
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
Zmena a doplnok č. 1 územného plánu obce Papradno

podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prílohy č. 2 tohto 

zákona.

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI

1.    Názov :
Obec Papradno

2.    Identifikačné číslo :
00317594

3.    Adresa sídla :
Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno

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

Ing. Roman Španihel - starosta obce Papradno, Tel : 0907741428 ,
e-mail:  roman.spanihel@papradno.sk

5.    Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej 
osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom 
dokumente, a miesto na konzultácie:

Ing. Marcela Čelková, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie územno-plánovacích 
podkladov a územno-plánovacej dokumentácie, reg. č. 372  - zo dňa   24.10.2018  
A3A ateliér s.r.o. – Ing.arch. Peter Kručay, Hradné Údolie 9A, 811 01 Bratislava
Tel/fax 0905 300 157, e-mail: a3a@a3a.eu – spracovateľ Zmeny a doplnku č. 1 územného 
plánu obce

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

1.    Názov :
Zmena a doplnok č.1 Územného plánu obce Papradno (ZaD č.1 ÚPN-O)

2.    Charakter :
Podľa § 4 ods. (2) písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ide o 
strategický dokument pre oblasť územného plánovania s miestnym dosahom (administratívne 
územie obce Papradno), ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni.

Zmena a doplnok č.1 územnoplánovacej dokumentácie bude vypracovaný na podklade 
platného Územného plánu obce Papradno (2015)

Predmetom riešenia Zmeny a doplnku č.1 Územného plánu obce Papradno  je zmena 
priestorového a funkčného usporiadania územia:
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ÚZEMIE RIEŠENÉ V RÁMCI ZMENY A DOPLNKU Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU 
OBCE PAPRADNO

Ozn.
Typ

navrhovanej 
funkčnej plochy

Číslo parcely
Funkcia plôch v 

aktuálnej 
platnej UPD

Plocha
(ha)

Plánovaný 
počet 

objektov

BR8
Plochy a objekty 
rodinných 
domov  

KNC3221/13, KNC3221/12  
Plochy zóny 
priemyslu a výroby  

0,1756 1

C1
Plochy a objekty 
technickej 
vybavenosti

KNE2309, KNE2153, 
KNE2152, KNE2151, 
KNE2150/3, KNE2150/2, 
2150/1, KNE2148, 
KNE2139, KNE2138, 
KNE2146

Plochy zóny 
priemyslu a výroby

0,4053 -

GRAFICKÉ ZAKRESLENIE RIEŠENÝCH LOKALÍT
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3.    Hlavné ciele :
Hlavným cieľom ÚPN-O v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácii je zabezpečiť 
územnoplánovací dokument, ktorý:

• komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady
• navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú 

stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade 
s princípmi udržateľného rozvoja

• vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitým zreteľom na 
starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie 
udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, 
civilizačných a kultúrnych hodnôt

• bude po schválení záväzným dokumentom pre obec, obyvateľov a ostatných účastníkov 
 procesu povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja. Bude riešiť 
funkčné využitie územia a stanoví limity a regulatívy pre jej rozvoj, stanoví plochy pre 
umiestnenie verejnoprospešných stavieb.

4.    Obsah (osnova):
Obsah zmeny a doplnku č.1 ÚPN-O Papradno sa vypracuje podľa zákona č.50/1976.Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a 
po obsahovej stránke v súlade s Vyhláškou MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií.
Obsahovať budú textovú a grafickú časť. :
Textová časť bude obsahovať najmä :

• Základné údaje,
• Hlavné ciele riešenia územného plánu,
• Údaje o súlade riešenia so zadaním územného plánu,
• Spracovanie návrhu riešenia všetkých predmetných častí ÚPD,
• Doplňujúce údaje, číselné údaje, tabuľky, prehľady, grafy,
• Záväzná časť – obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja, formulovanie zásad 

usporiadania a funkčného využívania územia formou regulatívov so záväznými 
pravidlami, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a 
umiestňovania stavieb.    

Grafická časť bude obsahovať :
• 1 - Výkres širších vzťahov
• 3 - Komplexný urbanistický návrh - výrez z pôvodného UP + priesvitka
• 4 - Verejná dopravná vybavenosť - výrez z pôvodného UP + priesvitka
• 5 - Verejné technická vybavenosť - výrez z pôvodného UP + priesvitka
• 6 - Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných 

pozemkov na nepoľnohospodárske účely - výrez z pôvodného UP + priesvitka

5.    Uvažované variantné riešenie zohľadňujúce ciele a geografický rozmer 
strategického dokumentu :

Výsledný strategický dokument Zmena a doplnok č.1 ÚPN-O Papradno bude riešený 
invariantne. Varianty pre prípadné posúdenie ZaD č. 1 ÚPN-O Papradno sú riešené návrhom a 
nulovým variantom. (Za nulový variant sa považuje variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa 
strategický dokument neprijal.)

6.    Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania :
• Prípravné práce obstarávateľa : 01/2023
• Návrh riešenia ZaD č.1 ÚPN-O : 03/2023
• Dopracovanie čistopisu ZaD č.1 ÚPN-O: do 1 mesiaca od udelenia § 25 stavebného zákona a 

schválenia návrhu obecným zastupiteľstvom
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7.    Vzťah k iným strategickým dokumentom :
• Územný plán regiónu Trenčianskeho kraja (ÚPN VÚC Trenčiansky kraj), Zmeny a doplnky 

č.1/2004 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, Zmeny a doplnky č.2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, 
Zmeny a doplnky č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktoré sú pre Územný plán obce 
Papradno záväzným územnoplánovacím dokumentom.

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Papradno, pre obdobie  2015-
2025.

• Pozemkové úpravy v k.ú. Papradno.
• Územný plán obce Papradno, schváleného OZ Papradno, dňa 21.10.2015, č. uznesenia 

8/2015.
• R-ÚSES okresu Považská Bystrica 1994 a jeho aktualizácia z roku 2005.
• Platné územnoplánovacie dokumentácie okolitých obcí : Dolná Mariková, Horná Mariková, 

Hatné, Štiavnik, Brvnište a Makov.

8.    Orgán kompetentný na jeho prijatie :
Obecné zastupiteľstvo obce Papradno.

9.    Druh schvaľovacieho dokumentu :
• Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno o schválení Zmeny a doplnku č.1 

územného plánu obce Papradno
• Všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č.1 

Územného plánu obce Papradno.

III. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO 
DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

1.    Požiadavky na vstupy :
• Vstupom pre spracovanie Zmeny a doplnku č.1 Územného plánu obce Papradno, sú všetky 

podklady a informácie o súčasnom stave podmienok v území, ktoré boli získané v rámci 
doplňujúcich prieskumných prác (§ 19b) stavebného zákona) a príslušné ustanovenia 
právnych predpisov v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany životného prostredia a 
ochrany zdravia obyvateľstva a zhodnotenie všetkých dostupných relevantných údajov 
o predmetnom území.

• Komplexné informácie o riešenom území : prírodné podmienky, priestorové usporiadanie a 
funkčné využitie územia, aktualizované údaje demografického potenciálu, sociálnej 
infraštruktúry, hospodárskej základne, verejného dopravného a technického vybavenia, všetky 
dostupné informácie a podklady ovplyvňujúce usporiadanie územia.

• Podklady a požiadavky orgánov štátnej správy, dotknutých správcov komunikácií, inžinierskej 
vybavenosti, podnikateľských subjektov, občanov obce a zainteresovanej verejnosti.

• Aktualizované údaje v súvislosti s ochranou poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov.
• Príslušné legislatívne predpisy v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany životného 

prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva.

2.    Údaje o výstupoch :
Výstupom bude Zmena a doplnok č.1 Územného plánu obce Papradno, vrátane 
verejnoprospešných stavieb a Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach Zmeny a 
doplnku č.1 ÚPN-O Papradno.

3.    Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie :
Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na zlepšenie životného prostredia, 
dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie udržateľného rozvoja /§ 2, ods. 1, písm. j) 
stavebného zákona v spojitosti s ďalšími písmenami cit. odseku/.
Úlohou územnoplánovacej dokumentácie je vytvorenie predpokladov pre súlad všetkých 
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činností v území so zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej 
rovnováhy a zabezpečenie udržateľného rozvoja. Priame a nepriame vplyvy na životné 
prostredie zo spracovanej Zmeny a doplnku č.1 ÚPN-O Papradno nevyplývajú.

Priame vplyvy na životné prostredie:

• urbanistický rozvoj územia obce,
• rozšírenie zastavaného územia,
• nároky na nové trasy a zariadenia dopravy a technického vybavenia,
• zvýšená frekvencia dopravy v území,
• požiadavka na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy.

Nepriame vplyvy na životné prostredie:

• Nevyhnutný dosah urbanizovaného prostredia s navrhovaným funkčným využitím.
• Pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie sa bude citlivo pristupovať 

k riešenému územiu, budú stanovené príslušné regulatívy na vylúčenie negatívnych 
vplyvov na životné prostredie v pôsobnosti a kompetencii územného plánovania 
a opatrenia na eliminovanie možných dopadov na kvalitu životného prostredia.

• Predpokladáme, že riešená zmena funkčného využitia územia určené Zmenou a 
doplnkom č.1 ÚPN-O Papradno nebude negatívne vplývať na životné prostredie.

• Pri výstavbe na navrhovaných plochách sa nepredpokladá s plošným výrubom drevín, 
tento bude v prípade nevyhnutného výrubu riešený jednotlivo, úbytok drevín bude 
kompenzovaný náhradnou výsadbou prevažne z pôvodných druhov drevín.

• Úbytok zelene bude kompenzovaný výsadbou zelene pri výstavbe rodinných domov, 
resp. pri jednotlivých stavebných aktivitách.

• Výmera úbytku PPF v súvislosti s realizáciou jednotlivých zámerov je uvedená v 
priloženej tabuľkovej prílohe.

4.    Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva :
Vo väzbe na ciele spracovania Zmeny a doplnku č.1 ÚPN-O Papradno dokument predpokladá 
pozitívny nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov, ktorý spočíva v koncepčnom riešení územia 
obce na realizáciu objektov rodinných domov a rekreačných objektov, zložiek a faktorov 
ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia, ekologickej stability územia, ochrany 
poľnohospodárskej pôdy. Úlohou strategického dokumentu je vylúčiť negatívne vplyvy na 
zdravotný stav obyvateľov, resp. stanoviť záväzné regulatívy ich eliminácie, strategický 
dokument nemá priame negatívne účinky. Môžeme predpokladať, že má skôr pozitívny vplyv 
na obyvateľstvo.

5.    Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované vtáčie územia, územia 
európskeho významu, európska sústava chránených území - NATURA 2000, 
národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske 
oblasti a pod.) vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie :

Riešené územie, na ktorom je navrhovaná zmena funkčného využitia nezasahuje do území 
chránených podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Pre tieto riešené 
územia platí prvý stupeň ochrany (§12 zák. č. 543/2002 Z.z.)

V katastrálnom území obce Papradno sa nachádzajú chránené územia a územia európskej 
sústavy chránených území - NATURA 2000 :

• Chránená krajinná oblasť Kysuce
• Mokraď Pod Chrcholíncom, Mokraď Papradno
• Navrhované územia európskeho významu

◦ SKUEV 0641 Papradnianka
Územie s rozlohou 23,70 ha (z toho 23,70 ha v okrese Považská Bystrica) sa 
nachádza v katastrálnom území obce Papradno. Jeho správcom je Správa CHKO 
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Kysuce, platí v ňom 3. stupeň ochrany.
Zoznam biotopov, ktoré sú predmetom ochrany:

• 6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách 
od nížin do alpínskeho stupňa,

• 91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy.
Zoznam druhov, ktoré sú predmetom ochrany: kunka žltobruchá (Bombina 
variegata), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) a vydra riečna (Lutra lutra).

◦ SKUEV 0642 Javornícky hrebeň           
Územie s rozlohou 1 356,54 ha (z toho cca 1 196,87 ha v okrese Považská 
Bystrica) sa nachádza v katastrálnom území obcí Horná Mariková a Papradno. 
Jeho správcom je Správa CHKO Kysuce, platí v ňom 2. a 3. stupeň ochrany.
3. stupeň ochrany: ochranné pásmo rezervácie: územie do vzdialenosti 100 m 
okolo vonkajšieho obvodu NPR
2. stupeň ochrany: zostatok SKUEV (okrem NPR a ochranného pásma rezervácie)
Zoznam biotopov, ktoré sú predmetom ochrany:

• 6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom 
substráte,

• 91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy,
• 9110 Kyslomilné bukové lesy,
• 9180 Lipovo-javorové sutinové lesy,
• 9140 Javorovo-bukové horské lesy,
• 9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy,
• 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky.

Zoznam druhov, ktoré sú predmetom ochrany: mlok karpatský (Triturus 
montandoni), kunka žltobruchá (Bombina variegata), hlaváč bieloplutvý (Cottus 
gobio), fuzáč alpský (Rosalia alpina), roháč obyčajný (Lucanus cervus), uchaňa 
čierna (Barbastella barbastellus), vlk dravý (Canis lupus), vlk dravý (Canis lupus), 
netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier veľký alebo netopier blythov (Myotis 
myotis), medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx) a ohniváčik veľký 
(Lycaena dispar).

Prvky ÚSES v k. ú. Papradno:
• Nadregionálne biocentrum VEĽKÝ JAVORNÍK (1) - Reprezentatívne 

geoekosystémy: Javorník, Strigeľ – Hladná, Podžiar, Podjavorník, Brusné-Orgoňova 
Kýčera,  Galbov, Vlkov, Máčkovce
Charakteristika: mozaika spoločenstiev jedľových bučín a humóznych bukových javorín
Jadro: južné svahy Veľkého Javorníka, Adamkov, Vlkov
Genofondové plochy: 1,2,4,6,7,8,9.11,12,13,14
Ochranné lesy: s pôdoochrannou funkciou
Lesy osobitného určenia: pásmo emisného zaťaženia  
Výstkyt bolševnika
Ekostabilizačné opatrenia:

• Prirodzené lesné spoločenstvá, lesný ekosystém, floristicky bohaté enklávy a 
lemy lesa pre zachovanie genofondu vstavačovitých rastlín a podhorských 
amitocenóz.  

• Zachovanie rastlinných spoločenstiev a chránených druhov je podmienené 
pravidelným odstraňovaním drevín, starín pravidelným kosením.

• Systematická likvidácia porastu bolševnika obrovského min. 3x za rok 
mechanicky, chemicky v Manínskej doline.

• Regionálne biocentrum KYKUĽA (11) - Reprezentatívne geoekosystémy: Kykuľa, 
Podžiar (časť). Ekologicky významné segmenty: Koškovec
Charakteristika: mozaika lesných spoločenstiev Jedľových bučín a typických bučín, 
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smrekových monokultúr Ochranné lesy
Ekostabilizačné opatrenia:

• Zabezpečiť zmenu smrekových monokultúr na pôvodne druhy drevín, zvýšiť 
zastúpenie ochranných lesov.

• Hydrický biokoridor XIII - Potok Papradňanka (návrh)
Spája Javorníky s riekou Váh. Na strednom a dolnom úseku precháza z veľkej časti 
intravilánom sídiel. Nachádzajú sa tu súvislejšie brehové porasty v severnej časti toku 
a v extravilánoch sídiel. Migračná trasa vodných organizmov, transport semien rastlín.
Ekostabilizačné opatrenia:

• Zamedziť výrub brehových porastov, vylúčiť zásahy do súčasného vodného 
režimu, revitalizácia brehových porastov. Postupne odstraňovať potenciálne 
zdroje znečistenia tokov (skládky, trativody).

Genofondové lokality
GL 1 - Hrebeň Javorníkov (k.ú. Papradno) - prirodzené nelesné montánne 
spoločenstvá s mozaikou viacerých spoločenstiev dôležitých pre zachovanie 
genofondu vzácnejších a ohrozených taxónov rastlín, montánne ornitocenózy
GL 2 - Gavornité (k.ú. Papradno) - ornitocenózy podhorskej a horskej fauny
GL 6 - Bartkovce (k.ú.Papradno) - prirodzené trávnaté spoločenstvá, floristicky pestré 
s výskytom vstavačovitých
GL 7 - Kržel (k.ú. Papradno) prirodzené trávnaté spoločenstvá, okolia lúčnych 
pramenísk s výskytom vstavačovitých
GL 8 - Ostravica (k.ú. Papradno) prirodzené trávnaté porasty, svahové prameniská, 
okraje potôčkov floristicky pestré, dôležité stanovištia pre zachovanie genofondu
GL 9 - Žilín (k.ú. Papradno) - prirodzené trávnaté spoločenstvá, okraje potôčkov, lúčne 
prameniská – floristicky pestré, významné pre zachovanie genofondu
GL 11 - Komjatné (k.ú. Papradno) - prirodzené trávnaté porasty s výskytom 
vstavačovitých druhov rastlín
GL 12 - Malý Modlatín (k.ú. Papradno) - prirodzené trávnaté porasty s výskytom 
vstavačovitých druhov rastlín, podhorské ornitocenózy
GL 13 - Veľký Modlatín (k.ú. Papradno) - prirodzené trávnaté spoločenstvá floristicky 
pestré, medzná zeleň dôležité pre ornitofaunu
GL 21 - Veľké Brusné (k.ú. Papradno) prirodzené trávnaté spoločenstvá floristicky 
pestré, s výskytom vstavačovitých
GL 22 - Malé Brusné (k.ú. Papradno) - prirodzené trávnaté spoločenstvá, medzná 
zeleň dôležitá pre zachovanie flóry a fauny
GL 23 - Košiare (k.ú. Papradno) - prirodzené spoločenstvá mokraďovitého typu, 
podmienky pre liahnutie obojživelníkov
GL 24 - Pod Chrcholincom (k.ú.Papradno) - spoločenstvá podhorských a horských 
pramenísk.

Poznámka: v súčasnosti je v procese schvaľovania RÚSES okresu Považská Bystrica, SAŽP 
2020 Okresné úrady / Klientske centrá / Považská Bystrica / Životné prostredie, Ministerstvo 
vnútra SR - Miestna štátna správa (minv.sk)

Riešené územie Zmeny a doplnku č.1 ÚPN-O nezasahuje do týchto chránených území.
 V kontakte s intravilánom v severnej polohe obce sa nachádza hranica Chránenej krajinnej 
oblasti Kysuce, negatívny vplyv navrhovaných zámerov na uvedený prvok systému 
ekologickej stability sa nepredpokladá, nakoľko riešené územia nezasahujú do predmetného 
nadregionálneho biocentra.
V procese spracovania strategického dokumentu budú záväznými regulatívmi určené 
konkrétne opatrenia systémovej ochrany životného prostredia a okolitého prostredia vidieckej 
krajiny.
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6.    Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu:
Uplatňovanie strategického dokumentu predstavuje minimálne riziká vo vzťahu k životnému 
prostrediu. Tieto riziká môžu byť eliminované v povoľovacích procesoch, v rámci ktorých 
investičné zámery prejdú posudzovaním vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona.

7.    Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice :
Spracovaním a uplatňovaním strategického dokumentu sa nepredpokladajú žiadne vplyvy na 
životné prostredie presahujúce štátne hranice, nakoľko riešené lokality sú situované mimo 
štátnej hranice s Českou republikou.

IV. DOTKNUTÉ  SUBJEKTY

1.    Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení :
Dotknutá verejnosť podľa § 6a, ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predovšetkým 
občania obce Papradno, vlastníci pozemkov v k. ú. Papradno, fyzické a právnické osoby 
podnikajúce v obci, spoločenské organizácie a záujmové združenia na území obce).

2.    Zoznam dotknutých subjektov :
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor ochrany prírody, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 

Bratislava

2. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľudovíta 
Štúra 1, 812 35, Bratislava

3. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnutel'ného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 821 
08 Bratislava

4. Trenčiansky samosprávny kraj, odbor RR, K dolnej stanici  7282/20A, 911 50 Trenčín;

5. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a byt. politiky, odd. územného plánovania, 
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín;

6. Krajsky pamiatkový urda Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

7. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti 0 zivotne prostredie, Oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Hviezdoslavova 3,911 49 Trenčín

8. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, Centrum 1/1 017 01 
Považská Bystrica (ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH, ŠSOO);

9. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, Ul. 9. mája 2395, 974 01 Banská Bystrica

10. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 
Považská Bystrica;

11. Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, 
Hviezdoslavova 3,911 01 Trenčín;

12. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, 
Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín

13. Okresne riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, 017 01 Pov.Bystrica

14. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 
Považská Bystrica;

15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slov. 
partizánov 1130/50,  017 01 Považská Bystrica;

16. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody c. 6, 810 as Bratislava

17. Dopravný úrad SR, Divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava

3.     Dotknuté susedné obce :
1. Obec Brvnište, Brvnište 390, 018 12
2. Obec Dolná Maríková, Dolná Maríková 150,018 02
3. Obec Horná Maríková, Horná Maríková 357, 018 03
4. Obec Štiavnik,Štiavnik 01355
5. Obec Hatné, Hatné 46,018 02 Dolná Maríková
6. Obec Makov ,Makov 02356
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4.    Dotknuté susedné štáty :
Nie sú.

V. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Mapová a iná grafická dokumentácia :

K materiálu oznámenia o strategickom dokumente sú priložené výkresy grafickej 
dokumentácie:
-  Grafické zobrazenie riešeného územia Zmeny a doplnku č.1 územného plánu obce 
Papradno

Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu :

 ÚPN obce Papradno, 2015
 ÚPN regiónu Trenčiansky samosprávny kraj,
 aktuálne údaje, podklady, zámery obce, investorov.
 Aktualizácia prvkov RÚSES okresov Považská Bystrica a Púchov, 12/2005 - SAŽP 

Banská Bystrica

VI. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA

Papradno  02/2023

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

Meno spracovateľa oznámenia :

A3A ateliér s.r.o. – Ing. arch. Peter Kručay, autorizovaný architekt, reg.č.1400

Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 
obstarávateľa,

pečiatka, podpis :

Ing. Roman Španihel
      Starosta obce  
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