
 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie o  strategickom dokumente –  

Zmeny a doplnky 01-2/2018 Územného plánu obce  

Buková  

 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie, príloha č. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trnava, jún  2018 
 



Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky územného plánu obce Buková 

č. 01-2/2018 
jún 2018 

 

1 

 

 

I. Základné údaje o obstarávateľovi ........................................................................................... 3 

1. Názov .............................................................................................................................. 3 

2. Identifikačné číslo .......................................................................................................... 3 

3. Adresa sídla .................................................................................................................... 3 

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

obstarávateľa................................................................................................................... 3 

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. ..................................................................................................................... 3 

II. Základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii .............................................................. 3 

1.   Názov ........................................................................................................................... 3 

2.   Charakter ...................................................................................................................... 3 

3.   Hlavné ciele .................................................................................................................. 3 

4.   Obsah ............................................................................................................................ 5 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického 

dokumentu. ..................................................................................................................... 6 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania. ............................................... 6 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom. ..................................................................... 7 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie. .............................................................................. 7 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej 

republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie). ..................................... 7 

III.   Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné 

prostredie vrátane zdravia .......................................................................................................... 7 

1. Požiadavky na vstupy. ...................................................................................................... 7 

2. Údaje o výstupoch. ....................................................................................................... 11 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie. ............................... 12 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. ........................................................................ 12 

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené 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. .............................................................................. 13 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu. ................................ 25 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. ........................................... 25 

IV. Dotknuté subjekty .......................................................................................................... 26 

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení ................................................ 26 

2. Zoznam dotknutých subjektov ..................................................................................... 26 

3. Dotknuté susedné štáty. ................................................................................................ 26 

V. Doplňujúce údaje ............................................................................................................. 27 



Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky územného plánu obce Buková 

č. 01-2/2018 
jún 2018 

 

2 

 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke 

primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu). .................................. 27 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu. ..................................... 29 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia ...................................................................... 29 

VII. Potvrdenie správnosti údajov ........................................................................................ 29 

1. Meno spracovateľa oznámenia. .................................................................................... 29 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa, pečiatka. ................................................................................................ 29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky územného plánu obce Buková 

č. 01-2/2018 
jún 2018 

 

3 

 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 

 

1. Názov 

Obec Buková 

 

2. Identifikačné číslo 

312 339 

 

3. Adresa sídla 

Obec Buková  –  Obecný úrad Buková, 919 10 Buková,  

 

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

oprávneného zástupcu obstarávateľa 

Oprávnený zástupca obstarávateľa – Miloš Herceg,  starosta obce Buková, 

telefón: +421 918 476553 

E-mail: obec@bukova.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.  

Odborne spôsobilá osoba: Ing. Miroslav Polonec ‒ odborne spôsobilá osoba pre 

obstarávanie ÚPP a ÚPD (reg. č. 301), Lomonosovova 6, 917 08 Trnava,  tel. 0903 419 

636, polonec@ttonline.sk,  miesto konzultácie: OcÚ Buková 

 

II. Základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii 

 

1.   Názov 

Územný plán obce Buková – Zmeny a doplnky 01-2/2018 

 

2.   Charakter 

Strategický dokument s miestnym dosahom ‒ územnoplánovacia dokumentácia obce do 2000 

obyvateľov. Zmeny a doplnky č. 01-2/2018 sú spracované v súlade s § 30‒31 zákona č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými predpismi na základe pôvodnej 

dokumentácie Územného plánu obce Buková, schváleného uznesením OZ v Bukovej zo dňa 

16.12.2009 a záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 3/2010.  

 

3.   Hlavné ciele 

Zapracovať do územného plánu obce nasledovné nové rozvojové zámery obce a stanoviť pre 

ne zásady a regulatívy a základné zásady organizácie územia, spôsob zástavby, riešenie 



Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky územného plánu obce Buková 

č. 01-2/2018 
jún 2018 

 

4 

 

dopravy a technickej infraštruktúry pri zohľadnení záujmov ochrany a tvorby životného 

prostredia a s prihliadnutím na vlastnícke vzťahy, v zmysle § 11, ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon).  

 

Zmeny a doplnky  01-2/2018 ÚPN obce riešia jednu zmenu: 

Riešené územie sa nachádza mimo zastavané územie obce z juhovýchodnej strany vodnej 

nádrže Buková (lokalita Hrudky – juh) na parcele č. 5309/130, č. 5309/131 a č. 5309/134 s 

celkovou výmerou cca 1225 m2, ktoré sú podľa KN vedené ako ostatná plocha. Podľa 

platného ÚPN obce predstavuje toto územie časť plôch jestvujúcej zelene – trávnaté plochy.  

Z východnej strany vodnej nádrže Buková, sa podľa platného ÚPN obce, na parcele č. 

5309/39) s výmerou 1225 m2 nachádza jestvujúca lokalita areálu OV a služieb miestneho  

významu B1/b Hrudky – juh. Vzhľadom k tomu, že táto jestvujúca lokalita je situovaná v 

ochrannom pásme prírodnej rezervácie Buková (ďalej len „PR Buková“) v Zmene 01-2/2018 

dochádza k zmene jej lokalizácie mimo ochranné pásmo PR Buková na parcely č. 5309/131, 

5309/130 a 5309/134. Zároveň dochádza aj k čiastočnej zmene pôvodnej funkcie a to 

nasledovne :  

 Na parcele č. 5309/131 s výmerou 612 m2 (podľa KN evidovaná ako ostatná plocha vo 

vlastníctve obce Buková) zostáva pôvodná funkcia t.j. areál OV a služieb miestneho 

významu B1/b Hrudky – juh. Na tejto ploche sa uvažuje iba s umiestnením mobiliáru pre 

cyklistov, ktorý ich budú využívať v rámci značených cyklistických trás. S výstavbou 

iných stavieb sa neuvažuje. Prístup do lokality je podľa platného ÚPN obce.  

 Na parcele č. 5309/130 s výmerou 354 m2 a na parcele č. 5309/134 s výmerou 259 m2 

(podľa KN evidované ako ostatná plocha) sa navrhuje individuálna rekreácia s označením 

D3/a-9 Hrudky juh (dve rekreačné chaty). V záväznej časti Zmien a doplnkov 01-2/2018 

sú na vyžitie tejto navrhovanej funkčnej plochy stanovené špecifické regulatívy. Rekreačné 

chaty budú zásobované pitnou vodou z vlastných studní a odkanalizované budú do vodo-

nepriepustnej spoločnej žumpy, ktorá bude mať signalizačné zariadenie (priesak do 

podložia, resp. do podzemných vôd). Zrážkové vody z povrchového odtoku, resp. zrážkové 

vody budú odvádzané vsakovaním do terénu. Zásobovanie elektrickou energiou bude 

individuálnymi káblovými prípojkami z jestvujúcej distribučnej siete NN ktorá je v lokalite 

vybudovaná. So zásobovaním zemným plynom a oznamovacími vedeniami sa neuvažuje. 

Prístup do lokality je podľa platného ÚPN obce. 

Návrhom v Zmene 01-2/2018 v konečnom dôsledku nedôjde k plošnému zväčšeniu 

navrhovaných funkčných plôch oproti ploche v pôvodnej lokalite B1/b Hrudky – juh 

(pôvodná aj nová výmera je 1225 m2). Zároveň dôjde k vyriešeniu nelegálneho stavu, ktoré v 

tomto území existuje a objekty, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme PR Buková na 

parcele č. 5309/1 budú odstránené. Existujúca krajinná zeleň, ktorá je v dotyku s navrhovanou 

lokalitou D3/a-9 Hrudky – juh bude v maximálnej miere zachovaná. 
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4.   Obsah 

Oznámenie sa podáva v zmysle § 5, ods. 3 – 6 zákona č. 24/2006 podľa § 19b stavebného 

zákona. Zmeny a doplnky územného plánu majú nasledovný obsah: 

Úprava smernej textovej časti: 

A. Úvod 

1. Základné údaje 

2. Vymedzenie riešeného územia  

3. Zhodnotenie skôr spracovanej ÚPD  

4. Zhodnotenie splnenia zadania k ÚPN obce  

5. Hodnotenie výsledkov prerokovania riešenia a prerokovania záväzných zásad s orgánmi 

štátnej správy, obcí, zainteresovaných inštitúcií a verejnosti 

6. Návrh riešenia ÚPN obce  

7. Základné rozvojové predpoklady sídla, opis a zdôvodnenie navrhovanej urbanistickej 

koncepcie riešenia 

8.  Návrh organizácie a využitia územia s opisom vhodnosti a prípustnosti jednotlivých 

činností 

9. Zásady regulácie funkčného a priestorového usporiadania územia 

10. Ochrana kultúrnych hodnôt v záujmovom území 

11. Ochrana prírody a tvorba krajiny, chránené územia 

12. Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích 

priestorov 

13. Riešenie z hľadiska osobitných záujmov 

14. Ochrana a tvorba životného prostredia  

15. Vymedzenie ochranných pásiem 

16. Nároky na verejnoprospešné stavby 

17. Návrh koncepcie dopravy a technickej infraštruktúry 

18. Vymedzenie zastavaného územia 

19. Schvaľovanie ÚPD 

20. Zhodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických, 

sociálnych a  územno-technických dôsledkov 

 

B. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske 

využitie 
 

C. Záväzná časť (zmeny a doplnky záväznej časti): 

 

Grafická časť ‒ výkresy: 

- Širšie vzťahy 

- Komplexný urbanistický návrh 

- Verejné dopravné vybavenie 

- Verejné technické vybavenie 

- Ochrana prírody ‒ návrh MÚSES  
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- Návrh na vyňatie PP 

- Schéma záväzných častí   

Textová časť je spracovaná formou úprav dotknutých kapitol (kapitoly, ktoré nie sú 

úpravami dotknuté, nie sú v textovej časti uvádzané). Grafická časť je spracovaná formou 

priesvitiek na všetky výkresy platného ÚPN. 

 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer 

strategického dokumentu  

Nie sú, zmeny a doplnky ÚPN sa týkajú konkrétnej lokality určenej na zmenu funkčného 

využitia a stavebný zákon nepožaduje variantné riešenia pre zmeny a doplnky ÚPD.  

 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 

1. Prípravné práce ‒ cca 30 dní 

(vstupné rokovania, príprava zoznamu požadovaných podkladov a údajov, vyhodnotenie 

požiadaviek na zmeny a doplnky).  

2. Doplňujúce prieskumy a rozbory pre zmeny a doplnky ÚP – vykonajú sa počas 

prípravných prác doplňujúce prieskumy a rozbory, zhodnotenie doterajších 

územnoplánovacích dokumentácií a podkladov od obstarávateľa. 

3. Návrh zmien a doplnkov ÚP – cca 30 dní  

(vypracovanie zmien a doplnkov textovej a grafickej časti dokumentácie v rozsahu podľa 

§ 17 ods. 3 Vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD, ako samostatnej prílohy k pôvodnej 

dokumentácii ÚP).  

4. Prerokovanie oznámenia o strategickom dokumente – cca 40 dní  

(vypracovanie  a prerokovanie oznámenia o strategickom dokumente v zmysle zákona 

o posudzovaní a jeho zaslanie na príslušný úrad a jeho prerokovanie).  

5. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – cca 15 dní.  

6. Rozsah hodnotenia – cca 10 dní (v prípade, že sa rozhodne o posudzovaní strategického 

dokumentu).  

7. Vypracovanie a prerokovanie správy o hodnotení a prerokovanie návrhu zmien 

a doplnkov ÚP – cca 40 dní (účasť na prerokovaní návrhu s účastníkmi pripomienkového 

konania).  

8. Určenie spracovateľa odborného posudku a vypracovanie odborného posudku – cca 40 

dní.  

9. Príprava podkladov na schválenie zmien a doplnkov ÚPN,  zabezpečenie vyhlásenia 

záväznej časti – cca 30 dní (uloženie dokumentácie a vyhotovenie registračného listu a 

jeho doručenie ministerstvu).  

10. Spracovanie čistopisu zmien a doplnkov ÚP – cca 30 dní (vypracovanie čistopisu so 

zapracovanými pripomienkami zo schvaľovacieho procesu). 

11. Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie 

obstarávateľom – trvalo. 
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7. Vzťah k iným strategickým dokumentom 

Územný plán obce musí byť v súlade s nadradenou dokumentáciou, ktorou je ÚPN regiónu 

Trnavského samosprávneho kraja a jeho záväznou časťou, ktorá bola vyhlásená všeobecne 

záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 33/2014.  

 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie 

Obecné zastupiteľstvo obce Buková. 

 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady 

Slovenskej republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie)  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Buková, všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov 01-2/2018 územného plánu obce Buková. 

 

 

III.   Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického 

dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia  
 

1. Požiadavky na vstupy 

Pôda  

Kataster obce Buková sa nachádza na severnom okraji okresu Trnava. Obec na obvode 

hraničí s katastrami obcí Smolenice, Trstín, Rozbehy (obec Cerová), Prievaly, Plavecký Peter.  

Kataster má rozlohu 2429,1274 ha. Zastavané územie obce tvorí 58,3373 ha (2,79 % 

z celkovej rozlohy obce). Z celkovej rozlohy obce poľnohospodárska pôda predstavuje 

výmeru 804,0978 ha, čo je iba 33,10 %. Kataster obce Buková patrí k obciam s najmenšou 

výmerou poľnohospodárskej pôdy a najväčším podielom lesnej pôdy v okrese (59,16 % 

z celkovej výmery katastra).    

 

Tab. 1: Skladba pôdneho fondu obce Buková 

Kataster celkom 2429,1274 ha  % podiel 

Poľnohospodárska pôda 804,0978 ha 33,10 

    Z toho: orná pôda 572,2922 ha 71,17 

               vinice 0 ha 0 

               záhrady 21,8058 ha 2,71 

               trvalo trávnaté porasty 209,0037 ha 26,0 

               ovocné sady 0,9961 ha 0,12 

Nepoľnohospodárska pôda 1625,0296 ha 66,9 

   Z toho: lesný pozemok 1437,1674 ha 88,4 

               vodná plocha      71,3780 ha 4,4 

               zastavané plochy a nádvoria 67,9792 ha 10,9 

               ostatné plochy 48,5050 ha 3,0 

(Zdroj: www.katasterportal.sk) 
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V k.ú. Buková podľa kódu BPEJ (bonitovaná pôdno-ekologická jednotka) sa 

nachádzajú hlavné pôdne jednotky (Najviac rozšírené pôdy sú zvýraznené podčiarknutým písmom):  

22 – čiernice typické, stredne ťažké 

26 – čiernice glejové, stredne ťažké,  

56 – luvizeme pseudoglejové až pseudogleje luvizemné na sprašových a polygénnych hlinách, 

na povrchu stredne ťažké 

71 – kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách,  

75 – kambizeme v komplexe s rendzinami, stredne ťažké až ťažké 

87 – rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencoch a dolomitoch, 

stredne ťažké až ťažké 

90 – rendziny typické, plytké, stredne ťažké až ľahké 

92 – rendziny typické na výrazných svahoch – 12 – 25 0, stredne ťažké až ťažké 

 

Celková plocha riešenej lokality 01-2/2018  k. ú. Buková predstavuje výmeru 0,1225 ha  

pričom nejde o zábery poľnohospodárskej pôdy. Rozvojový zámer je lokalizovaný na 

ostatnej pôde.  

 

Voda 

Z hydrologického hľadiska je územie podľa Atlasu krajiny SR z r. 2002 zatriedené do regiónu 

- kvartér Trnavskej pahorkatiny a mezozoikum severnej časti Pezinských Karpát. Časť 

katastra spadá do povodia toku Trnávka (č. povodia 4-21-16-021). Povodie Trnávky je 

súčasťou systému povodí paralelne tečúcich tokov prameniacich v Malých Karpatoch v smere 

SZ – JV. Spolu s tokom Trnávka odvodňuje územie aj jej prítok Buková. 

Západnú časť katastra odvodňuje tok Hrudky, ktorý spadá do povodia Rudavy. Meria 

8,6 km a je tokom IV. rádu. Pramení v Malých Karpatoch, v podcelku Brezovské Karpaty, 

neďaleko obce Buková v nadmorskej výške cca 320 m n. m. Potok tečie od prameňa k ústiu 

veľkým oblúkom ohnutým na juh. Najprv tečie na západ, sprava priberá prítok spod Osečníka 

(406,9 m n. m.) a ďalšie tri krátke občasné prítoky spod Hrubého Kamenca (404,8 m n. m.), 

ktoré ústia v chránenom areáli Buková (zamokrené lúky), následne vteká do vodnej nádrže 

Buková. Do nádrže ústi zľava prítok zo severného svahu Veterlína (723,5 m n. m.). Z 

priehrady vyteká potok juhozápadným smerom, pričom sa esovito stáča, prerezáva sa územím 

Prírodnej rezervácie Kamenec s ochranou lesných spoločenstiev na triasových vápencoch a 

vzápätí mení smer toku postupne až na severozápad. Vstupuje do Borskej nížiny a ústi do 

Rudavy. 

Podľa odtokových pomerov (Atlas krajiny SR 2002) patrí územie do vrchovinno – 

nížinnej oblasti s dažďovo – snehovým typom odtoku s akumuláciou vôd v decembri až 

januári, vysokou vodnatosťou vo februári až apríli a s najnižšími prietokmi v septembri. 

Prietokový režim je sledovaný na vodnom toku Trnávka. Dlhodobé priemerné mesačné 

prietoky Trnávky v profile Modranka (Marko a kol., 2004) dosahujú hodnoty 0,294 – 1,005 

m3/s, s najnižšími hodnotami v mesiacoch júl až september a najvyššími v mesiacoch február 

až marec. Dlhodobý priemerný ročný prietok je tu 0,550 m3/s. V roku 2004 bol priemerný 

prietok na Trnávke pod sútokom s potokom Buková (rkm 34,20) 0,054 m3/s. Trnávka je 

veľmi silne znečisteným tokom a patrí medzi najviac zaťažené toky okresu Trnava. 
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Významným útvarom povrchových vôd v okolí je vodná nádrž VN Buková s rozlohou 

30 ha a celkovým objemom 1,255 mil. m3. Vybudovaná je na potoku Hrudky (č. povodia 4-

17-02-012) a uvedená bola do prevádzky v roku 1967. Spadá do povodia Rudavy. Kvalita 

vody VN Buková podľa údajov Izakovičovej a kol. (2001) je v triede mierne znečistená 

(Skupiny ukazovateľov: chemické III, mikrobiologické II, biologické II (II ‒ mierne 

znečistená, III ‒ znečistená). Vodná nádrž bola vybudovaná za účelom zavlažovania nižšie 

položených obcí (Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš),  rekreácie a rybolovu. 

V k. ú. obce sa nachádza aj 8 kanálov a zvodníc, ktoré sú vybudované ako 

hydromelioračné zariadenia na odvodnenie pozemkov. Tieto sú v správe Hydromeliorácií, š.p. 

Bratislava.  

 

Zásobovanie obce pitnou vodou 

Obec Buková má rozsiahly kataster s rozptýlenou zástavbou – z toho vyplývajú aj rozdielne 

spôsoby zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. PD Buková má okrem prípojky pitnej vody  

z obecného vodovodu zriadený vlastný zdroj – studňu. 

Obec predstavuje z hľadiska zásobovania vodou autonómny systém.  

A. Centrálnu časť obce spolu so zástavbou pri štátnej ceste III/ 502 13 Trstín – Plavecký Peter 

zásobuje obecný vodovod – prevádzkovateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť. Základná 

výstavba obecného vodovodu bola realizovaná v dvoch etapách, s následnými 

doplňujúcimi prepojmi. Vodovodná sieť – až na výtlak zo studní – je vybudovaná 

z tlakového PVC. Zdrojom vody sú dve studne – vrt  HB 1 DN 325 a vrt HB 3 DN 245 – 

vybudované v r. 1976,  spoločná výdatnosť je 3,0 l/s (2 x 1,5  l/s). Ochranné pásma oboch 

vrtov PHO 1° sú 25 x 25 m a sú  zabezpečené oplotením s prístupom od okolitých MK.  

B. Pre časť obce – Horné kopanice obec zriadila vodovod napájaný z povrchového prameňa. 

Vodný zdroj Tatarička Kopanice spravuje obec. Prívodný rád zásobuje cca 50 obyvateľov 

a rekreantov. Voda z prameňa je zachytená potrubím so zaústením do vodojemu 

s objemom 10 m3. Výdatnosť zdroja nebola overená. 

C. Rekreačná oblasť Hrudky pri vodnej nádrži je napojená zo studne situovanej pod 

priehradou - vodný zdroj a rozvod obec Buková neobhospodaruje.  

D. Rekreačná oblasť na okraji katastra – Pri Maruši (smer Sokolské chaty) je zásobovaná 

z vodného zdroja – studne nad chatami pri MK. Vodný zdroj a rozvod obec 

neobhospodaruje. Hrudky a Pri Maruši (smer Sokolské chaty) ‒ súkromné vodné zdroje, 

individuálne a spoločné. V rozptýlených častiach obce si obyvateľstvo, podnikateľské 

subjekty a  rekreanti  zabezpečujú  pitnú vodu  z vlastných  domových studní.  

 

Riešenie zásobovania pitnou vodou pre rozvojový zámer 01-2/2018 

Dve rekreačné chaty budú zásobované pitnou vodou z vlastných studní. 

Z hľadiska podzemnej vody patrí územie do kvartéru Trnavskej pahorkatiny a 

mezozoika severnej časti Pezinských Karpát. Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej 

vody pre rok 2016 bola sledovaná v lokalitách Jablonica, Plavecké Podhradie a Chtelnica.  Na 

základe vyhodnotenie je definovaný bilančný stav pre mezozoikum severnej časti Pezinských 
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Karpát ako priaznivý vo všetkých ukazovateľoch (NH4, NO3, NO2, CHSKMn, vodivosť, 

RL105).  

(Bilančný stav BS je vyjadrený ako pomer hodnoty prípustného znečistenia (Cpríp. – limitná hodnota) k 

hodnote skutočného znečistenia (Cskut. – nameraná hodnota) vyjadreného ako charakteristická hodnota 

ukazovateľa kvality vody. BS = Cpríp. /Cskut. Bilančný stav je hodnotený 3 stupňami: A – priaznivý BS ≥ 

1.1, B – napätý 0.9 < BS < 1.1  a C – pasívny 0.9 ≥ BS. Výsledný bilančný stav v rajóne je daný 

objektom s ukazovateľom s najnepriaznivejším vypočítaným pomerom (najnižším pomerom). 

 

Odkanalizovanie územia 

Obec nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu. Časť obce je odkanalizovaná 

decentralizovanou kanalizáciou, t.j. malými domovými čističkami odpadových vôd 

z jednotlivých rodinných domov. V predchádzajúcom programovacom období obec poskytla 

bezplatne malé domové čističky 30 domácnostiam, v časovom horizonte rokov 2016 – 2020 

chce obec bezplatne zabezpečiť pre ďalšie domácnosti malé ČOVky pomocou dotácie 

z Envirofondu.   

Vypracovaná projektová dokumentácia „Buková – ČOV a splašková tlaková 

kanalizácia PRESSKAN“ r. 2002 nebola realizovateľná z dôvodu vysokej finančnej 

náročnosti. Projekt uvažoval s mechanicko-biologickou ČOV EKOPROGRES, so situovaním 

v dotyku s Bukovským potokom – recipientom pre prečistené vody. Prostriedky, ktoré obec 

elokovala na stavbu ČOV – EKOPROGRES uvažuje predbežne využiť na riešenie 

odkanalizovania obyvateľstva decentralizovanou kanalizáciou t.j. cez domové ČOV 

z jednotlivých RD (podľa záujmu). V r. 2008 vybuduje v obci  EKOPROGRES dve vzorové 

ČOV. Odvod prečistených vôd bude možné riešiť dvomi spôsobmi – v blízkosti vodného toku 

využiť tento ako recipient – tiež pri sústredenom odvode prečistených vôd od viacerých ČOV.  

Rekreačná oblasť Hrudky: rekreačné objekty boli pôvodne odkanalizované do čistiarne 

odpadových vôd (realizácia r. 1987) – t. č. nefunkčnej. Objekt ČOV je situovaný pri hrádzi, 

na hranici katastra s odvodom prečistených vôd do potoka Hrudky – prítok Rudavy (Povodie 

Dunaja). Obec pripravuje obnovu ČOV v pôvodnom priestore s využitím prítoku a odtoku.  

Podaná je žiadosť na čerpanie prostriedkov z ENVIRO fondu ‒ Návrh ČOV - 

EKOPROGRES – 171 EO,  Buková - Hrudky. 

 

Riešenie odpadových vôd v rozvojovom zámere 01-2/2018 

Dve rekreačné chaty budú odkanalizované do vodonepriepustnej spoločnej žumpy, ktorá bude 

mať signalizačné zariadenie (priesak do podložia, resp. do podzemných vôd). Zrážkové vody 

z povrchového odtoku, resp. zrážkové vody budú odvádzané vsakovaním do terénu. 

Realizáciou zámerov zo Zmien a doplnkov 01/2018 nesmú byť narušené existujúce 

odtokové pomery v území a súčasne musí byť dôsledne zabezpečená ochrana podzemných 

vôd ‒ zabránenie úniku nebezpečných látok do pôdy a do podzemných a povrchových vôd.  

 

Odvádzanie zrážkových vôd 

Dažďové vody v rozvojovom zámere 01-2/2018 budú riešené vsakom do terénu. Vzhľadom 

na malý rozsah rozvojového zámeru nebudú narušené existujúce odtokové pomery v území a 
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bude zachovaná retenčná schopnosť územia tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený 

voči stavu pred realizáciou zámeru a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente.  

 

 

2. Údaje o výstupoch 

Ovzdušie 

Trnavský kraj patrí v rámci SR z hľadiska znečistenia ovzdušia k menej zaťaženým územiam. 

Územie je dobre prevetrávané vďaka priaznivým orografickým a klimatickým podmienkam, 

a tak dochádza k rozptylu emitovaných znečisťujúcich látok. V súlade s požiadavkami zákona 

o ochrane ovzdušia bolo územie SR rozdelené do 8 zón a 2 aglomerácií a v rámci nich 18 

oblastí riadenia kvality ovzdušia. Oblasťou riadenia kvality ovzdušia je aglomerácia alebo 

vymedzená časť zóny, kde je prekročená: 

 limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok zvýšená o medzu 

tolerancie, 

 limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok, ak nie je určená 

medza tolerancie, 

 cieľová hodnota pre ozón, častice PM2,5, arzén, kadmium, nikel alebo benzo(a)pyrén. 

Z rozdelenia emisií podľa okresov v Trnavskom kraji  vyplýva, že najviac tuhých 

znečisťujúcich látok bolo emitovaných do ovzdušia v okrese Trnava, emisie SO2 boli najviac 

vypúšťané zo zdrojov znečistenia v okrese Galanta. Emisie NO2 boli najviac vypúšťané do 

ovzdušia v okresoch Trnava a Galanta. Najväčšie množstvo emisií CO bolo emitovaných v 

okresoch Trnava a Galanta. 

 Z vyhodnotenia emisnej záťaže okresov Trnavského kraja okres Trnava, kam patrí aj 

obec Buková, patrí medzi okresy, ktoré majú celkovo priaznivý stav kvality ovzdušia. 

Vzhľadom na charakter sídla, jeho lokalizáciu ďaleko od existujúcich priemyselných parkov 

a väčších sídel, patrí obec do oblasti s nízkym (slabým) znečistením ovzdušia. Obec je 

plynofikovaná, preto nie je ovzdušie zaťažované z lokálnych kúrenísk, čiastočne lokálny zdroj 

znečistenia ovzdušia predstavuje doprava po komunikácii III/50213 Trstín – Plavecký Peter.  

Stredný zdroj znečistenia ovzdušia je dobývací priestor Buková.  

V návrhu zmien a doplnkov územného plánu sa neuvažuje s umiestnením žiadnych 

nových zdrojov znečistenia ovzdušia v katastri obce. 

 

Voda 

Nepredpokladajú sa žiadne priame negatívne vplyvy na vodné pomery územia, kvalitu 

povrchových a podzemných vôd, odtokové pomery a zásoby. Pre rozvojový zámer 01-2/2018 

je navrhované riešenie zásobovania pitnou vodou formou individuálnych studní. 

Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody pre uvedený hydrogeologický rajón je 

priaznivá.  

 

Odpady 

Obec rieši likvidáciu komunálnych odpadov dodávateľským spôsobom a neprevádzkuje 

vlastnú skládku komunálneho odpadu. Strategický dokument nepredpokladá žiadne zmeny 
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v oblasti s nakladaním odpadov oproti pôvodnému územnému plánu obce. Rozvojový zámer  

predpokladá len občasnú ‒ nepravidelnú produkciu komunálneho odpadu. Obec má 

spracovaný Program odpadového hospodárstva, a vydané VZN č. 2/2016 Obce Buková 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Buková, podľa ktorého každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním 

zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné 

prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k: 

 a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, 

 b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 

 c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu,  

a zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

 

Hluk a vibrácie 

V návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce nie sú navrhnuté žiadne zdroje hluku 

a vibrácií.   

 

Žiarenie a iné fyzikálne polia 

V návrhu zmien a doplnkov územného plánu sa neuvažuje s umiestnením žiadneho nového 

zdroja žiarenia alebo fyzikálneho poľa.  

 

 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 

Nový rozvojový zámer 01-2/2018 bude mať na životné prostredie obce priame a nepriame 

pozitívne i negatívne vplyvy.  

Priame pozitívne vplyvy zmien a doplnkov strategického dokumentu na životné 

prostredie predstavuje hlavne odstránenie jestvujúcich rekreačných objektov z ochranného 

pásma prírodnej rezervácie Buková.  

Priamy negatívny vplyv predstavuje záber novej plochy ‒ ostatnej pôdy s celkovou 

rozlohou 0,1225 ha.  

Nepriame pozitívne vplyvy predstavuje možnosť konkrétne cielenej spolupráce ŠOP SR 

s majiteľmi rekreačných objektov a možnosť environmentálneho osvety.   

Je možné predpokladať nepriame negatívne a neutrálne vplyvy zmien a doplnkov 

strategického dokumentu na životné prostredie z pôsobenia rekreácie na jednotlivé predmety 

ochrany. Jednotlivé vplyvy sú vyhodnotené nižšie. Je potrebné si uvedomiť, že neregulovaný 

rybolov, turizmus a rekreácia existujú v území i v súčasnosti bez ohľadu na realizáciu 

rozvojového zámeru.  

 

 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 

Územný plán obce a jeho zmeny sú územnoplánovacie dokumenty, ktoré nemajú priamy 

negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. Realizáciou  rozvoja podľa navrhovanej 
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zmeny ÚPN obce sa predpokladá vytvorenie plôch občianskeho vybavenia, služieb 

a rekreácie, ktoré sú umiestnené mimo zastavaného územia obce pri VN. Návrh neobsahuje 

riešenia, ktoré by zvyšovali ohrozenie zdravotného stavu obyvateľstva, a ktoré by mali 

negatívne sociálno-ekonomické dopady na obyvateľstvo, narušovali by pohodu a kvalitu 

života. V strategickom dokumente je primerane k tomu riešená dopravná a technická  

infraštruktúra.   

Aby sa vylúčili  možné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo je 

potrebné, aby etapizácia výstavby a jej koordinácia bola zabezpečená tak, aby bola 

prednostne vyriešená a vybudovaná technická infraštruktúra (zdroj vody a likvidácia 

odpadových vôd). Táto požiadavka koordinácie výstavby je zdôraznená v strategickom 

dokumente, a tak isto je to potrebné zabezpečiť v povoľovacích konaniach na nižšom 

stupni dokumentácie. Vzhľadom na uvedené hodnotíme negatívny vplyv rozvojových 

zámerov na obyvateľstvo ako nulový.  

 

 

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené 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  

 

Bezprostredné okolie vodnej nádrže je využívané na neusmernenú individuálnu rekreáciu. Na 

severnom brehu vodnej nádrže sa nachádza rekreačná oblasť Hrudky ‒ sever, v ktorej okrem 

jestvujúcich chatových objektov sú aj prevádzky slúžiace na občerstvenie. Niektoré objekty 

sú v súčasnosti nevyužívané. Objekty boli budované živelne, bez ujasnenej koncepcie a bez 

vybudovaných inžinierskych sietí. V schválenom územnom pláne obce Buková je stanovené 

vypracovanie urbanistickej štúdie pre celú lokalitu, ktorá bude prerokovaná s orgánom 

ochrany prírody.  

Na južnej strane vodnej nádrže bol v minulosti vybudovaný autokemping, v súčasnosti 

je mimo prevádzky a s jeho prevádzkovaním sa ďalej neuvažuje. V tejto časti, v ochrannom 

pásme prírodnej rezervácie boli umiestnené dva objekty využívané na individuálnu rekreáciu.  

Vodná nádrž je v letnom období využívaná na kúpanie a individuálne vodné športy. 

Vzhľadom na to, že v rekreačnej časti okolo vodnej nádrže nie je vybudovaná kanalizácia a 

jestvujúce objekty nemajú vybudované septiky, môže sa zvyšovať eutrofizácia vody vo 

vodnej nádrži, čo by v konečnom dôsledku nepriaznivo vplývalo na niektoré citlivé 

mokraďové biotopy. 

Riešená zmeny strategického dokumentu 01-2/2018 je lokalizovaná pri juhovýchodnom 

okraji vodnej nádrže Buková na p.č. 5309/130,č. 5309/131 a p.č. 5309/134 s celkovou 

výmerou cca 1225m2, ktoré sú podľa KN vedené ako ostatná plocha.  

Podľa v súčasnosti platného ÚPN obce sa vedľa na parcele č. 5309/39 s výmerou 1225 

m2 nachádza jestvujúca lokalita areálu OV a služieb miestneho významu B1/b Hrudky – juh. 

Vzhľadom k tomu, že táto jestvujúca lokalita je situovaná v ochrannom pásme prírodnej 
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rezervácie Buková (ďalej len „PR Buková“) v zmene 01-2/2018 dochádza k zmene jej 

lokalizácie mimo ochranné pásmo PR Buková na parcely č. 5309/131, 5309/130 a 5309/134. 

Zároveň dochádza aj k čiastočnej zmene pôvodnej funkcie a to nasledovne : 

Na parcele č. 5309/131 s výmerou 612 m2 (podľa KN evidovaná ako ostatná plocha vo 

vlastníctve obce Buková) zostáva pôvodná funkcia t.j. areál OV a služieb miestneho významu 

B1/bHrudky –juh. Na tejto ploche sa uvažuje iba s umiestnením mobiliáru pre cyklistov, ktorý 

budú využívať cyklisti v rámci značených cyklistických trás. S výstavbou iných stavieb sa 

neuvažuje. 

Na parcele č. 5309/130 s výmerou 354 m2 a na parcele č. 5309/134 s výmerou 259 m2 

(podľa KN evidované ako ostatná plocha) sa navrhuje individuálna rekreácia s označením 

D3/a-9 Hrudky ‒ juh (dve rekreačné chaty). V záväznej časti Zmien a doplnkov 01-2/2018 

územného plánu obce sú na vyžitie tejto navrhovanej funkčnej plochy stanovené špecifické 

regulatívy. 

Návrhom zmeny 01-2/2018 v konečnom dôsledku nedôjde k plošnému zväčšeniu 

navrhovaných funkčných plôch oproti ploche v pôvodnej lokalite B1/b Hrudky – juh 

(pôvodná aj nová výmera je 1225 m2). Zároveň dôjde k vyriešeniu nelegálneho stavu, 

ktorý v tomto území existuje a objekty, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme PR 

Buková na parcele č. 5309/1 budú odstránené. Existujúca krajinná zeleň, ktorá je v 

dotyku s navrhovanou lokalitou D3/a-9 Hrudky ‒ juh bude v maximálnej miere 

zachovaná. 

V zmene strategického dokumentu 01-2/2018 sú v záväznej časti definované nasledovné 

záväzné špecifické regulatívy pre túto plochu: 

 

4.3.3 Špecifické regulatívy platné pre lokalitu: D3/a-9 Hrudky ‒ juh 

a) pred povoľovaním rekreačných objektov v lokalite musí byť vypracovaná urbanistická 

štúdia, ktorá bude prerokovaná a odsúhlasená s orgánmi ochrany prírody (ŠOP, OÚŽP) 

a v zmysle § 18, ods. 5) zákona o ochrane prírody a krajiny bude vydané rozhodnutie, 

že riešenie umiestnenia rekreačných objektov v zmysle urbanistickej štúdie nie je 

zásahom do územia, ktoré môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, 

štruktúre a funkcii ekosystémov, 

b) v urbanistickej štúdii musia byť uplatnené a dodržané podmienky uvedené v záväznej 

časti územného plánu v kapitole VII. Zásady a regulatívy vytvárania a udržiavania 

ekologickej stability, ochrany prírody a tvorby krajiny v bodoch f.1/ až f.5/, 

c) pri navrhovaní stavieb rekreačných objektov musí byť dodržaná podlažnosť max. 2 

nadzemné podlažia, t.j. prízemie + obytné podkrovie so zohľadnením mierky pôvodnej 

štruktúry zástavby, architektonický výraz stavieb musí zodpovedať výrazu pôvodnej 

zástavby v lokalite so zachovaným slohovým exteriérovým výrazom, 

d) pri urbanistickom riešení a začlenení nových stavieb rekreačných objektov do územia 

musí byť dodržaný stanovený koeficient zastavanosti max. 0,20, 

e) rekreačné objekty povoľovať až po preukázaní ekologicky vyhovujúceho napojenia na 

funkčnú vodonepriepustnú a kapacitne vyhovujúcu žumpu. 
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V k. ú. obce Buková sa nachádza viacero nasledovných maloplošných a veľkoplošných 

chránených území národnej sústavy ako i európskej sústavy NATURA 2000, ktoré sú 

vyhlásené podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny: 

 CHKO Malé Karpaty,  

 NPR Záruby, 

 PR Buková,  

 PR Kamenec,  

 SKCHVÚ 014 Malé Karpaty, 

 SKUEV 0268 Buková,  

 SKUEV 0267 Biele hory  

Vzhľadom na lokálny charakter predmetnej zmeny je postačujúce vyhodnotiť vplyv na 

blízke chránené územia, ktorými sú PR Buková, SKUEV 0268 Buková, SKCHVU 014 Malé 

Karpaty, SKUEV 0267 Biele hory, CHKO Malé Karpaty a NPR Záruby. Vplyv na PR 

Kamenec je z hľadiska jeho lokalizácie možné vylúčiť.  

V nasledovnej tabuľke je vyhodnotený priestorový vzťah zmeny 01-2/2018 

k jednotlivým CHÚ.  

 

chránené územia umiestnenie rozvojového zámeru 

CHKO Malé Karpaty v CHÚ 

NPR Záruby mimo CHÚ 

PR Buková mimo CHÚ 

SKCHVÚ 014 Malé Karpaty v CHÚ 

SKUEV 0268 Buková mimo CHÚ 

SKUEV 0267 Biele hory mimo CHÚ 

 

CHKO Malé Karpaty 

Toto chránené územie bolo vyhlásené vyhláškou Ministerstva kultúry SSR č. 64/1976 Zb., 

ktorá bola novelizovaná vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR  č. 138/2001 zo dňa 

30. marca 2001. Chránená krajinná oblasť má výmeru 64610,1202 ha; CHKO Malé Karpaty 

je jediné veľkoplošné chránené územie vinohradníckeho charakteru.  

Malé Karpaty predstavujú okrajové pohorie vnútorných Karpát, rozkladajúce sa v ich 

juhozápadnom cípe. Sú jadrovým pohorím so špecifickým vývojom kryštalinika, s obalovou 

aj príkrovovými jednotkami. V území vystupujú granitoidné horniny, vápence, bridlice, fylity, 

amfibolity a ďalšie horniny jadrových pohorí. Územie z veľkej časti pokrývajú listnaté lesy s 

bukom, jaseňom štíhlym, javorom horským a lipou.  

Celý kataster obce Buková spadá do tohto veľkoplošného chráneného územia. Na území 

CHKO mimo ostatných chránených území platí 2. stupeň ochrany. V zmysle zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je podľa § 13   

ods. (1) na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany zakázaný: 

a) vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, 

snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, 

na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej 
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komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo 

letištného priestoru, 

b) vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo 

diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej 

cyklotrasy, 

ods. (2) na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany 

prírody na: 

a) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia 

obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady a energetických porastov na 

poľnohospodárskej pôde, 

b) likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľovanej 

podľa osobitných predpisov,  

c) výstavbu lesných ciest a zvážnic, 

d) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej 

škôlky, ovocného sadu a vinice, 

e) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných 

ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda 

nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného 

zariadenia na ich ochranu, 

f) vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej 

banským spôsobom, 

g) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami 

zastavaného územia obce, 

h) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, 

priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a 

inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, 

i) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, 

lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy, 

j) vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi 

a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie 

prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, 

hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného 

systému za hranicami zastavaného územia obce, 

k) organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj 

iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného 

územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených, 

l) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, 

konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej 

stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce, 

m) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho 

plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela, 

n) použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, 

laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,  
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o) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka. 

ods. (3) zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla vrátane motorovej 

trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra 

a) slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi, správcovi a 

nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz, 

b) na miesta, ktoré orgán oprávnený podľa tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) 

chráneného územia a jeho ochranného pásma vyhradí všeobecne záväzným právnym 

predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo, a na miesta, 

ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a 

jeho ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej 

tabuli a na úradnej tabuli dotknutej obce, 

c) ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu,  

ods. (4) Súhlas podľa odseku 2 písm. e), k) a n) sa nevyžaduje na miestach vyhradených 

orgánom ochrany prírody spôsobom uvedeným v odseku 3 písm. b) zákona. 

 

Uvedené ustanovenia zákona je potrebné pri povoľovaní samotnej konkrétnej činnosti 

rešpektovať.  

 

NPR Záruby 

NPR bola vyhlásená v roku 1984 úpravou Ministerstva kultúry SSR č.44/1984-32 z 30. apríla 

1984. Výmera chráneného územia je 2999900 m2 .  

Predmetom ochrany sú lesné spoločenstvá v 3. a 4. vegetačnom stupni ako ukážky ich 

stupňovitosti a rôznorodosti v Malých Karpatoch s bohatým výskytom chránených a iných 

zriedkavých druhov rastlín a živočíchov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné 

ciele. OP nie je vyhlásené. Stupeň ochrany: 5. stupeň.  

Zmena 01-2/2018, ktorá je predmetom zmeny strategického dokumentu sa nachádza 

mimo tohto maloplošného chráneného územia vo vzdialenosti min. 1000 m od hranice 

chráneného územia. Nie je predpoklad, že by zmena svojim lokálnym charakterom mohla 

negatívne vplývať na toto chránené územie.  

 

PR Buková a  SKUEV0268 Buková  

Chránené územie Buková je zaradené do národnej sústavy chránených území ako Prírodná 

rezervácia Buková a do európskej sústavy NATURA 2000 ako územie európskeho významu 

SKUEV 0268 Buková. Ich plošný rozsah a stupne ochrany sú rovnaké a sú opísané nižšie. Pre 

obe chránené územia je Štátnou ochranou prírody SR vypracovaný program starostlivosti.  

Vlastníkom pozemku chráneného územia je SR - Slovenský vodohospodársky podnik, 

š. p. Banská Štiavnica. 

Chránené územie Buková je pravidelne monitorované Štátnou ochranou prírody SR, 

Správou CHKO Malé Karpaty a to  2 – 3 krát ročne. 
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PR Buková 

Chránené územie PR Buková bolo vyhlásené výnosom Ministerstva kultúry SSR z 30. júna 

1988 Zb. SNR č. 1161/1988-32 ako chránené nálezisko na ochranu vzácnych a chránených 

druhov flóry a fauny poloprírodných mokrých a mezofilných lúk. V prílohe č. 3 zákona NR 

SR č. 287/1994 Z. z. bolo územie zaradené do zoznamu prírodných rezervácií. V zozname 

prírodných rezervácií je územie uvedené tiež vo vyhláške MŽP SR č. 17/2003 Z. z., ktorou sa 

v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje sa zoznam 

prírodných rezervácií. Rozloha chráneného územia je 9,45 ha.  

Predmetom  ochrany sú posledné charakteristické zvyšky zamokrených lúk s výskytom 

vzácnych a chránených rastlín a živočíchov, ako aj ich spoločenstiev. V súčasnosti len na 

tomto území je v rámci CHKO Malé Karpaty zistený výskyt žltohlavu európskeho. 

Na území Prírodnej rezervácie Buková (ďalej len „PR Buková“) platí v zmysle zákona 

4. stupeň ochrany, ktorý bol určený vyhláškou KÚŽP v Trnave č. 1/2004 z 9. júla 2004 s 

účinnosťou od 1. septembra 2004. Vyhláška bola zverejnená vo Vestníku vlády SR, roč. 14, 

čiastka 9, vydanom 27. 8. 2004. 

Ochranné pásmo rezervácie tvorí v zmysle § 17, ods. 1 zákona územie vo vzdialenosti 

100 m smerom von od hranice rezervácie a platí v ňom 3. stupeň ochrany. 

 

SKUEV0268 Buková 

SKUEV Buková bolo zaradené do výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území 

európskeho významu a jeho rozloha je 9,45 ha.  Rozprestiera sa v k. ú. Buková na p. č. 

5309/1-časť, vedenej ako vodná plocha. V celom území platí 4. stupeň ochrany. Časová doba platnosti 

podmienok ochrany je od 1.1. do 31.12. každého roka.  

 

Územie je chránené z dôvodu ochrany biotopov a druhov európskeho významu:  

Biotopy európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany 

6410 Bezkolencové lúky 

6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 

 

Podľa odborného hodnotenia ŠOP SR v Programe starostlivosti o SKUEV 0268 

Buková, je stav uvedených biotopov hodnotený ako priaznivý.  

 

Druhy európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany 

spriadač kostihojový Callimorpha quadripunctaria 

ohniváčik veľký Lycaena dispar 

pimprlík mokraďný Vertigo angustior 

vydra riečna Lutra lutra 

 

Na území, kde platí 4. stupeň ochrany, je podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 

zakázané: 

 vjazd a státie s motorovým vozidlom, 
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 vjazd a státie s bicyklom, 

 pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za 

hranicami zastavaného územia obce, 

 táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, 

lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné 

športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce, 

 organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné 

verejnosti prístupné spoločenské podujatie, 

 použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové 

zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb, 

 rozširovať nepôvodné druhy, 

 zbierať rastliny vrátane ich plodov, 

 organizovať spoločné poľovačky, 

 umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný 

reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu, 

 aplikovať chemické látky a hnojivá, 

 rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny, 

 zbierať nerasty alebo skameneliny, 

 oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice, 

 umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat, 

 vykonávať geologické práce, 

 umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe 

alebo správe vodného toku alebo vodného diela, 

 voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov 

(služobný pes) a poľovného psa. 

 

Súhlas orgánu ochrany prírody sa na území, kde podľa zákona platí 4. stupeň ochrany, 

vyžaduje na: 

 umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia 

obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady a energetických porastov na 

poľnohospodárskej pôde, 

 budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, 

lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy, 

 vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi 

a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie 

prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, 

hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému 

za hranicami zastavaného územia obce, 

 umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, 

konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej 

stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce, 

 vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka, 
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 let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška 

letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo 

lietajúceho športového zariadenia, 

 pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných 

ležoviskách, ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda 

nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek; súhlas sa nevyžaduje na miestach 

vyhradených orgánom oprávneným podľa tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) 

chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17) spôsobom uvedeným v § 13 ods. 

3 písm. b), 

 umiestnenie stavby. 

Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území: 

 manipulácia s vodnou hladinou, 

 úpravy tokov, priehrad, rybníkov a ochranných hrádzí, 

 pohyb mimo vyznačených chodníkov (okrem vlastníka), 

 budovanie a vyznačenie turistických chodníkov, náučných chodníkov, bežeckých trás, 

lyžiarskych trás alebo cyklotrás, 

 terénne úpravy, ktorými sa podstatne zmení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery. 

 

Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia: 

 rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky, 

 rozširovanie všetkých nepôvodných druhov živočíchov, 

 úpravy tokov, priehrady, rybníkov a ochranných hrádzí, 

 použitie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové 

zariadenie, reprodukovaná hudba mimo uzavretých priestorov. 

 

Porušovanie podmienok ochrany 

Chránené územie PR Buková je pre verejnosť neprístupné, pretože cez územie nevedie žiadny 

turistický ani náučný chodník. Podľa hodnotenia ŠOP SR v Programe starostlivosti o SKUEV 

0268 Buková a Programe starostlivosti o PR Buková turistický ruch v súčasnosti nemá na 

územie rezervácie priamy vplyv.  

Vzhľadom na to, že chránené územie sa nachádza v susedstve vodnej plochy využívanej 

na rekreáciu a rybolov, najčastejšie sú podmienky ochrany porušované nerešpektovaním 

zákazu pohybu v území, keďže územím nevedie turistický ani náučný chodník. Chránené 

územie je na vstupoch opatrené závorou.  

 

Zmena 01-2/2018, ktorá je predmetom zmeny strategického dokumentu sa nachádza 

mimo tohto chráneného územia v tesnej blízkosti v min. vzdialenosti 140 m od hranice 

chráneného územia. Posudzovaný rozvojový zámer svojim charakterom (umiestnenie 

mobiliáru pre cyklistov a umiestnenie 2 rekreačných chát s vlastným zdrojom vody 

a vodotesnou žumpou) nevytvára predpoklad, že by svojim lokálnym charakterom mohol 

negatívne vplývať na toto chránené územie. Okolie vodnej nádrže je nekoordinovane 

navštevované turistami ako i rybármi s prenosnými prístreškami a dodržiavanie podmienok 
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ochrany chráneného územia je založené len na dodržiavaní ustanovení zákona o ochrane 

prírody a krajiny návštevníkmi územia, poprípade usmerňovaní strážcov ochrany prírody, 

ktorí sa v území pohybujú.  

Zlepšenie ochrany chráneného územia je možné dosiahnuť environmentálnou výchovou 

a následnou kontrolou vlastníkov týchto rekreačných objektov a založením spolupráce s nimi. 

V zmene strategického dokumentu 01-2/2018 sú v záväznej časti definované záväzné 

špecifické regulatívy (uvedené vyššie), ktoré je nutné pri povoľovaní činnosti dodržiavať.  

 

SKUEV0267 Biele hory 

SKUEV Biele hory bolo zaradené do výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území 

európskeho významu a jeho rozloha je 10168,78 ha. Rozprestiera sa v nasledovných  k. ú.:  

Okres Malacky: Kuchyňa, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica,  

Okres Pezinok: Častá, Doľany, Okres Senica: Plavecký Peter,  

Okres Trnava: Buková, Dolné Orešany, Horné Orešany, Lošonec, Smolenice. 

V k. ú. Buková na p. č.: 5212/1, 5297/5, 5297/7, 5304/1, 642/1.  

Časová doba platnosti podmienok ochrany je od 1.1. do 31.12. každého roka. 

Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho 

významu a druhov európskeho významu:  

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany 

6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 

91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 

8310 Nesprístupnené jaskynné útvary 

9110 Kyslomilné bukové lesy 

9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 

9150 Vápnomilné bukové lesy 

9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 

7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 

6210 
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité 

stanovištia Orchideaceae) 

91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 

91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 

6430 
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do 

aplpínskeho stupňa 

6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 

91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 

8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 

8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 

6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-
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Sedion albi 

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany 

kunka žltobruchá Bombina variegata 

drevník ryhovaný Rhysodes sulcatus 

spriadač kostihojový Callimorpha quadripunctaria 

roháč obyčajný Lucanus cervus 

fuzáč alpský Rosalia alpina 

plocháč červený Cucujus cinnaberinus 

priadkovec trnkový Eriogaster catax 

šidielko ozdobné Coenagrion ornatum 

fuzáč veľký Cerambyx cerdo 

netopier ostrouchý Myotis blythii 

netopier obyčajný Myotis myotis 

netopier brvitý Myotis emarginatus 

podkovár malý Rhinolophus hipposideros 

netopier veľkouchý Myotis bechsteinii 

netopier (lietavec) sťahovavý Miniopterus schreibersii 

podkovár veľký Rhinolophus ferrumequinum 

netopier pobrežný Myotis dasycneme 

uchaňa čierna Barbastella barbastellus 

klinček včasný lumnitzerov Dianthus lumnitzeri 

poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis 

poniklec prostredný Pulsatilla subslavica 

 

SKUEV1267 Biele hory  (doplnok SKUEV0267  Biele hory) - do k.ú. Buková 

nezasahuje 

V roku 2011 Vláda SR schválila uznesením č. 577/2011 z 31. augusta 2011 aktualizáciu 

národného zoznamu území európskeho významu. K SKUEV 0267 Biele hory bol vytvorený 

doplnok - SKUEV 1267 Biele hory. Toto UEV má výmeru 24,12 ha, stupeň ochrany je 

vymedzený stupňom 2  a  rozprestiera sa v nasledovných k. ú.: 

Okres Trnava: Horné Orešany, Lošonec,  

Okres Malacky: Kuchyňa.  

 

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: 

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany 

6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 

*9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 

*91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 
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SKCHVÚ 014 Malé Karpaty 

Bolo vyhlásené Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 216/2005 Z. z.  (ďalej len 

„vyhláška“) na účely zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov 

sťahovavých druhov vtákov sokola rároha, včelára lesného, ďatľa prostredného, výra 

skalného, lelka lesného, bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa hnedkavého, ďatľa 

čierneho, sokola sťahovavého, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, strakoša 

červenochrbtého, žlny sivej, penice jarabej, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, muchára 

sivého, žltochvosta lesného, pŕhľaviara čiernohlavého, hrdličky poľnej a orla kráľovského a 

zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania. 

CHVÚ sa rozprestiera v okresoch Bratislava III, Bratislava IV, Malacky, Myjava, 

Pezinok, Piešťany, Senica a v okrese Trnava, kde sa nachádza v katastrálnych územiach 

Dobrá Voda, Dechtice, Buková, Smolenice, Lošonec, Smolenická Nová Ves, Horné Orešany, 

Dolné Orešany a Dlhá. Chránené vtáčie územie má výmeru 50633,6 hektára. 

Zoznam parciel:  

Katastrálne územie: Buková 

429/1, 429/2, 429/5, 642/1, 642/2, 643, 644, 645/1, 645/2, 645/3, 645/4, 645/5, 645/6, 645/7, 

645/8, 645/9, 645/10, 646, 647, 648/2, 649/1, 649/2, 651/2, 652/1, 652/2, 654, 655, 656, 

733/1, 733/3, 987/3, 1227, 1233/1, 1236, 1241, 1264, 1775, 2215/3, 2280/7, 2358/3, 2445, 

2449/1, 2449/3, 2470, 4802, 4805, 4806/1, 4807, 4808/1, 4808/2, 4809, 4810, 4811, 4812, 

4813, 4814, 4821/1, 4821/2, 4821/3, 4821/4, 4821/5, 4821/6, 4821/7, 4821/8, 4821/9, 

4821/10, 4821/11, 4821/12, 4821/13, 4821/14, 4821/15, 4821/17, 4822/1, 4822/2, 4822/3, 

4822/4, 4826/1, 4826/2, 4826/3, 4828/1, 4828/2, 4828/3, 4828/4, 4828/5, 4829/1, 4829/2, 

4829/4, 4829/5, 4831, 4832/1, 4832/2, 4832/4, 4832/5, 4832/6, 4832/7, 4832/8, 4832/9, 

4832/10, 4833/0/1, 4833/0/2, 4834, 4835, 4836/1, 4836/2, 4836/3, 4836/4, 4836/5, 4836/6, 

4837, 4838/1, 4838/2, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967/5, 4971, 4972, 5051, 5054, 5059, 

5060/1, 5060/2, 5065, 5078/1, 5078/2, 5078/3, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083/1, 5083/2, 5084, 

5085, 5086, 5087, 5103, 5121/1, 5121/2, 5122, 5123, 5124/1, 5124/2, 5124/3, 5127/1, 5127/2, 

5127/3, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136/1, 5136/2, 5136/3, 5136/4, 5136/5, 5136/6, 5136/7, 

5137, 5138, 5139/1, 5139/2, 5139/3, 5139/4, 5139/5, 5139/6, 5139/7, 5139/8, 5139/9, 

5139/10, 5139/11, 5139/12, 5139/13, 5139/14, 5140, 5141, 5142/1, 5142/2, 5143/1, 5143/2, 

5143/3, 5143/4, 5143/5, 5143/6, 5144/1, 5144/2, 5144/3, 5144/4, 5144/5, 5145/1, 5145/2, 

5145/3, 5145/4, 5145/5, 5146/1, 5146/2, 5146/3, 5146/4, 5146/5, 5146/6, 5146/7, 5148/1, 

5148/2, 5148/3, 5148/4, 5148/5, 5148/6, 5148/7, 5148/8, 5148/9, 5148/10, 5148/11, 5149/1, 

5149/2, 5149/3, 5149/4, 5149/5, 5149/6, 5149/7, 5149/8, 5149/9, 5150, 5151/1, 5151/2, 

5151/3, 5151/4, 5151/5, 5151/6, 5151/7, 5151/9, 5151/10, 5152, 5203, 5212/1, 5212/2, 

5212/3, 5212/4, 5212/5, 5212/6, 5212/7, 5212/8, 5212/9, 5212/10, 5212/11, 5212/12, 

5212/13, 5212/14, 5212/15, 5212/18, 5212/19, 5212/20, 5212/21, 5212/22, 5212/23, 5212/26, 

5218/1, 5218/2, 5219/2, 5291/1, 5291/2, 5293/1, 5293/4, 5294, 5297/1, 5297/2, 5297/4, 

5297/5, 5297/6, 5297/7, 5297/8, 5297/10, 5297/11, 5298/1, 5298/2, 5298/3, 5298/4, 5299, 

5300, 5301, 5302/1, 5302/2, 5303, 5304/1, 5304/10, 5305/1, 5305/2, 5305/3, 5305/4, 5305/5, 

5305/6, 5305/18, 5306/45, 5307, 5308/5, 5308/6, 5308/7, 5308/8, 5308/9, 5308/33, 5308/35, 
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5308/38, 5309/1, 5309/2, 5309/3, 5309/4, 5309/7, 5309/8, 5309/9, 5309/10, 5309/11, 

5309/12, 5309/39, 5309/40, 5309/62, 5309/63, 5309/64, 5309/65, 5309/66, 5311/1, 5311/5, 

5313, 5315/1, 5315/3, 5315/4, 5315/5, 5316, 5317, 5318/1, 5318/2, 5318/3. 

 

Zakázané činnosti v celom CHVÚ: 

 lesohospodárska činnosť a realizácia poľnohospodárskych prác od 15. februára do 15. 

júla vykonávaná v blízkosti hniezda, ak tak určí orgán ochrany prírody, 

 odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, ak tak určí orgán 

ochrany prírody, 

 rozorávanie trvalých trávnych porastov. 

 

V k. ú. Buková na p. č. 5212/1- časť - je zakázané vykonávať činnosť podľa § 2 ods. 1 

vyhlášky: 

 vykonávanie výchovnej a obnovnej ťažby, zalesňovanie, ochranu lesa a sústreďovanie 

dreva od 1. marca do 30. júna, 

 vykonávanie obnovnej ťažby iným spôsobom ako účelovým výberom v lesoch 

ochranných a lesoch osobitného určenia, 

 obnovná ťažba veľkoplošnou formou podrastového hospodárskeho spôsobu a 

holorubným hospodárskym spôsobom v hospodárskych lesoch, 

 odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, ak tak určí štátny 

orgán ochrany prírody a krajiny, 

 umiestňovanie stavby a budovanie lesnej cesty alebo zvážnice, 

 budovanie a vyznačenie turistického chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy alebo 

cyklotrasy. 

 

Zmena 01-2/2018, ktorá je predmetom zmeny strategického dokumentu sa nachádza v 

rámci tohto chráneného územia vo vzdialenosti 383 m južne od jeho severnej hranice. 

Posudzovaný rozvojový zámer svojim charakterom (umiestnenie mobiliáru pre cyklistov a 

umiestnenie 2 rekreačných chát s vlastným zdrojom vody a vodotesnou žumpou) nevytvára 

predpoklad, že by svojim lokálnym charakterom mohol negatívne vplývať na toto chránené 

územie, ktorého ochrana je orientovaná predovšetkým na usmernenie lesohospodárskej 

činnosti. Okolie vodnej nádrže je nekoordinovane navštevované turistami ako i rybármi 

s prenosnými prístreškami a dodržiavanie podmienok ochrany chráneného územia je založené 

len na dodržiavaní ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny návštevníkmi územia, 

poprípade usmerňovaní strážcov ochrany prírody, ktorí sa v území pohybujú.  

Zabezpečenie ochrany chráneného územia je možné dosiahnuť aj environmentálnou 

výchovou a následnou kontrolou vlastníkov týchto rekreačných objektov a založením 

spolupráce s nimi. V zmene strategického dokumentu 01-2/2018 sú v záväznej časti 

definované záväzné špecifické regulatívy (uvedené vyššie), ktoré je nutné pri povoľovaní 

činnosti dodržiavať.  
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6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu 

 

Pri hodnotení očakávaných vplyvov nových rozvojových zámerov na životné prostredie 

možno konštatovať, že tieto boli navrhnuté tak, aby nepôsobili významnými vplyvmi na 

životné prostredie a súčasne rešpektovali všetky platné zákony a iné právne predpisy a ich 

priama realizácia bude možná tiež za podmienky ich rešpektovania, čo sa bude kontrolovať v 

priebehu ich následných povoľovacích konaní.  

Z vyššie uvedených vykonaných environmentálnych (abiotických, biotických) analýz a 

predpokladaných rozvojových zámerov bola vypracovaná syntéza vplyvov zmien a doplnkov 

územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie. 

 

Syntéza vplyvov zmien a doplnkov územného plánu č. 01-2/2018 obce Buková na životné prostredie. 

 N 

 

I V VV 

klimatické pomery 0    

ovzdušie 0    

vodné pomery – podzemná voda 0    

vodné pomery– povrchová voda 0    

pôda  -   

biotopy 0    

krajina  -   

chránené územia (CHVÚ) ÚSES   +   

obyvateľstvo  0    

N – bez vplyvu, I – vplyvy málo významné, V – vplyvy významné, VV – vplyvy veľmi významné, 0 – 

vplyv neutrálny, + – vplyv pozitívny, - – vplyv negatívny 

 

Vplyv na klimatické pomery, ovzdušie, vodné pomery, biotopy a obyvateľstvo 

hodnotíme ako neutrálny. Vplyvy na pôdu, krajinu hodnotíme ako málo významné negatívne 

vplyvy. Ako pozitívny je hodnotený vplyv na chránené územia.  

 

Za účelom preventívnych opatrení, opatrení na minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov 

na životné prostredie a zdravie sú definované nasledovné opatrenia: 

 rešpektovať všetky platné právne predpisy, napr. zákon o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy, zákon o vodách, zákon o ochrane prírody a pod., 

 dodržiavať ochranné a prístupové pásma vodných tokov a ochranných hrádzí v zmysle 

STN a vodného zákona, 

 vykonať posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  

 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice 

Zmeny a doplnky 01-2/2018 územného plánu obce Buková nemajú vplyvy presahujúce štátne 

hranice.  
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IV. Dotknuté subjekty 

 

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení 

Dotknutá verejnosť (taká verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním 

týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní): 

 obyvatelia obce Buková, 

 vlastníci predmetných nehnuteľností v katastrálnom území obce,  

 fyzické a právnické osoby, podieľajúce sa na využívaní územia obce,  

 združenia pôsobiace v obci. 

  

2. Zoznam dotknutých subjektov 

V zmysle § 3 písm. m) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

dotknutý orgán je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko alebo 

vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov  sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením 

strategického dokumentu. 

Dotknutými subjektmi sú: 

1. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 

Trnava 

2. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 01 Trnava 

3. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

4. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

5. Krajský pamiatkový úrad, Sládkovičova 11, 917 01 Trnava 

6. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 

Trnava 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave,  Limbová 6, 917 01 

Trnava 

8. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

9. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja a územného 

plánovania, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

10. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, 

P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

11. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3, 921 80 

Piešťany 

12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Trnavská 32, 825 29 Bratislava 

13. Západoslovenská energetika, a. s., Odbor technického rozvoja, Čulenova 6, 816 47 

Bratislava 

 

3. Dotknuté susedné štáty 

Nie sú.  
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V. Doplňujúce údaje 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v 

mierke primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).  
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2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu 
 

 Karaska, D., Trnka, A., Krištín, A., Ridzoň, J., 2015: Chránené vtáčie územia 

Slovenska. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 380 str. 

 Gúgh, J., Trnka, A., Karaska, D., Ridzoň, J., 2015: Zásady ochrany európsky 

významných druhov vtákov a ich biotopov. Štátna ochrana prírody SR , Banská 

Bystrica, 332 str. 

 Program starostlivosti o SKUEV 0268 Buková a Prírodnú rezerváciu Buková, ŠOP, 

2013. 

 Krajinnoekologický plán pre obec Buková. 

 Územný plán obce Buková v zmysle zmien a doplnkov. 

 Atlas krajiny Slovenskej republiky, Ministerstvo ŽP SR, 2002. 

 Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja (AUREX Bratislava, 2014). 

 Mapa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (VÚP Bratislava, 2007). 

 Program odpadového hospodárstva obce Buková. 

 Úhrnné hodnoty druhov pozemkov (kataster nehnuteľností, 2007). 

 Katastrálna mapa M 1:2880 – aktualizovaná. 

 Mapové listy katastrálneho územia v M 1:10000 a 1:25000. 
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VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 

Trnava, 13. 06. 2018 

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

 

1. Meno spracovateľa oznámenia. 

 

Prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.  

 

 

 

  

 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa, pečiatka.  

 

 

 

 

  -------------------------------------------------------------- 

           Miloš Herceg -  starosta obce Buková 
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