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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
1. Názov:

Obec Kúty
2. Identifikačné číslo:

00 309 672
3. Adresa sídla:

Obecný úrad Kúty, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu

obstarávateľa:
Ing. Branislav Vávra, starosta obce
Obecný úrad, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty
Tel. 034/699 96 11
e-mail: obec@kuty.sk
5. 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 03/2017 Územného plánu obce Kúty.
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 Kúty bol spracovaný v zmysle platnej legislatívy a metodiky, a na základe
výsledkov verejného prerokovania bol schválený obecným zastupiteľstvom v Kútoch uznesením č.
4/2004 - Č dňa 29.09.2004.
Obec Kúty 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.
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V r. 2008 bola v zmysle platnej legislatívy obstaraná Zmena 01/2008 ÚPN obce Kúty, schválená
obecným zastupiteľstvom v Kútoch.
V r. 2009 bola v zmysle platnej legislatívy obstaraná Zmena 02/2009 ÚPN obce Kúty, schválená
obecným zastupiteľstvom v Kútoch dňa 30.08.2010 uznesením č. 6/2010-H.
V uplynulom období boli jednotlivými investormi, resp. obcou Kúty definované ďalšie nové investičné
zámery resp. požiadavky, ktorých uplatnenie si vyžaduje zmenu ÚPN obce Kúty. Na základe týchto
skutočností Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo dňa 16.02.2017 uznesením č. 1/2017-L obstarať
Zmenu 03/2017 ÚPN obce Kúty v rozsahu:
01. rozšírenie plôch polyfunkcie mestotvorného charakteru (občianska vybavenosť a bývanie s vyšším
podielom OV nad 30%) v lokalite Štefánikovej, Kollárovej a Továrenskej ulice;
02. zmena funkčného využitia plôch navrhovaných na urbanizáciu v lokalite 2 Dr Héseka ako plochy
RD a na vymedzenom území ako plochy BD, s vyšším podielom podielu OV nad 30% a vyčleniť
zónu pre športovo-rekreačné plochy a územie s oddychovorelaxačným potenciálom (športová
hala), resp. určiť podmienku urbanistickej štúdie lokality;
03. dopracovať juhozápadný okraj k.ú. Obce (Bratislavská ulica) od hranice intravilánu po lokalitu U
Janíčkov po oboch stranách cesty I/2 ako plochy podnikateľských aktivít, lokalitu U Janíčkov
definovať ako športovorekreačné plochy a územie s oddychovorelaxačným potenciálom;
04. dopracovať južný okraj k.ú. - lokalita Borník ako športovorekreačné plocha a územie s
oddychovorelaxačným potenciálom;
05. vyústenie južného obchvatu II/500 posunúť smerom od intravilánu;
06. v lokalite Za hríbovom rozšíriť plochy nízkopodlažnej zástavby BD od BD Školská 695 k cintorínu
(počas spracovania Zmeny 03/2017 požiadavka rozšírenia na plochy PPF v ZÚ využívaných ZŠ);
07. priemyselný areál na Továrenskej ul. 804 na vymedzených plochách preklasifikovať na plochy
podnikateľských aktivít a komerčnopodnikateľskú zónu a na vymedzených plochách ako plochy
RD/BD;
08. lokalitu obytnej zóny RD – V plotkách – medzi Školskou ul. a lokalitou Z2.5 V plotkách presunúť z
prognózneho do návrhového obdobia, v lokalite vyčleniť zónu OV;
09.lokalitu medzi Bratislavskou a Štúrovou ul. presunúť z prognózneho do návrhového obdobia;
10.lokalitu za Novou ul. presunúť z prognózneho do návrhového obdobia;
11.lokalitu za Štefánikovou ul. od zberného dvora po Novú ul. presunúť z prognózneho do
návrhového obdobia;
12.rozšíriť územný plán obce v západnej časti – areál PD Bioaspa;
13.definovať zátopové územia obce;
14.zahrnúť do územného plánu obce zoznam miestnych pamätihodností;
15.doplniť trasy cykloturistiky v nadväznosti na medzinárodnú cyklotrasu a začleniť do systému
regionálnej cykloturistiky;
16.aktualizovať územia ochrany nerastných surovín – zrušenie dobývacieho priestoru;
17.zadefinovať regulatívy pre výstavbu nových rodinných domov – v jednom rodinnom dome
maximálne dve bytové jednotky, stanoviť minimálnu výmeru stavebného pozemku pre RD, určiť
podmienku užitkovej komunikácie v prípade výstavby v záhrade existujúceho RD.
Toto uznesenie bolo zmenené uznesením Obecného zastupiteľstva v Kútoch č. 2/2018-L zo dňa
05.03.2017 v časti bodu 5 tak, že pôvodné znenie bodu 5 sa nahrádza novým znením:
05. v lokalite 2 Dr Héseka sa navrhujú dve miestne komunikácie súbežné s Továrenskou a
Štefánikovou ul.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, orgán územného plánovania obstaral Zmenu 03/2017 Územného
plánu obce Kúty ustanovujúce pre vymedzené lokality zmien zásady a regulatívy v zmysle § 11, ods. 5
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v potrebnom rozsahu tak, aby bolo možné preveriť vhodnosť riešenia predmetných lokalít počas
verejného prerokovania návrhu Zmieny 03/2017 s príslušnými orgánmi, dotknutými organizáciami
právnickými a fyzickými osobami v súlade s platnou legislatívou.
V Zmene 03/2017 ÚPN obce Kúty sú premietnuté skutočnosti, podklady a stanoviská dotknutých
orgánov a organizácií ako aj potrieb obstarávateľa definované počas spracovania jej návrhu:
- stanovisko Obvodného banského úradu v Bratislave č. 558-1093/2018 zo dňa 23.05.2018 s
požiadavkou vyznačenia hranice CHLÚ Kúty (určeného na ochranu výhradného ložiska zemného
plynu a gazolínu) a CHLÚ Kúty I (určeného na ochranu výhradného ložiska lignitu),
- vymedzenie povodňového ohrozenia (SVP Bratislava).
Súčasťou Zmeny 03/2017 je aj:
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- úprava vymedzenia návrhovej rozvojovej etapy (z dôvodu globálneho utlmenia rozvoja v období r.
2009 - 2016) na rok 2030,
- koordinácia vymedzenia územného rozsahu mestotvornej polyfunkcie v grafickej časti vrátane
zohľadnenia aktuálnych katastrálnych podkladov (KM) v priestore Bratislavskej ulice,
- priemet realizovanej výstavby a jej funkčného využitia (OV) v priestore Štefánikovej ul.,
- zrušenie stanoveného rozsahu OV na vymedzených plochách mestotvornej polyfunkcie udávaného
v grafickej časti (min. 30%) vzhľadom na potrebu zabezpečenia podmienok pre údržbu a rozvoj
jestvujúcich obytných štruktúr.
Lokalita areálu PD Bioaspa (definovaná v uznesení OZ Kúty 1/2017-L zo dňa 16.02.2017 ako lokalita
12) je súčasťou ÚPN obce Kúty v znení neskorších zmien – záväznej časti a grafickej časti B.01 v
potrebnom rozsahu a stanovené regulatívy jej rozvoja ostávajú bez zmeny.
Vzhľadom na stanoviská nadriadeného orgánu ÚP pre určené vymedzené rozvojové lokality bude
potrebné obstarávať vypracovanie následnej dokumentácie formou územných plánov zón.
Po verejnom prerokovaní Zmeny 03/2017 ÚPN obce Kúty v zmysle platnej legislatívy a obdržaní
kladných stanovísk dotknutých orgánov samosprávy, štátnej správy, orgánov, organizácií, právnických
a fyzických subjektov, a po obdržaní súhlasného záverečného posúdenia Okresného úradu Trnava,
odbor výstavby a bytovej politiky v Trnave, predmetné zmeny a doplnky schvaľuje obecné
zastupiteľstvo v Kútoch.
Zmena 03/2017 je nedeliteľnou súčasťou ÚPN obce Kúty.
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 03/2017 Územného plánu obce Kúty zohľadňuje metodiku spracovania ÚPN obce Kúty v
znení neskorších zmien a pozostáva z:
A. Textová a tabuľková časť
B. Grafická časť:
B.01. Širšie vzťahy
B.02. Komplexný urbanistický návrhového
B.03. Návrh Dopravy
B.04. B.05. Návrh kanalizácie, Návrh vodovodu
B.06. Návrh energetiky a telekomunikácií
B.08. Návrh odňatia PPF
C. Záväzná časť:
C.01. Textová časť
C.02. Grafická časť
C.03. Schéma záväzných častí
5. Uvažované variantné riešenia:
Zmena 03/2017 ÚPN obce Kúty nebude riešená variantne.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania (predpokladaný časový harmonogram):
Vypracovanie návrhu Zmeny 03/2017 ÚPN obce Kúty:
08. 2018.
Prerokovanie návrhu Zmeny 03/2017 ÚPN obce Kúty:
10/2018 – 11/2018.
Schválenie Zmeny 03/2017 ÚPN obce Kúty:
01. 2019.
Zverejnenie a uloženie Zmeny 03/2017 ÚPN obce Kúty:
02. 2019.
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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 03/2017 Územného plánu obce Kúty rešpektovaná.
Zmena 03/2017 Územného plánu obce Kúty je v súlade so schváleným zadaním pre Územný plán
obce Kúty a dopĺňa schválený Územný plán obce Kúty v znení neskorších zmien a doplnkov.
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:
Obecné zastupiteľstvo obce Kúty.
9. Druh schvaľovacieho dokumentu:

-

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

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy:
Zmena 03/2017 je vypracovaná v súlade s uzneseniami Obecného zastupiteľstva v Kútoch č. 1/2017-L
a 2/2018-L, ktorými bolo povolené spracovanie návrhu Zmeny 03/2017 ÚPN obce Kúty.
Pri schválení povolenia spracovania Zmeny 03/2017 ako aj počas spracovania jej návrhu boli
sformulované nasledovné jednotlivé požiadavky na jej rozsah:
- úprava vymedzenia návrhovej rozvojovej etapy (z dôvodu globálneho utlmenia rozvoja v období r.
2009 - 2016) na rok 2030,
- koordinácia vymedzenia územného rozsahu mestotvornej polyfunkcie v grafickej časti vrátane
zohľadnenia aktuálnych katastrálnych podkladov (KM) v priestore Bratislavskej ulice,
- priemet realizovanej výstavby a jej funkčného využitia (OV) v priestore Štefánikovej ul.,
- zrušenie stanoveného rozsahu OV na vymedzených plochách mestotvornej polyfunkcie udávaného
v grafickej časti (min. 30%) vzhľadom na potrebu zabezpečenia podmienok pre údržbu a rozvoj
jestvujúcich obytných štruktúr.
Okrem toho bude 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
03/2017, 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 Kúty budú vyhlásené Všeobecne
záväzným nariadením obce Kúty.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Realizácia Zmeny 03/2017 ÚPN obce Kúty 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. Kúty.
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Zmena 03/2017 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 služieb a vybavenosti v urbanizovanom
území, určených pre obyvateľov.
Zmenou 03/2017 dôjde k novým záberom poľnohospodárskej pôdy skoro výhradne zaradenej do menej
hodnotných skupín BPEJ.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:
Súčasťou Zmeny 03/2017 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 03/2017 na základe stanovenej koncepcie priestorového rozvoja a akceptovania
definovaných doplnených limitov a regulatívov nebude mať negatívny vplyv na hygienické
a spoločenské pomery v obci Kúty.
Zohľadnením navrhovaných opatrení definovaných zmenou a doplnením regulatívov záväznej časti
ÚPN obce Kúty v rozsahu Zmeny 03/2017 sa zabezpečí primeraná ochrana životného prostredia
obyvateľov i návštevníkov obce.

5. Vplyvy na chránené územia a návrh na ich zmierenie
Katastrálne územie Kúty je súčasťou navrhovaného Chráneného vtáčieho územia 16. Morava,
vyhláseného Nariadením Vlády SR 145/2015.
Za plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu v zmysle príslušného vyššieho stupňa ÚPD je potrebné
považovať:
biocentrum provinciálneho významu Moravsko-Dyjský luh:
- vzdialenosť od najbližšej lokality Zmeny 03/2017 – Z3.6 (rekreačná zóna U Janíčkov) – min.
1 400 m,
- vzhľadom na vzdialenosť lokalít Zmeny 03/2017 a stanovené regulatívy a limity ich funkčného
využitia sa neočakávajú vplyvy na toto chránené územie.
biocentrum nadregionálneho významu Gbelský les
- vzdialenosť od najbližšej lokality Zmeny 03/2017 – Z3.8 (obytná a komerčnopodnikateľská
zóna vyčlenená z jestvujúcej výrobnej zóny v zastavanom území obce) – min. 750 m,
- vzhľadom na vzdialenosť lokalít Zmeny 03/2017 a stanovené regulatívy a limity ich funkčného
využitia sa neočakávajú vplyvy na toto chránené územie.
biokoridor nadregionálneho významu – niva rieky Morava
- vzdialenosť od najbližšej lokality Zmeny 03/2017 – Z3.6 (rekreačná zóna U Janíčkov) – min.
1 800 m,
- v vzhľadom na vzdialenosť lokalít Zmeny 03/2017 a stanovené regulatívy a limity ich
funkčného využitia sa neočakávajú vplyvy na toto chránené územie.
biokoridor regionálneho významu – niva rieky Myjava
- v priestore lokality Zmeny 03/2017 – Z3.6 (rekreačná zóna U Janíčkov) – je v kontakte s
vymedzených rozvojovým územím.
- Nové záberové plochy rekreačnej zóny majú mať krajinný charakter a budú využívané pre
oddychovorelaxačné účely obyvateľov. Pozdĺž toku Myjava vedie rekreačná cyklotrasa.
- Podmienkou navrhovaného územného rozvoja je zohľadnenie potrieb a požiadaviek na
ochranu chráneného územia definovaných príslušnými orgánmi štátnej správy a ochrany
prírody a krajiny.
Niektoré rozvojové lokality riešené v Zmene 03/2017 ÚPN obce Kúty sú v blízkosti plôch vyžadujúcimi
zvýšenú ochranu vymedzenými ÚPN obce Kúty:
lokalita Z3.4:
určená pre rozvoj komerčnej podnikateľskej činnosti a služieb v návrhovej etape do r. 2030
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-

čiastočne na plochách medzi cestou I/2 a navrhovaným biokoridorom miestneho významu Čársky
potok svojim JV okrajom sa približuje v strednom úseku na vzdialenosť min. 35 m k
vymedzenému chránenému priestoru Mbk
budúce funkčné využitie a prevádzka v lokalite Z3.4 musí zohľadniť trasu, plošné vymedzenie a
stanovené podmienky ochrany Mbk Čársky potok.
lokalita Z3.5:
- jej súčasťou sú dve plochy – parcely vo vlastníctve obce Kúty:
- parc.č. 2835 (definovaná na LV ako vodná plocha) – nachádzajúca sa pri východnom okraji
navrhovaného miestneho biocentra Vŕšky
- určená je pre oddychovorekreačné účely obyvateľov, podmienkou jej funkčného využitia je
zachovanie krajinného charakteru bez stavebnej činnosti (prípustná bude realizácia
mobiliáru a zariadenia pre podporu primárnej funkcie a jej sociálne a hygienické zázemie)
- budúce funkčné využitie a prevádzka v lokalite Z3.5 musí zohľadniť stanovené podmienky
ochrany priľahlého chráneného územia
- parc.č. 2415 (definovaná na LV ako TTP) – nachádzajúca sa južne od lokality parc.č. 2835 na
brehu malého vodného toku
- určená je pre oddychovorekreačné účely obyvateľov, podmienkou jej funkčného využitia je
zachovanie krajinného charakteru bez stavebnej činnosti (prípustná bude realizácia
mobiliáru a zariadenia pre podporu primárnej funkcie a jej sociálne a hygienické zázemie).
lokalita Z3.6:
- určená pre rozvoj rekreácie a vybavenosti CR na jestvujúcich plochách aj na nových záberových
rozvojových plochách v návrhovej etape do r. 2030
- cez jestvujúce plochy prechádza biokoridor miestneho významu Čársky potok, v minulosti
prerušený v úseku U Janíčkov stavebnou činnosťou
- na južnom okraji je v kontakte s Rbk Myjava
- budúce funkčné využitie a prevádzka v lokalite Z3.6 zohľadňuje trasu, plošné vymedzenie a
stanovené podmienky ochrany RBk Myjava.
lokalita Z3.9:
- určená pre rozvoj bytovej výstavby formou RD v návrhovej etape do r. 2030 (pôvodný ÚPN obce
určoval túto lokalitu pre rovnakú funkciu a na rovnakých plochách v prognóznej etape po r. 2030)
- severne od lokality vedie trasa navrhovaného Mbk Zelnický potok
- budúce funkčné využitia lokality rešpektuje stanovené šírkové a smerové parametre chráneného
územia ako aj navrhovaného pásu zelene medzi vodným tokom a obytnou zónou širokého 20 m.
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 03/2017 ÚPN obce Kúty 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 Kúty a miestne občianske a záujmové združenia.
2. Zoznam dotknutých subjektov:
Doručí sa:
01/ Obec Kúty, Obecný úrad v Kútoch, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty
Na vedomie:
01/ Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania,
Kollárova 8, 917 02 Trnava
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02/ Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
03/ Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Vajanského 2, 917 01 Trnava
04/ Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava
05/ Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
Kollárova 8, 917 02 Trnava
06/ Trnavský samosprávny kraj, P.O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava
07/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica
08/ Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠSOO, ŠVS, Vajanského
17/1, 905 01 Senica
09/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
10/ Obec Brodské, Obecný úrad, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
11/ Obec Sekule, Obecný úrad, Nám. Oslobodenia č. 570, 908 80 Sekule
12/ Obec Čáry, Obecný úrad, Martina Kollára 53, 908 43 Čáry
13/ Obec Kuklov, Obecný úrad, 908 78 Kuklov č. 203
14/ Obec Borský Svätý Jur, Obecný úrad , 908 79 Borský Svätý Jur č. 690
15/ Ad acta.
3. Dotknuté susedné štáty:
Žiadne.

V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia:
K oznámeniu sa prikladá:
- Príloha č. 1 – Situácia – Vymedzenie lokalít Zmeny 03/2017 ÚPN obce Kúty
- Príloha č. 2 – návrh Zmeny 03/2017 Územného plánu obce Kúty.
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu:
-

ÚPN VÚC Trnavského kraja v znení neskorších zmien,
ÚPN obce Kúty v znení neskorších zmien a doplnkov,
Mapy povodňového ohrozenia k.ú. Kúty (SVP 2017),
Katastrálna mapa M 1:5 000 (stav 31.12.2017),
Špecifikácia požiadaviek rozsahu zmeny regulatívov záväznej a smernej časti Zmeny 03/2017 ÚPN
obce Kúty (Obec Kúty, uznesenia č. 1/2017-L a č.2/2018-L OZ Kúty).

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
V Bratislave, dňa 24.09.2018

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. Branislav Vávra
starosta obce
Oznámenie o strategickom dokumente
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