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ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY 
Z ROZSAHU HODNOTENIA 

ZOHĽADNENIE POŽIADAVIEK 
V SPRÁVE O HODNOTENÍ 

2.2.1. Vymedziť dotknuté územie pre navrhovanú 
činnosť 

- akceptované 
      Nachádza sa v časti C.I. Vymedzenie dotknutého 

územia na str.35 a v mapovej prílohe č.1 
2.2.2. Podrobnejšie zhodnotiť nulový stav v dotknutom 
území 

- akceptované 
     Nachádza sa v časti C.II.18. Posúdenie očakávaného 
vývoja územia, ak by sa   navrhovaná činnosť 
nerealizovala na str.212. 

2.2.3. Popísať súlad s územnoplánovacími 
dokumentáciami 

- akceptované 
     Nachádza sa v časti C. II.19. Súlad navrhovanej 
činnosti s platnou Územnoplánovacou dokumentáciou 
 na str.213. 

2.2.4. Odôvodniť, že umiestnenie stavby na lesných 
pozemkoch je spoločensky a ekonomicky nevyhnutné 

- akceptované 
   Nachádza sa v časti C. III.11.5. Vplyvy na lesné 
hospodárstvo  na str.255 

2.2.5. Posúdiť vplyv a migračné koridory vtákov 
v lokalite Špačinsko-nižnianske polia a Úľanská mokraď, 
na regionálny koridor Blava a lokálne biocentrum 
Zavarský lesík a na ďalšie významné krajinné prvky a 
chránené územia (CHVÚ Tribeč, CHKO Ponitrie). 

- akceptované 
     Nachádza sa v častiach C.III.7. Vplyvy na faunu, 
flóru a ich biotopy na str.227, C.III.8.3. Vplyvy na 
stabilitu krajiny na str.247,  C.III.9. Vplyvy na chránené 
územia a ich ochranné pásma na str.247, C.III.10. 
Vplyvy na územný systém ekologickej stability na 
str.251. 

2.2.6. Osobitne posúdiť vplyv vedenia na predmet 
ochrany územia NATURA 2000 - CHVÚ Tribeč. 
 

- akceptované 
     Nachádza sa v časti C.III.7. Vplyvy na faunu, flóru a 
ich biotopy na str.227,  C.III.9. Vplyvy na chránené 
územia a ich ochranné pásma na str.247. 

2.2.7. Vyhodnotiť vplyv vedenia na predmet ochrany 
území NATURA 2000 nachádzajúcich sa v blízkosti (do 
vzdialenosti 3 km) - CHVÚ Úľanská mokraď a CHVÚ 
Špačinsko-nižnianske polia.  

- akceptované 
     Nachádza sa v časti C.III.9. Vplyvy na chránené 
územia a ich ochranné pásma na str. 247. 

2.2.8. Vytipovať úseky trasy, na ktorých budú inštalované 
zviditeľnovače. 

- akceptované 
     Nachádza sa v časti II.7.2. Fauna – vytipované ako 
genofondové lokality (migracne koridory, CHVU, 
CHKO, vodne ploch) podrobne na  str.103-118.,  a  
graficky v prílohe č.1. Vybrané úseky  môžu byt ešte 
doplnené v rámci monitoringu 

2.2.9. S obcou Biskupová riešiť možnosť odklonu trasy 
vedenia  z juhu obce. 

- vyriešené  
    Alternatívne trasovanie vedenie v k.ú. Biskupová 
a Kapince je opísané v časti A.II.4. na str.9 a mapovo 
vyjadrené v mapových prílohách správy o hodnotení. 
tiež– viď prerokovanie s obcou v viď prílohe č. 7  

2.2.10. S obcou Klátová Nová Ves riešiť možnosť 
odklonu trasy vedenia. 

- vyriešené  
    Alternatívne trasovanie vedenia v k.ú. Klátova Nová 

Ves nebolo potrebné  - nebol zistený konflikt so 
záujmami obce– viď prerokovanie s obcou v viď 
prílohe č. 7  

2.2.11. S obcou Malé Uherce riešiť možnosť udelenia 
výnimky pre záhradkársku oblasť. 

- akceptované  
    Podmienky udelenia výnimky pre záhradkársku oblasť 
budú podrobne stanovené v ďalších etapách  územného a 
stavebného konania 

2.2.12. Na základe stanoviska Obvodného banského - akceptované  



úradu, Prievidza k zámeru, riešiť strety záujmov vedenia 
s evidovanými výhradnými ložiskami. 

strety záujmov vedenia s evidovanými výhradnými 
ložiskami sú opísane v kapitole C.III.2.  Vplyvy na 
horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické 
javy a geomorfologické  pomery na  str.223. 

2.2.13. Určiť miesto optimálneho preklenutia Váhu z 
hľadiska minimalizovania vplyvov na prírodné biotopy. 

- akceptované 
Vzhľadom k existencii koridoru V724 je aj z hľadiska 
vplyvov na biotopy najoptimálnejším  miestom 
preklenutia Váhu stavajúce trasovanie navrhovaného 
vedenia 2x400kV,  keďže brehové porasty  Váhu sú aj 
v súčasnosti pravidelne odstraňované a nie je preto 
žiaduce vytvárať nový koridor s odstránením porastov, 
podrobnejšie sú vplyvy na prírodné biotopy takéhoto 
trasovania popísané v kapitole C. III.7. Vplyvy na faunu, 
flóru a ich biotopy na str.227. 

2.2.14. Orientačne určiť množstvo výrubu stromov. - akceptované 
popísané v kapitole B. II.7.1. Významné terénne úpravy 
a zásahy do krajiny str.31, C. III.7. Vplyvy na faunu, 
flóru a ich biotopy v časti na  str.227,  C. III.11.5. 
Vplyvy na lesné hospodárstvo na  str.255.,  

2.2.15. Popísať vplyv na ochranné pásma letiska 
Partizánske a Ludanice. 

- akceptované 
ochranné pásma letiska Partizánske a Ludanice sú 
popísané v kapitole C.II.11.4.2. Doprava a iná 
infraštruktúra, vplyvy sú riešené tiež časti v III.11.3. 
Vplyvy na dopravu a inú infraštruktúru a opatrenia sú 
uvedené v časti C. IV.2. Technické opatrenia 

2.2.16. Vyhodnotenie naplnenia rozsahu hodnotenia 
uviesť v osobitnej tabuľke. 

- akceptované  

2.2.17. Na verejné prerokovanie pripraviť vhodnú 
vizuálnu prezentáciu navrhovanej činnosti (napr. mapy, 
fotodokumentáciu, počítačovú simuláciu a pod.). 

- akceptované  

2.2.18. Ak budú rokovania s obcami, prípadne 
konzultácie so subjektmi, záznamy z rokovaní priložiť k 
správe o hodnotení. 

- akceptované  
Viď.Príloha č.7 – Záznam navrhovateľa s obcami 
Biskupová, Klátova Nová Ves  a Bystričany ohľadom 
úprav trasovania nového vedenia 

2.2.19. Vyhodnotiť ostatné pripomienky zaslané k 
zámeru: 

- akceptované  
    Zapracované v správe o hodnotení primerane. 

� Zmeniť trasu vedenia v k.ú. Bystričany – viesť ho 
pozdĺžne s osou dotknutých pozemkov (obec 
Bystričany) 

- vyriešené 
Nové trasovanie bolo prerokované s obcou Bystričany – 
viď prílohu č. 7 a riešenie je premietnuté v správe o 
hodnotení  

� identifikovať biotopy európskeho a národného 
významu, ktoré budú realizáciou navrhovanej 
činnosti dotknuté (MŽP SR) 

- akceptované  
Identifikované biotopy sú opísané  v časti C.II.7.3. 
chránené a ohrozené druhy a biotopy na str.  110 ,  a tiež 
časti C. II.7.1. Flóra a vegetácia na str. 80   

� identifikovať biotopy európskeho a národného 
významu, ktoré budú realizáciou navrhovanej 
činnosti dotknuté  a vyčísliť ich (ŠOP SR) 

- akceptované  
Identifikované biotopy sú opísané  v časti C.II.7.3. 
chránené a ohrozené druhy a biotopy na str.  110 ,  a tiež 
časti C. II.7.1. Flóra a vegetácia na str. 80, presné 
vyčíslenie spoločenskej hodnoty biotopov, ktoré budú 
priamo zlikvidované bude možné až v ďalších etapách 
projektu kedy bude presne známe umiestnenie všetkých 
stožiarov a teda aj záber pôdy s prípadnou likvidáciou 
významných biotopov. 

� Konkretizovať a podrobnejšie rozpracovať 
opatrenia v predloženom zámere  - 
minimalizovať výrub drevín, v max. miere 
zachovať NDV, výrub mimo vegetačného 
obdobia, realizovať opatrenia na zviditeľňovanie 
vodičov, realizovať stavbu tak aby neboli 
obmedzené významné vtáčie druhy inštalovať 
vhodné búdky, pred demontážou realizovať 

- akceptované  
Požiadavka zapracovaná v časti C.IV. Opatrenia 
navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a 
kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie a zdravie na str. 268. 



prieskum hniezdiacich dravých vtákov na exist. 
Stožiaroch, pri rekultivácii terénu vykonať 
prieskum a transfer živočíchov, v dotknutých 
CHÚ a prvkoch ÚSES zohľadniť lokálne 
špecifiká, konzultovať so ŠOPSR výstavbu 
prístupových ciest, rozsah prác a umiestnenie 
stožiarov v dotknutých CHÚ (ŠOP SR, OÚŽP 
Prievidza) 

� Navrhnúť opatrenia na ochranu  povrchových aj 
podzemných vôd ( KÚŽP Nitra, OÚŽP Trnava) 

- akceptované  
Požiadavka zapracovaná v časti C.IV. Opatrenia 
navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a 
kompenzáciu  vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie a zdravie str. 268. 

� Dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004Z.z. 
o vodách  (OÚŽP Trnava) 

- akceptované  
Požiadavka zapracovaná v časti C.IV. Opatrenia 
navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu 
a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie a zdravie na str. 268. 

� Pred vydaním ÚR vykonať inventarizáciu drevín 
rastúcich mimo lesa a vyčíslenie ich spoločenskej 
hodnoty (OÚŽP Topoľčany) 

- akceptované  
Inventarizácia drevín spolu s vyčíslenie ich spoločenskej 
hodnoty bude vykonaná v ďalších etapách územného a 
stavebného konania 

� Vytypovať stožiare na ktorých budú inštalované 
náhradné hniezdne búdky (OÚŽP Topoľčany) 

- akceptované  
Požiadavka zapracovaná v časti C.IV. Opatrenia 
navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu 
a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie a zdravie na str. 268. 

� Rešpektovať vedenie trasy rýchlostnej cesty R8, 
jej ochranné pásma ako aj ochranné pásma D1 
(NDS) 

- akceptované  
Požiadavka zapracovaná v časti C. III.11.3. Vplyvy na 
dopravu a inú infraštruktúru na str. 253 a C.IV. 
Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, 
minimalizáciu a kompenzáciu  vplyvov navrhovanej 
činnosti na životné prostredie a zdravie na str. 268. 

� Žiada kvalitnú demontáž a likvidáciu zostatkov 
vedenia a uvedenie ornej pôdy do pôvodného 
stavu po dočasnom zábere (PD Tríbeč Nitrianska 
Streda) 

- akceptované  
Požiadavka zapracovaná v časti C.IV. Opatrenia 
navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a 
kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie a zdravie na str. 268. 

� Rešpektovať a dodržiavať §10, §11, §18 zákona 
č.135//1961 Zb. – cestný zákon  (VÚC TSK) 

- akceptované  
Požiadavka zapracovaná v časti C.IV. Opatrenia 
navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a 
kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie a zdravie na str. 268. 

� Nesmie byť v rozpore s ÚP (VÚC NSK) - akceptované  
Nove vedenie nie je v rozpore s ÚPD, problematika je 

charakterizovaná v časti C. II.19. Súlad navrhovanej 
činnosti s platnou Územnoplánovacou dokumentáciou 
na str.213 

� Požaduje pre stavbu vykonať archeologický 
výskum v zmysle zákona č. 479/2005 Z.z. – 
pamiatkového zákona a stanovisko KPÚ (K. 
Pamiatkový úrad Trnava, Nitra, Trenčín) 

- akceptované  
Požiadavka zapracovaná v časti C.IV. Opatrenia 
navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a 
kompenzáciu   vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie a zdravie na str. 268. 

� Predložiť projektovú dokumentáciu 
k odsúhlaseniu a stanoveniu podmienok pre 
realizáciu stavby (Letecký úrad SR) 

- akceptované  
Potrebná dokumentácia bude predložená v ďalších 
etapách územného a stavebného konania 

� Bude potrebné postupovať v zmysle zákona  NR 
SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane 
poľnohospodárskej pôdy – predovšetkým žiadať 
o vydanie súhlasu v zmysle §13(KPÚ Trnava, 
KPÚ Nitra) 

- akceptované  
Požiadavka zapracovaná v časti C. IV. Opatrenia 
navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a 
kompenzáciu  vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie a zdravie.  Potrebný súhlas  bude vyžiadaný 



v ďalších etapách územného a stavebného konania na na 
str. 268. 

� V projektovej dokumentácii pre ÚR je potrebné 
vyhodnotiť: - návrh na trvalé odňatie 
poľnohospodárskej pôdy pre jednotlivé stožiare, 
návrh na dočasné odňatie poľnohospodárskej 
pôdy pre manipulačné plochy, komunikácie 
a staveniská, - vypracovanie spätnej rekultivácie 
pre dočasný záber, -zakresliť trasu 2x400kV 
s jednotlivými stožiarmi do katastrálnej mapy 
(KPÚ Trenčín) 

- akceptované  
Potrebná dokumentácia, podľa uvedených požiadaviek 
bude predložená v ďalších etapách územného a 
stavebného konania 

� Rešpektovať v plnej miere výhradné ložiská 
v k.ú. Preseľany, Solčany, Bystričany (OBÚ 
Prievidza) 

- akceptované 
výhradné ložiská sú rešpektované – koridor vedenia ide 
mimo týchto ložísk., bližšie popísané v kapitole C.III.2.  
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, 
geodynamické javy a geomorfologické  pomery na str. 
223.  

� Zdokladovať , že umiestnenie stavby v komplexe 
lesov je spoločensky a ekonomicky nevyhnutné 
(§5 ods. 1 zákona o lesoch) a nedá sa umiestniť 
mimo lesného komplexu  (MPRV SR – sekcia 
lesného hospodárstva) 

- akceptované 
   Nachádza sa v časti C. III.11.5. Vplyvy na lesné 
hospodárstvo   na str. 255 

� V zámere uvádzaný záber – takmer 12 ha lesných 
pozemkov je v rozpore s bodom 5.1 záväznej 
časti ÚPD VÚC Trenčianskeho kraja v znení 
ZaD 2004 (MPRV SR – sekcia lesného 
hospodárstva) 

- zdôvodnené 
záber plochy lesa v zmysle uvedeného stanoviska 
nepredstavuje trvalý záber lesných pozemkov v zmysle 
zákona – trvalý záber lesných pozemkov predstavujú len 
stožiarové miesta o výmere cca 1660 m2,  viac v časti 
C. III.11.5. Vplyvy na lesné hospodárstvo na str.255    
a v kapitole B. II.7.1. Významné terénne úpravy a zásahy 
do krajiny na str.31.    

� Rešpektovať §5 a §6 zákona o lesoch (OLÚ 
v Nitre) 

akceptované  
vysvetlené v časti C. III.11.5. Vplyvy na lesné 
hospodárstvo  na str.255 a Požiadavka zapracovaná v 
časti C.IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, 
elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu  vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie na 
str. 268. 

� Rešpektovať najmä ustanovenia zákona 
č.513/2009 Z.z. o dráhach (ÚPRŽD) 

akceptované  
Požiadavka zapracovaná v časti C.IV. Opatrenia 
navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a 
kompenzáciu   vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie a zdravie na str. 268. 

� Zabezpečiť, že vedenie bude nad cestou I/64 
uložené vo výške  min 4,8 m, že stavebník 
požiada o povolenie, a že počas výstavby nebude 
dochádzať k poškodeniu cestného pozemku (KÚ 
PCDPK v Trenčíne) 

akceptované  
Požiadavka zapracovaná v časti C.IV. Opatrenia 
navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a 
kompenzáciu  vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie a zdravie na str. 268. 

� Práce počas montáže organizovať tak, aby cestná 
premávka nebola obmedzovaná ani ohrozovaná 
(OÚ PCDPK Trnava) 

akceptované  
Požiadavka zapracovaná v časti IV. Opatrenia navrhnuté 
na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu        
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a 
zdravie  na str. 268. 

� Potrebné požiadať o určenie dočasného 
dopravného značenia (OÚ PCDPK Nitra) 

- akceptované  
Požiadavka zapracovaná v časti C.IV. Opatrenia 

navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a 
kompenzáciu   vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie a zdravie na str. 268. 

� Predložiť na vyjadrenie realizačný projekt (OÚ 
PCDPK Prievidza) 

- akceptované  
Bude predložený v ďalších etapách územného a 
stavebného konania 

 


