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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
v zmysle prílohy č. 2 k zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

I. Základné údaje o obstarávateľovi
-

Názov:
Obec Boleráz

-

Identifikačné číslo:
00 312 282

-

Adresa sídla:
Obecný úrad Boleráz, 919 08 Boleráz 586

-

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa:
Ing. Pavol Mackovčin, starosta obce
Obecný úrad, 919 08 Boleráz 586
Tel. 033/5579147
e-mail: obec.boleraz@stonline.sk

-

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej
možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a mieste na konzultácie:
Ing. Miroslav Polonec
odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD (reg. č. 301)
Lomonosovova 6, 971 08 Trnava
tel.: 033/5521 266, 0903 419 636
Ing. arch. Peter Zibrin, PhD.
spracovateľ strategického dokumentu (autorizačné osvedčenie SKA 0707 AA)
Vajnorská ul. 98/J, 831 04 Bratislava
tel.: 0905 628 155

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov:
Zmena 02/2017 Územného plánu obce Boleráz.
2. Charakter:
Strategický dokument - územnoplánovacia dokumentácia vypracovaná v zmysle zákona č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov a § 12 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
3. Hlavné ciele:
Územný plán obce Boleráz bol spracovaný v zmysle platnej legislatívy a metodiky, a na základe
výsledkov verejného prerokovania bol schválený obecným zastupiteľstvom v Bolerázi uznesením č.
45/2007 zo dňa 28.06.2007, záväzná časť vyhlásená VZN č.49/2007.
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V r. 2009 bol obstaraný návrh Zmeny 01/2009 ÚPN obce Boleráz (riešiaci zmenu ÚPN obce v 12
lokalitách), ktorý bol po verejnom prerokovaní v zmysle príslušných ustanovení Stavebného zákona
schválený obecným zastupiteľstvom v Bolerázi.
Obec Boleráz ako orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu,
v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č.
237/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske
a sociálne predpoklady, na ktorých základe bola navrhnutá koncepcia územia.
Ak dôjde k zmene predpokladov, orgán územného plánovania obstará doplnok, zmenu alebo úpravu
územného plánu.
V uplynulom období boli jednotlivými investormi, vlastníkmi pozemkov, resp. zastupiteľstvom obce
sformulované požiadavky na zmeny platného územného plánu obce. Obecné zastupiteľstvo v Bolerázi
tieto požiadavky priebežne prerokovávalo a na základe svojich uznesení:
- č. 51/2016zo dňa 21.06.2016
- č. 82/2016 zo dňa 22.11.2016
- č. 62/2017 zo dňa 29.06.2017
- č. 71/2017 zo dňa 24.08.2017
- č. 80/2017 zo dňa 09.11.2017
Na základe uvedených skutočností orgán územného plánovania – obec Boleráz pristúpil k obstaraniu
Zmeny 02/2017 Územného plánu obce Boleráz.
Po zahájení prác na návrhu predmetnej ÚPD obec Boleráz, vplyvom nových okolností, doplnila, resp.
upravila rozsah návrhu Zmeny 02/2017 uzneseniami Obecného zastupiteľstva v Bolerázi:
- č. 31/2018 zo dňa 26.04.2018
- č. 33/2018 zo dňa 06.06.2018
v konečnom rozsahu:
- lokalita Z2/01 (parc.č. 733/73, 74, 77, 92, 147) – zmena pôvodne navrhovaného funkčného využitia
– izolačná zeleň v OP jestvujúceho PD na funkčný kód A.01 (bývanie v RD) vo vymedzenom
rozsahu, vrátane úpravy vymedzenia OP areálu pôv. PD;
- lokalita Z2/02 (parc.č. 29) – zmena funkčného využitia z pôv. jestvujúceho funkčného využitia A.01
– RD na funkčné využitie A.04 – BD málopodlažný v návrhovej etape;
- lokalita Z2/03 (parc.č. 743) – zmena pôvodného funkčného využitia (PPF – orná pôda) na nový
funkčný kód A.02 (bývanie v RD) v návrhovej etape;
- lokalita Z2/04 (parc.č. 1295/2, 1296/4) – zmena pôvodného funkčného využitia (komerčná
vybavenosť) na funkčný kód A.01 (bývanie v RD), resp. začlenenie do ZÚ v návrhovej etape;
- lokalita Z2/05 (parc.č. 5675) – zmena pôv. funkcie (záhrada) na funkčný kód A.02 – RD, súčasťou
je úprava trasy navrhovanej komunikácie, rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie v návrhovej etape
a zmena pôvodne navrhovaného funkčného využita na vymedzených plochách (kód C.01 plochy
priemyslu v prognóznej etape) na kód funkčného využitia B.03 rekreácia, šport, oddychovorelaxačné využitie v prognóznej etape;
- lokalita Z2/06 (parc.č. 5481/4-6, 5483/4-6) – zmena funkčného využitia (jestvujúce záhrady) na
funkčný kód A.02 – RD v návrhovej etape, súčasťou je úprava trasy navrhovaného miestneho
biokoridoru tak, aby lepšie zodpovedal reálnemu usporiadaniu jestvujúcich krajinných prvkov;
- lokalita Z2/07 (parc.č.1284/33) – preloženie navrhovanej lokality zberného dvora z pôv. lokality (na
parc.č. 1277/1 a 8, v pôvodnej lokalite návrh nového funkčného kódu A.01 RD alt. B.01 – OV) v
návrhovej etape;
- lokalita Z2/08 (parc.č. 3270 – 3273, 3280 – 3285) – zmena pôvodného využitia na nový funkčný
kód B.03 (šport, rekreácia, cestovný ruch) v návrhovej etape;
- lokalita Z2/09 (parc.č. 3127, 3132) – zmena pôvodného využitia (PPF – orná pôda) na nový
funkčný kód C.03 (rodinné farmy) v návrhovej etape;
- lokalita Z2/10 (lokalita Nad rakytím) – zmena etapizácie lokality z pôv prognóznej do návrhovej
etapy a jej rozšírenie pre spoločný funkčný kód A.01 RD vrátane rozšírenia dopravnej obsluhy;
- lokalita Z2/11 (parc.č. 3460, 3436) – zmena pôvodného využitia (PPF – orná pôda) na nový
funkčný kód A.01 RD v návrhovej etape;
- lokalita Z2/12 (parc.č. 3916 a ďalšie smerom k ZÚ) – zmena pôvodného využitia (PPF – orná pôda)
na nový funkčný kód A.01 RD v návrhovej etape;
- lokalita Z2/13 (parc.č. 3468) – zmena pôvodného využitia (PPF – orná pôda) na nový funkčný kód
A.01 RD v návrhovej etape;
- lokalita Z2/14 (parc.č. 1462) – zmena pôvodného navrhovaného využitia (bývanie v RD) na novú
funkciu – parkovisko, v návrhovej etape;
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-

-

-

-

-

lokalita Z2/15 (parc.č. 4828) – zmena pôvodného využitia (PPF – orná pôda) na nový funkčný kód
A.02 RD, v návrhovej etape;
lokalita Z2/16 (parc.č. 4/1 a 2, 5/1 a 5, 6/9, 6/11) – zmena pôv. funkcie (priemysel) na funkčný kód
A.01 RD, v návrhovej etape;
lokalita Z2/17 (parc.č. 4405 – 6) – zmena pôv. využitia (PPF – orná pôda) na funkčný kód A.01 RD,
v návrhovej etape;
lokalita Z2/18 (parc.č. 4370, 4371) – zmena pôvodného využitia (PPF – orná pôda) na funkčný kód
B.04 komerčno-výrobné podnikateľské aktivity, v návrhovej etape;
lokalita Z2/19 (par.č. 4774) – zmena pôvodného využitia (PPF – orná pôda) na nový funkčný kód
A.05 Územie pôvodnej krajiny s limitovanou urbanizáciou pre výstavbu RD a agroturistiku v
návrhovom období na vyčlenenej ploche, s podmienkou spracovania ÚPN zóny Banka vo
vymedzených hraniciach;
lokalita Z2/20 (Banka) – zmena pôvodného využitia (záhrady, OP, ostatné pl.) na:
- A.02 RD v návrhovej etape vo vymedzenom rozsahu,
- nový funkčný kód A.05 Územie pôvodnej krajiny s limitovanou urbanizáciou pre výstavbu RD a
agroturistiku v návrhovom období na vyčlenenej ploche, s podmienkou spracovania ÚPN zóny
Banka vo vymedzených hraniciach;
lokalita Z2/21 (Banka) – zmena pôvodného využitia (záhrady, OP, ostatné pl.) na:
- A.02 RD v návrhovej etape vo vymedzenom rozsahu,
- nový funkčný kód A.05 Územie pôvodnej krajiny s limitovanou urbanizáciou pre výstavbu RD a
agroturistiku v návrhovom období na vyčlenenej ploche, s podmienkou spracovania ÚPN zóny
Banka vo vymedzených hraniciach;
lokalita Z2/22 (Banka) – zmena pôvodného využitia (záhrady, OP, ostatné pl.) na:
- A.02 RD v návrhovej etape vo vymedzenom rozsahu,
- nový funkčný kód A.05 Územie pôvodnej krajiny s limitovanou urbanizáciou pre výstavbu RD a
agroturistiku v návrhovom období na vyčlenenej ploche, s podmienkou spracovania ÚPN zóny
Banka vo vymedzených hraniciach;
lokalita Z2/23 (Banka) – zmena pôvodného využitia (orná pôda) na funkčný kód B.03 plochy a
zariadenia športu, rekreácie a cestovného ruchu v návrhovom obdobím s podmienkou spracovania
ÚPN zóny Banka vo vymedzených hraniciach;
lokalita Z2/24 (Banka) – zmena pôvodného využitia (orná pôda) na funkčný kód B.03 plochy a
zariadenia športu, rekreácie a cestovného ruchu v návrhovom obdobím s podmienkou spracovania
ÚPN zóny Banka vo vymedzených hraniciach;
lokality Z2/25 – priemet vypracovanej koncepcie budovania miestnych cyklotrás vrátane regionálnej
koncepcie rozvoja;
lokality Z2/26 – priemet pozemkových úprav v k.ú. Boleráz do ÚPN obce;
úprava pôvodného zákresu jestvujúcej VTL a VVTL plynovodnej siete a jej bezpečnostného pásma
na základe podkladov poskytnutých SPP a.s.;
úprava vymedzenia návrhovej rozvojovej etapy (z dôvodu globálneho utlmenia rozvoja v období r.
2009 – 2015) na rok 2030.

Po verejnom prerokovaní návrhu Zmeny 02/2017 v zmysle platnej legislatívy a obdržaní kladných
stanovísk dotknutých orgánov samosprávy, štátnej správy, orgánov, organizácií, právnických
a fyzických subjektov, vrátane súhlasného záverečného posúdenia Okresného úradu Trnava, odbor
výstavby a bytovej politiky v Trnave podľa §25 Stavebného zákona, predmetnú zmenu schvaľuje
obecné zastupiteľstvo v Bolerázi.
Zmena 02/2017 je nedeliteľnou súčasťou ÚPN obce Boleráz.

4. Obsah (osnova):
Štruktúra územnoplánovacej dokumentácie a obsahová náplň jednotlivých kapitol bude spĺňať
náležitosti zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Obsah Zmeny 02/2017 Územného plánu obce Boleráz zohľadňuje metodiku spracovania ÚPN obce
Boleráz v znení neskorších zmien a pozostáva z:
A. Textová a tabuľková časť
B. Grafická časť:
B.03. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
B.04. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
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B.05 – B.06. Výkres riešenia verejného technického vybavenia
Návrh kanalizácie
Návrh vodovodu
B.07. Výkres riešenia verejného technického vybavenia
Energetika a spoje
B.09. Výkres perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely
C. Záväzná časť:
C.01. Textová časť
C.02. Grafická časť
C.03. Schéma záväzných častí

5. Uvažované variantné riešenia:
Zmena 02/2017 ÚPN obce Boleráz nebude riešená variantne.

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania (predpokladaný časový harmonogram):
Vypracovanie návrhu Zmeny 02/2017 ÚPN obce Boleráz:
11. 2018.

-

Prerokovanie návrhu Zmeny 02/2017 ÚPN obce Boleráz:
01/2019 – 04/2019.

-

Schválenie Zmeny 02/2017 ÚPN obce Boleráz:
06. 2019.
Zverejnenie a uloženie Zmeny 02/2017 ÚPN obce Boleráz:
07. 2019.

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom:
Príslušným vyšším stupňom ÚPD je Územný plán veľkého územného celku Trnavského kraja, jeho
Zmeny a doplnky a jeho záväzná časť vyhlásená Nariadením vlády č.183/1998 zo dňa 7.4.1998 v
znení neskorších zmien.
V zmysle §25, odst. 6 a §27 stavebného zákona musí byť záväzná časť tejto územnoplánovacej
dokumentácie vyššieho stupňa v Zmene 02/2017 Územného plánu obce Boleráz rešpektovaná.
Zmena 02/2017 Územného plánu obce Boleráz je v súlade so schváleným zadaním pre Územný plán
obce Boleráz a dopĺňa schválený Územný plán obce Boleráz v znení neskorších zmien a doplnkov.

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

9. Druh schvaľovacieho dokumentu:

-

uznesenie obecného zastupiteľstva obce Boleráz,
všeobecne záväzné nariadenie obce Boleráz, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy:
Zmena 02/2017 je vypracovaná v súlade s uzneseniami Obecného zastupiteľstva v Bolerázi č.
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51/2016, 82/2016, 62/2017, 71/2017, 80/2017, ktoré boli počas spracovania návrhu Zmeny 02/2017
doplnené uzneseniami Obecného zastupiteľstva č. 31/2018 a 33/2018.
Okrem toho je potrebné zohľadniť najmä požiadavky a stanoviská:
- dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy,
- príslušné právne predpisy a normy v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva.

2. Údaje o výstupoch:
Údaje o výstupoch strategického dokumentu sú formulované v smernej a záväznej časti Zmeny
02/2017, resp. v záväzných regulatívoch územného rozvoja, v rozsahu podľa §13 stavebného zákona
a §12 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii.
Ich určeniu predchádza o.i. zohľadnenie všetkých právnych predpisov v oblasti ochrany prírody a tvorby
krajiny, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva.
Záväzné časti strategického dokumentu – Zmeny 03/2017 ÚPN obce Boleráz budú vyhlásené Všeobecne
záväzným nariadením obce Boleráz.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Realizácia Zmeny 02/2017 ÚPN obce Boleráz na základe stanovenej koncepcie nebude mať
negatívny vplyv na životné prostredie.
Navrhované riešenie zabezpečuje dostatočné podmienky pre ochranu jestvujúcich i navrhovaných
chránených území v k.ú. Boleráz a k.ú. Klčovany.
Zmena 02/2017 upravuje predpokladaný rozsah a kapacity funkčného využitia obytného územia tak,
že limituje rozsah budúcej zástavby vo vymedzených regulačných blokoch s predpokladom vzniku
kvalitnejšieho životného prostredia pre jestujúcich i budúcich obyvateľov obce.
Viaceré lokality určené pôvodným znením ÚPN obce sa preraďujú z prognóznej etapy do návrhovej
etapy, čím sa vytvoria podmienky pre realizáciu kvalitnejšej, bohatšie štrukturovanej bytovej výstavby
a uspokojovania základých sociálnych potrieb občanov.
Súčasťou riešenia je vytváranie podmienok pre rozširovanie územia určeného pre šport a rekreáciu
obyvateľov a poskytovanie služieb CR.
Zmenou 02/2017 dôjde k novým záberom poľnohospodárskej pôdy skoro výhradne zaradenej do menej
hodnotných skupín BPEJ.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:
Súčasťou Zmeny 02/2017 je vymedzenie a doplnenie bohatej siete cyklotrás v urbanizovanom území i
krajine.
Návrh vymedzuje nové plochy a územie pre oddych a relaxáciu obyvateľov v prírodnom prostredí.
Realizácia Zmeny 02/2017 na základe stanovenej koncepcie priestorového rozvoja a akceptovania
definovaných doplnených limitov a regulatívov nebude mať negatívny vplyv na hygienické
a spoločenské pomery v obci Boleráz.
Zohľadnením navrhovaných opatrení definovaných zmenou a doplnením regulatívov záväznej časti
ÚPN obce Boleráz v rozsahu Zmeny 02/2017 sa zabezpečí primeraná ochrana životného prostredia
obyvateľov i návštevníkov obce.

5. Vplyvy na chránené územia a návrh na ich zmierenie
Niektoré lokality rozvoja, ktoré sú súčasťou Zmeny 02/2017 sa nachádzajú v blízkosti chraneného
územia. Z tohto dôvodu je preto potrebné zaistiť ich ochranu a údržbu.
Lokalita Z2/05
nachádza sa v blízkosti rBK Trnávka a vymedzuje územie, ktoré bolo pôvodným ÚPN obce
určené pre funkciu priemyselnej výroby v prognóznej etape pre novú funkciu – oddychovo-relaxačné a
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športovo-rekreačné využitie s dôrazom na ochranu a budovanie krajinnej zelene najmä pozdĺž toku
Trnávka v prognóznej etape;
Lokalita Z2/06
okrem vymedzenia plochy RD v priestore záhrad rieši zmenu trasovania navrhovaného mBK4
(pôvodne trasovaný v stiesnených priestorových podmienkach pozdĺž železničnej trate a komunikácie)
do nových plôch (v dvoch paralelných trasách) lepšie zohľadňujúcich jestvujúcu krajinnú štruktúru a
priestorové podmienky;
Lokalita Z2/11 a Z2/13
zasahuje do plochy PP s realizovanými melioračnými opatreniami a podmienkou rozvoja bude
zabezpečenie primeraných kompenzačných opatrení, ktoré budú predmetom riešenia následných
stupňov predprojektovej a projektovej prípravy;
Lokalita Z2/12
je v kontakte s navrhovaným mBK2, podmienkou rozvoja bude povinnosť vyčleniť časť lokality
pre účely dotvorenia biokoridoru na vymedzených plochách;
Lokalita Z2/18
je v kontakte s vymedzeným rBK Trnávka, podmienkou rozvoja bude povinnosť rešpektovať
priestorové vymedzenie biokoridoru a požiadavky na jeho ochranu stanovené v následných stupňoch
predprojektovej a projektovej prípravy;
Lokalita zóny Banka – Z2/19, Z2/20, Z2/21, Z2/22, Z2/23, Z2/24
je v blízkom kontakte s nBC Šarkan – Dolná Krupá a rBC Boleráz, podmienkou rozvoja bude
povinnosť rešpektovať podmienky stanovené príslušnými orgánmi ochrany prírody, ktoré budú
podrobne špecifikované v procese obstarania ÚPN zóny Banka (záväzný regulatív Zmeny 02/2017) a
hodnotenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie v zmysle platnej legislatívy.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu:
Možné závažné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu v prípade rešpektovania
stanovených limitov a regulatívov na území lokalít Zmeny 02/2017 ÚPN obce Boleráz nie sú známe.
Využitím navrhovaných regulatívov pre obytné územie sa dosiahne efekt podporujúci ochranu životného
prostredia jestvujúcich i nových záberových obytných plôch.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice:
Z návrhu strategického dokumentu nevyplývajú žiadne vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne
hranice.

IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení:
Občania obce Boleráz a miestne občianske a záujmové združenia.

2. Zoznam dotknutých subjektov:
Doručí sa:
01/ Obec Boleráz, Obecný úrad v Bolerázi, 919 08 Boleráz 586
Na vedomie:
01/ Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania,
Kollárova 8, 917 02 Trnava
02/ Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
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03/ Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Vajanského 2, 917 01 Trnava
04/ Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
05/ Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava
06/ Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
Kollárova 8, 917 02 Trnava
07/ Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany ovzdušia,
Kollárova 8, 917 02 Trnava
08/ Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva,
Kollárova 8, 917 02 Trnava
09/ Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa,
Kollárova 8, 917 02 Trnava
10/ Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného plánovania a ŽP a
odbor dopravného plánovania, P.O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava
11/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 01 Trnava
12/ Obvodný banský úrad v Bratislave, Prievozská 30, 821 05 Bratislava
13/ Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Nám. Ľ.
Štúra 1 812 35 Bratislava
14/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Odbor stratégie a rozvoja, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
15/ Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor stratégie, Klemensova 8, 813 61
Bratislava
16/ Obec Dolná Krupá, Obecný úrad, Nám. L. van Beethovena 139/1, 919 65 Dolná Krupá
17/ Obec Šelpice, Obecný úrad, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
18/ Obec Bohdanovce nad Trnavou, Obecný úrad, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
19/ Obec Košolná, Obecný úrad, 919 01 Suchá nad Parnou
20/ Obec Suchá nad Parnou, Obecný úrad, 919 01 Suchá nad Parnou č. 68
21/ Obec Dolné Orešany, Obecný úrad , 919 02 Dolné Orešany č. 210
22/ Obec Horné Orešany, Obecný úrad, 919 03 Horné Orešany
23/ Obec Smolenice, Obecný úrad, SNP 52, 919 04 Smolenice
24/ Obec Bíňovce, Obecný úrad, 919 07 Bíňovce
25/ Ad acta.
-

Dotknuté susedné štáty:
Žiadne.

V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia:
K oznámeniu sa prikladá:
- Príloha č. 1 – návrh Zmeny 02/2017 Územného plánu obce Boleráz.
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu:
-

ÚPN VÚC Trnavského kraja v znení neskorších zmien,
ÚPN obce Boleráz v znení Zmeny 01/2009,
Projekt Pozemkových úprav katastrálneho územia Boleráz,
Katastrálna mapa M 1:5 000 (stav 31.12.2017),
Návrh vedení cyklotrás Obcou Boleráz (Ing. Kasala, 2017),
Špecifikácia požiadaviek rozsahu zmeny regulatívov záväznej a smernej časti Zmeny 02/2017 ÚPN
obce Boleráz (Obec Boleráz, uznesenia OZ č.:
51/2016 zo dňa 21.06.2016
82/2016 zo dňa 22.11.2016
62/2017 zo dňa 29.06.2017
71/2017 zo dňa 24.08.2017
80/2017 zo dňa 09.11.2017
31/2018 zo dňa 26.04.2018
33/2018 zo dňa 06.06.2018.
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VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
V Bratislave, dňa 16.01.2019

VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia:
Ing. Miroslav Polonec
Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
Tel. 033/5521 266, 0903 419 636

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa,
pečiatka:

Ing. Pavol Mackovčin
starosta obce

Oznámenie o strategickom dokumente
Zmena 02/2017
Územného plánu mesta obce Boleráz

