie územných predpokladov pre rozvoj dopravnej a technickej infraštruktúry, ktorá bude
podporovať a bezkolízne obsluhovať územie obce.

•

vytvorenie územných predpokladov na skvalitnenie a rozšírenie zelene a prírodných prvkov
v území obce v záujme zvýšenia ekologickej stability a súčasne pre zvýšenie kvalitatívnych
parametrov životného prostredia. Z tohto dôvodu je potrebné postupne pretvárať ráz
poľnohospodárskej krajiny a poľnohospodársku výrobu ekologizovať a vytvárať podmienky pre
protierózne opatrenia.

Pre potreby dosiahnutia hlavného cieľa bol v plnom rozsahu rešpektovaný priemet regionálneho
územného systému ekologickej stability a miestneho územného systému ekologickej stability, navrhli
sa opatrenia pre vylučovanie a zmierňovanie stresových faktorov a vytváranie siete stabilizačných
prvkov v krajine.
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1. Vplyvy na obyvateľstvo – počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v
dotknutých obciach, zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti,
narušenie pohody a kvality života, prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce (napr. podľa
názorových stanovísk a pripomienok dotknutých obcí, sociologického prieskumu medzi
obyvateľmi dotknutých obcí), iné vplyvy.
Počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovaného riešenia ÚPN obce Mníchova Lehota
s predpokladaným demografickým vývojom je podrobne popísaný v časti C kapitola II bod 9.
V návrhu riešenia v obidvoch variantoch sú nové rozvojové plochy určené na bývanie v rozsahu
predpokladaného disponibilného prírastku v 1 variante o 453 obyvateľov. Uvedený prírastok
obyvateľov sa v prevažnej miere v 1 etape predpokladá z migrácie, čo umožní zastaviť nepriaznivý
vývoj poklesu obyvateľov, najmä z dôvodu že sa predpokladá prílev prevažne mladého obyvateľstva
schopného ešte reprodukcie, čo vytvorí podmienky na zvýšenie prirodzeného prírastku z vlastných
zdrojov. V neskorších rokoch prognóza predpokladá vyšší prírastok obyvateľov z vlastných zdrojov.
Návrh ÚPN obce Mníchova Lehota neobsahuje riešenia, ktoré by v sebe niesli riziká ohrozenia
zdravotného stavu obyvateľstva, ktoré by mali negatívne sociálno-ekonomické dopady, alebo
narušovali pohodu a kvalitu života, resp. stav životného prostredia.
Naopak, úlohou hodnoteného ÚPN obce Mníchova Lehota je vytvoriť kvalitnú územnoplánovaciu
dokumentáciu, ktorá bude slúžiť pre rozvoj obce pri dodržaní všetkých environmentálnych kritérií
stanovených platnou legislatívou.
Návrh ÚPN obsahuje riešenia, hlavne riešenie dopravy, riešenie zásobovania pitnou vodou,
odkanalizovania obce, dobudovania technickej infraštruktúry, občianskej vybavenosti a lokalít pre
podnikateľské účely a zároveň návrhy na dotvorenie MÚSES a ďalšie ekostabilizačné opatrenia, ktoré
z vyššie uvedeného hľadiska so sebou prinášajú celý rad pozitívnych riešení na skvalitnenie
ekonomických, sociálnych a ekologických podmienok pre dotknuté obyvateľstvo.
Proces pripomienkovania a hodnotenia ÚPN obce Mníchova Lehota má za úlohu zhodnotiť a následne
minimalizovať resp. eliminovať všetky negatívne činnosti, ktoré by niesli zdravotné riziká, sociálne
a ekonomické dôsledky a súvislosti resp. by spôsobovali narušenie pohody a kvality života obyvateľstva
alebo by mali vplyv na kvalitu dotknutých zložiek životného prostredia. Pri riešení jednotlivých plôch a
najmä pri realizácii konkrétnych investičných zámerov je potrebné z hľadiska minimalizácie
negatívnych vplyvov vychádzať už v predprojektovej i projektovej príprave z platnej legislatívy.
Významným je najmä hodnotenie vplyvov navrhovaných činností v prípade splnenia parametrov
činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, dodržiavanie platných limitov
územia, dodržiavanie regulatívov stanovených ÚPN obce Mníchova Lehota všetkých príslušných
legislatívnych predpisov.
Potreba spracovania novej územnoplánovacej dokumentácie vyplynula predovšetkým z nutnosti
reagovať na nové zámery na využitie územia v dobe, ktorá sa výrazne odlišuje od legislatívnej situácie
z obdobia spracovania doteraz platného územného plánu a taktiež na zmenené územno-technické a
socioekonomické podmienky.
Návrh ÚPN obce Mníchova Lehota je predložený na posúdenie dotknutým orgánom i dotknutej
verejnosti. Verejnosť mimo iné bola s dokumentom oboznámená i formou oznámenia o strategickom
dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Po preštudovaní Oznámenia o strategickom dokumente s prihliadnutím na doručené stanoviská určil
Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne listom č. OU-TN-OSZP3-2021/0005719-023 zo dňa 04.
03. 2021 „Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán obce Mníchova Lehota“, v
ktorom v bode 2. Rozsah hodnotenia v časti 2.1. Všeobecné podmienky, bod 2.1.1 určil vypracovanie
správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 zákona.
Celý uvedený proces pripomienkovania ÚPN obce Mníchova Lehota a hodnotenia vplyvov
strategického dokumentu „Územný plán obce Mníchova Lehota“ je zárukou toho, že k hodnotenému
materiálu má prístup odborná i široká verejnosť, ktorá do tohto procesu môže aktívne vstupovať
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svojimi opodstatnenými pripomienkami. Proces doterajšieho pripomienkovania je hodnotený v
procese hodnotenia vplyvov strategického dokumentu v etape Správy o hodnotení za súčinnosti širokej
verejnosti. Výstupy z procesu hodnotenia budú podkladovým materiálom na dopracovanie
územnoplánovacieho dokumentu „Územný plán obce Mníchova Lehota“ a ukončenia procesu
obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obce.
V zastavanom území obce nepriaznivo ovplyvňuje obyvateľstvo hluk z cestnej premávky. Priestory
ochranného pásma prieťahov ciest obce, vzhľadom na zvýšenú intenzitu a význam prieťahov (25-20
metrov na obe strany od osi komunikácie) kumulujú všetky negatívne účinky dynamickej dopravy a
priľahlého územia, najmä hluk, imisie, nehodovosť, prašnosť, blato a náľadie, čím sa zhoršuje kvalita
urbánneho prostredia obce. Z hľadiska bezpečnosti sú kritické miesta: Cesta I/9 výjazd do zastavaného
územia, vjazd na ceste I/9 z obce Mníchova Lehota, parter obchodov, kultúry, služieb, gastronómie,
obmedzenie dopravy pravidelnou linkou autobusov na hlavnom ťahu obce, kvôli nevyhradeného
priestoru pre pruh autobusovej zastávky. Lokálnymi ale významnými zdrojmi hluku sú aj výrobné
prevádzky najmä na juhu územia v časti Jarky.
Na území obce je potrebné presadzovať navrhovaný základný komunikačný systém a doplnkový
komunikačný systém, s nasledovnými základnými opatreniami:
•
•

•
•
•
•

návrh trasy cesty R2 s preložnou I/9 podľa návrhu VÚC TSK a tvorba protihlukovej steny,
prípadne zeleného pásu podľa ÚPN obce, s cieľom zníženia hladiny hluku na intenzitu
na území obce presadzovať systém udržateľnej mobility (vytvorenie integrovanej osobnej
železničnej, autobusovej zastávky a cyklistickej dopravy obce Mníchova Lehota, pre lepšiu
dostupnosť do okolitých miest,
zvýšiť bezpečnosť cestnej dopravy a pobytu ľudí vo verejnom priestore ulíc,
doplnenia lokálnych cyklistických cestičiek a chodníkov pri hlavných komunikáciách a mimo
zastavaného územia,
zmenami kategórie MK na obytné ulice zvýšiť kvalitu života v obce,
pripojením cyklotrás obce na regionálne cyklistické ťahy pozdĺž Váhu naprieč, spojené
s krajinnou štruktúrou poľných ciest ovplyvniť ekologizáciu dopravného procesu.

Priamy aj nepriamy vplyv na obyvateľstvo môžu mať skládky odpadov, ktorých výskyt je zaznamenaný
na úzmení obce.
V rámci variantu I. sú navrhnuté aj nové plochy zelene (ochranná a izolačná zeleň a lužné lesy).
•
•

•

•

Vo variante I. sú navrhnuté dve nové plochy (dve rozvojové) zelene s celkovou rozlohou 12,71
ha.
Navrhované sú rozvojové plochy zelene – plochy nelesnej drevinnej vegetácie – lužné lesy na
severnej časti územia a izolačná a vodozádržná zeleň popri ťahu cesty I/9, tiež stromoradia
v extraviláne obce.
V rámci návrhu zelene je navrhnuté doplnenie stromoradí v uliciach, kde sú na to priestorové
a technické podmienky. Navrhované línie sídelnej zelene nadväzujú na existujúce a
navrhované líniové interakčné prvky územného systému ekologickej stability mimo
zastavaného územia obce. Cieľom je prepojenie sídelnej a krajinnej zelene, tak aby sa vytvoril
funkčný systém zelene tzv. zelená infraštruktúra.
Z hľadiska zabezpečenia systémového riešenia pre oblasť zelene na území obce, sa v ÚPN obce
sleduje zastúpenie prvkov zelene v každej funkčnej zložke, resp. v rámci jednotlivých
funkčných území. Zastúpenie zelene je regulované koeficientom zelene, ktorý stanovuje
minimálne zastúpenie plôch zelene v tej ktorej funkčnej ploche, s priemetom do záväznej časti
ÚPN obce.
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Územný plán obce je územnoplánovací dokument, ktorý nemá priamy vplyv na životné prostredie
a zdravie obyvateľov. Hlavným cieľom územnoplánovacej dokumentácie je komplexne riešiť rozvoj
územia vo všetkých jeho zložkách pri dodržiavaní princípov udržateľnosti. Územný plán obce s jeho
záväznou časťou schvaľuje obce a tento rozvojový dokument bude slúžiť obci a jeho obyvateľom.
Zámery navrhované v návrhu územného plánu možno hodnotiť pozitívne vzhľadom na to, že dôjde
k rozšíreniu možností na bývanie, občiansku vybavenosť, šport, rekreáciu (šport a rekreácia,
rekreácia v prírodnom prostredí, agroturizmus a vidiecky turizmus), zelene, komunálnej, dopravnej
a technickej infraštruktúry. Takisto rozvoj občianskej vybavenosti prispeje k zlepšeniu služieb a
zvýšeniu pracovných miest. Esteticky a stavebne vhodnými úpravami sa môže vytvoriť hodnotné
územie, ktoré zvýši pohodu bývania obyvateľov obce a zvýši jej atraktivitu. Dodržiavaním
regulatívov uvedených v záväznej časti týkajúcich sa ochrany životného prostredia (povinnosť
realizácie kanalizácie, vodovodu, plynofikácia, dodržanie navrhnutých parametrov nových
komunikácií, sadovnícke úpravy a pod.) v jestvujúcom území ako aj na nových rozvojových plochách
nebude dochádzať k zhoršovaniu kvality životného prostredia.
Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo a zdravie sa javí výhodnejší variant I. návrhu ÚPN- obce
Mníchova Lehota, ktorý predpokladá nižšie zaťaženie zložiek životného prostredia a menší
antropogénny tlak na sídelnú a vidiecku krajinu, čo znamená menšie riziko poškodenia životného
prostredia s prípadnými dopadmi na zdravie ľudí. Socioekonomický rozvoj súčasne bude postačujúci
na zachovanie pracovných príležitostí a tým aj na pozitívny demografický vývoj. Taktiež tu nie je
predpoklad na vznik kumulovaných negatívnych externalít vznikom prehustenej zástavby bez
dostatočného verejného priestoru a zelene.
Iné vplyvy
Iné vplyvy na obyvateľstvo neboli identifikované.
2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a
geomorfologické pomery.
Vplyvy na horninové prostredie sa prejavia iba v etape výstavby jednotlivých objektov. Vplyvy na
horninové prostredie sa predpokladajú až v dôsledku odstránenia pokryvnej vrstvy, kedy sa zmenia
podmienky pre prienik povrchovej kontaminácie. Možno očakávať zvýšené riziko kontaminácie
horninového prostredia spôsobené stavbou a otvorením ciest pre vznik sekundárnych kontaminantov
z povrchu. Únikom látok sa bude predchádzať dodržiavaním a kontrolou technologickej disciplíny.
Nepriaznivý vplyv na reliéf bude pôsobiť počas stavby, a to vytváraním depónií humusovej vrstvy a
nahromadeného stavebného materiálu. Vplyv bude pôsobiť krátkodobo, lebo priestory sa v ďalšej fáze
realizácie vyplnia stavebnými objektmi podnikateľských subjektov. Pri dodržiavaní stavebných
technológií a ostatných stanovených technických parametrov nehrozia v priebehu stavby žiadne
významné riziká, príp. havárie. To sa týka aj dodržiavania predpisov a nariadení pre prepravu
materiálov a predchádzaní únikov ropných derivátov do priestoru stavby a jej okolia (napr.
prečerpávanie pohonných hmôt do nakladača, úniky z nákladných vozidiel pri pohybe v okolí).
Extrémny prípad havarijného stavu môže byť spôsobený ich únikmi v dôsledku havárie alebo zlyhania
obslužnej techniky.
Na území obce Mníchova Lehota zosuvné je evidovaná svahová deformácia v Šuhojovej doline.
Vyskytnúť môžu ďalšie zosuvy a svahové deformácie, ktoré môžu ohroziť najmä cesty I/9, navrhovanú
trať R2, železničnú trať č. 130 a taktiež zastavané územie obce.
Návrh ÚPN-O Mníchova Lehota nenavrhuje ani v jednom variante nové činnosti, ktoré by mali
zásadný vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické
pomery.
3. Vplyvy na klimatické pomery.
V rámci Návrhu ÚPN-O Mníchova Lehota nie sú identifikovateľné žiadne vplyvy na klimatické pomery
riešeného ani širšieho územia.
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4. Vplyvy na ovzdušie (napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií).
V súčasnosti je kvalita ovzdušia ovplyvňovaná najmä emisiami z veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia
v riešenom území, ako aj veľkých zdrojov nachádzajúcich sa mimo riešeného územia. Nepriaznivý vplyv
na ovzdušie má automobilová doprava a s tým súvisiaca koncentráciou prízemného ozónu.
Z hľadiska kvality ovzdušia budú nové objekty v území emitovať znečisťujúce látky do ovzdušia
predovšetkým v dôsledku vykurovania budov a pohybom automobilov zabezpečujúcich ich dopravnú
obsluhu.
Odvod spalín od zdrojov vykurovania bude zabezpečený tak, aby boli splnené podmienky technickej
prevádzky zariadenia a rozptylu škodlivín do ovzdušia. Prevádzka zdrojov znečisťovania ovzdušia bude
v súlade s podmienkami súhlasu orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona o ovzduší.
Prevádzkovatelia objektov budú plniť povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia v
zmysle zákona o ovzduší a súvisiacich predpisov. Pri dodržaní legislatívnych podmienok bude príspevok
k znečisteniu ovzdušia okolia nízky. Podmienky vypúšťania znečisťujúcich látok zabezpečia ich
dostatočný rozptyl v atmosfére. Najvyššie hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v okolí musia byt
nižšie ako sú príslušné imisné limity.
Je predpoklad, že príspevok objektov novej zástavby k najvyšším hodnotám koncentrácie
znečisťujúcich látok bude relatívne nízky. Uvedenie objektov do prevádzky ovplyvní znečistenie
ovzdušia len ich najbližšieho okolia.
Vplyvy variantov rozvoja riešeného územia:
•

•

Nenavrhujú sa plochy resp. zdroj znečisťovania, ktoré by mali zásadný vplyv na kvalitu ovzdušia
v obci, v záväznej časti ÚPN-O sú stanovené zásady:
o do obytných a zmiešaných území, území občianskej vybavenosti, neumiestňovať
zariadenia a služby s negatívnym dopadom na ŽP – vylúčiť zariadenia so SZZO a VZZO,
o neumiestňovať do existujúcich výrobných území zariadenia a prevádzky so stredným
alebo veľkým zdrojom znečistenia ovzdušia, preferovať trvalo udržateľné formy
a postupy výroby,
hľadiska navrhovaného riešenia dopravnej organizácie možno tvrdiť, že dôjde k zlepšeniu
kvality ovzdušia vzhľadom na návrh reorganizácie dopravy na území obce, ktorá spočíva
v presmerovaní v:
o návrh trasy cesty R2 s preložnou I/9 podľa návrhu VÚC TSK a tvorba protihlukovej
steny a zeleného pásu podľa ÚPN obce, s cieľom zníženia hladiny hluku na intenzitu,
o na území obce presadzovať systém udržateľnej mobility (vytvorenie integrovanej
osobnej železničnej, autobusovej zastávky a cyklistickej dopravy obce Mníchova
Lehota, pre lepšiu dostupnosť do okolitých miest, pripojením cyklotrás obce na
regionálne cyklistické ťahy pozdĺž Váhu naprieč, spojené s krajinnou štruktúrou
poľných ciest ovplyvniť ekologizáciu dopravného procesu,
o výsadba zelene popri komunikáciach, kde je na to dostatočný priestor,
o doplnenia lokálnych cyklistických cestičiek a chodníkov pri hlavných komunikáciách
a mimo zastavaného územia.

Z hľadiska vplyvov na kvalitu ovzdušia sa javí výhodnejší variant I., ktorý presadzuje rozvoj
ekologizáciu dopravy a rozšírenie zelene v obci.
5. Vplyvy na vodné pomery (napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby).
Ochrana podzemnej vody zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní kvality podzemnej vody pre
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Vplyvom ľudskej činnosti stále vzrastá jej ohrozenie a hľadajú
sa spôsoby na jej efektívnu ochranu.
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Kvalitu podzemných vôd tejto oblasti ovplyvňuje antropogénna činnosť. K najvýznamnejším
znečisťovateľom vôd patria najmä komunálne odpadové vody a priemyselné aktivity v riešenom území
ako aj mimo riešeného územia. Prienik látok organického aj anorganického pôvodu do povrchových
tokov a do podzemných vôd spôsobuje aj poľnohospodárska výroba.
Obec Mníchova Lehota nemá vybudovanú kanalizačnú sieť.
Z hľadiska odkanalizovania obce je uvažované s výstavbou splaškovej kanalizačnej siete, ktorá bude
odvádzať splaškové odpadové vody cez stokovú sieť obce Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce
na ČOV Trenčianske Stankovce. V 03. 2013 bola vypracovaná projektová dokumentácia celoobecnej
kanalizácie, ktorá bola v 08. 2018 aktualizovaná. Aktualizáciu vypracovala firma HYDROTEAM.
Z hľadiska ochrany vodných zdrojov návrhu ÚPN-O nepredpokladá výraznejšie zásahy do kvalitatívnych
ani kvantitatívnych parametrov. Možný sprostredkovaný vplyv na kvalitu vôd je len prostredníctvom
odpadových vôd, ktoré budú vznikať v súvislosti s hygienickými potrebami a vody z povrchového
odtoku.
Riešené územie patrí do SK200140KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti
Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry, SK200120FK Puklinové a krasovo - puklinové podzemné
vody severnej časti Považského Inovca oblasti povodia Váh (predkvartérny útvar) a SK300060FK
Geotermálne vody oblasti Trenčianska kotlina.
Juhozápadná časť riešeného územia zasahuje do útvaru SK200120FK Puklinové a krasovo - puklinové
podzemné vody severnej časti Považského Inovca oblasti povodia Váh. V útavre podzemnej vody
SK200120FK sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä vápence a dolomity, kremence, bridlice,
zlepence, pieskovce, granity a granodiority stratifragického zaradenia paleogén - mezozoikum paleozoikum. V hydrogeologických kolektoroch útavru prevažuje krasovo-puklinová priepustnosť.
Priemerný rozsah hrúbky zvodnencov je 30 m - 100 m. V útvare SK200120FK v katiónovej časti
dominuje Ca2+ a v aniónovej HCO3-. Podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie sú puklinové a krasovopuklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca oblasti povodia Váh zaradené medzi
základný Ca-HCO3 typ. V roku 2013 tu bola nameraná mineralizácia v rozsahu 462 - 477 mg.l-1.
V riešenom území sa nenachádzajú monitorovacie objekty podzemných vôd.
Realizácia rozvojových lokalít navrhnutých vo variante I. v Návrhu ÚPN-O Mníchova Lehota
neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia, nebude mať vplyv na výšku
hladiny podzemnej vody a ani na výdatnosť vodných zdrojov. Z hľadiska spotreby vody ako aj
množstva odpadových vôd sa javí výhodnejší variant I., ktorý počíta s vybudovaním kanalizačnej
siete, množstvom zelene a nenarušením PHO vodných zdrojov v obci Mníchova Lehota.
6. Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia).
Realizácia rozvojových lokalít navrhnutých vo variantoch I. v Návrhu ÚPN-O Mníchova Lehota
nebude mať vplyv na kontamináciu pôdy ani fyzikálne degradačné procesy ako sú vodná a veterná
erózia a kompakcia pôdy.
Podľa údajov pôdneho portálu VÚPOP sú pôdy v riešenom území v rámci ohrozenia potenciálnou
veternou eróziou zaradené do kategórie „žiadna až slabá erózia“.
Návrh opatrení proti pôsobeniu vodnej erózie by sa mal riešiť v rámci projektov pozemkových úprav,
pri ktorých ide hlavne o racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva pri
rešpektovaní ochrany životného prostredia, tvorby územného systému ekologickej stability
a prevádzkovo-ekonomických hľadísk poľnohospodárskej výroby.

6.1 Záber poľnohospodárskej pôdy
Realizácia objektov vo väzbe na navrhované riešenie územného plánu si vyžiada záber
poľnohospodárskej pôdy. To je najvýznamnejší vplyv z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy.
Počas výstavby objektov bude potrebné vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych
pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky
humusového horizontu.
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Pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy dôjde k nezvratným negatívnym vplyvom na
poľnohospodársku pôdu, čiže k úplnému odstráneniu humusového horizontu pôd. Pri dočasnom
zábere poľnohospodárskej pôdy môže dôjsť k ďalším negatívnym účinkom, ako je zhutnenie, prípadne
kontaminácia pôdy. Z týchto dôvodov je potrebné dôsledne dodržiavať ustanovenia §12 a § 17 zákona
o ochrane pôdy.
Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v rámci Návrhu ÚPN
obce Mníchova Lehota predstavuje síce záber pôdy v I. variante s celkovou rozlohou 19,52 ha, z toho
19,52 ha poľnohospodárskej pôdy, pričom treba zdôrazniť, že najväčší záber čo sa týka rozlohy
predstavuje záber pre vodozádržnú zeleň.. Ide o realizáciu izolačnej a vodozádržnej zelene.
V I. variante sa počíta s rozvojom obytnej funkcie na ploche 4,74 ha. Dopravné plochy zaberajú v I.
variante 3,27 ha, pričom záber predstavuje plochu statickej dopravy – odpočívadlo pri navrhovanej
R2.
Rozvoj územia je realizovaný prirodzeným napojením na jestvujúcu urbanistickú štruktúru pomocou
nových komunikácií, ktoré spolu s existujúcou dopravnou kostrou tvoria jeden organický, funkčný
celok. Dajú sa odlíšiť dve priestorové formy novonavrhovaného rozvoja:
•
•

transformácia plôch jestvujúcej urbanistickej štruktúry v rámci zastavaného územia,
rozvoj na nových lokalitách mimo zastavaného územia.

Napriek záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, možno skonštatovať, že
lokality sú navrhnuté v nadväznosti na zastavané územie a existujúcu infraštruktúru, teda nebude
narušená ucelenosť honov, ani nedôjde k fragmentácii a izolácii poľnohospodárskej pôdy.
Pri realizácii navrhovaných zámerov bude potrebné vykonať skrývku humusového horizontu
poľnohospodárskej odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe
bilancie skrývky humusového horizontu. Ďalej bude nutné zachovať ucelenosť honov a nesťažovať
obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb alebo jej delením.
7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich
biotopy, migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a živočíšstva atď.).
Prevažná časť sledovaného územia, v ktorom sú plánované rôzne aktivity, leží v človekom intenzívne
využívanej krajine s existujúcimi urbanistickými celkami a významnými komunikačnými koridormi.
Biota týchto častí záujmového územia je do značnej miery ovplyvnená a determinovaná zásahmi
človeka v minulosti i v súčasnosti. Významné biotopy rastlín a živočíchov sa v krajine dotknutej
sídelnými štruktúrami zachovali prevažne v okolí nivy Turnianskeho potoka a miestnych tokov.
Vzhľadom na vzdialenosť väčšiny významných prírodných ekosystémov od novonavrhovaných lokalít
podľa návrhu územného plánu nie je predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia celkového
genofondu a biodiverzity širšieho záujmového územia. Celkové stanovenie rozsahu zásahov do
biotopov a zásahov do porastov drevín bude potrebné konkretizovať pre každú stavbu či činnosť
osobitne v zmysle platných legislatívnych predpisov. V prípade, že na dotknutých plochách sa vyskytujú
biotopy európskeho alebo národného významu, alebo predstavujú lokality výskytu chránených druhov
rastlín alebo živočíchov, zásah do týchto lokalít je možný len v súlade s podmienkami zákona o ochrane
prírody a krajiny. Ak bude pri výstavbe potrebný výrub stromov mimo les, bude potrebné žiadať súhlas
orgánu ochrany prírody v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov.
Z hľadiska vplyvov variantu I. na faunu, flóru a ich biotopy možno konštatovať, že budú prospešné.
Najväčšie vplyvy možno predpokladať práve súvislosti so zásahmi do krovinných ale aj trávnobylinných porastov. Hodnotenie konkrétnych vplyvov na faunu, flóru a ich biotopy bude potrebné
uskutočniť v rámci posúdenia vplyvov jednotlivých konkrétnych navrhovaných činností v rámci
procesu posudzovania vplyvov v zmysle platnej legislatívy.
Vplyvy variantu I. rozvoja riešeného územia
• možno predpokladať vplyvy najmä na biotopy poľnohospodárskej krajiny a vodnej krajiny
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•
•
•
•
•

v navrhovaných plochách je možné predpokladať zmenu vegetačného krytu a tým aj zmenu
živočíšstva prislúchajúceho k dotknutým biotopom,
návrh rozvojových lokalít rešpektuje migračné koridory, teda nebude mať na ne vplyv,
migračnú bariéru v krajine predstavuje návrh cesty R2 s preložnou I/9 a železničnou traťou,
ktoré sú vedené v blízkosti biocentra Rúbanice a terestického nadregionálneho biokoridoru
Považský Inovec – Strážovské vrchy a poľnohospodárskou krajinou,
pri hodnotení návrhu, rozvojové lokality sú situované mimo chránených území, teda mimo
výskytu vzácnych a ohrozených druhov fauny a flóry,
po celkovom posúdení vplyvov návrhu na faunu a flóru, variant I. predstavuje relatívne malý
zásah do krajiny.

8. Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny.
Krajina riešeného územia obce je vnímaná v rôznych podobách, ktoré vychádzajú tak z
geomorfologických a hydrogeologických charakteristík, kultúrneho rozmeru vyjadreného historickým
vývojom a súčasným spôsobom využitia krajinnej pokrývky ako aj z vlastných kvalít. Zásadnými
požiadavkami z hľadiska rovnovážneho rozvoja krajiny sú najmä:
•
•
•
•
•
•
•

princíp „zelených pásov“,
ekologicky únosné využívanie krajiny,
zachovanie kultúrnych hodnôt krajiny,
stabilizácia a dotvorenie prvkov ÚSES a krajinnej zelene,
zvyšovanie ekologických, environmentálnych a estetických kvalít krajiny (krajinný obraz),
umiestňovanie nových rozvojových území a zariadení s ohľadom na krajinný obraz,
minimalizácia fragmentácie významných krajinných celkov (pre zabezpečenie migrácie a
zachovania krajinného obrazu).

Na tomto základe je možné formulovať hlavné princípy rozvoja týkajúce sa jednotlivých základných
krajinných typov:
1. Sídelná krajina – zastavané územie obce Mníchova Lehota – potreba revitalizácie a zvýšenia
podielu plôch sídelnej zelene, zakladanie a udržiavanie uličných stromoradí a plôch zelene s
prepojením s krajinnou zeleňou, tak aby sa vytvoril jeden živý celok (zelená a modrá
infraštruktúra) a posilnenie funkcie Turnianskeho potoka a jej prepojenie so sídelnou
krajinou,
2. Technická krajina – veľkoplošné územia technickej infraštruktúry (najmä odpadového
hospodárstva) mimo zastavaného územia – potreba minimalizácie negatívnych dopadov na
životné prostredie a krajinný obraz, zakladanie pufračných hygienicko-izolačných zón a
účinná sanácia starých environmentálnych záťaží,
3. Vodná krajina – zabezpečenie ochrany vodných tokov, Turnianskeho potoka a miestnych
tokov, zosúladenie rekreačných aktivít (vodná rekreačná krajina),
4. Poľnohospodárska krajina – ochrana krajinnej zelene a poľnohospodárskej pôdy, zvyšovanie
ekostabilizačnej funkcie realizáciou ÚSES a protieróznych opatrení, stabilizácia území
existujúcich záhradkárskych osád a rozptýlenej zástavby v krajine s rekreačným charakterom,
5. Lesná krajina – udržiavanie a zvyšovanie biodiverzity ochranou lesov najmä v dotyku s
urbanizovaným územím (napr. záhradkárske osady).
Najväčšie nepriaznivé vplyvy na krajinu a to či už z hľadiska zmien krajinnej štruktúry, alebo z hľadiska
zmien estetického vnímania, sa prejavia v lokalitách s plánovanými zásahmi, stavebnou činnosťou,
zmenami využívania krajiny a pod.
Súčasná štruktúra krajiny časti sledovaného územia, v ktorom sa plánuje najväčší rozsah realizácie
rôznych činností, predstavuje antropogénne pozmenenú urbánnu alebo poľnohospodársku krajinu.
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Realizácia navrhovaných činností ovplyvní charakter daného územia z hľadiska funkčného najmä v
častiach, kde je dnes poľnohospodárska pôda. V tomto zmysle sa bude touto činnosťou meniť súčasný
stav využitia územia.
V predloženej dokumentácii sa navrhujú nové lokality rozvoja obce, čím dôjde k zmene priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia. Tento rozvoj však nadväzuje na súčasnú sídelnú
a dopravnú štruktúru, teda možno skonštatovať, že navrhnuté zmeny prispejú k rozvoju obce
a skvalitneniu životného prostredia. Záväzným regulatívom v záväznej časti územnoplánovacej
dokumentácie je obmedzenie výšky objektov v obci a v nových rozvojových lokalitách, tak aby bola
zachovaná tradičná mierka vidieckej zástavby.
Výrazným zásahom do krajiny je návrh cesty R2. Z pohľadu štruktúry a využívania krajiny nastane
zmena prvkov využitia zeme v dôsledku umiestnenia navrhovanej činnosti v priestore. Pribudne ďalší
prvok dopravnej infraštruktúry v neprospech poľnohospodárskej pôdy a krajinotvornej zelene. Pri
výstavbe objektov stavby je nevyhnutné využívať moderné metódy, postupy a materiály, vďaka ktorým
bude technické dielo zakomponované do prostredia tak, aby nielen plnilo svoju dopravnú funkciu, ale
aby sa zároveň stalo plnohodnotným krajinotvorným prvkom (napr. farebná úprava protihlukových
stien, výsadba zelených pásov, ekodukt).
Hodnotenie konkrétnych vplyvov na krajinu, súčasnú krajinnú štruktúru, funkčné využitie územia,
estetické vnímanie krajiny a pod. bude potrebné uskutočniť v rámci posúdenia vplyvov jednotlivých
konkrétnych navrhovaných činností v rámci procesu posudzovania vplyvov v zmysle platnej
legislatívy.
Z hľadiska vplyvov na krajinu nie sú predpokladané významné negatívne vplyvy. Navrhované
rozvojové lokality sú lokalizovaná v nadväznosti na zastavané územie, teda nedôjde k významným
zmenám v štruktúre krajiny, ani jej scenérie.
9. Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma (napr. navrhované chránené vtáčie územia,
územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (NATURA 2000),
národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti), na územný
systém ekologickej stability.

9.1 Chránené územia
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa
v riešenom území nenachádza chránené územie.
Z hľadiska vplyvu na chránené územia možno návrhy ÚPN-O Mníchova Lehota považovať za
vyhovujúce.

9.2 Natura 2000
V obci Mníchova Lehota a v rámci európskej siete chránených území Natura 2000 sa nachádza:
o
o
o

Územie európskeho významu SKUEV0810 Rúbanice
Biokoridor nadregionálního významu - terestický (Považský Inovec – Strážovské vrchy)
Biocentrum regionálneho významu – RBc 40 Považský Inovec

Návrh ÚPN-O nebude mať vplyv ani na vzdialenejšie územia sústavy Natura 2000, ktoré sa
nachádzajú mimo riešeného územia.
Z hľadiska vplyvu návrh ÚPN-O Mníchova Lehota na lokality Natura 2000 možno považovať za
vyhovujúce.

9.3 Ochrana drevín
V riešenom území nie je evidovaný chránený strom.

9.4 Mokrade
Na území obce sa nenachádzajú mokrade vyhlásené v zmysle Ramsarského dohovoru.
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9. 5 Ochrana vodných zdrojov
V zmysle nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti je
riešené územie obce Mníchova Lehota zaradené medzi citlivé a zraniteľné oblasti. Do riešeného územia
nezasahuje do žiadna chránená vodohospodárska oblasť. Podľa vyhlášky č. 211/2005 Z. z., ktorou sa
ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov sú v
riešenom území evidované 1 vodohospodársky významné toky Turniansky potok. Do riešeného
územia zasahuje ochranné pásma:
• PHO VZ Bysterec I, II, v Mníchovej Lehote, Zadná studňa a Klapča v Trenčianskych Miticiach, Svitava
I, II a Kunové v Neporadzi, ktoré bolo určené rozhodnutím Okresného národného výboru
v Trenčíne, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, č. OPLVH 2006/86-voda
z 12.08.1986, ktoré sa stotožňuje s PHO II. Stupňa vodárenského zdroja Červený hostinec, v k.ú.
Rožňové Mitice, ktoré bolo určené rozhodnutím OÚ ŽP Trenčín, č. ŽP 863/1991-VH-L1 z 30.08.1991,
• PHO VZ Mníchova Lehota, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou č. 287/2000 Z. z. MZ SR , ktorou sa
vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody v obci Mníchova Lehota za prírodný zdroj minerálnej
stolovej vody a ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Mníchovej Lehote,
• rešpektovať minerálny prameň Kyselka v Brezinách (Mníchova Lehota TE-30),
• rešpektovať minerálny prameň Kyselka v Krásnej doline (Mníchova Lehota TE-28),
• rešpektovať minerálny prameň Kyselka v Jarkoch (Mníchova Lehota TE-27).
V návrhu vodohospodársky významné tok Turniansky potok nebudú priamo dotknuté navrhovanými
rozvojovými lokalitami.
Vo všeobecnosti je umiestňovanie nových činností v ochranných pásmach potrebné podmieniť
vypracovaním hydrogeologického, hydrochemického a geofyzikálneho posudku územia, ktorý
preukáže dostatočnú mocnosť krycích vrstiev na ochranu kvality vody vo vodných zdrojoch, stanoví
podmienky pre možnosť využívania územia. Na základe týchto podkladov sa stanovia nové podmienky
pre režim činnosti v pásme hygienickej ochrany.
Z hľadiska ochrany vodných zdrojov a návrhu rozvojových lokalít návrh ÚPN nepredpokladá výraznejšie
zásahy do kvalitatívnych ani kvantitatívnych parametrov. Možný sprostredkovaný vplyv na kvalitu vôd
je len prostredníctvom odpadových vôd, ktoré budú vznikať v súvislosti s hygienickými potrebami a
vody z povrchového odtoku. Nárast počtu obyvateľov v nových lokalitách, OV a rozvoj výroby
predpokladá zvýšenie počtu EO o 453 na celkový počet 1678 vo variante I.
Na všetkých nových urbanizovaných plochách je navrhnuté v rámci nových komunikácií vybudovať
dažďovú a spláškovú kanalizáciu. Riešenie bude vychádzať z podrobného preskúmania konkrétnej
lokality. V meste sú v súčasnosti vedľa komunikácií a pred nehnuteľnosťami rodinných domov zelené
pásy, ktoré umožňujú dažďovým vodám vsiaknuť do podložia. Dažďové vody sú sčasti odvádzané aj
rigolmi do miestnych potokov.
Realizácia rozvojových lokalít navrhnutých vo variantoch I. v Návrhu ÚPN-O Mníchova Lehota
neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia, nebude mať vplyv na výšku
hladiny podzemnej vody a ani na výdatnosť vodných zdrojov. Z hľadiska spotreby vody ako aj
množstva odpadových vôd je predpoklad nárastu, kvôli počtu obyvateľov v rámci plôch bývania. Pri
realizácii návrhu je potrebné v maximálnej miere zabezpečiť preventívne opatrenia pred
kontamináciou prírodných zložiek.

9.6 Územný systém ekologickej stability
Podľa regionálneho územného systému ekologickej stability, ktorý bol schválený v rámci ÚPN VÚC TSK
(1997), v znení ZaD 1/2004 ÚPN VÚC TK, následne v ÚPN TSK ZaD č. 2 ÚPN TSK a ZaD č. 3 ÚPN VÚC
TSK a na území obce nachádzajú tri prvky RÚSES:
o
o

Územie európskeho významu SKUEV0810 Rúbanice
Biokoridor nadregionálního významu - terestický (Považský Inovec – Strážovské vrchy)
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o

Biocentrum regionálneho významu – RBc 40 Považský Inovec

V blízkosti s vyššie uvedenými prvkami ÚSES sú navrhované plochy dopravy R2 s preložkou cesty I/9,
avšak je navrhovaný ekodukt pre zabezpečenie migračnej trasy pre zver.
Z hľadiska posúdenia celkových vplyvov návrhu ÚPN-O Mníchova Lehota na prvky regionálneho
územného systému ekologickej stability možno konštatovať, že riešenie lokalít a ich vplyv na prvky
RÚSES sú relatívne vyhovujúce.
Krajinnoekologickom pláne obce Mníchova Lehota sú navrhnuté prvky miestnych biocentier,
biokoridorov a interakčných prvkov, tak aby vytvorili funkčný systém, ktorý zabezpečí ochranu
prirodzeného genofondu v prirodzených stanovištiach, ktoré sa nachádzajú v človekom využívanej
krajine. Celkovo boli navrhnuté 3 biocentrá miestneho významu s rozlohou 293,83 ha a 4 miestnych
biokoridorov s celkovou dĺžkou 13,51 km, 2 interakčné prvky s rozlohou 12,88 ha.
Patria sem nasledovné typy ekosystémov:
•

Terestické miestne biocentrum tMBc1 Čiernachov

•

Terestické miestne biocentrum tMBc2 Rígeľ

•

Terestické miestne biocentrum tMBc3 Rúbanice

•

Hydrický miestny biokoridor hMBk1 Turniansky potok

•

Hydrický miestny biokoridor hMBk2 Rígeľský potok

•

Hydrický miestny biokoridor hMBk3 Potôčky

•

Hydrický miestny biokoridkor hMBk4 Kyselka

•

Interakčný prvok IP1 Kameňolom

•

Interakčný prvok IP2 Šuhajova dolina

Z hľadiska posúdenia vplyvov návrhu ÚPN-O Mníchova Lehota na prvky miestneho systému
ekologickej stability možno konštatovať, že sú vyhovujúce.
Hodnotenie konkrétnych vplyvov na chránené územia, ochranné pásma a prvky územného systému
ekologickej stability bude potrebné uskutočniť v rámci posúdenia vplyvov jednotlivých konkrétnych
navrhovaných činností v rámci procesu posudzovania vplyvov v zmysle platnej legislatívy.
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10. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská.
Navrhované riešenie v návrhu ÚPN-O Mníchova Lehota vytvára predpoklady pre zabezpečenie ochrany
historických, umelecko-historických, urbanistických a architektonických hodnôt prostredia i objektov
zapísaných v ÚZPF, vhodných na zápis do ÚZPF, prípadne do Evidencie pamätihodností obce a tiež
legislatívne nechránených. Legislatívne nechránené kultúrno-historické prvky nachádzajúce sa na
území obce.
Ochrana archeologických nálezísk a ich pamiatkových hodnôt pri realizácii plánovanej výstavby bude
zabezpečená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
formou záchranného archeologického výskumu s dostatočným časovým predstihom.
Pri realizácii jednotlivých objektov bude nevyhnutné zabezpečiť ochranu pamiatkových hodnôt na
riešenom území v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane pamiatkového fondu. Ku každej
pripravovanej stavebnej činnosti na posudzovanom území je potrebné vyžiadať v zmysle
pamiatkového zákona vyjadrenie dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý určí spôsob ochrany
evidovaných a potenciálnych archeologických nálezísk a nálezov.
Riešenie návrhu územného plánu obce Mníchova Lehota vychádza z presne územne identifikovanej
databázy o kultúrnych i historických pamiatkach a archeologických náleziskách na území obce
Mníchova Lehota, zachováva a rešpektuje ich.
Ochrana kultúrnych a historických pamiatok a archeologických nálezísk je v rámci ÚPN mesobce
Mníchova Lehota zakotvená v návrhu regulatívov územného rozvoja, v príslušnej časti – kapitola 8
Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
ani vplyvy na archeologické náleziská sa nepredpokladá. Riešenie ÚPN obce Mníchova Lehota
pozitívne prispeje k propagácii kultúrnych aj historických pamiatok, čím sa okrem ich ochrany zvýši aj
atraktivita obce.
11. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.
Návrh územného plánu obce Mníchova Lehota nemá priamy vplyv na lokality paleontologických
nálezísk alebo významných geologických lokalít, nakoľko sa takéto lokality v riešenom území
nenachádzajú.
12. Iné vplyvy.
Iné vplyvy navrhovaného strategického dokumentu Návrh územného plánu obce Mníchova Lehota
neboli v rozsahu tohto hodnotenia identifikované.
13. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie
s platnými právnymi predpismi.
Predkladaná dokumentácia Návrh územného plánu obce Mníchova Lehota predstavuje podrobne
spracovanú dokumentáciu zaoberajúcu sa rozvojom územia obce.
Zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v § 2,
ods. 1, písmeno g) stanovuje, že územné plánovanie „určuje zásady využívania prírodných zdrojov,
podmienok územia a celého životného prostredia, aby sa činnosťami v ňom neprekročilo únosné
zaťaženie územia, aby sa vytvárala a udržiavala ekologická stabilita krajiny“.
Vplyvy na životné prostredie a ochranu prírody a krajiny nie je možné v tejto fáze vyjadriť presnými
kvantitatívnymi ukazovateľmi. Pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie boli rešpektované
všetky relevantné právne predpisy v oblasti zložiek životného prostredia a ochrany prírody a krajiny.
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad vyhodnotenia vplyvov rozvojových lokalít na pozitívne
socioekonomické javy v riešenom území. Vplyvy sú hodnotné v intervale - nemá vplyv, malý vplyv,
stredný vplyv, veľký vplyv. Pre lokality so stredným a veľkým vplyvom sú navrhnuté opatrenia
v kapitole IV. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na
životné prostredie a zdravie.
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Tabuľka 31 Porovnanie vplyvov rozvojových lokalít variantov I. návrhu ÚPN- obce Mníchova Lehota
Skupina SEJ

Variant I.

Interakcia

Negatívny vplyv

územie európskeho významu
SKUEV0810 Rúbanice

-

- územie európskeho významu sa nachádza mimo navrhovaných rozvojových
lokalít

- nemá vplyv

biokoridor nadregionálneho
významu
–
terestický,
(Považský
Inovec
–
Strážovské vrchy)

Navrhovaná rýchlostná cesta R2

- vo variante I. sa v dotyku s TNBk odporúčame realizovať ekodukt, pre
zachovanie migračnej trasy zveru

- stredný vplyv

biocentrum
regionálneho
významu – RBc 40 Považský
Inovec

-

- biocentrum sa nachádza mimo navrhovaných rozvojových lokalít

- nemá vplyv

tNBK - návrh

-

- biokoridor sa nachádza mimo navrhovaných rozvojových lokalít

- nemá vplyv

tMBc1 Čiernachov

-

- biocentrum sa nachádza mimo navrhovaných rozvojových lokalít

- nemá vplyv

tMBc2 Rígeľ

-

- biocentrum sa nachádza mimo navrhovaných rozvojových lokalít

- nemá vplyv

tMBc3 Rúbanice

-

- biocentrum sa nachádza mimo navrhovaných rozvojových lokalít

- nemá vplyv

IP1 Kameňolom

-

- IP sa nachádza mimo navrhovaných rozvojových lokalít

- nemá vplyv

IP2 Šuhajova dolina

-

- IP sa nachádza mimo navrhovaných rozvojových lokalít

- nemá vplyv

hMBk1 Turniansky potok

Navrhovaná cyklotrasa, navrhované
a jestvujúce obytné územia, rýchlostná
cesta R2, statická doprava

- vo variante I. sa miestne biokoridor nachádza v dotyku navrhovaných
rozvojových lokalít. Potrebné je dodržiavať ochranné pásmo vodného toku.

- nemá vplyv

hMBk2 Rígeľský potok

Navrhovaná cyklotrasa západ, územia
rekreácie – v prírodnom prostredí

- vo variante I. sa miestne biokoridor nachádza v dotyku navrhovaných
rozvojových lokalít. Potrebné je dodržiavať ochranné pásmo vodného toku.

- nemá vplyv
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Skupina SEJ

Variant I.

Interakcia

Negatívny vplyv

hMBk3 Potôčky

Navhoraná protipožiarna nádrž

- vo variante I. sa miestne biokoridor nachádza v dotyku navrhovaných
rozvojových lokalít. Potrebné je dodržiavať ochranné pásmo vodného toku.
Protipožiarná nádrž môže zabezpečovať vodozádržnú funkciu pre územie obce.

- nemá vplyv

hMBk4 Kyselka

Navrhované lokality obytných území (č.
lokalít 05, 37, 35, 36, 07, 34 a 30)
a statickej dopravy č.l. 06

- vo variante I. sa miestne biokoridor nachádza v dotyku navrhovaných
rozvojových lokalít. Potrebné je dodržiavať ochranné pásmo vodného toku.

- nemá vplyv

IP1 Kameňolom

-

-

- nemá vplyv

IP2 Šuhajova dolina

-

-

- nemá vplyv

IP Stromoradie, aleje

Navrhovaná rýchlostná
navrhovaná cyklotrasa

cesta

R2,

- vo variante I. navrhované stromoradia a aleje sú len v dotyku s navrhovanou - nemá vplyv

rýchlostnou cestou a cyklotrasou, nevzniká konfliktový bod.
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IV. NAVRHOVANÉ OPATRENIA NA PREVENCIU, ELIMINÁCIU, MINIMALIZÁCIU A
KOMPENZÁCIU VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE
Z posúdenia vplyvov Návrhu obce Mníchova Lehota nevyplývajú žiadne negatívne vplyvy na životné
prostredie a zdravie ľudí, preto nie je možné exaktne definovať opatrenia na prevenciu, elimináciu
a minimalizáciu vplyvov na životné prostredie. V záväznej časti Návrhu územného plánu obce
Mníchova Lehota sú stanovené regulatívy rozvoja územia, ako aj stanovené prípustné, neprípustné
a doplnkové funkcie na jednotlivých rozvojových lokalitách.
Do návrhu územného plánu sú zapracované ekostabilizačné opatrenia na zlepšenie životného
prostredia ako aj ekologickej stability, ktoré vyplynuli z Krajinnoekologického plánu obce Mníchova
Lehota.
Predkladané návrhy a opatrenia sú predpokladom k vytvoreniu podmienok pre krajinnoekologicky
optimálne využitie územia. Pod krajinnoekologickou optimálnou funkčnou štruktúrou sa rozumie
vytvorenie takého systému, ktorý je schopný zosúladiť požiadavky spoločenského rozvoja s potrebami
ochrany prírody a prírodných zdrojov, a pritom je schopný udržať ekologickú stabilitu. Preto je
potrebné zosúladiť spoločenský rozvoj s potenciálom územia a to:
• elimináciou súčasných environmentálnych problémov územia,
• návrhom racionálneho využívania prírody a prírodných zdrojov s cieľom ich ochrany,
• ochranou a tvorbou zdravého životného prostredia s cieľom vytvorenia priaznivej kvality ľudského
života a ochrany ľudského zdravia.
Návrh ekostabilizačných opatrení ochrany prírody a krajiny a prírodných zdrojov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zabezpečiť ochranu vodného toku Turniansky potok a fragmentov lužných lesov, ktoré
predstavujú významný ekostabilizačný prvok v krajine a tvoria charakteristický vzhľad,
dodržiavať stanovené normy pre funkčnosť Turnianskeho potoka a miestnych potokov ako
regionálnych biokoridorov,
vhodnými vegetačnými úpravami na brehoch vodných tokov posilniť funkčnosť regionálneho
biokoridoru, v nadväznosti na formovanie nábrežia a dopravných prepojení,
zabezpečiť ochranu mokradí ako biotopov podporujúcich charakteristickú flóru a faunu pri
zachovaní ich prirodzeného charakteru,
zachovať súčasný stav existujúcich prvkov a doplniť ďalšie prvky najmä v poľnohospodárskej
krajine, čím dôjde k posilneniu ekologickej stability v riešenom území,
zvýšiť podiel ekostabilizačných prvkov v poľnohospodárskej krajine – doplniť prvky kostry
MÚSES – biocentrá a biokoridory,
minimalizácia negatívnych vplyvov antropogénnych aktivít na životné prostredie (technická a
dopravná infraštruktúra, výrobné aktivity a pod.),
v dotyku s krajinou alúvia neumiestňovať výrobné a technické stavby, ktoré by mohli mať
negatívny vplyv na životné prostredie a charakteristický vzhľad krajiny Turnianskeho potoka,
zosúladiť rekreačné a športové aktivity s ochranou prírodných a ekologických hodnôt vodnej
krajiny miestnych potokov,
v období kritickom pre živočíšstvo obmedziť alebo usmerniť antropogénne aktivity,
v záujme ochrany zastavaných území jednotlivých mestských častí riešiť preventívne opatrenia
pred povodňami v zmysle dokumetnu „Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkovom
povodí Váhu“
fragmenty lesa a izolované prvky prepojiť s ostatný prvkami v krajine
zvýšiť spojitosť biokoridorov a interakčný prvkov, podporovať prepojenie prvkov predhoria
Považského Inovca a nivy Váhu s priľahlými terasami,
pri výstavbe cesty R2 s preložkou cesty I/9:
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realizovať náhradnú výsadbu ako kompenzačné opatrenie za vyrúbané dreviny,
posilniť funkciu dotknutých prvkov územného systému ekologickej stability,
o Pri výstavbe objektov stavby je nevyhnutné využívať moderné metódy, postupy a
materiály, vďaka ktorým bude technické dielo zakomponované do prostredia tak, aby
nielen plnilo svoju dopravnú funkciu, ale aby sa zároveň stalo plnohodnotným
krajinotvorným prvkom,
citlivo doplniť nelesnú drevinnú vegetáciu vo vinohradníckej krajine v miestach kde absentuje,
vrátane prepojenia na okolitú krajinu,
ochrana brehových porastov, pobrežných a vodných biotopov, v prípade výstavby realizovať
kompenzačné opatrenia, zeleň postupne realizovať ako plochy zelene prírodného charakteru
s podporením biodiverzity (použitie autochtónnych drevín, chránených a vzácnych rastlín,
vytváranie plôch napodobujúcich prírodné spoločenstvá v blízkom okolí vo väzbe na rieku Váh,
regulácia a usmernenie rekreácie a športových aktivít v biocentrách - vodných plochách a ich
okolí, ochrana brehových porastov, riešenie prístupov k vode, likvidácia odpadkov a prevencia
vzniku skládok odpadu,
v miestach kontaktu prvkov ÚSES a urbanizovaného územia a v miestach kontaktu lesných
porastov/NDV s ornou pôdou realizácia pufračných zón, ktoré vytvoria plynulý prechod medzi
týmito prvkami,
v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability, za pomoci vhodne navrhnutej krajinnej zelene, remízok, nelesnej drevinovej vegetácie a vetrolamov zabezpečiť ochranu
proti vodnej a veternej erózii pôdy,
zabezpečiť dôslednú ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov,
chrániť krajinnú štruktúru a krajinu v zmysle platnej legislatívy o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov 8 a Dohovoru o krajine ako limitujúci faktor rozvoja,
zachovanie a udržiavanie hodnotnej historickej krajinnej štruktúry,
chrániť významné krajinné prvky v krajine, ktoré prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability
územia,
rešpektovať a za pomoci zelene zachovať prírodné, kultúrne a historické dedičstvo kultúrnej
krajiny, historických krajinných štruktúr, krajinného rázu a obrazu,
udržanie konceptu „kompaktných sídiel“ kvôli zamedzeniu neúmerného rozrastania sa sídiel
do okolitej krajiny a tým ohrozeniu krajinnej zelene,
prehodnotiť plošný rozsah obrábaných poľnohospodárskych blokov a honov a vypracovať
návrh na optimálne veľkosti poľnohospodárskych blokov a honov z hľadiska ochrany pôdy pred
vodnou eróziou,
ochrana a dotváranie kultúrnej krajiny (krajinného rázu) a jej prvkov (napr. alejí, medzí apod.)
ale i ostatnej plošnej, líniovej a bodovej zelene
v poľnohospodárskej krajine realizovať remízky na základe krajinnoekologických štúdií
(sekundárne využitie protieróznych funkcií krajinnej zelene, vodozádržných opatrení, podpora
biodiverzity a pod.),
zvlášť chrániť plochy trvalých trávnatých porastov s nelesnou drevinnou vegetáciou, ktoré
predstavujú zdroj genofondu,
revitalizácia brehových porastov pri vodných tokoch drevinami potenciálnej prirodzenej
vegetácie v kombinácii s osvedčenými introdukovanými druhmi vhodnými pre dané územie,
o

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

8

zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
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Návrh ekostabilizačných opatrení pre sídelnú vegetáciu
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zachovanie, obnova a údržba hodnotných prvkov zelene,
v rámci verejných priestorov (verejné priestranstvá, námestia a pod.) podporovať zastúpenie
zelene aj v netradičných formách (vegetačné steny, vegetačné stredové deliace pásy a pod.),
zvyšovať podiel parkovo upravených plôch v obci,
postupne realizovať navrhnutú koncepciu zelene, ktorá prepojí sídelnú zeleň riešeného územia
s prírodným prostredím širšieho okolia (okolie Váhu, Považský Inovec).
zvýšenie podielu sídelnej zelene a revitalizácia existujúcich plôch zelene, doplnenie parkovo
upravených plôch a uličných stromoradí,
prepojenie sídelnej zelene s krajinou zelenou tak, aby sa vytvoril funkčný systém zelene (na
území obce vykazuje vegetácia vodných tokov výraznú nespojitosť, na mnohých úsekoch úplne
absentuje),
podpora humanizácie sídliskových priestorov, oživenie priestoru pre nové modernejšie vyžitie
obyvateľov a podporenie rekreačnej funkcie parkových plôch,
eliminovať negatívne vplyvy rozvojových plôch a antropogénnych aktivít na územia ochrany
prírody, prvky ÚSES a prírodné zdroje,
budovať rozvojové plochy tak, aby nenarúšali charakteristický vzhľad krajiny a krajinný ráz,
zabezpečiť aby rozvoj rekreačných plôch a aktivít v nadväznosti na vodné plochy rešpektoval
a chránil prírodné hodnoty týchto území, predovšetkým mokradných biotopov,
vhodnými vegetačnými úpravami na brehoch miestnych potokov posilniť funkčnosť
regionálneho biokoridoru Váhu, v nadväznosti na formovanie nábrežia a dopravných
prepojení,
výsadba hygienicko-izolačnej zelene pri poľnohospodárskych a výrobných areáloch a pri
areáloch technickej a dopravnej infraštruktúry a pomôže začleniť stavby do krajiny,
vytvoriť ekonomické nástroje na revitalizáciu a tvorbu krajiny,
podporovať udržateľný manažment dažďovej vody v urbanizovanom prostredí,
rozvojové plochy budovať tak, aby sa zachovali genofondové lokality a to jednak po fyzickej
stránke zachovaním existujúcich porastov stromov, krov a bylín a jednak po stránke
ekofyziologickej zachovaním vodného režimu lokality,
revitalizovať existujúce plochy a línie sídelnej zelene, na navrhovaných plochách verejných
priestranstiev a verejných komunikačných priestorov uplatniť rozmanité druhy verejnej
zelene,
existujúce plochy zelene v medziblokových priestoroch doplniť o vysokú zeleň, vzrastlé stromy
ošetriť, postupne realizovať zmenu štruktúry a druhového zloženia v prospech kostrových
dlhodobo perspektívnych drevín vhodných do mestského prostredia,
podpora humanizácie centrálnych plôch, oživenie priestoru pre nové modernejšie vyžitie
obyvateľov, podporenie rekreačnej funkcie parkových plôch, plochy doplniť o originálne hracie
prvky a prvky drobnej architektúry najmä z prírodných materiálov,
v inundačnom území miestnych potokov rešpektovať a revitalizovať zachovalé plochy krajinnej
zelene, vrátane lúčnych porastov, podpora rekreačnej funkcie územia, zeleň okolo vodných
plôcha a tokov postupne obnovovať ako plochy zelene prírodného charakteru s podporením
biodiverzity (použitie autochtónnych drevín, vytváranie plôch napodobujúcich prírodné
spoločenstvá v blízkom okolí),
rešpektovať aleje a stromoradia, ktoré tvoria významný prvok tzv. zelenej infraštruktúry v obci,
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doplnenie stromoradí v miestach, kde absentujú, tak aby sa vytvoril funkčný systém zelene
s prepojením na krajinnú zeleň,
jednotlivé funkčné plochy zelene prepájať pešími trasami a plochami zelene, v urbanistickej
zástavbe rešpektovať spojitosť plôch a línií zelene, tam kde absentuje doplniť,
v rozvojových územiach pre funkciu bývania, resp. pre zmiešané územia v dotyku s prírodným
prostredím dbať na zabezpečenie dostatočných prechodových plôch zelene do krajiny,
negatívne vplyvy jestvujúcich výrobných areálov na susedné funkčné územia (najmä bývanie –
výroba, a pod), resp. vo vzťahu na prechod do krajiny eliminovať formou tzv. „pufračných
zón“, alebo líniami zelene, ktoré realizovať formou vytvorenia a prepojenia prvkov krajinnej
zelene s prvkami mestskej zelene, s cieľom vytvorenia fungujúceho jednotného systému,
sprievodnú zeleň komunikácií riešiť vo forme líniových prvkov (stromoradí), v podobe
jednostranných alebo obojstranných výsadieb listnatých stromov s nízkym trávnikom v súlade
s technickými obmedzeniami inžinierskych sietí, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom
a zasoľovaniu,
postupne
realizovať
výsadbu
hygienicko-izolačnej
zelene
okolo
výrobných
a poľnohospodárskych areálov, v miestach kontaktu týchto areálov so zastavaným územím by
mala z vnútornej strany dominovať ochranná a izolačná funkcia a z vonkajšej strany by mali
parkové úpravy nadväzovať na obytnú zeleň, prevládať by mala funkcia rekreačná, oddychová,
estetická a komunikačná,
plochy zelene statickej dopravy (parkoviská) doplniť vhodnou zeleňou a preferovať
polopriepustné povrchy kvôli zadržiavaniu vody v zastavanom území,
podporiť využívanie vlastných materiálnych zdrojov (kompostáreň, štiepkovanie, skleníkové
hospodárstvo),
podporovať revitalizáciu zanedbaných, opustených, neupravených rozsiahlych výrobných
areálov a opustených rekreačných zariadení a pod.
vytvárať podmienky pre výsadbu izolačnej a hygienickej zelene v okolí hospodárskych dvorov,
výrobných areálov, osobitne z estetického a hygienického hľadiska formou výsadby vzrastlých
stromov po obvode prevádzok,
v rámci sadovníckych úprav používať len pôvodný rastlinný materiál potenciálnej druhovej
vegetácie miestnej proveniencie,
podporovať „zelené cesty“ (greenways),
z hľadiska požiadaviek na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy dbať na použitie vhodných
sortimentov drevín so zohľadnením meniacich sa klimatických podmienok,
umožniť zadržiavanie (retenciu) a infiltráciu dažďových vôd na jednotlivých plochách zelene,
pri urbanizácii územia rešpektovať uznesenie vlády SR9, hlavne dbať o aplikáciu adaptačných
opatrení,10
dodržiavať a uplatňovať metodicky odporúčané štandardy plôch zelene podľa metodickej
príručky – Štandardy minimálnej vybavenosti obcí11.

Návrh ekostabilizačných opatrení pre ornú pôdu
V rámci ochrany a racionálneho využívania poľnohospodárskej pôdy je potrebné:
Uznesenie vlády SR č. 148/2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
Viď. Kap. 11.3.1 Návrh ekostabilizačných opatrení v zmysle Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
11 Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (MDVRR SR 2010)
9

10
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v rámci optimálnejšieho usporiadania ornej pôdy rozčleniť veľkoblokovú ornú pôdu na menšie
celky a vzniknuté hranice doplniť pásmi nelesnej drevinnej vegetácie (líniová zeleň),
eliminovať pestovanie monokultúr zavedením osevných postupov so striedaním plodín,
v miestach kontaktu ornej pôdy s prvkami územného systému ekologickej stability prejsť
k menšej parcelácii a zmene využívania - vytvoriť tzv. pufračnú zónu z travobylinných porastov
porastov a maloblokovej ornej pôdy,
minimalizovať záber kvalitnej ornej pôdy na nepoľnohospodárske účely,
na poľných cestách doplniť stromoradia s krovinným plášťom,
zachovať existujúcu maloblokovú ornú pôdu,
na pôdach ohrozených eróziou aplikovať protierózne opatrenia,
vylúčiť pestovanie plodín podporujúcich eróziu,
obmedziť používanie agrochemikálií.

Návrh ekostabilizačných opatrení z hľadiska ochrany a využívania lesných porastov
V rámci ochrany a racionálneho využívania lesných porastov je potrebné:
•
•
•
•
•

•
•

lesné porasty obhospodarovať v súlade so schváleným a platným Programom starostlivosti o les,
v porastoch s vhodným drevinovým zložením a štruktúrou používať podrastový a výberkový
hospodársky spôsob,
eliminovať výsadbu monokultúr a prebierkou odstraňovať nepôvodné a invázne druhy a postupne
ich nahrádzať druhmi potenciálnej prirodzenej vegetácie,
pri obhospodarovaní lesov ponechať aj mŕtve drevo, ktoré je dôležité pre niektoré druhy
organizmov ako aj stromy s dutinami,
optimálne využívať lesnú dopravnú sieť, pri ťažbe používať šetrné postupy a spôsoby približovania
dreva, sklady a manipulačné priestory umiestňovať s ohľadom na potenciálnu náchylnosť k ryhovej
erózii,
uplatňovať biologické metódy potláčania hospodárskych škodcov,
zabrániť šíreniu inváznych druhov drevín a zabezpečiť odstraňovanie náletových drevín.

Návrh opatrení pre zložky životného prostredia
• v zmysle platných právnych predpisov o ochrane vôd 12, zabezpečiť účinnú ochranu povrchových
a podzemných vôd pred degradáciou a ich trvalo udržateľné využívanie,
• dažďovú kanalizáciu riešiť vo forme otvorených rigolov, prípadne dažďových zberačov, na
pozemkoch jednotlivých rodinných domov vybudovať dažďové nádrže na polievanie záhrad
a zelene,
• z hľadiska ochrany ovzdušia obce rešpektovať ustanovenia vyplývajúce z platných z právnych
predpisov o ovzduší 13,
• do obytných a zmiešaných území, území občianskej vybavenosti, neumiestňovať zariadenia a
služby s negatívnym dopadom na ŽP – vylúčiť zariadenia so SZZO a VZZO 14,
• neumiestňovať do existujúcich výrobných území zariadenia a prevádzky so stredným alebo veľkým
zdrojom znečistenia ovzdušia, preferovať trvalo udržateľné formy a postupy výroby,
• zabezpečiť monitoring kvality ovzdušia, evidujúci produkciu emisií z domácich zdrojov, ako aj z
okolitých zdrojov mimo riešeného územia,
• emisie zo stacionárnych zdrojov je potrebné odvádzať do ovzdušia tak, aby nespôsobovali
12 zákon 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov
13 zákon 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
14 SZZO – stredný zdroj znečistenia ovzdušia, VZZO – veľký zdroj znečistenia ovzdušia
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významné znečistenie ovzdušia, odvod emisií riešiť tak, aby bol umožnený ich nerušený transport
voľným prúdením a zabezpečený dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok v súlade
s normami kvality ovzdušia a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného
prostredia,
nákladnej a tranzitnej automobilovej doprave vytvárať postupnou rekonštrukciou siete mestských
komunikácií, podmienky pre racionalizáciu prepravných vzťahov a zníženie spalín,
zabezpečiť výsadbu ako aj následnú starostlivosť o ochrannú a izolačnú zeleň v blízkosti
frekventovaných komunikácií,
v blízkosti výrobných a poľnohospodárskych areálov vytvoriť tzv. pufračné zóny tvorené
ochrannou a izolačnou zeleňou na zmiernenie negatívnych účinkov medzi územiami s odlišným
funkčným využitím,
eliminovať negatívny vplyv intenzívnej poľnohospodárskej výroby na obytné územia v dotyku
obytného územia a veľkoblokovej ornej pôdy výsadbou hygienicko-izolačnej zelene,
rešpektovať požiadavky na tiché obytné prostredia v špecifickej historickej urbanistickej štruktúre
centálnej časti obce,
pre potreby relevantného stanovenia opatrení z hľadiska hlukovej záťaže obce, zabezpečiť
vypracovanie špecifických hlukových štúdií, resp. hlukovej mapy územia obce,
na hraniciach bývania s plochami výroby a podnikateľských aktivít umiestňovať len výrobné
prevádzky, ktoré s vlastnou špecializáciou nebudú po stránke hlučnosti znečisťovania ovzdušia
negatívne vplývať na okolité prostredie,
zabezpečiť realizáciu pásov zelene s ochrannou a izolačnou funkciou pozdĺž ciest a cestných
komunikácií (zvyšovaním množstva krajinnej zelene prispieť ku eliminácii hluku v území),
na území obce dôsledne presadzovať navrhovaný základný komunikačný systém a doplnkový
komunikačný systém, s nasledovnými základnými opatreniami:
o návrh trasy cesty R2 s preložnou I/9 podľa návrhu VÚC TSK a tvorba protihlukovej steny,
prípadne zeleného pásu podľa ÚPN obce, s cieľom zníženia hladiny hluku na intenzitu
o na území obce presadzovať systém udržateľnej mobility (vytvorenie integrovanej osobnej
železničnej, autobusovej zastávky a cyklistickej dopravy obce Mníchova Lehota, pre lepšiu
dostupnosť do okolitých miest,
o zvýšiť bezpečnosť cestnej dopravy a pobytu ľudí vo verejnom priestore ulíc,
o doplnenia lokálnych cyklistických cestičiek a chodníkov pri hlavných komunikáciách a mimo
zastavaného územia,
o zmenami kategórie MK na obytné ulice zvýšiť kvalitu života v obce,
o pripojením cyklotrás obce na regionálne cyklistické ťahy pozdĺž Váhu naprieč, spojené
s krajinnou štruktúrou poľných ciest ovplyvniť ekologizáciu dopravného procesu.
eliminovať nepriaznivé vplyvy železničnej a cestnej dopravy na obytné prostredie protihlukovými
opatreniami a výsadbou izolačnej zelene v dotknutých lokalitách,
stavby poľnohospodárskeho drobnochovu umiestňovať iba v okrajových častiach obce
v dostatočnej vzdialenosti od stavieb na bývanie,
postup stanovenia presnej objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu, priepustnosti
základových pôd riešeného územia vykonať pri výstavbe v ďalších stupňoch projektovej
dokumentácie v zmysle príslušných legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany.
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V. POROVNANIE VARIANTOV (VRÁTANE POROVNANIA S NULOVÝM VARIANTOM)
1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.
Cieľom hodnotenia je vybrať optimálne riešenie, alebo optimálny variant riešenia v procesoch
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. V tejto úrovni
územnoplánovacej dokumentácie možno stanoviť zásady pre výber kritérií pre tieto hodnotenia.
Kritériá vychádzajú z požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja, ktorý označuje formu takého
spoločenského rozvoja, ktorý zohľadňuje a rešpektuje prírodné podmienky.
V tejto úrovni spracovania územnoplánovacej dokumentácie (Návrh) nemožno definovať konkrétne
kvantifikovateľné kritériá pre porovnanie variantov. Pri hodnotení investičných zámerov sme navrhli
pre porovnanie variantov preferovať tieto kritériá:
• predpokladané vplyvy na geologické pomery
• predpokladané vplyvy na miestnu klímu a ovzdušie
• predpokladané vplyvy na hydrologické pomery a kvalitu vôd
• predpokladané vplyvy na pôdu
• predpokladané vplyvy na chránené územia prírody a prírodné zdroje
• predpokladané vplyvy na prvky územného systému ekologickej stability
• predpokladané vplyvy na obyvateľstvo, vrátane zdravia
• vplyv riešenia na krajinný obraz územia
• predpokladané vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
• predpokladané vplyvy na rekreáciu
• miera koncentrácie aktivít v území.
Uzavrieť problematiku výberu optimálneho variantu návrhu ÚPN obce Mníchova Lehota bude možné
až na záver posudzovania strategického dokumentu Územného plánu obce Mníchova Lehota, po jeho
prerokovaní s dotknutými orgánmi a verejnosťou.

2. Porovnanie variantov.
2.1 Nulový variant
Nulový variant by v prípade obec Mníchova Lehota predstavoval nespracovávanie územnoplánovacej
dokumentácie, čo by pre obec znamenalo, že by sa rozvoj obce riadil podľa Územného plánu Mníchova
Lehota (2010) v zmysle zmien a doplnkov. ÚPN-O Mníchova Lehota schválený Obecným
zastupiteľstvom uznesením č. 8/2010 zo dňa 26.11.2010. Zmeny a doplnky č. 1 UPN-O Mníchova
Lehota boli vypracované v roku 2016.
Ako vyplýva z ustanovenia § 1 zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon), základným cieľom územnoplánovacej
dokumentácie obce je podľa sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie
územia, určiť jeho zásady, navrhnúť vecnú a časovú koordináciu činnosti ovplyvňujúcich životné
prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v
súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý
súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie
ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných
zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

2.2 Riešenie návrhu ÚPN-O Mníchova Lehota
Potreba spracovania novej územnoplánovacej dokumentácie vyplynula predovšetkým z nutnosti
reagovať na nové zámery na využitie územia v dobe, ktorá sa výrazne odlišuje od legislatívnej situácie
z obdobia spracovania doteraz platného územného plánu a taktiež na zmenené územno-technické a
socio-ekonomické podmienky.
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Od schválenia ÚPN došlo v oblasti územného plánovania k zásadným zmenám a to: viac krát
novelizovaný stavebný zákon, boli schválené dokumentácie na regionálnej úrovni (Zmeny a doplnky č.
3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja schválený v roku 2018), na celoštátnej úrovni schválená
územnoplánovacia dokumentácia KÚRS 2001 v znení Zmien a doplnkov č. 1 z roku 2011, v znení zmien
a doplnkov, Metodické usmernenie na vypracovanie ÚPN – O. Okrem toho bolo vypracovaných viacero
strategických dokumentov na celoštátnej, regionálne a komunálnej úrovni, zmena právnych predpisov.
Uvedené skutočnosti zásadne ovplyvňujú metodiku spracovania ÚPN obce, definovanie cieľov
a požiadaviek na špecifikovanie systému priestorovej a funkčnej regulácie územia obce.

Hlavné princípy urbanistickej koncepcie
Ako kľúčové princípy územného rozvoja pre obce Mníchova Lehota možno formulovať:
1. Kompaktný územný rozvoj obce a intenciách udržateľného rozvoja (v nadväznosti na
existujúcu štruktúru) reurbanizácia
a. efektívne využívanie existujúceho zastavaného územia 15 znovuvyužitím zanedbaných
alebo nefunkčných území
s dôrazom na polyfunkčné využitie územia,
b. vonkajší rozvoj založený na zamedzení plytvania územím a ochrane
poľnohospodárskej pôdy,
2. Zachovanie historicky hodnotnej vidieckej urbanistickej štruktúry a krajinnej štruktúry
3. Stabilizácia centra – zvrátenie negatívneho trendu dezintegrácie historického mestského jadra
a priľahlého územia + pešia zóna, odľahčenie od intenzívnej cestnej dopravy a prehodnotenie
nevhodnej funkčnej skladby najmä v centrálnych polohách obce
4. Revitalizácia a previazanie obce s riekou – vytvorenie nábrežia Turnianskeho potoka
a ostatnými miestnymi potokmi
5. Zachovanie, revitalizácia a tvorba nových kvalitných verejných priestorov, parkov a rekreačnej
zelene a zachovanie čo najväčšej miery podielu zelene v rámci zastavaného územia obce

Smery územného rozvoja
Zhodnotením prírodných a územno-technických podmienok, predpokladanej funkčnej náplne,
priestorového rozsahu a ďalších kľúčových atribútov je možné určiť celkový potenciál a odstupňovať
význam rozvojového smeru pre obec:
1. hlavný (dominantný) rozvojový smer – severný (S),
2. vedľajší (podružný) rozvojový smer – stred
3. doplnkový rozvojový smer – južný smer (J) (Jarky)
Podružné a doplnkové smery diverzifikujú rozvojový potenciál obce a čiastočne vyvažujú
nerovnomerný priestorový rozvoj obce, spôsobený dominanciou hlavného rozvojového smeru.

Severný rozvojový smer
Severný rozvojový smer predstavuje v urbanistickej koncepcii hlavný, dominantný smer územného
rozvoja obce s najväčším rozvojovým potenciálom tak z priestorového ako aj z funkčného hľadiska.
Daný rozvojový smer sa nachádza na severnej časti obce pri hlavnej cestnej komunikácií smer Soblahov
a Trenčianska Turná až po centrum obce. Priestorovo ide jestvujúce zastavanú územie obce a
o poľnohospodárske pôdy, ktoré obklopujú existujúcu zástavbu. Územne je vymedziteľný obytnou

15

prehodnotenie alebo opätovné využitie územia formou adaptácie, transformácie alebo intenzifikácie
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zástavbou a Turnianskym potokom, pričom zahŕňa priestory na oboch stranách vodných tokov, najmä
smerom na východ.
Z hľadiska územných predpokladov a vo väzbe na okolité funkcie priestor umožňuje umiestnenie
komplexnej a zároveň rôznorodej palety funkcií: od obytnej a rekreačnej, cez obchodnú až
po polyfunkčnú. Severný rozvojový smer zahŕňa:
1. rozšírenie plôch bývania vo väzbe na pôvodnú obytnú časť
2. vytvorenie polyfunkčkého územia, bývanie s občianskou vybavenosťou
3. vytvorenie rekreačno-športového územia a sprievodnej zelene vo väzbe na navrhované plochy
bývania a okolitú krajinu
4. rozvoj nadregionálnej cestnej siete – návrh rýchlostnej cesty R2 s odpočívadlom
5. rozšírenie plôch zelene – zachovanie lužných lesov, izolačná, liniová a vodozádržná zeleň popri
komunikácii I./9 a R2
6. rozvoj skladového hospodárstva s väzbou na poľnohospodárstvo
7. vytvorenie vodnej plochy, slúžiace ako protipožiarná nádrž
8. rozšírenie statickej dopravy obce
9. ekoturizmus, agroturizmus a rekreácia v prírodnom prostredí.

Rozvojový smer – centrálna časť
Rozvojový smer centrál predstavuje v urbanistickej koncepcii druhý nadôležitejší a rozvojový smer
obce s podružným významom voči hlavnému rozvojomé smeru. Intenzifikácia zástavby v intraviláne na
málo využívaných plôch záhrad a využitie existujúcich prieluk na rozšírenie plôch bývania, občianskej
vybavenosti a rekreácie so silnou väzbou na pôvodnú obytnú zónu bude prisprievať kompaktnosti,
dobrej prepojenosti a ekologickosti obce. Priestor má vysoký rozvojový potenciál najmä z dlhdobého
hľadiska.
Priestorovo ide najmä o nezastavané územie priamo v intraviláne obce, ktorého postupnou
urbanizáciou sa podporí kompaktný rozvoj obce a kompozičné vyváženie jeho pôdorysu. Daný
rozvojový smer (centrálny). Územne je vymedziteľný obytnou zástavbou od futbalového ihriska až po
priemyselné územia (Colas Slovakia a.s.) a Turnianskym potokom, pričom zahŕňa priestory na oboch
stranách vodných tokov (aj časť Drahy a okolitá krajina s rekreačnými plochami).
Z hľadiska územných predpokladov a vo väzbe na okolie prevažuje pre rozvojový smer návrh
občianskej vybavenosti, statickej dopravy, agrotuzmu, ekoturizmu, rekreácia v prírodnom prostredí,
rekreácie v kombinácii s obytným územím.

Južný rozvojový smer (Jarky)
Južný rozvojový smer má v urbanistickej koncepcii doplnkový význam voči hlavnému rozvojovému
smeru. Rozvojový potenciál sa viaže na obytnú zónu Jarky. Priestorovo ide o nezastavané územie
v priamom dotyku so zástavbou rodinných domov, ktoré rovnako umožňuje kompozičné dotvorenie
pôdorysu miestnej časti obce a jeho kompaktný rozvoj. Z hľadiska územných predpokladov a vo väzbe
na okolie prevažuje pre rozvojový smer návrh obytnej funkcie. Z hľadiska územný predpokladov a vo
väzbe na okolie prevažuje pre rozvoj obytnej funckie v rodinných domov.

Koncepcia priestorového rozvoja obce
Koncepcia rozvoja priestorového usporiadania obce vychádza zo súčasného funkčného a
priestorového usporiadania územia obce – jeho krajinnej a urbanistickej štruktúry, ktoré s ohľadom
na formulované tézy a princípy územného rozvoja, stanovené smery územného rozvoja, rozvojové
potreby obce a požiadavky verejného a súkromného charakteru mení, dopĺňa a rozširuje. Zároveň sa
snaží zohľadniť všetky rozvojové determinanty, ktoré podmieňujú, ovplyvňujú alebo limitujú možné
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funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia, riešiť identifikované problémy, zosúladiť strety
záujmov v území a zabezpečiť rovnovážny a udržateľný rozvoj v zmysle stanovených téz.
Koncepcia priestorového rozvoja obce rieši rovnako urbanistický rozvoj sídelného prostredia,
reprezentovaný urbanistickou koncepciou a rozvoj krajiny v podobe krajinnej koncepcie, ktorá je
riešená v samostatnej kapitole.
Urbanistická koncepcia rozvoja sa snaží zvyšovať prírastok obyvateľstva a suburbanizačné trendy
zvyšovaním atraktivity obce, optimalizáciou priestorového usporiadania a funkčnej komplexity územia
obce, zvyšovaním kvality alebo transformáciou existujúcej urbanistickej štruktúry a zároveň
vytvorením ponuky nový rozvojových plôch.
Návrhový horizont rozvojovej koncepcie je nastavený v zmysle Zadania do roku 2040. Rozvojový
potenciál územia obce za horizontom roku 2040 nie je v urbanistickej koncepcii zahrnutý ani
vyhodnotený, naznačuje len možný výhľad – územnú rezervu pre rozvoj obce v budúcnosti.
Návrh urbanistickej koncepcie vychádza zo strategickej a programovej časti Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mníchova Lehota do rok 2023, ktoré premieta do územnej roviny.
Urbanistická koncepcia však vzhľadom na vzdialenejší cieľový horizont umožňuje vytvoriť výrazne širší
priestor pre územný a socioekonomický rozvoj obce, s cieľom zvrátenia negatívnych demografických
trendov, prehodnotením a aktiváciou územných rezerv a stimuláciou nových územných rozvojov.

2.2.3 Charakteristika variantov
VARIANT I. – Konzervatívny – stabilizácia obce a vyvážený rozvoj
Prvý variant urbanistickej koncepcie je zameraný na priestorovo racionálny a z dlhodobého
územnotechnického hľadiska udržateľný rozvoj obce. Pre optimálno-udržateľnú formu smerovania
rozvoja obce možno špecifikovať nasledovné princípy:
•

•
•
•
•

orientácia vývoja obce „dovnútra“, čo predstavuje prehodnotenie existujúcej urbanistickej
štruktúry obce, transformácia a následné využitie nefunkčných a devastovaných území, zmena
funkčného využitia územia, využitie prieluk,
tvorba novej časti na severnej strany obce, v smere na Soblahov s prevažne obytnou funkciou,
dôraz na existujúcu vnútornú urbanistickú štruktúru obce s cieľom zvyšovania kvality
a komplexity existujúceho prostredia obce, znižovania zásahov do prírodnej krajiny,
aplikácia a presadenie princípov trvalo udržateľného vývoja do všetkých oblastí života obce,
dôraz na existujúcu kostru zelených plôch obce, doplnenie a kompletizácia zelených plôch,
s cieľom previazania na krajinu.

Vnútorná transformácia obce
Z pohľadu filozofie I. variantu ide v rámci vnútorného priestoru obce o transformáciu jednotlivých
plôch, ktorá sa zameriava na:
•
•
•
•

kompletizáciu a dobudovanie územia v rámci stabilizovaných plôch,
presadenie transformačných procesov (napr. zmena územia),
využitie existujúcich prieluk v zastavanom území na intenzifikáciu zástavby rodinných domov,
zmenu využitia nefunkčných plôch/areálov ich adaptáciou alebo celkovou prestavbou a
dobudovanie urbanisticky nedefinovaných lokalít.

Transformácia a rozvoj periférnych území
Je založená na dotvorení a kompletizácii urbanistickej štruktúry prevažne obytných území
a vybavenostných funkcií :
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•

tvroba nových rozvojových území zahŕňa:
o vybudovanie plôch bývania v rodinných domoch, zmiešané územie bývania
a občiasnkej vybavenosti a rekreačných plôch s nadväznosťou na pôvodnú zástavbu
obce
o vybudovanie nových rozvojových plôch pre občiansku vybavenosť a rekreáciu
v prírodnom prostredí, územia agrotuzmu a ekoturizmu,
o transformácia usadlostí za zeležnicou na individuálne rekreačné územia
o tvorba zelených plôch, parkovej zelene a sprievodnej, izolačnej zelene popri
komunikáciach a nových lokalitách obytného územia.

2.2.3 Zhrnutie
Nulový variant by v prípade obce Mníchova Lehota predstavoval nespracovávanie územnoplánovacej
dokumentácie, čo by pre obec znamenalo, že nebude mať dokument, ktorý stanoví regulačné princípy
a zásady funkčného využitia územia a priestorového usporiadania tak pre stabilizované územie,
rozvojové územia a prírodnú krajinu, zohľadní nové zámery na využitie územia, pričom sa nezohľadní
nová legislatívna situácia ako aj koncepcia rozvoja obce a kraja.
Návrh územného plánu rieši rozvoj obce komplexne. Okrem plôch pre bývanie navrhuje doplnenie
urbanistickej štruktúry obce o nové plochy občianskej vybavenosti, rekreácie a zelene, čím sa kladie
dôraz na zachovávanie plošne rovnomerného a funkčne vyváženého rozvoja obce. Rozvoj je
realizovaný prirodzeným napojením na existujúcu urbanistickú štruktúru pomocou nových
komunikácií, ktoré spolu s existujúcou dopravnou kostrou tvoria jeden organický, funkčný celok.
Variant I. návrhu rozvoja obce sa líšia rozsahom rozvojových území a spôsobe ich priestorovej
konfigurácie. Variant urbanistickej koncepcie je zameraný na priestorovo vyrovnanejší, racionálnejší a
z dlhodobého územnotechnického hľadiska udržateľný rozvoj obce. Filozofia vychádza z komplexného
zhodnotenia existujúceho funkčného využitia a priestorového usporiadania obce, územných
predpokladov rozvoja vo vzťahu na retrospektívy demografický vývoj, demografické trendy vývoja
obce, demografické prognózy, zabezpečenie dopravnej a technickej infraštruktúry obce. Rovnako ako
pri optimálno-udržateľnej forme rozvoja obce je koncepcia rozvoja ovplyvnená komplexným
zhodnotením a vzájomným previazaním všetkých funkčných zložiek tvoriacich organizmus obce,
pričom však počíta s dynamickejšími vonkajšími vplyvmi na rozvoj obce (napr. nové obytné lokality,
občianska vybavenosť, priemysel, rekreácia, šport), na ktoré musí byť obec z hľadiska
územnotechnických podmienok pripravená.
Z posúdenia vplyvov variantu I. ÚPN obce Mníchova Lehota na geologické a geomorfologické pomery,
nerastné suroviny, geodynamické javy sa nepredpokladá žiadny vplyv.
Z posúdenia vplyvov variantu I. ÚPN obce Mníchova Lehota na klimatické pomery ako aj kvalitu
ovzdušia sa nepredpokladajú významné vplyvy. Kvalitu ovzdušia môže mierne ovplyvniť intenzívna
premávka automobilov na navrhovanej rýchlostnej ceste R2.
Z hľadiska posúdenia vplyvov variantu I. ÚPN obce Mníchova Lehota na hydrologické pomery ako aj
kvalitu podzemných a povrchových vôd sa nepredpokladajú významnejšie vplyvy.
Pri posúdení vplyvov variantu I.ÚPN obce Mníchova Lehota na poľnohospodársku pôdu, možno za
najväčší vplyv považovať záber poľnohospodárskej pôdy. Napriek záberu poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske účely, možno skonštatovať, že navrhované lokality sú navrhnuté v nadväznosti
na zastavané územie a existujúcu infraštruktúru, teda nebude narušená ucelenosť honov, ani nedôjde
k fragmentácii a izolácii poľnohospodárskej pôdy. Realizácia rozvojových lokalít navrhnutých vo
variante I. v návrhu ÚPN obce Mníchova Lehota nebude mať vplyv na kontamináciu pôdy ani fyzikálne
degradačné procesy ako sú vodná a veterná erózia a kompakcia pôdy.
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Pri posúdení vplyvov variantu I. ÚPN obce Mníchova Lehota na chránené územia, územia Natura 2000,
prvky ÚSES, MÚSES ako aj prírodné zdroje, možno skonštatovať, že ani jedna navrhovaná lokalita
nebude mať zásadný negatívny vplyv na chránené územia a prírodné zdroje.
Návrh ÚPN-O Mníchova Lehota nebude mať vplyv ani na vzdialenejšie územia sústavy Natura 2000,
ktoré sa nachádzajú mimo riešeného územia.
Hodnotenie konkrétnych vplyvov na chránené územia, ochranné pásma a prvky územného systému
ekologickej stability bude potrebné uskutočniť v rámci posúdenia vplyvov jednotlivých konkrétnych
navrhovaných činností v rámci procesu posudzovania vplyvov v zmysle platnej legislatívy.
Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo a zdravie je výhodný návrh I., kde sa predpokladá nižšie zaťaženie
zložiek životného prostredia, čo znamená menšie riziko poškodenia ŽP s prípadnými dopadmi na
zdravie ľudí. Variant I. vo väčšej miere rešpektuje ekologické limity krajiny a predstavuje vhodnejší
spôsob využívania krajiny navrhnutými antropickými aktivitami. Socioekonomický rozvoj súčasne bude
postačujúci na zachovanie pracovných príležitostí a tým aj na pozitívny demografický vývoj.
Z hľadiska vplyvov na krajinu nie sú predpokladané významné negatívne vplyvy. V predloženej
dokumentácii sa navrhujú nové lokality rozvoja obce, čím dôjde k zmene priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia. Tento rozvoj však nadväzuje na súčasnú sídelnú a dopravnú štruktúru,
teda možno skonštatovať, že navrhnuté zmeny prispejú k rozvoju obce a skvalitneniu životného
prostredia. Záväzným regulatívom v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie je obmedzenie
výšky objektov a min. index zelene v nových rozvojových lokalitách, tak aby bola zachovaná tradičná
mierka vidieckej zástavby.
Predpokladané vplyvy na kultúrne a historické pamiatky a archeologické lokality sú nulové.
Z hľadiska posúdenia vplyvu na rozvoj cestovného ruchu možno návrh hodnotiť pozitívne. Podmienky
pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu predurčujú v obci rozvíjať aktivity súvisiace s pobytom
v prírode. Celkovo možno zhodnotiť, že návrh územného plánu obce Mnichova Lehota vytvára
predpoklady pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v obci ako aj regióne.
Na základe zhodnotenia variantu I., možno skonštatovať, že z návrhu ÚPN obce Mníchova Lehota
nevyplývajú žiadne závažné vplyvy, ktoré by predstavovali ohrozenie súčasného stavu životného
prostredia v riešenom území. Z hľadiska splnenia požiadaviek zadania urbanistickej koncepcie,
posúdenia socioekonomických a environmentálnych vplyvov je preferovaný variant I., ktorý
predstavuje optimálne riešenie z pohľadu dlhodobej perspektívy rozvoja obce Mníchova Lehota.

SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU – NÁVRH ÚPN OBCE MNÍCHOVA LEHOTA

86

VI. METÓDY POUŽITÉ V PROCESE HODNOTENIA VPLYVOV ÚZEMNOPLÁNOVACEJ
DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE A SPÔSOB A ZDROJE
ZÍSKAVANIA ÚDAJOV O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA
Proces hodnotenia vychádzal metodicky najmä zo zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie v znení neskorších predpisov. Samotný Návrh územného plánu vychádza z
komplexných prieskumov a rozborov, krajinnoekologického plánu a zadania, ktoré analyzovali stav
životného prostredia a problematiku ochrany prírody a tvorby krajiny.
V procese hodnotenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie boli použité ako
hlavné zdroje informácií tieto dokumenty:
Proces hodnotenia vychádzal metodicky najmä zo zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie v znení neskorších predpisov. Samotný Návrh územného plánu vychádza z
komplexných prieskumov a rozborov, krajinnoekologického plánu a zadania, ktoré analyzovali stav
životného prostredia a problematiku ochrany prírody a tvorby krajiny.
V procese hodnotenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie boli použité ako
hlavné zdroje informácií tieto dokumenty:
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, schválená uznesením vlády SR č. 1033 zo dňa
31.10.2001, záväzná časť - vyhlásená Nariadením vlády SR č. 528 zo dňa 14.08.2002, KURS
2011 – zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001, ktorú 10. 8. 2011 schválené vládou SR uznesením č.
513/2011,
ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a Nariadenie vlády SR č. 149/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť územného plánu VÚC Trenčiansky kraj (AŽ PROJEKT Bratislava 1997) Zmeny
a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č. 1/2004 - Všeobecne záväzné nariadenie TSK
č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja
schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č.260/2004 (AŽ PROJEKT Bratislava 2004), v znení
VZN č. 8/2011 zo dňa 26.10.2011, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti ÚPN
VÚC Trenčianskeho kraja, v znení uznesenia č. 98/2018 zo dňa 28.05.2018, ktorým boli
schválené zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a VZN TSK č. 7/2018, ktorým sa
vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3.,
Program rozvoja obce Mníchova Lehota do roku 2023,
Ochrana prírody a krajiny, ŠOP SR, 2020,
Plán dopravnej obsluhy TSK,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK 2013 – 2023,
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK 2015 – 2020,
Stratégia rozvoja vidieka 2013 - 2020
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Trenčín, Králik a kol., 1993,
Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho na roky 2016 – 2020,
Dokumentácie RÚSES pre okresy Trenčín a Ilava (SAŽP, 2014),
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2020,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Bielokarpatsko – Trenčianskeho
mikroregiónu do roku 2013 (2005)
Regionálna surovinová politika pre oblasť nerastných surovín Trenčianskeho kraja, ŠGÚDŠ,
Bratislava,
Program odpadového hospodárstva SR
Vydané územné a stavebné povolenia na stavby v čase spracovávania dokumentácie,
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Uznesenia obecného zastupiteľstva v obci Mníchova Lehota ktoré riešia požiadavky súvisiace
s ÚPD,
Územnoplánovacie podklady – Urbanistické štúdie vypracované v čase spracovávania
dokumentácie,
Krajinnoekologický plán obce Mníchova Lehota, AŽ PROJEKT s.r.o., 2020,
Prieskumy a rozbory ÚPN-O Mníchova Lehota, AŽ PROJEKT s.r.o., 2020,
Zadanie ÚPN-O Mníchova Lehota, schválené Uznesením Obecné zastupiteľstvo č.
352/2021/OZ zo dňa 12.02.2021,
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán obce Mníchova Lehota“ (list č.
OU-TN-OSZP3-2021/005719 - 023 zo dňa 04.03.2021),
Biotopy Slovenska : Príručka k mapovaniu a katalóg biotopov. Bratislava : ÚKE SAV, 1996
Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky, MŽP SR a SAŽP, 2010,
Atlas krajiny Slovenskej republiky. MŽP SR, Bratislava, 2002, Esprit spol. s r.o. Banská Štiavnica,
2002,
Biotopy Slovenska, Ústav krajinnej ekológie SAV, 1996,
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2012, SHMÚ 2014 - 2019,
Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2010, MŽP SR a SHMÚ, 2011,
Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2011, MŽP SR a SHMÚ, 2012,
Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2012, MŽP SR a SHMÚ, 2013,
Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2013, MŽP SR a SHMÚ, 2014,
Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2014, MŽP SR a SHMÚ, 2015,
Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2015, MŽP SR a SHMÚ, 2016,
Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, metodická príručka pre obstarávateľov a
spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie, Aktualizácia, URBION Bratislava, 2010,
Izakovičová, Z., et al.: Environmentálne hodnotenie sídelného prostredia, 2001,
Michalko, J. a kol. (1985): Geobotanická mapa ČSSR – SSR, Mapová a textová časť,
MŽP SR: Metodický postup spracovania KEP v rámci prieskumov a rozborov územného plánu
obce, 2001,
Izakovičová, Z., et al.: Metodické pokyny na vypracovanie projektov regionálnych ÚSES
a miestnych ÚSES, 2000,
www.statistics.sk,
www.shmu.sk,
www.sazp.sk,
www.neis.sk,
www.geology.sk
www.sopsr.sk
www.enviroportal.sk,.
terénny prieskum zameraný na geomorfologické mapovanie, mapovanie súčasnej krajinnej
štruktúry a prieskum socioekonomických javov.

Na základe týchto informácií boli skoncipované údaje o vstupoch a výstupoch, charakteristika
súčasného stavu životného prostredia a zhodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej
dokumentácie na životné prostredie.
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VII. NEDOSTATKY A NEURČITOSTI V POZNATKOCH, KTORÉ SA VYSKYTLI PRI
VYPRACÚVANÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ
Pri vypracovaní správy bolo problematické zdôvodňovanie vplyvov „územnoplánovacej
dokumentácie“ na životné prostredie. Samotný územný plán nemá priamy vplyv na životné prostredie,
pretože ide o plánovací dokument a jeho riešenie vychádza z princípov trvalo udržateľného rozvoja.
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VIII. VŠEOBECNE ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE
Návrh územného plánu obce Mníchova Lehota vychádza z odborných poznatkov a analýz, ktoré boli
vypracované podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii. Už v procese tvorby spracovatelia územného plánu hľadajú a
navrhujú spôsoby riešenia problémov rozvoja územia tak, aby nedochádzalo k zhoršovaniu stavu
životného prostredia a aby sa jestvujúce problémy riešili. Pri spracovaní územného plánu boli
rešpektované záväzné časti ÚPN-R Trenčianskeho samosprávneho kraja.
V procese vypracovania Správy o hodnotení ÚPN obce Mníchova Lehota boli vyhodnotené
pripomienky k Oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Mníchova Lehota“.
Relevantné pripomienky boli zapracované do Správy o hodnotení a budú zapracované aj v návrhu
ÚPN-O Mníchova Lehota.
Vplyv jednotlivých rozvojových lokalít na životné prostredie bude v prípade splnenia limitov Prílohy č.
8 zákona 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov potrebné posúdiť v rámci samostatného procesu
posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle platnej legislatívy.
Návrh urbanistickej koncepcie je zameraný na priestorovo vyrovnanejší, racionálnejší a z dlhodobého
územnotechnického hľadiska udržateľný rozvoj obce. Filozofia I. variantu vychádza z komplexného
zhodnotenia existujúceho funkčného využitia a priestorového usporiadania obce, územných
predpokladov rozvoja vo vzťahu na retrospektívy demografický vývoj, demografické trendy vývoja
obce, demografické prognózy, zabezpečenie dopravnej a technickej infraštruktúry obce.
Z komplexného posúdenia vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov vyšlo, že návrh
riešenia ÚPN-O Mníchova Lehota je vyhovujúci z hľadiska posúdenia vplyvov na geologické
geomorfologické pomery, klimatické pomery, kultúrne a historické pamiatky. Variant I. sa javí
výhodý z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo, vplyvov ovzdušie, vplyvov na hydrologické pomery,
vplyvov na pôdu, vplyvov na chránené územia, územia NATURA 2000, prvky ÚSES ako aj prírodné
zdroje, faunu a flóru, vplyvov na krajinu a mieru koncentrácie aktivít.
Záverom konštatujeme, že návrh riešenia územného plánu vo variante I. predstavuje vhodný
rozvojový dokument pre obce Mníchova Lehota v dlhodobom horizonte, umožňuje primeraný rozvoj
v oblasti bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, zelene. Neprináša žiadne návrhy, ktoré by
neúmerne zhoršovali životné prostredie, poškodzovali prírodu a krajinu a negatívne vplývali na
zdravie obyvateľov. Riešenie prináša územné predpoklady pre výrazné skvalitnenie životného
prostredia, revitalizáciu prírodného zázemia a tvarovanie krajiny so zvýšením ekologickej stability.
Na základe komplexného vyhodnotenia očakávaných vplyvov ÚPN-O Mníchova Lehota - Návrh
odporúčame preferovať variant I.

SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU – NÁVRH ÚPN OBCE MNÍCHOVA LEHOTA

90

IX. ZOZNAM RIEŠITEĽOV A ORGANIZÁCIÍ, KTORÉ SA NA VYPRACOVANÍ SPRÁVY O
HODNOTENÍ PODIEĽALI, ICH PODPIS (PEČIATKA)
Predkladaná Správa o hodnotení ÚPN obce Mníchova Lehota - Návrh bola vypracovaná:
Ing. Mária Krumpolcová
AŽ PROJEKT s. r. o.
Bezručova 5
811 09 Bratislava
maria.krumpolcova@azprojekt.sk
+421 2 455 238 96
Ing. Blanka Pavelková
AŽ PROJEKT s. r. o.
Bezručova 5
811 09 Bratislava
blanka.pavelkova@azprojekt.sk
+421 2 455 238 96

X. ZOZNAM DOPLŇUJÚCICH ANALYTICKÝCH SPRÁV A ŠTÚDIÍ, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII
U NAVRHOVATEĽA A KTORÉ BOLI PODKLADOM NA VYPRACOVANIE SPRÁVY
O HODNOTENÍ
•
•
•
•

Prieskumy a rozbory Územného plánu obce Mníchova Lehota, AŽ PROJEKT s. r. o., 2020,
Krajinnoekologický plán obce Mníchova Lehota, AŽ PROJEKT s. r. o., 2020,
Zadanie pre Územný plán obce Mníchova Lehota, AŽ PROJEKT s. r. o., 2020,
Návrh Územného plánu obce Mníchova Lehota, AŽ PROJEKT s. r. o., 2021

XI. DÁTUM A POTVRDENIE SPRÁVNOSTI A ÚPLNOSTI ÚDAJOV PODPISOM
(PEČIATKOU) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA

Mníchova Lehota, 25. 10. 2021

................................................
Mgr. Jozef Kováč
Starosta obce
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