
OKRESNY URAD ILAVA
Odbor starostlivosti o Zivotnd prostredie
Mierov6 n6mestie 81/18" 019 01 llava

V65 list dislo / zo dia NaSe dislo
ou-IL-oszP-20 I 6/00 l 057-003
GRA

podl'a rozdellovnika

Vybavuje / Linka .Ilava
Ing.GrajcarikovS/0961225707 09.06.2016

VEC
,,lJzemn! pl6n obce Prusk6oo - zaslanie sprSvy o hodnoten

Obstar6vatef, Obec Prusk6, Obecnf [rad, Pod kostolom 1., 018 52 Prusk6, v zastfpenf
MUDr. Viliamom Cibikom, PhD. - starostom obce, predloZil Okresndmu iradu llava, odboru
starostlivosti o Zivotn6 prostredie (d'alej len,,Okresnf urad Ilava, OSZP") podl'a $ 9 ods. 6 zdkona
(). 2412006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Livotnl prostredie aozmene adoplneni niektorych
z6konov v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len ,,zhkon") Spr6vu o hodnoteni strategickdho
dokumentu ,rlJzemnj,pl6n obce Prusk6o' spolu s n6vrhom strategickdho dokumentu - konceptom,
ktor6 V6m podlla $ 10 ods. 3 zhkona ako dotknutej obci zasielarne.

Ziadame V6s, aby ste sridasne podlia $ 1 1 ods. I zilkona ako dotknutd obec informovali do
troch pracovnfch dni od dorudenia spr6vy o hodnoteni a n6whu strategick6ho dokumentu
verejnost' spdsobom v mieste obvykllim spolu s inform6ciou, kde a kedy moZno do uvedenych
dokladov nahliadnut', robit'z neho vypisy, odpisy alebo na vlastn6 n6klady zhotovit'k6pie.-spriva-oTorlnoteni inrivrh strategick6ho dokumentu musia byt' verejnosti pristupn6
najmenej 2l dni.

Verejnost' m6Le dorudit' svoje pisomn6 stanovisko k spr6ve o hodnoteni a n6vrhu strategick6ho
dokumentu v srilade s $ 12 ods. 2 zfukona do 2l dni odo dira zvercjnenia inform6cie o spr6ve
o hodnoteni strategick6ho dokumentu na adresu: Okresny rlrad Ilava, odbor starostlivosti
o Zivotn6 prostredien Mierov6 nfmestie 81/18,019 01 llava.

VaSe pisomn6 stanovisko k spr6ve o hodnoteni a n6vrhu strategick6ho dokumentu podlia $ 12

ods. 1 zil<ona prosime dorudit' na adresu: Okresnf rftrad Ilava, odbor starostlivosti o Zivotn6
prostredie, Mierov6 nrimestie 81/18, 019 0l llava, najnesk6r do 2l dni od jeho dorudenia.
Zfuoveh si V6s dovofujeme poLiadat o zaslanie stanoviska v elektronickej podobe na e-mail:
anna. graj carikova@minv.sk .

Podlla $ 63 z6kona je moLn6 v prfpade potreby vykonat' konzult6cie podas cel6ho procesu
posudzovania vplyvov strategickdho dokumentu. Miesto konania konzult6cii: Okresny rirad llava,
odbor starostlivosti o Zivotn6 prostredie, Mierov6 niimestie 81/18, 019 01 llava, kontaktnri
osoba: Ing. Grajcarikovf.

S pozdravom

Priloha:
Sprdva o hodnoteni a koncept na CD

OkresnV 0rad llava
Odbor starosurvolti o zivotne prosfedie
Mrerove namestie g1/18, 

-019 01 llava*/&/r\/

Ing. Vit Ondr65
vedrici odboru

Telef6n
++42t-0961 22 5744

Fax
++421-4244404t1

E-mail
vit.ondras@minv.sk

lntemet
www.minv.sk

rco
00 151 866
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1/ Obec Vr5atsk6 Podhradie, vr5atsk6 Podhradie 54, 018 52 Prusk6
2l Obec Tuchyria, Tuchyda 205, 018 55 Tuchyf,a
3/ Obec Bohunice, Bohunice 1919,018 52 Prusk6
4/ Mesto Ilava, Mierov6 nrimestie 16131,019 01 Ilava

-@OAecKo5eca, Hlavn6 361100,018 64 Ko5eca*61 
Obec Dulov, Dulov 168,018 52 Dulov

7l Obec Krivokl6t, Krivokl6t 77,018 52 Prusk6

8/ Obec Sedmerovec. Sedmerovec 58, 018 54 Slavnica
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A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 
 
 
Obstarávateľ :          Obec Pruské, Obecný úrad Pruské,  
                                   Pod kostolom 1,  018 52 Pruské 
                                   e-mail : obec.pruske@stonline.sk 
                                   telefón: 042/4492 753 
                                   www.obecpruske.sk 

počet obyvateľov obce Pruské k 31.12.2015... 2 274 
katastrálne územie :  1293 ha 
priemerná hustota :   175,87 obyvateľov/km2 

 
 
Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie UPD : 

Vypracovanie územného plánu obce Pruské obstaráva obec Pruské prostredníctvom 
osoby odborne spôsobilej pre obstarávanie  ÚPD v zmysle §2a stavebného zákona 
č.50/1976 Zb. a jeho noviel, ktorou je Ing. Marta Slámková, reg.č.288.  

 
Spracovateľ : 

  Spracovanie územného plánu obce Pruské je v pôsobnosti Slovenskej agentúry 
životného prostredia, Banská Bystrica. Hlavným riešiteľom je Ing. arch. Zdenka Brzá,  
autorizovaný architekt SKA č.1770 AA v spolupráci s riešiteľským kolektívom spracovateľov 
jednotlivých kapitol.  

 
 

A) HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY,  KTORÉ KONCEPT 
         UPN - O    PRUSKÉ    RIEŠI    

 

Hlavným cieľom riešenia je získanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude 
komplexne riešiť územný rozvoj obce a  jeho miestnych častí Podvažie a Savčina, rozvojové 
možnosti a limity územia v súlade so súčasnou platnou legislatívou a zároveň bude po 
schválení záväzným dokumentom pre celé katastrálne územie v procese povoľovania a 
realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja sídla. 

 Zabezpečiť optimálny spôsob využitia a usporiadania územia obce v súlade 
s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia. 

 Získať právne záväzný dokument, usmerňujúceho rozvoj obce a jej  miestnych 
častí Podvažie a Savčina . 

 Stanoviť zásady funkčného využitia  územia obce.  

 Stanoviť limity využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými 
danosťami, potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a 
racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, 
charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.  

 Sanoviť regulatívy, ktoré zabezpečia vytváranie harmonického prostredia 
v zastavanom území  a vo voľnej krajine. 

 Vzájomne koordinovať činnosti v území, zabezpečujúce účelné a perspektívne 
vynakladanie prostriedkov na technickú infraštruktúru. 

 Vytvoriť komplexnú ponuku  funkčných plôch na zastavanie. 
 

http://www.obecpruske.sk/
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Varianty riešenia Konceptu UPN - O     
 

 Koncept územného plánu obce Pruské  rieši vo dvoch variantoch  návrh usporiadania 
a využitia územia:  
 
 
VARIANT „A“:  

Variant „A“ rieši komplexne koncepciu územného rozvoja obce Pruské v rozsahu 
katastrálneho územia s ohľadom na sociálno-ekonomický rozvoj obce spolu s jej miestnymi 
časťami Podvážie a Savčina. Predstavuje racionálny vyvážený rozvoj obce. 
         Variant rozvíja obec primárne obytnou funkciou, najmä formou bývania v rodinných 
domoch v priamej nadväznosti na zastavané územie. Vzhľadom na osobitosti geografickej 
morfológie katastra a jeho kvalitné prírodné prostredie, variant rovnocenne rozvíja aj funkciu 
individuálnej, chalupárskej rekreácie v severozápadnej časti katastrálneho územia. 
V juhovýchodnej časti  zastavaného územia variant A navrhuje rozšíriť plochy pre  priemysel 
a poľnohospodársku výrobu.  Umiestnenie občianskej vybavenosti rieši v rámci existujúcich  
plôch v jadrovou území Pruské a tiež prostredníctvom návrhu plôch zmiešanej funkcie. 
Riešenie umožňuje  umiestniť základnú občiansku vybavenosť  aj v rámci obytných  plôch. 
 
 
VARIANT „B“:  
          Vo variante „B“ je rozvoj funkcie bývania v rodinných domoch veľkorysejšie podporený  
v miestnej časti Savčina a v Pruskom v lokalite „Nad Štepnicou“.  V lokalite „Štepnica“ 
v rámci zmiešanej funkcie je navrhnuté nové centrum občianskej vybavenosti miestneho 
významu. Rozvoj občianskej vybavenosti sa navrhuje umiestňovať okrem centrálnej časti v 
Pruskom aj pozdĺž  cesty II/507, ktorá po vybudovaní plánovanej preložky stratí svoju 
tranzitnú funkciu a bude pretriedená na nižšiu kategóriu. Rozvoj funkcie rekreácie je v oboch 
variantoch prakticky v rovnakom rozsahu. Centrálne územie obce je chápané ako zmiešané 
územie vhodné pre umiestnenie funkcií a objektov občianskej vybavenosti.  
 
         Každý variant je riešený v samostatnej grafickej časti dokumentácieÚPN. Textová časť 
konceptu je spoločná pre oba varianty.  

Koncept UPN-O Pruské bude prerokovaný podľa §21 odst.3 a odst.6 písm. a), b),c),d). 
stavebného zákona. Návrh územného plánu obce Pruské bude  po prerokovaní Konceptu 
ÚPN-O spracovaný na základe súborného stanoviska v zmysle §21  odst.7 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov .  
 
 
 

B)    VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PRUSKÉ 
 

Územný rozvoj obce Pruské bol doteraz realizovaný v súlade s nasledovnou 
spracovanou a schválenou územnoplánovacou dokumentáciou: 

 
 ÚPN zóny  Pruské, schválený uznesením R-ONV č. 164/79 zo dňa 6.7./79 

(spracovateľ: Urbion Žilina, r.1978 )  
 

 

 ÚPN sídelného útvaru Pruské – dopracovanie a zmena (1995), schválený uzn.č.5/95 
zo dňa 29.6.1995 (spracovateľ:„Projekt-LV“, hlavný riešiteľ Ing.arch.Viliam Leszay) 

 

 „ÚPN obce Pruské – Doplnok č.2“ (jún 2004) - schválený OcZ v Pruskom, uzn.č. 
5/2005 zo dňa 16.06. 2005 (spracovateľ: „Projekt-LV“, hlavný riešiteľ Ing.arch.Viliam 
Leszay) 
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 Urbanistická štúdia IBV Pruské - lokalita „Za obecným úradom“ (júl 2010) – schválená 
OcZ v Pruskom, uzn.č. bod „C“, ods.“5“ zo dňa 23.2.2010 (spracovateľ:„SK-Valencia“, 
hlavný riešiteľ Ing.arch. Zdenka Brzá) 
Vypracovaním viacerých zmien a doplnkov i viacerých územnoplánovacích podkladov 

sa územnoplánovacia dokumentácia obce stala neprehľadnou, čo vo väzbe na povinnosť 
obce premietnúť do ÚPN – O Pruské záväzné časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení 
ZaD č.2 vedlo k nevyhnutnosti zabezpečiť vypracovanie nového ÚPN – O v zmysle aktuálne 
platnej legislatívy. 

 
 

 
C)  ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM             

 
Zadanie pre vypracovanie územného plánu obce Pruské bolo spracované v zmysle § 

20, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení platných predpisov v decembri 2015. Je vypracované v rozsahu a 
podrobnostiach, stanovených v § 8, odst. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 
55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Návrh 
Zadania pre vypracovanie územného plánu obce Pruské bol spracovaný na základe  
prieskumov a rozborov, ktorými sa získali ucelené poznatky o stave a možnostiach rozvoja, 
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce. 

Návrh zadania bol v zmysle §20 ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vystavený na verejné nahliadnutie na 
úradnej tabuli v termíne od 5.1.2016 do 4.2.2016. Samosprávnemu kraju, dotknutým 
orgánom bol jednotlivo oznámený začiatok prerokovávania a lehota na prerokovávanie. 

Po vyhodnotení pripomienok a stanovísk plynúcich z tohto prerokovávania bol 
dopracovaný návrh Zadania predložený na posúdenie na Okresný úrad Trenčín podľa §20 
odst.5 stavebného zákona. 

Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky vydal dňa 15. 02. 2016 
stanovisko č. OÚ–TN–OVBP1-2016/001315-006/JQ v zmysle §20 ods.5 a 6. zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov: „Posúdenie návrhu Zadania UPN-O Pruské“ a odporučil schváliť 
zadanie obecným zastupiteľstvom Pruské. 

Obecné zastupiteľstvo v Pruskom schválilo „Zadanie pre vypracovanie ÚPN–O 
Pruské“ dňa 17. februára 2016, uznesením číslo  2/2016. 

Spracovaný koncept územného plánu obce (ÚPN – O) Pruské vo variantnom riešení  
je v súlade so Zadaním pre vypracovanie územného plánu obce Pruské. 
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B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 
   
 

A)   VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS  
   

Obec Pruské sa nachádza v SZ časti Trenčianskeho kraja v okrese Ilava. Leží (SSZ) 
severoseverozápadne od okresného mesta Ilava, na pravej strane Váhu na styku Bielych 
Karpát a Ilavskej kotliny - v údolí  Podhradského potoka . Katastrálne územie s celkovou 
rozlohou 1 293 ha má pretiahnutý tvar od severozápadu na juhovýchod.  

     Nadmorská výška stredu obce je 252 m n.m. 
Riešeným územím územného plánu obce Pruské je katastrálne územie Pruské, ktoré 

pozostáva z územne  samostatných  miestnych častí Pruské,   Podvažie a Savčina. 
Riešené územie obce Pruské je rozdelené na: 

 zastavané územie obce, 
 územie mimo zastavaného územia obce –voľná krajina. 

Katastrálne územie obce Pruské susedí na severe s obcou Vršatské Podhradie, na 
východe s obcou Tuchyňa a Dulov, na juhu s obcou Košeca a okresným mestom Ilava, na 
východe s obcami Sedmerovec, Bohunice a Krivoklát. 

V súčasnosti je zastavané územie obce Pruské legislatívne vymedzené hranicou 
zastavaného územia Pruské, Podvažie, Savčina, toto zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vzťahujú 
sa na ňu odvody a zábery poľnohospodárskej pôdy. V územnom pláne bude navrhnutá 
úprava hraníc zastavaného územia obce. Koncept pre  ÚPN-O Pruské je spracovaný pre 
celé katastrálne územie v mierke 1 : 5 000, vo variantoch A a B.  

 
Prehľad úhrnných hodnôt pozemkov riešeného územia 

Druh pozemku Výmera v ha % z celkovej výmery 
územia 

Poľnohospodárska pôdy 
z toho: 

- orná pôda 
- záhrady 
- ovocné sady 
- trvalé trávne porasty 

868,7475 
 

569,7776 
32,9970 
72,4354 

193,5375 

67,21 

Lesné pozemky 237,3424 18,36 

Vodné plochy 10,1334 0,78 

Zastavané plochy a nádvoria 92,1471 7,13 

Ostatné plochy  84,2605 6,52 

Celková výmera 1 292,6309 100,00 

 
Geomorfologické pomery  

 
Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Činčura, Kvitkovič 1980) patrí riešené 
územie k.ú. Pruské v rámci Alpsko-Himalajskej sústavy do podsústavy  Karpaty a ich 
nasledovných geomorfologických jednotiek 

 

Geomorfologické jednotky k.ú. Pruské 

Provincia  Subprovincia Oblasť Celok Podcelok Časť 

Západné Karpaty 
Vonkajšie 
Západné Karpaty 

Slovensko-
moravské 
Karpaty 

Biele Karpaty Vršatské bradlá 
Vršatské 
predhorie 

Považské 
podolie 

Ilavská kotlina – 

Bielokarpatské 
podhorie 

 – 
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Obec Pruské leží na pravej strane Váhu na styku Bielokarpatského podhoria 
a Ilavskej kotliny na náplavovom kuželi Podhradského potoka. K.ú obce sa skladá z dvoch 
charakteristických častí – zo severnej a južnej. Severná je hornatá a rozprestiera sa na 
svahoch paleogénu, južná časť zaberá aluviálnu plochu starého koryta Váhu. Z 
geomorfologického hľadiska je územie charakterizované pestrým reliéfom. Ilavská kotlina 
oddeľuje pohorie Bielych Karpát od Strážovských vrchov. Geograficky je ohraničená 
Púchovským a Trenčianskym prielomom Váhu, súčasne však tvorí hranicu medzi Vonkajšími 
a Vnútornými Západnými Karpatmi. Kotlina je erózno-tektonického pôvodu, vznikla v 
tektonickej predispozícii eróznou činnosťou Váhu. Zaraďuje sa medzi nízko položené kotliny 
Slovenska, jej nadmorská výška nepresahuje 300 m, na nive Váhu 224 m. Vytvára dno 
Považského podolia a predstavuje poriečnu roveň kotlinovej plošiny. Údolné nivné polohy 
Ilavskej kotliny s miernymi terénnymi depresiami, vyskytujúce sa v povodí miestnych potokov 
postupne prechádzajú cez Bielokarpatské podhorie do pahorkatinného až vrchovitého reliéfu 
Bielych Karpát. Ich najvyšší končiar v katastri obce Chmelová dosahuje výšky 960 m n.m. 
Rozoznávame tu dve základné tektonické pásma - úzky pruh bradlového pásma a pruh 
vonkajšieho flyšového pásma. Obec Pruské je z troch strán obkolesené paleogénnymi 
flyšovými vrstvami Bielych Karpát. Z menej odolných pieskovcov a zlepencov vystupujú 
odolnejšie vápence bradlového pásma jurského a spodno-kriedového pôvodu, ktoré tvoria 
veľmi zaujímavé skalné útvary. Najznámejšie sú Vršatské bradlá a v Červenom Kameni. 
Vršatské bradlá patria do púchovského úseku bradlového pásma, ktoré prechádza údolím 
Váhu. 

 
Klimatické pomery 
 

Teplota 
 Pre územie okresu Ilava za roky 1961 až 1990 sú uvádzané priemerné teploty v januári 
od -2 do -5 °C, zonálne na okrajoch kotliny -4 až -5 °C. Priemerná teplota v júli za uvedené 
obdobie dosahuje 14 až 19 °C, na okrajoch 14 až 16 °C. Priemerná ročná teplota sa za roky 
1961 až 1990 pohybuje v rozsahu 4 až 9 °C, v úzkej zóne po krajoch 6 až 7 °C. V údolných 
častiach sa počet vyskytujúcich letných dní pohybuje okolo 30 až 40 dní, vo vrcholových 
častiach sa takmer nevyskytujú. 
 

Zrážky 
 Najväčšie úhrny zrážok sa vyskytujú v mesiacoch jún - júl a najnižšie úhrny zrážok sú v 
mesiacoch január – marec. V súvislosti s rozdielmi v nadmorskej výške v území majú priľahlé 
svahy Bielych Karpát zrážky v priemere o niečo vyššie ako má ostatné územie.  
Počet dní so snehovou pokrývkou sa v sledovanom území za roky 1961 – 1990 pohybuje od 
60 do 80 dní za rok v Ilavskej kotline, v okrajovej zóne je to však až od 80 do 100 dní ročne 
a smerom k pohoriam v studených okrskoch až 120 dní. Celkové ročné úhrny zrážok sa 
pohybujú od 700 do 900 mm ročne, v okrajových častiach dosahujú 800 až 900 mm, lokálne 
v severných oblastiach až do 1000 mm ročne.  
 

Vietor 
 Rýchlosť vetra a smery jeho vzdušného  prúdenia sú závislé od reliéfu terénu 
a premenlivosti počasia. Ilavská kotlina s ohľadom na geografické a geomorfologické danosti 
sa radí medzi kotliny s nevhodnými rozptylovými podmienkami. V hlavnej časti kotliny 
prevládajú vetry JZ - SV alebo naopak. Na otvorených vyššie položených priestranstvách 
prevládajú západné vetry. Priemerná rýchlosť vetra za rok sa pohybuje okolo 2 m/s, kde 
v letných mesiacoch  je o niečo vyššia. 
 

Hydrologické a hydrogeologické pomery  
 
Podzemné vody  

Základnou jednotkou pre hodnotenie podzemných vôd je hydrogeologický rajón. Je to 
územie vymedzené z hľadiska geologických, štruktúrno-geologických a hydrogeologických 
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pomerov ako celok, v ktorom prevažuje jednotný obeh podzemnej vody určitého typu. 
Hranice hydrogeologických rajónov sa nekryjú s hranicami povodí povrchových tokov. Podľa 
hydrogeologickej rajonizácie spadá riešené územie do rajónu: 

 kvartér a neogén Ilavskej kotliny s medzizrnovým typom priepustnosti, 
 paleogén a mezozoikum bradlového pásma Javorníkov a severovýchodná časť 

Bielych Karpát s puklinovým typom priepustnosti. 
V rámci novej vodnej politiky vyplývajúcej zo smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu 
a Rady ustanovujúcej rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky (RVS), ktorá 
bola premietnutá do slovenskej legislatívy, boli vymedzené útvary podzemných vôd na 
Slovensku pre všetky povodia, ktoré zohľadňujú komplikovanú geologickú stavbu 
a hydrogeologické pomery územia. 

Výsledkom je vertikálne členenie vymedzených útvarov podzemných vôd na Slovensku do 3 
samostatných vrstiev : 

a) Útvary podzemných vôd vo významných aluviálnych štvrtohorných (kvartérnych) 
sedimentoch (plytké podzemné vody) 

       v katastrálnom území Pruské je vyčlenený 1 útvar SK1000500P  Medzizrnové 
podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov, kde  
dominantné zastúpenie kolektora predstavujú aluviálne a terasové štrky, piesčité štrky, 
piesky, glacifluviálne sedimenty a proluviálne sedimenty. Priepustnosť je pórová. 

b) Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách. 
 V katastrálnom území Pruské  je vyčlenený 1 útvar (SK2001800F Puklinové podzemné 
vody z časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Váh). 
Dominantným kolektorom podzemných vôd je striedanie pieskovcov a ílovcov (flyš), 
sliene, slieňovce, pieskovce, bridlice a zlepence.  Priepustnosť je puklinová. Do tohto 
útvaru patrí celé riešené územie. 

 

Povrchové vody 

 

Hlavným tokom v riešenom území je Podhradský potok, (útvar povrchových vôd č. 
SKV0445), ktorý tvorí os katastrálneho územia. Je to pravostranný prítok Váhu, pramení 
v Bielych Karpatoch pri obci Vršatské Podhradie. Južnú hranicu k.ú. tvorí ľavý breh starého 
koryta rieky Váh. Váh do riešeného územia nezasahuje,  Na hranici s k.ú. Bohunice tečie 
Chmelinský potok.  Ďalší tok v území je Ohradský potok, ktorý má nízky a nevyrovnaný 

prietok, často vysychá a končí v ploche ornej pôdy, kde vsakuje do štrkovitého podložia. Pri 

týchto tokoch sú vybudované hrádze. Všetky korytá potokov sa javia ako problémové pri 
prívalových zrážkach a náhlom topení snehu, často vybrežujú a ohrozujú zastavané územie. 
Dôležitým projektom bol preto protipovodňový systém, realizovaný v roku 2012.  

Prirodzené vodné plochy sa nevyskytujú, medzi umelé vodné plochy patrí bývalá ťažobná 
jama tehelní, ktorá po ukončení ťažby bola revitalizovaná na mokraď s výskytom vodných 
a vlhkomilných druhov rastlín a živočíchov. 

 
 

B)  VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A  ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ 
ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU       

 
Vyššou územnou jednotkou, ako je riešené územie, je územie okresu  Ilava, ktoré 

spadá do  Trenčianskeho  kraja. Pre spracovanie ÚPN – O Pruské je záväzná 
územnoplánovacia dokumentácia vyššieho stupňa, ktorou je :  
 Územný plán regiónu Trenčianskeho kraja (ÚPN VÚC Trenčiansky kraj), schválený 

vládou SR dňa 14.4.1998 uznesením č. 284/1998, ktorého záväzná časť bola 
vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/1998 Z.z.; 

 Zmeny a doplnky č.1 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 23.6.2004 uznesením č. 259/2004 a ich 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vr%C5%A1atsk%C3%A9_Podhradie
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záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2004 dňa 23.6.2004; 

 Zmeny a doplnky č.2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.10. 2011 uznesením č. 297/2011 a ich 
záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 8/2011 dňa 25.11. 2011. 

 
 
Z uvedenej dokumentácie sú pre tvorby UPN-O Pruské záväzné nasledujúce regulatívy: 
 
I. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA 

 
1  V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry      

1.2 Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach 
prostredníctvom regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých 
hierarchických úrovní centier osídlenia a priľahlých vidieckych sídiel s priestorov, 
podieľajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v rámci daného ťažiska 
osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie,  

 1.2.3 prispieť formovaním osídlenia Trenčianskeho kraja k formovaniu sídelnej 
štruktúry na celoštátnej a nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie 
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých 
ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov 
kraja. 

1.8 Podporovať rozvoj centier osídlenia subregionálneho významu v sídlach Bojnice, 
Handlová, Nováky, Stará Turá, Trenčianske Teplice, u ktorých je predpoklad 
plnenia niektorých regionálnych funkcií a v sídlach Nitrianske Pravno, Nitrianske 
Rudno, Nemšová, Nová Dubnica, Svinná, Pruské, Ladce, Beluša, Lednické Rovne, 
Bošany, Brezová pod Bradlom. V týchto centrách podporovať predovšetkým tieto 
zariadenia :  

         1.8.1. stredné odborné a učňovské školy, 
         1.8.2. zdravotnícke strediská všeobecných lekárov a zubných ambulancií, 
         1.8.3. výrobné služby, 
         1.8.4. obchodné zariadenia s komplexným sortimentom tovarov, 
         1.8.5.  cestovného ruchu, rekreácie a voľného času, 
1.10.Podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia s cieľom 

vytvoriť rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním 
špecifických druhov osídlenia, 

 
2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu 

2.1 Podporovať predovšetkým rozvoj tých foriem rekreácie a cestovného ruchu, ktoré 
majú medzinárodný význam. Sú to kúpeľníctvo, rekreácia pre pobyt pri vodných 
plochách, vodná turistika (na Váhu), cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny 
turizmus (návšteva pamätihodností, podujatí), kongresový cestovný ruch 
a výstavníctvo, tranzitný cestovný ruch. Podporovať nenáročné formy cestovného 
ruchu (agroturistika, vidiecky turizmu) hlavne v kopaničiarskych oblastiach a malým 
dopadom na životné prostredie. 

2.4    Skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 
a agroturistiky, predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych 
aktivít; podporovať združenia     a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území 
kraja. 

2.5    Usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku    
rekreáciu. 

2.8 Pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území 
kraja: 
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2.8.1 sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných 
objektov a služieb cestovného ruchu, 

2.8.2  postupne vytvárať komplexný systém objektov a služieb pre turistov na 
diaľničnej a ostatnej cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu, 

2.8.3  pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie 
technické                 a technologické prvky a zariadenia, 

2.8.4  všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným 
vzájomne prepojeným informačno-rezervačným systémom pre turistov 
s možnosťou jeho zapojenia     do medzinárodných informačných systémov. 

2.11.  Dodržiavať na území osobitne chránených krajinných oblastí a NATURA 2000 
únosný pomer funkcie ochrany prírody s funkciami spojenými s rekreáciou 
a cestovným ruchom. 

2.12  Na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia 
pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných 
hodnôt územia. 

 
3  V oblasti sociálnej infraštruktúry 

3.1 Školstvo 
3.1.1 rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch a zabezpečiť územnotechnické 

podmienky, 
3.1.3 optimalizovať sieť škôl a školských zariadení, rovnomernejšie pokryť územie 

kraja zariadeniami  stredného školstva a podľa potreby trhu práce aktuálne 
reprofilovať študijné odbory.  

3.2 Zdravotníctvo 
3.2.1 rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania – 

ambulantnej, ústavnej a lekárskej v súlade so schválenou verejnou 
minimálnou sieťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 

3.2.2 vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť 
obyvateľov jednotlivých oblastí k nemocničným zariadeniam a službám. 

3.3 Sociálna starostlivosť 
3.3.1 rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti 

a kompletne modernizovať infraštruktúru v existujúcich zariadeniach 
sociálnych služieb, zvyšovať štandardy, optimalizovať kapacity a vytvárať 
podmienky na zlepšenie kvality poskytovania sociálnej starostlivosti 
a služieb pre obyvateľov poproduktívneho veku, takisto pre sociálne 
marginalizované skupiny obyvateľstva a deti, 

3.3.2 zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre 
rôzne vekové, zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť 
sociálnej starostlivosti tak, aby územie Trenčianskeho kraja bolo v tejto 
oblasti sebestačné a by sa vytvorila sieť kvalitných, dostupných, ekonomicky 
efektívnych a flexibilných sociálnych služieb, 

3.3.3 vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych 
služieb, 

3.3.4 očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti 
s predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky 
na ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov 
s domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby, 

3.3.5 podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na 
integrované komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé 
skupiny obyvateľstva ako aj prechod z veľkokapacitných na malokapacitné,  

multifunkčné zariadenia.  
 
4    V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva 

4.1 Rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne 
pamiatky, vyhlásené       a urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, 
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pamiatkové zóny a ich ochranné pásma)        a súbory navrhované na vyhlásenie 
a historické krajinné štruktúry (pamiatkovo chránené parky). 

4.2    Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja 
(kopaničiarske osídlenie). 

4.3    Uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských  
a vidieckych sídiel. 

4.4    Rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia. 
4.5 Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno-historických 

daností v nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji. 
4.6 Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja: 

4.6.3 známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk, 
4.6.5 územie miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti 

rozptýleného osídlenia, 
4.6.6  historické technické diela. 

 
5 V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, 

ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu 
5.1   Rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci 

urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu. 
5.2 Realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu 

pred eróziou,    zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením 
dopravnej siete a pred všetkými druhmi  odpadov. 

5.3 Pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných k obhospodarovaniu lesov 
zohľadňovať požiadavky ochrany prírody. 

5.4 V jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske 
pozemky navrhnúť na zalesnenie. 

5.5 Podporovať riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci 
pozemkových úprav a projektov miestneho územného systému ekologickej stability, 
prostredníctvom remízok, protieróznych pásov a vetrolamov, v oblastiach Myjavskej 
pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchov, Javorníkov 
a Považského Inovca. 

5.7 Obmedzovať reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte  s chránenými územiami 
a mokraďami. 

5.8    Vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území  
kraja. 

5.9 Podporovať opatrenia na sanáciu a rekultiváciu zosuvných a opustených 
ťažobných, poddolovaných            území a začleniť ich do funkcie krajiny. 

5.11  Postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest 
tak, aby nedochádzalo k erózii pôd na svahoch. 

5.12  Revitalizovať priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou podľa osobitných 
revitalizačných programov. 

5.14  Rekultivovať jestvujúce vyťažené priestory štrkovísk, zemníkov a lomov. 
5.15 Uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo 

schválených krajských           a okresných environmentálnych akčných programov. 
5.16 Rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia  význam a hodnoty jeho 

prírodných daností a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej 
ochrany, sústavy NATURA 2000 a pod.), biotopov európskeho a národného 
významu,“ prvkoch územného systému ekologickej stability, NECONET, zvlášť 
biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a voľne 
žijúcich živočíchov. Využívanie územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody 
a krajiny. 

5.17 Podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach podľa zákona 
o ochrane prírody a krajiny, v pásmach hygienickej ochrany. 
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5.18 V miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu 
ochranu pôdy prevažne v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých 
Karpát, Strážovských vrchov, Považského Inovca, Trebíča, Vtáčnika , Javorníkov. 

5.19 Odstrániť skládky odpadov lokalizované v chránených územiach prírody. 
5.21 Revitalizovať toky upravené na kanálový typ, kompletizovať sprievodnú vegetáciu 

výsadbou pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu 
trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na 
realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov. 

5.23 Zosúladiť požiadavky na využívanie ložísk nerastných surovín pre potreby rozvoja 
hospodárstva so záujmami ochrany prírody najmä v Chránenej krajinnej oblasti 
Malé Karpaty, Biele Karpaty. 

5.24 Usmerniť v súlade s ochranou životného prostredia, pôdneho fondu 
a vodohospodárskymi záujmami ťažbu štrkopieskov v alúviu Váhu 
s uprednostnením ťažby vo vodných nádržiach alebo v korytách tokov oproti ťažbe 
z porasteného terénu. 

 
 6.     V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja 

6.1. Vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva 
a harmonicky využívať celé územie kraja. 

6.2. Nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí 
v existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím 
uvoľnených areálov poľnohospodárskych dvorov. 

 
7    V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 

7.1     Cestná infraštruktúra 
         7.1.1 Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce 

obmedzenia v v ochranných pásmach. 
7.1.14 Homogenizovať existujúcu trasu cesty II/507 (regionálneho významu) 

v kategórii C 9,5/70-60 
7.1.17 Zabezpečiť územnú rezervu – koridor pre cestu II/507 (regionálneho 

významu) v kategórii C 9,5/70 – 60, v trase a úseku : 
 Skala nad Váhom – Nemšová – Dulov, 

7.1.22    Homogenizovať existujúcu trasu cesty II/ 574 v kategórii C 9,5/ 70- 60. 
7.2     Infraštruktúra železničnej  dopravy 
           7.2. 2. Rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry  a jej 

ochranné pásma.  
7.4     Infraštruktúra leteckej dopravy 
           7.4.2 Chrániť územie aeroklubových letísk regionálneho významu na lokalitách :  

 Dubnica/Slavnica 
7.4.3 Rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade 

s platnými rozhodnutiami o určení ochranných pásiem. 
7.6     Hromadná doprava 
           7.6.1 V návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, 

vybudovať integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou 
tarifnou politikou. 

 
7.7  Infraštruktúra cyklistickej  dopravy 

7.7.1 Vytvoriť územné podmienky pre rozvoj Považskej nadregionálnej 
cyklomagistrály v trase    a úsekoch: 
 hranica Trnavského kraja – Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – 
Púchov – Považská Bystrica – hranica  Žilinského kraja. 

7.7.2 Vytvoriť územné podmienky k prepojeniu cyklomagistrál a pripojeniu 
regionálnych  cyklotrás na Považskú cyklomagistrálu : 
  Biele Karpaty 
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8   V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry 
8.1 Energetika 
     8.1.1  Rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické 

vedenie pre veľmi   vysoké napätie. 
8.1.9 Vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie 

obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových 
zdrojov v systémovej energetike s vylúčením negatívneho dopadu na 
charakter krajiny.  

8.1.10 Vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja. 
8.2  Vodné hospodárstvo 

8.2.3     Na úseku verejných vodovodov: 
     V okrese Považská Bystrica, Ilava a Púchov: 

d) rozšírenie skupinového vodovodu Pružina – Púchov – Dubnica 
prívodom zo zdroja  Kameničany pre okolité obce pravého brehu Váhu 
(Sedmerovec, Podhorie, Pruské, Bohunice, Podvažie a Savčina). 

8.2.4 Na úseku verejných kanalizácií: 
            V súlade s plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre 

územie Slovenskej republiky a koncepciou vodohospodárskej politiky 
Slovenskej republiky : 
m) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcii ČOV 

v samostatných obciach ako aglomerácie nad 2 000 ekvivalentných 
obyvateľov: 

 3. Aglomerácia Pruské – Bohunice. 
8.2.5 Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany 

prírody  a odporúčaniami Rámcovej smernice o vodách  
a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania 

vybudovaných kapacít,  
b)   zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch 

a v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii  pomerov v extrémnych 
situáciách tak povodňových, ako aj       v období sucha, 

c)  zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu 
intravilánov miest    a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery 
na tokoch v súlade s rozvojovými programami a koncepciou rozvoja,  

f)  vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových 
opatrení, 

g)  zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich 
výstavbu a iné nevhodné činnosti. 

8.2.7       V oblasti protipovodňovej ochrany 
Realizovať stavby spojené s protipovodňovými opatreniami 
v čiastkových povodiach  Váhu, Nitry a Myjavy na ochranu intravilánov 
miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR 
a ďalších tokov v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy v súlade 
s investičným rozvojovým programom Slovenského vodohospodárskeho 
podniku a koncepciou vodného hospodárstva. 

 
9.1      V oblasti odpadového hospodárstva 

9.1.1  Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným 
Programom odpadového hospodárstva SR, pričom v jeho v intenciách 
rozpracovať Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja. 
Usmerňovať odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych 
vplyvov na životné prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších 
environmentálnych záťaží. 

9.1.2   Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho 
odpadu v mestách a obciach kraja a budovanie kompostární v súlade 
s právnymi predpismi EÚ. 
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9.1.4    Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre 
rozvoj recyklácie materiálov zo zhodnotiteľských odpadov. 

9.1.5    Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom 
separovaných zložiek (papier, sklo, plasty, kovy a BRO). 

9.1.6   Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) 
zhodnocovaného aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, 
resp. spracovaním na bioplyn). 

9.1.7    Uprednostniť spaľovanie energeticky využiteľných odpadov pred 
skládkovaním, a to len v prípade, že nie je možné tieto odpady materiálovo 
zhodnotiť. 

9.1.8    Povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov za podmienky 
energetického využitia a zároveň tieto odpady nie je možné materiálovo 
zhodnotiť. 

9.1.9    Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu 
a zdravotníctva určených na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach 
spĺňajúcich stanovené emisné limity. 

9.1.10   Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky. 
9.1.11   Riešiť  skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných 

veľkokapacitných regionálnych skládkach s vyhovujúcimi technickými 
podmienkami a v územiach vhodných pre umiestňovanie skládok  odpadov 
a v ktorých sa prirodzene zabezpečuje minimalizácia rizík ohrozenia zdravia 
obyvateľov a znečistenia zložiek životného prostredia ( najmä zásob 
a kvality podzemných vôd) : 

             b) skládka Luštek v k.ú. Dubnica nad Váhom v okrese Ilava, 
             c) skládka Lieskovec v k.ú. Dubnica nad Váhom (Prejta) v okrese Ilava. 

 
 
 

II  Verejnoprospešné stavby 
       Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov sú tieto: 
 
Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva 
1.  Oblasť zásobovania pitnou vodou 
1. 4 Rozšírenie skupinového vodovodu Pružina – Púchov – Dubnica prívodom zo zdroja 

Kameničany pre  okolité obce pravého brehu Váhu (Sedmerovec, Podhorie, Pruské, 
Bohunice, Podvažie a Savčina). 

2.  Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd 
 Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách: 

31. Aglomerácia Pruské – Bohunice. 

 
Riešenie konceptu ÚPN obce Pruské je zosúladené s nasledovnými strategickými 
dokumentmi, ktoré vplývajú na rozvoj územia :  

 Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR; 
 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Ilava; 
 Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy;  (MŽP SR,2014) 
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho 

kraja 2013 – 2023 (2015) 
 Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK 2013 – 2023 (2015) 
 Stratégia rozvoja vidieka 2013 – 2023 (2015) 
 Program odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 
 Platné ÚPD mesta Ilava a okolitých obcí:  Bohunice, Dulov, Tuchyňa 
 Technické podmienky Navrhovanie  cyklistickej infraštruktúry (MDVRR 7/2014) 
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C)      ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ   
PREDPOKLADY OBCE PRUSKÉ     

 
DEMOGRAFIA  
 

K 31.12. 1998 bol stav obyvateľstva 2740. V roku 1999 sa od obce oddelila obec 
Bohunice. V roku 2000 žilo v Pruskom 1986 obyvateľov. Za posledných 15 rokov vzrástol 
počet obyvateľov obce o 258 osôb. Priemerný ročný prírastok obyvateľstva od roku 2000 
(1986) do roku 2015 (2274) predstavuje 19,2 osôb.  Vývoj počtu obyvateľov v obci Pruské 
v rokoch 2000 až 2015 je spracovaný v tabuľkovej forme. 
Údaje o obyvateľstve – počet  obyvateľov  podľa  pohlavia  (k 31.12.) 

Rok  2000 Rok 2001 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2011 

Muži                  965 Muži                1034 Muži                1044 Muži                1101 Muži                1107 

Ženy                1021 Ženy                1031 Ženy                1039 Ženy                1088 Ženy                1078 

Spolu               1986 Spolu               2065 Spolu               2083 Spolu               2189 Spolu               2185 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Muži                1107 Muži                1116                   Muži                1122                   Muži                1133 Muži                1133 

Ženy                1078 Ženy                1083                 Ženy                1090                Ženy                1111 Ženy                1111 

Spolu               2185 Spolu               2199 Spolu               2212 Spolu               2244 Spolu               2274 
 

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia  (k 31.12.) 
Rok  2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 

Muži                       - Muži                       - Muži                       - Muži                    12 Muži                      6 

Ženy                       - Ženy                       - Ženy                       - Ženy                    11 Ženy                    10 

Spolu                     0 Spolu                     0 Spolu                     0 Spolu                   23 Spolu                   16 

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 

Muži                      9 Muži                      9 Muži                      8 Muži                    13 Muži                      7 

Ženy                      8 Ženy                      6 Ženy                   11 Ženy                   12 Ženy                   10 

Spolu                   17 Spolu                   15 Spolu                  19 Spolu                  25 Spolu                  17 

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Muži                    12 Muži                    14                 Muži                    12                                   Muži                    14                                   Muži                      9                 

Ženy                    14 Ženy                    16                 Ženy                    13                                 Ženy                    16                                Ženy                    10                 

Spolu                  26 Spolu                   30 Spolu                   25 Spolu                   30 Spolu                   19 

Za posledných 15 rokov v obci Pruské pribudlo 327 detí, čo je v priemere 21,8 ročne, 
zomrelo 250 obyvateľov, čo je priemerne ročne 20,8. Prirodzený prírastok obyvateľov je 1,0 
obyvateľa ročne. Celkove  počet obyvateľov obce Pruské  priebežne stúpa.  

 
Predpokladaný demografický vývoj: 

Vývoj stavu obyvateľov v posledných pätnástich rokoch stúpa a na základe získaných 
informácií o zámeroch výstavby bytov, rodinných domov, ako aj rozvoja hospodárskej 
základne v obci je pravdepodobné, že tento trend bude pokračovať. Tiež je dôvodne 
pravdepodobné, že blízkosť okresného mesta Ilava vyvolá zvýšené pozitívne migračné 
saldo.  
 
Veková štruktúra obyvateľstva 
V súčasnosti sú k dispozícii údaje zo sčítania obyvateľstva domov a bytov z roku 2011.  

 
SODB 2011, Zloženie obyvateľstva podľa veku a pohlavia  

Trvalo 
bývajúce 

obyvateľstvo 

vek  

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

muži   1133   66 56 58 62 75 92 106 96 92 74 73 

ženy   1111       73 56 41 60 64 77 93 79 92 74 73 

Spolu  2244     136 112 99 122 139 169 199 175 184 148 146 

Trvalo 
bývajúce 

obyvateľstvo 

vek  

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100-
104 

105-
109 

muži 88 63 47 39 22 15 8 1 0 0 0 

ženy 69 77 46 50 37 28 12 7 1 1 1 

spolu 157 140 93 89 59 43 20 8 1 1 1 
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SODB 2011, Zloženie obyvateľstva podľa vekových skupín a pohlavia 
Trvalo 

bývajúce 
obyvateľstvo 

vekové skupiny štruktúra v % 

spolu  0 – 14  15 - 64  65 +  0 - 14 15 - 64 65 + 
 

muži 1133 180 821 132 15,89 72,46 11,65 

ženy 1111 170 758 183 15,30 68,23 16,47 

spolu 2244 350 1579 315 15,60 70,37 14,04 

                          priemerný vek index vitality index stárnutia* 

muži 38,49 136,36 73,33 

ženy 41,05 92,89 107,65 

spolu 39,76 111,10 90,00 

 
*index stárnutia – počet osôb vo  veku 65 + rokov na 100 osôb vo veku 0 – 14 rokov 
 index vitality vyjadruje pomer vekovej skupiny 0 – 14 rokov a vekovej skupiny 65 + rokov 
 

 
V obci Pruské žije progresívny typ populácie, ktorý je charakterizovaný výrazne 

vyšším zastúpením vekovej skupiny 0 –  14 rokov ako je zastúpenie vekovej skupiny 65 + 
rokov. Index vitality  má hodnotu 111,10 %.  

 
Obyvateľstvo obce má schopnosť rásť prirodzenou menou. Podľa národnostného 

zloženia sa hlási z 2179  obyvateľov zo SOBD 2011 celkom 2057 k národnosti slovenskej, 
13 českej, 4 rómskej, 1 ukrajinskej, 1 maďarskej, 1 moravskej, 1 ostatnej, 101 nezistenej. 
Podľa toho istého sčítania sa 1834 obyvateľov hlási k rímskokatolíckej cirkvi, 17 obyvatelia 
k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, 3 k pravoslávnej cirkvi, 1 obyvateľ 
k gréckokatolickej cirkvi, 5 obyvateľov k náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia,1 
k k adventistom siedmého dňa, štariia k iným ako uvedeným v sčítacom formulári, 91 bez 
vyznania, 223 nezistené. 
 

 
BYTOVÝ FOND 

 
Podľa SOBD 2011 mala obec Pruské 631 trvalo obývaných bytov, z toho 390 

v rodinných domoch (61,8 %),  160 v bytových domoch ( 25,3 %), 17 v obecných bytových 
domoch a 19 v družstevných bytových domoch; iné 33.   

Počet domov v obci predstavoval 535 z toho 457 bolo obývaných a 74 neobývaných. 
Potreba výstavby nových bytov bude akceptovať predpokladaný vývoj počtu obyvateľov.  

Ďalším dôvodom pre návrh novej výstavby bytov je, v súlade s ÚPN VÚC TN, 
predpokladané zvyšovanie komfortu bývania a s tým spojený menší počet obyvateľov na 
jeden rodinný dom, resp. byt (obývanosť resp. obložnosť bytov). 

 
SODB 2011, Domy podľa obývanosti, podľa ich typu, formy vlastníctva a obdobia výstavby 

Domy 

neobývané  

s nezistenou 
obývanosťou spolu 

podľa dôvodov neobývanosti podľa obdobia výstavby 

v tom v tom 

zmena  určené  uvoľnené  nespôsobilé  z iných  
do 

roku  
  

1946  
-  

1990  

  
1991 

 -  
2000  

2001 
nezistené 

vlastníkov  
na 

rekreáciu 
na  

prestavbu na bývanie dôvodov 1945 
a  

neskôr  

74 12 4 2 19 37 0 0 0 0 74 4 

 

V obci Pruské vysoko prevládajú domy postavené v období rokov 1946 až 1990 
a tvoria 56,26 %, z celkového počtu domov. 
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VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV v roku 2011 

Počet Rodinné Bytové Ostatné 
Domový 

fond 
  domy domy budovy spolu 

a 1 2 3 4 

 Domov spolu 493 23 13 529 
  Trvale obývaných domov 394 23 8 425 
   v % 92,7 5,4 1,9 100 
   v tom vlastníctvo:         
     štátu 0 0 3 3 
     bytového družstva 0 6 0 6 
     obce 1 5 0 6 
     fyzickej osoby 383 6 2 391 
     právnickej osoby 0 0 1 1 
     ostatných 10 6 2 18 
   s 1-2 nadzemnými podlažiami a nezistené 394 0 7 401 
   s 3-4 nadzemnými podlažiami 0 23 1 24 
   s 5+ nadzemnými podlažiami - - - - 
  Ubytovacích zariadení bez bytu 0 0 1 1 
  Neobývaných domov 99 0 4 103 
   z toho: určených na rekreáciu 3 0 0 3 
  Priemerný vek domu 38 28 53 38 
 Bytov spolu 510 154 13 677 
   v tom: trvale obývané 408 151 9 568 
          v % 71,8 26,6 1,6 100 
          z toho družstevné 0 60 0 60 
          byty vo vlastníctve občana v bytovom dome 0 57 0 57 
          neobývané 102 3 4 109 
          neobývané z dôvodu zmeny užívateľa - - - - 
          neobývané, určené na rekreáciu 1 0 0 1 
          neobývané, uvoľnené na prestavbu - - - - 
          neobývané, nespôsobilé na bývanie 3 0 1 4 
          neobývané po kolaudácii 34 0 0 34 
          neobývané v pozostalostnom alebo súdnom 
konaní - - - - 
          neobývané z iných dôvodov 61 3 3 67 
          nezistené 3 0 0 3 
  Trvale obývané byty:         
   Materiál nosných múrov: kameň, tehly 380 124 9 513 
                           drevo 2 0 0 2 
                           nepálené tehly 10 0 0 10 
                           ostatné a nezistené 16 27 0 43 
   Veľkosť bytu:  1 obytná miestnosť 14 9 0 23 
                  2 izby 64 24 3 91 
                  3 izby 136 105 4 245 
                  4 izby 103 12 1 116 
                  5+ izieb 91 1 1 93 
 Bývajúcich osôb 1 474 510 26 2 010 
 Počet CD 545 168 10 723 
 Počet HD 426 156 10 592 
 Obytné miestnosti 1 481 425 28 1 934 
 Počet osôb na 1:  byt 3,61 3,38 2,89 3,54 
                   obytné miestnosti 1 1,2 0,93 1,04 
                   CD 2,7 3,04 2,6 2,78 
                   HD 3,46 3,27 2,6 3,4 
 Obytná plocha bytu v m

2
 25 319 7 246 621 33 186 

 Celková plocha bytu v m
2
 38 382 10 076 960 49 418 

 Priemerný počet:         
     - m

2
 obytnej plochy na 1 byt 62,1 48 69 58,4 

     - m
2
 celkovej plochy na 1 byt 94,1 66,7 106,7 87 

     - m
2
 obytnej plochy na 1 osobu 17,2 14,2 23,9 16,5 

     - obytných miestností na 1 byt 3,63 2,81 3,11 3,4 
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SODB 2011, Byty podľa obývanosti, formy vlastníctva, počtu obytných miestností, veľkosti 
obytnej plochy 

Byty  

spolu 

obývané  

spolu 

podľa formy vlastníctva podľa počtu obytných 
miestností 

podľa  veľkosti obytnej plochy 
v m

2 
  

z toho z toho z toho 

vlastné  
byty  

byty  
vo vlast.  

obecné  družst.  

iné 1 2 3 4  5+ 
do 
40  

40 - 80 81 - 100 100+ 
v byt.  

domoch 
rodin.  

domoch 
byty byty 

737 631 160 390 17 19 33 17 77 252 131 150 55 429 68 75 

 

Predpokladaný vývoj bytového fondu do roku 2030 

Vývoj bytového fondu je v súčasnosti veľmi perspektívny. V roku 2001 sa nachádzalo 
v obci Pruské 568 bytov, v roku 2011 už 631 trvalo obývaných bytov. Prírastok bytov za 
posledných 10 rokov je  teda 63 bytov, čo predstavuje prírastok 6,3 bytu za rok.  
 
Vývoj bytového fondu na základe doterajších prírastkov bytov 
Počet trvale užívaných bytov k 25.05.2011 631 bytov 

Počet trvale užívaných bytov k 25.05.2001  568 bytov 

Ročný prírastok bytov v období 2001 – 2011 6,3 bytu 
 

 

Zvyšovanie počtu bytových jednotiek  bude pravdepodobne riešené formou  
prestavieb a stavebných úprav existujúcich nevyhovujúcich objektov  ale  najmä výstavbou 
nových domov. Predpokladaný počet domov v roku 2030 je iba teoretický a naplnenie počtu 
bude závislé na ekonomickej sile obyvateľov a podmienkach vytvorených pre výstavbu. 

 

D)  RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE  VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE 
           ZAČLENENIE  RIEŚENEJ  OBCE  DO SYSTÉMU  OSÍDLENIA 

           
Záujmové územie obce Pruské je definované z hľadiska ekonomických, 

hospodárskych, administratívno-správnych a tiež rôzne diverzifikovaných sociálnych 
vzťahov. Pruské má tesné väzby na okresné mesto Ilava, od ktorého je vzdialené cca 4,5 
km. Obec je prirodzeným lídrom  mikroregiónu OZ Zdroje Bielych Karpát ( ďalej MZBK), 
ktorého súčasťou sú obce:  Bohunice, Bolešov, Slávnica, Kameničany, Sedmerovec, Dúlov, 
Červený Kameň, Mikušovce, Tuchyňa, vršatské Podhradie, Krivoklát, Borčice a mesto Ilava. 
Záujmové územie je rešpektované, nerieši sa. 

Pri riešení UPN-O Pruské je treba prihliadať aj na spoločne plánované investície 
a aktivity v rámci MZBK ako sú : 

 výstavba kanalizácie obcí 
 výstavba ČOV v katastri obce Pruské 
 navrhovaná preložka cesty II/507  
 diverzifikácia pracovných príležitostí, bývania a občianskej vybavenosti  
 posilnenie poľnohospodárskej prvovýroby a produkcie typických regionálnych 

produktov  
 spolupráca v oblasti  lesného hospodárstva 
 podpora dobrej regionálnej spolupráce obcí na dobudovaní infraštruktúry pre rozvoj 

turizmu a cestovného ruchu, aby sa zhodnotili atraktivity v území, aby boli vybavené 
službami 

 zabezpečenie dobrej informovanosti širokej verejnosti. 
Riešené územie je vymedzené katastrálnym územím Pruské. Tvorí administratívno-správne 
územie sídla Pruské, ktoré je tvorené miestnymi časťami Pruské, Podvažie a Savčina.  
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Širšie vzťahy. 
 

 Funkcia a poloha obce v sídelnej štruktúre. 
 

Obec Pruské sa nachádza v Severozápadnej časti Trenčianskeho kraja, v okrese 
Ilava, v strednom  Považí, na úpätí Bielych Karpát.  
   Sídelnú štruktúru Trenčianskeho kraja v súlade s koncepciou územného rozvoja 
Slovenska (KURS) v aktuálnom znení, rieši  územný plán veľkého územného celku  (UPN-
VUC) Trenčianskeho kraja. V ňom je definované aj postavenie obce Pruské s ohľadom na 
vzájomné vzťahy  jednotlivých miest a dedín tak, ako uvádzame nasledovne. 
Ťažiská osídlenia 
 KURS člení ťažiská osídlenia podľa významu do 4 skupín na základe intenzívnych sídelných 
väzieb medzi mestami a obcami v ich blízkosti. 
Súčasťou štvrtej skupiny je Trenčianske ťažisko osídlenia. Jedná sa o aglomeráciu 
s monocentrickým výrazným jadrom, ktoré predstavuje krajské mesto Trenčín. V jeho zázemí  
sú stredne veľké a menšie mestá. Sem patrí aj okresné  mesto Ilava, ktoré susedí s obcou 
Pruské. 
Rozvojové osi 
Sídelná rozvojová os celoštátneho významu -  Považská sídelná rozvojová os :  
Bratislava smerom na Trnavu, Považie až po Žilinu. Súčasťou tejto osi sú aj územia okresov 
Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica. 
Sídelné centrá 
Obce, ktoré vzhľadom na svoje polarizačné a aglomeračné sily zabezpečujú obslužnými 
funkciami obyvateľstvo bezprostredného zázemia, predstavujú centrá ťažísk osídlenia.  
Centrá osídlenia regionálneho významu : s ohľadom na riešenie UPN-O Pruské je Ilava 
Centrá subregionálneho významu : Pruské 
V týchto centrách sa pre zabezpečenie ich funkcie z polohy krajských a okresných úradov 
odporúča rozvoj nasledovných zariadení:  stredných odborných a učňovských škôl,  
zdravotných stredísk všeobecných lekárov a zubných ambulancií,  výrobných služieb,  
obchodných zariadení s komplexným sortimentom tovarov,  voľného času a rekreácie s 
potrebnými plochami zelene. 
 

 zdroj: www.obecpruske.sk 

 
 Vzájomná poloha obce a vymedzených špecifických území a ochranných 

pásiem určených osobitnými predpismi. 
 

Obec Pruské leží  na pravej strane Váhu na styku Bielych Karpát a Ilavskej kotliny v 
údolí  Podhradského potoka. Terén katastrálneho územia je v severnej časti hornatý tvorený 
kopcami Bielokarpatského podhoria , južná časť je rovinatá, rozprestiera sa na nive Váhu. 
Nadmorská výška stredu obce je 252 m n.m. 
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Obec Pruské  leží 4 km severoseverozápadne (SSZ) od okresného mesta Ilava. Od 
krajského mesta Trenčín je sídlo vzdialené 27 km.  

Súčasťou  obce sú aj dve územne oddelené miestne časti  Podvážie a Savčina, každá 
s vlastným zastavaným územím, ktoré sa nachádzajú približne 3 km od zastavaného územia 
obce Pruské. 

 Katastrálne územie obce Pruské  susedí na severe  s obcou Vršatské Podhradie, na 
severovýchode s obcou Tuchyňa, na východe s obcou Dúlov, na juhovýchode s obcou 
Košeca, na juhu s mestom Ilava, na západe s obcou Bohunice, na severozápade s obcou 
Krivoklát.  

Rozloha katastra obce je 1293 ha. 
V osídlení obce prevláda obytná funkcia v rodinných domoch a bytových domoch. 

Primerane sa v území uplatňujú  aj ostatné funkcie : občianska vybavenosť, výroba, 
poľnohospodárstvo a rekreácia. 

 
  

E)  NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO 
USPORIADANIA 

 
Obec Pruské leží  na pravej strane Váhu na styku Bielych Karpát a Ilavskej kotliny v 

údolí  Podhradského potoka. Terén katastrálneho územia je v severnej časti hornatý, tvorený 
kopcami Bielokarpatského podhoria, južná časť je rovinatá, rozprestiera sa na nive Váhu. 
Obec Pruské  leží 4 km severoseverozápadne (SSZ) od okresného mesta Ilava. Od 
krajského mesta Trenčín je sídlo vzdialené 27 km.  

Súčasťou  obce sú aj dve územne oddelené miestne časti  Podvažie a Savčina, každá 
s vlastným zastavaným územím, ktoré sa nachádzajú približne 3 km od zastavaného územia 
obce Pruské. Každá z týchto troch častí má charakteristickú urbanistickú štruktúru podľa 
toho, ako boli územia  funkčne diferencované v minulosti.  

 Katastrálne územie obce Pruské  susedí na severe  s obcou Vršatské Podhradie, na 
severovýchode s obcou Tuchyňa, na východe s obcou Dúlov, na juhovýchode s obcou 
Košeca, na juhu s mestom Ilava, na západe s obcou Bohunice, na severozápade s obcou 
Krivoklát.  
 
Miestna časť Pruské 

V stavebnej štruktúre je dobre čitateľná bohatá história obce, kedy Pruské malo 
výsady mestečka.  Hlavnou urbanizačnou osou je cesta II/507, ktoré prechádza zastavaným 
územím miestnej časti Pruské z východu na západ. Okolo nej sa rozvíjala pôvodná výstavba 
v obci Pruské. Pri nej sú orientované ťažiskové priestory v obci. Na ňu napravo sa viaže 
dobre čitateľné centrum obce  , ktoré tvorí  námestie obce (pred kostolom sv. Juraja - 
dominantou ), okolo ktorého je sústredená najmä občianska vybavenosť.  Druhou 
kompozičnou osou je cesta II/574, ktorá vedie z Ilavy a napája sa v centre na cestu II/507.  
Novšia výstavba je rozvíjaná koncepčne, prevažne pozdĺž pravidelne zakladaných miestnych 
komunikácií.  

V osídlení obce prevláda: 
 obytná funkcia v rodinných domoch a bytových domoch 
 občianska vybavenosť –  areálového typu,  sústredená prevažne okolo námestia  

a v jeho    blízkosti, 
 výroba 
 areálového typu nachádza sa východne od centra obce, nie je v priamej      

nadväznosti na obytné územie 
 drobnejšie prevádzky podnikateľov sa nachádzajú v zastavanom území obce 

 poľnohospodárstvo – PD Vršatec, najmä rastlinná výroba na poliach v nive Váhu  
 rekreácia –  denná rekreácia je podporená vybudovanými oddychovými miestami,  

malými rekreačnými zónami v rámci obytného územia 
Miestna časť  Podvažie  
Zástavba  sa rozvíjala  obojstranne popri ceste, ktorá spájala Ilavu a Vršatské panstvo.  
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V súčasnosti má táto cesta funkciu miestnej komunikácie. Po oboch stranách sú vybudované 
chodníky,  ktoré sú v súčasnosti v zlom stavebno-technickom stave. Rodinné domy v prednej 
časti pozemkov sú štítmi orientované do ulice. Na zadných častiach pozemkov sú prevažne 
záhrady a sady.  
V súčasnosti  využívaná cesta II/574 je vybudovaná mimo zastavané územie Podvažia. Na 
ňu sa napája cesta III triedy č. 1924 ( pôvodne 50740), ktorá sa dotýka Podvažia zo severu. 
 
Miestna časť Savčina 
Savčina leží na rovine polohou najnižšie v strednom Považí na pravom brehu rieky Váh.  
Pozemky sú sústredené najmä okolo cesty III triedy č. 1924 (do 1.5.2015: 50740).  Rodinné 
domy sú umiestňované optimálne na jednotlivých pozemkoch a vytvárajú  rozptýlenú 
zástavbu hromadnej dediny. Výšková hladina stavieb je max. 2NP + podkrovie. Staršie domy 
si postupne obyvatelia prestavujú a rekonštruujú. Savčina  má bohatú rastlú zeleň ( ovocné 
sady, záhrady) . Nachádzajú sa tu drobné remeselné prevádzky ( autoservis).  Najnovšia 
výstavba podlieha súčasným  cudzokrajným vplyvom – bungalovy a murované oplotenie.  

 
Pri spracovaní konceptu riešenia UPN-O Pruské boli zohľadnené tieto skutočnosti : 
 budúci rozvoj obce je založený primárne na rozvoji obytnej funkcie a rozvoji 

rekreačnej funkcie s ohľadom na prírodné danosti katastrálneho územia; 
 rozvojové plochy výroby a poľnohospodárskej výroby sú navrhované v nadväznosti 

na  územie s rovnakým funkčným využitím a s dobrým dopravným napojením na 
systém celoštátnej dopravnej siete; 

 v obytnom území a na rozvojových plochách sa rieši rozvoj funkcie bývania vrátane 
základnej občianskej vybavenosti, športu, plôch zelene, dennej rekreácie obyvateľov  
a technickej vybavenosti, 

 v rekreačnom území sa vytvárajú podmienky pre doplnenie výstavby novými 
rekreačnými objektami individuálnej rekreácie a tiež cestovného ruchu v jednotlivých 
osadách,  

 v poľnohospodárskej krajine má dominantnú funkciu poľnohospodárska výroba, 
zameraná na obhospodarovanie ornej pôdy, na obhospodarovanie lúk a pasienkov, 
a funkciu rekreačnú, zameranú na pohybové aktivity (turistické a vychádzkové trasy 
a oddychové plochy, náučné chodníky a cykloturistické trasy), 

 v lesnej krajine má dominatnú funkciu lesné hospodárstvo, doplňujúce funkcie sú 
vodohospodárska, ekologická a rekreačná. 

 
 

STANOVENIE  ZÁKLADNEJ  URBANISTICKEJ  KONCEPCIE 
A  KOMPOZÍCIE  OBCE  PRUSKÉ 

 
           Navrhované riešenie UPN-O Pruské je v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC 
Trenčianskeho kraja v aktuálnom znení zmien a doplnkov č.2. 

Koncepcia priestorového usporiadania obce vychádza zo súčasného funkčného a 
priestorového usporiadania, ktoré navrhuje  rozšíriť a doplniť na základe súkromných a 
verejných požiadaviek.  
 Koncept územného plánu rešpektuje historicky utváraný spôsob zástavby v Pruskom, 
Podváží aj v Savčinej. Sústreďuje sa na vyvážený a komplexný rozvoj všetkých troch 
miestnych častí , dopĺňa a rozvíja  predovšetkým obytné plochy pozdĺž hlavných historicky 
založených urbanizačných osí, ktoré rešpektuje a urbanisticky podporuje  formou výstavby 
(bytové domy, občianska vybavenosť) tak, aby vznikla hierarchická, jasne čitateľná 
štruktúra. 

           V oboch variantoch konceptu ÚPN–O je prevládajúcou funkciou bývanie. Nové plochy 
– určené najmä pre  výstavbu rodinných domov nadväzujú  priamo na súčasne zastavané 
územia  obce, pričom výstavba objektov na nich musí byť mimo ochranných pásiem všetkých 
druhov. 
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            Existujúce  objekty občianskej vybavenosti navrhuje rekonštruovať. Priľahlé verejné 
priestranstvá  revitalizovať.  
  Funkčné územia rekreácie koncept  UPN-O rozvíja predovšetkým vo väzbe na 
prirodzené prírodné danosti územia, pričom rešpektuje chránené územia. Navrhuje plochy 
pre výrobu a  súvisiace výrobné služby v priamej nadväznosti na existujúci areál 
poľnohospodárskej výroby. 
            Koncept ÚPN–O Pruské navrhuje  dostavbu príslušných inžinierskych sietí k plochám   
navrhnutým na výstavbu. Podáva návrh na rekonštrukciu  a zavedenie nových technológií  
existujúcej technickej infraštruktúry.  Dopĺňa jestvujúci komunikačný systém  miestnymi 
obslužnými a prístupovými komunikáciami. Navrhuje uplatniť technické riešenia na zvýšenie 
bezpečnosti v obci, najmä v súvislosti s premávkou  na ceste II/507.   
           Koncept ÚPN–O Pruské rešpektuje limity prírodného charakteru, ktoré ohraničuje 
hranica CHKO Biele Karpaty, niva Váhu.  
           Koncept ÚPN–O Pruské rešpektuje limity antropogénneho  charakteru, (cesty II. 
triedy, koridory VTL plynovodu, vodovodu, elektrické vedenia ,...)  
            Vytvára podmienky na vybudovanie protipovodňovej ochrany, na zabránenie vzniku 
škôd v zastavanom území obce a zabránenie odplavu pôd. 
 
VARIANT „A“:  Návrh predstavuje racionálny rozvojový potenciál obce Pruské a jeho 

miestnych častí  Podvážie a Savčina. 
                           Rozvoj obce  navrhuje primárne obytnou funkciou. Vzhľadom na kvalitné 

prírodné prostredie  rovnocenne rozvíja aj funkciu individuálnej chalupárskej 
rekreácie..  Umiestnenie občianskej vybavenosti rieši v rámci existujúcich  
plôch centrálneho územia obce a plôch so zmiešanou funkciou. Základnú 
občiansku vybavenosť je možné umiestniť aj v rámci navrhovaných  
obytných plôch. 
S ohľadom na priaznivý a výrazný sociálno-ekonomický rozvoj obce sú 
navrhnuté plochy pre  priemyselnú výrobu a poľnohospodársku  výrobu. 
Územia so zmiešanou funkciou občianskej vybavenosti, športu a rekreácie 
sú navrhnuté ako polyfunkčné.   

 
VARIANT „B“: Návrh variantu B plne využíva rozvojový potenciál územia pre bývanie  

v priamej nadväznosti na zastavané územie obce a jej miestnych častí.  
Rozvoj plôch s funkciou rekreácie  - sústredený v severozápadnej časti 
územia,  je prakticky rovnaký v oboch variantoch.  
Centrálne územie obce chápe návrh variantu B - ako územie vhodné pre 
umiestnenie funkcií a objektov občianskej vybavenosti.  
Navrhnuté plochy  pre  priemysel a poľnohospodársku výrobu sú rovnaké 
ako vo variante A.  

 
Novú výstavbu v navrhovaných lokalitách realizovať  formou malopodlažnej zástavby, 

zohľadňovať charakter a špecifiká prostredia obce. Rozvoj obytnej výstavby v miestnych 
častiach so zástavbou formou rodinných domov kombinovať s plochami záhrad a sadov, 
obmedziť vnášanie nepôvodných druhov do prostredia, 

V jednotlivých častiach obce pri riešení lokalít pre rozvoj bývania uplatňovať 
diferencovaný a individuálny prístup z hľadiska usporiadania, foriem a hustoty zástavby . 
V maximálnej miere využívať bytový fond rekonštrukciami a dostavbami v rámci zastavaného 
územia.  
  Architektonicky podporiť existujúcu urbanistickú hierarchiu uzlových priestorov, 
posilňovať  ich funkciu vybavenosťou. rozvoj výroby  bez vplyvu na životné prostredie je 
možné lokalizovať aj v nadväznosti na IBV s dodržaním izolačných plôch a  oddelením 
vegetačnými bariérami. 

Novú rekreačnú výstavbu v miestnej časti realizovať s ohľadom na prírodné 
a krajinárske hodnoty, zabezpečiť striedanie výstavby s využívanými kosnými lúkami, 
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obmedziť oplocovanie, zabezpečiť priechodnosť biokoridorov, zabrániť živelnej výstavbe vo 
voľnej krajine, venovať osobitnú pozornosť ochrane prírody a krajiny. 

 
 

F)   NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA 

 
Funkčné a priestorovo homogénne územia sú vymedzené na základe charakteristiky 
jestvujúceho stavu (zastavané územie) a navrhovaného stavu (mimo zastavaného územia). 
Zastavané územie je stabilizované, ÚPN-O nepredpokladá výraznú zmenu priestorového a 
funkčného využitia územia. 
 Regulatívy  sú záväzné pravidlá, ktoré sú stanovené pre potreby organizovania všetkých 
funkcií. Ktoré sa prejavujú  v území a priestorového usporiadania objektov v území. Každé 
funkčné územie má svoju rámcovú charakteristiku a zoznam stavieb, ktoré je možné na ňom 
postaviť, čím sa sleduje naplnenie urbanistickej koncepcie rozvoja obce.  
 
Prípustné funkčné využitie.  
Prípustné využitie definuje činnosti v území, ktoré prispievajú k naplneniu cieľov územného 
rozvoja obce.   
 
Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu: (doplnkové) funkčné využitie. 
Záväzná funkcia s max. podielom 25 % funkčného využitia celého územia (lokality), ktoré sú 
prípustné v rámci regulačného bloku ako obmedzujúce funkcie k prípustnej funkcii. 
Obmedzujúce funkčné využitie sa rozumie najmä posúdenie vplyvu na životné prostredie, 
overenie vhodnosti umiestnenia s ohľadom na iné vzťahy v území, ohrozenie prípustného 
funkčného využívania na susediacich pozemkoch. 
 
Neprípustné funkcie. 
Neprípustné činnosti sú tie, ktoré môžu  priaznivý a zdravý rozvoj    územia ohroziť. 

 
Súčasné funkčné využitie územia a návrh plôch pre rozvoj jednotlivých funkcií sú 

zrejmé z výkresu č. 2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia. 
  
Riešené územie pozostáva z nasledovných funkčných a priestorovo homogénnych jednotiek: 

OBYTNÉ ÚZEMIA   

       OBYTNÉ ÚZEMIE  S PREVAHOU RODINNÝCH DOMOV 

       OBYTNÉ ÚZEMIE  IBV SO ŠPECIFIKÁCIOU  

       OBYTNÉ ÚZEMIE  S PREVAHOU BYTOVÝCH DOMOV 
 
ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 

        ZMIEŠANÉ CENTRÁLNE ÚZEMIE OBCE  

        ZMIEŠANÉ ÚZEMIE OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
 
ÚZEMIA REKREÁCIE  

        ÚZEMIA PRE REKREÁCIU V PRÍRODNOM PROSTREDÍ  

        ÚZEMIA PRE ŠPORT A DENNÚ REKREÁCIU 
 
VÝROBNÉ ÚZEMIA  

        ÚZEMIE PRIEMYSELNEJ VÝROBY 

        ÚZEMIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY 

        ÚZEMIE POĽNOHOSPODÁRSKY VYUŽÍVANEJ  KRAJINY 

        ÚZEMIE LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 
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OBYTNÉ ÚZEMIA 
 
Základná charakteristika 

Je územie s prevahou plôch a pozemkov pre samostatne stojace rodinné domy. 
Výstavbu nových domov usmerňovať a sústreďovať predovšetkým v zastavanom území 
obce a na nových plochách v navrhovaných lokalitách so zámerom zachovať charakter 
integrovaného sídla. Zástavbu orientovať na logické usporiadanie a dotváranie 
urbanistických štruktúr obce so zreteľom na pôdnu eróziu územia, vodohospodárske 
podmienky územia a ekologické kvality krajiny. Obytné  územie je určené aj pre verejné 
dopravné a technické vybavenie územia, zeleň, detské ihriská, zariadenia prislúchajúce 
k obytnej funkcii – parkoviská a garáže.  Zástavba musí zodpovedať vidieckemu charakteru 
sídla, rázu krajiny a zabezpečovať zdravé bývanie. Hustota, členenie a výška stavieb musia 
umožňovať dodržanie odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, 
na zachovanie súkromia bývania, na požiarnu ochranu a CO a na vytváranie zelene. 

       OBYTNÉ ÚZEMIE  S PREVAHOU RODINNÝCH DOMOV 

       OBYTNÉ ÚZEMIE  IBV SO ŠPECIFIKÁCIOU  

       OBYTNÉ ÚZEMIE  S PREVAHOU BYTOVÝCH DOMOV 
 

OBYTNÉ ÚZEMIE  S PREVAHOU RODINNÝCH DOMOV 
 

VARIANT „A“ - Navrhované lokality - :   2 ( Savčina ) 
6, 8, 9 ( Podvážie ) 
13, 14, 15, 17, 22, 23, 24 ( Pruské ) 

VARIANT „B“ - Navrhované lokality - :   2 ( Savčina ) 
6, 8, 9 ( Podvážie ) 
13, 14, 15, 17, 22, 23, 24 ( Pruské ) 

Prípustné funkčné využitie  

 výstavbu predovšetkým orientovať na intenzifikáciu súčasného zastavaného územia – 
zastavaním voľných plôch v prielukách, prestavbou, prístavbou, rekonštrukciou 
existujúcich RD, 

 obytné územie obce i naďalej využívať pre funkciu bývania ako obytné územie 
s prevahou  samostatne stojacich rodinných domov s priľahlými záhradami,  

 v navrhovaných lokalitách situovať IBV charakteru samostatne stojacich  rodinných 
domov,  

 na pozemkoch izolovaných rodinných domov v miestnych častiach Savčina a Podvážie je 
možnosť výstavby hospodárskych objektov pre skladovanie poľnohospodárskych 
produktov a drobnochov, 

 na pozemkoch vymedziť plochy chodníka pre peších v min.šírke 1,5m jednostranne 
pozdl´ž navrhovaných miestnych komunikácií a tiež plochy zelených pásov v minimálnej 
šírke 1,5 m medzi  chodníkom a oplotením pozemkov pre umiestnenie sietí verejného 
technického vybavenia  

 hustota, členenie a výška stavieb na bývanie musí umožňovať dodržiavanie odstupov 
a vzdialeností potrebných na osídlenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia 
bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene 

 
Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu 

 okrem obytnej funkcie - je možné a vhodné umiestňovať ďalšie komplementárne funkcie 
zvyšujúce komfort jej obyvateľov, a to v takej miere, ktorá z hľadiska obsluhy a 
efektívnosti zabezpečuje minimálne „existenčné“ potreby, prislúchajúce doplnkové 
zariadenia (garáže, drobné hospodárske objekty) 

 pripúšťa sa umiestnenie  komerčnej vybavenosti ako  vedľajšieho funkčného  využitia 
v rámci objektov rodinných domov  

 pri obnove a prestavbe staršieho a nevyhovujúceho bytového fondu je možné uvažovať 
aj s rekreačnými službami a rekreačným ubytovaním 



27 

 vzhľadom na to, že riešeným územím je vidiecke sídlo, v nových obytných skupinách RD  
je prípustný aj drobnochov a nerušiaca drobná výroba – remeselné prevádzky, obchody, 
služby 

 
Neprípustné funkcie 

 v obytných územiach je neprípustné umiestňovať a zriaďovať areály, prevádzky, 
predajne, sklady, ktoré nespĺňajú podmienky z hľadiska bezpečnosti. a kvality životného 
prostredia (obťažujú hlukom, prachom, zápachom, nadmernou  dopravou ...)   

 v obytnej zóne sa vylučuje veľkochov hospodárskych zvierat 
 

OBYTNÉ ÚZEMIE  SO ŠPECIFIKÁCIOU 
 
            Navrhované lokality priamo nadväzujú na zastavané územie obce v miestnej časti 
Savčina. Nachádzajú sa v časti , kde boli v minulosti vybudované hydromelioračné kanály. 
Z tohto dôvodu je treba výstavbu pripraviť a realizovať podľa podrobnej projektovej 
dokumentácie, kde budú určené záväzné podmienky zakladania stavieb , ktoré treba 
bezpodmienečne dodržať.  
 

Navrhovaná lokalita : č.3 ( Savčina - Záhumnie ) 
 

Prípustné funkčné využitie  

 územie využívať pre funkciu bývania ako obytné územie s prevahou  samostatne 
stojacich rodinných domov s priľahlými záhradami,  

 v navrhovaných lokalitách situovať IBV charakteru samostatne stojacich  rodinných 
domov, bez pivníc 

 konštrukcie rodinných domov navrhnúť a realizovať s rešpektovaním existujúcich 
odvodňovacích drenáží  

 na pozemkoch izolovaných rodinných domov je možnosť výstavby hospodárskych 
objektov pre skladovanie poľnohospodárskych produktov a drobnochov, 

 hustota, členenie a výška stavieb na bývanie musí umožňovať dodržiavanie odstupov 
a vzdialeností potrebných na osídlenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia 
bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene 

 po výstavbe  na pozemkoch, kde boli zabudované odvodňovacie drenáže je investor 
povinný upraviť ich funkčnosť tak, aby neohrozili prevádzku  v objektoch a v susedných 
objektoch 

 lokality ohrozené a zaplavované prívalovými dažďami riešiť technickými opatreniami, 
pričom treba rešpektovať v maximálnej miere ekologicky vhodné postupy 

 
Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu 

 okrem obytnej funkcie - je možné a vhodné umiestňovať ďalšie komplementárne funkcie 
a prislúchajúce doplnkové zariadenia ( garáže) zvyšujúce komfort jej obyvateľov, (drobné 
hospodárske objekty) 

 vzhľadom na to, že riešeným územím je vidiecke sídlo, v nových obytných skupinách RD  
pripúšťa sa umiestniť drobnochov a nerušiacu drobnú výrobu – remeselné prevádzky, 
obchody, služby ako  vedľajšie funkčné  využitie v rámci objektov rodinných domov  

 umiestniť trasy a objekty nevyhnutnej technickej vybavenosti (napr. trafostanice) 
 
Neprípustné funkcie 

 vybudovať podzemné podlažie z dôvodu existencie odvodňovacích drenáží 

 budovanie obytných budov a ich častí v ochranných pásmach 

 v obytných územiach je neprípustné umiestňovať a zriaďovať areály, prevádzky, 
predajne, sklady, ktoré nespĺňajú podmienky z hľadiska bezpečnosti. a kvality životného 
prostredia (obťažujú hlukom, prachom, zápachom, nadmernou  dopravou ...)   

 v obytnej zóne sa vylučuje veľkochov hospodárskych zvierat 
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OBYTNÉ ÚZEMIE  S PREVAHOU BYTOVÝCH DOMOV  
 

VARIANT „A“ a „B“ - Navrhovaná lokalita - :   20 ( Pruské ) 
   

Lokalita č. 20 sa nachádza mimo hraníc zastavaného územia obce, v priamej 
nadväznosti na cestu 2. triedy II/507  po pravej  strane smerom na obec Tuchyňa . Súčasné 
funkčné využitie je poľnohospodárska pôda.  

Riešenie tejto lokality je nutné dopracovať urbanistickou štúdiou , ktorá bude riešiť plochy 
zástavby bytovými domami, prístupové komunikácie, odstavné plochy , verejné 
priestranstvá, verejné osvetlenie, oddychové priestory a verejnú zeleň lokality. Tiež bude 
treba vyriešiť napojenie lokality na technickú infraštruktúru. Trasy technickej infraštruktúry 
budú vedené v spoločných koridoroch v nadväznosti na plánovanú výstavbu IBV.  

 
Prípustné funkčné využitie  

 bývanie v bytových domoch  

 forma bývania málo - podlažné bytové domy ( do  štyroch  nadzemných podlaží vrátane 
obytného  podkrovia )  

 verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

 plochy zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým, hygienickým a ekostabilizačným   
potrebám 

 rekreačné ihriská pre deti a dospelých 

 hustota, členenie a výška stavieb na bývanie musí umožňovať dodržiavanie odstupov 
a vzdialeností potrebných na osídlenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia 
bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene 

 
Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu 

 okrem obytnej funkcie - je možné a vhodné umiestňovať ďalšie komplementárne funkcie 
zvyšujúce komfort jej obyvateľov ( domové vybavenie)  

 prislúchajúce doplnkové zariadenia ( vstavané garáže ) 

 umiestnenie  komerčnej vybavenosti a rozvoj služieb, ktoré nerušia kvalitu bývania ako  
vedľajšieho funkčného  využitia v parteri bytových domov) 

 
Neprípustné funkcie 
 

 v obytných územiach je neprípustné umiestňovať a zriaďovať areály, prevádzky, 
predajne, sklady, ktoré nespĺňajú podmienky z hľadiska bezpečnosti. a kvality životného 
prostredia (obťažujú hlukom, prachom, zápachom, nadmernou  dopravou ...)   

 v obytnej zóne sa vylučuje veľkochov hospodárskych zvierat 

 priemyselná a poľnohospodárska veľkovýroba 

 areály a zariadenia stavebníctva, skládky 

 plochy technickej vybavenosti – nesúvisiace s lokalitou 

 iné ako je povolené 
 

ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
 

 
Základná charakteristika 

Predstavujú plochy v centre obce, kde sa nachádzajú okrem obytných budov  budovy , 
ktoré slúžia prevažne pre samosprávu obce, na administratívne, ekonomické, 
sociálne, kultúrne a  športové potreby obyvateľstva a nemajú negatívny vplyv na životné 
prostredie, ani výrazne nerušia svoje okolie.  

 

    ZMIEŠANÉ CENTRÁLNE ÚZEMIE OBCE  

    ZMIEŠANÉ ÚZEMIE OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
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ZMIEŠANÉ CENTRÁLNE ÚZEMIE OBCE 

 
Prípustné funkčné využitie  

 rozvoj funkcií  základnej občianskej vybavenosti v nadväznosti na existujúce 

 rekonštrukcia  , renovácia budov a revitalizácia verejných plôch 

 rozvoj obytnej funkcie   

 údržba a výsadba zelene, ktorá musí tvoriť minimálne 20 % plochy pozemku 
Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu 

 rozvoj komerčnej, obchodno-obslužnej a administratívo-správnej vybavenosti vidieckeho 
charakteru  

 plochy statickej dopravy a manipulačné plochy prislúchajúce k jednotlivým prevádzkam 
Neprípustné funkcie 

 areály a komplexy výroby, skladov a stavebníctva 

 plošné zariadenia slúžiace rekreácii  

 zariadenia, ktoré môžu poškodzovať životné prostredie napr.: kotolne na uhlie, sklady 
uhlia, predajne streliva, výbušnín, toxických látok, chemických látok, biologicky 
nebezpečných materiálov a preparátov, skládky odpadov, pohonných hmôt (benzín, 
nafta, petroleje a iné) a látok  

 

ZMIEŠANÉ  ÚZEMIE OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 

 
VARIANT „A“ - Navrhované lokality - :   21 ( Pruské ) 
VARIANT „B“ - Navrhované lokality - :   21, 28 ( Pruské ) 
 

Prípustné funkčné využitie  

  zariadenia pre kultúrne vyžitie obyvateľov;  

 možnosť umiestniť múzeum vojenskej techniky; 

 možnosť príležitostného stravovania – (kaviarne, bufety), príležitostného predaja 
regionálnych originálnych produktov  

 rozvoj rekreačnej funkcie terénnymi úpravami, osadením prvkov drobnej architektúry 

 vymedzenie  kultúrno-športových priestorov pre všetky vekové kategórie obyvateľov,  

 (parková) výsadba zelene podľa projektu výsadby s použitím miestnych druhov rastlín 
a drevín  typických pre región, ktorá musí tvoriť minimálne 50 % plochy pozemku 

Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu 

 odstavné plochy statickej dopravy pre návštevníkov 

 nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia  
Neprípustné funkcie 

 iné ako sú uvedené 

 zariadenia, ktoré môžu poškodzovať životné prostredie;  napr.: kotolne na uhlie, sklady 
uhlia, predajne streliva, výbušnín, toxických látok, chemických látok, biologicky 
nebezpečných materiálov a preparátov, skládky odpadov, pohonných hmôt (benzín, 
nafta, petroleje a iné) a látok, ktoré môžu poškodzovať životné prostredie 

 
   ÚZEMIA   REKREÁCIE 

 
Základná charakteristika 

Rekreačné územia sú funkčné plochy slúžiace výhradne rekreácii, športovým 
aktivitám a využitiu pre turistiku, cykloturistiku a šport vo väzbe na krajinu a na prirodzené 
prírodné danosti územia.  

Reprezentujú ich najmä  areály ICHR, rekreačných chalúp a penziónov, odpočinkové 
plochy, verejná zeleň, rôzne trasy (turistická, kyslíková, cyklotrasy, bežecké, cyklotrialové), 
altánky, vodné plochy, pieskoviská, detské ihriská.   



30 

Na vyhradených plochách v menšej miere je možné umiestniť  zariadenia pre 
agroturistiku. 

 
ÚZEMIA PRE REKREÁCIU V PRÍRODNOM PROSTREDÍ 

 
VARIANT „A“ a „B“ - Navrhované lokality - :   25, 26, 27  

(Lazište, Dolné Dúžavy, Horné Dúžavy ) 

 
Prípustné funkčné využitie 

 umiestniť  stavebné objekty pre rekreáciu diverzifikovanými formami : penziónov, 
rekreačných chalúp, turistických ubytovní, individuálnej chatovej rekreácie 

 dobudovať a  osadiť účelové prvky drobnej architektúry športového a rekreačného 
charakteru  pre potreby turistov a cykloturistov 

 budovať náučné chodníky , turistické chodníky, cyklotrasy a  športové plochy  

 zriaďovať zariadenia, ktoré doplňujú šport a rekreáciu (turistické odpočívadlá, športové 
exteriérové náradia , požičovne a  opravovne športových potrieb, mobilné príležitostné 
stánky s občerstvením) 

 zachovať doterajší spôsob hospodárenia na pozemkoch  
 
Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu 

 využívanie  lesného porastu podľa lesného plánu 

 možnosť zriadiť  letný  stanový tábor mladých turistov  

 umiestnenie turistickej rozhľadne 
 
Neprípustné funkčné využitie 

 nie je prípustné zriaďovať také zariadenia, ktoré sú v zásadnom rozpore s ich účelom 
a cieľom, napr.: kotolne na uhlie, sklady uhlia, predajne streliva, výbušnín, toxických 
látok, chemických látok, biologicky nebezpečných materiálov a preparátov, skládky 
odpadov, pohonných hmôt (benzín, nafta, petroleje a iné) a látok, ktoré môžu 
poškodzovať životné prostredie 

 vylučujú sa nekryté skládky materiálov (piesok, drevný odpad – piliny a pod.), ktoré za 
istých „priaznivých“ okolností (napr. vietor) môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia 

 iné ako je uvedené 
 

ÚZEMIA PRE ŠPORT A DENNÚ REKREÁCIU 
 
Základná charakteristika : 
Územie určené pre umiestnenie odpočinkových plôch za účelom krátkej regenerácie 
s použitím prvkov drobnej architektúry  a najmä prvkov zelene a vodných plôch.  
 
 
Prípustné funkčné využitie 

 dobudovať a osadiť účelové prvky drobnej architektúry  rekreačného charakteru   

 budovať  detské ihriská, športoviská, náučné chodníky 

 budovať  športové plochy  

 vysádzať zeleň  

 zriaďovať  vodné plochy ( fontány, retenčné  zasakovacie jamy a pod.) )   
 
Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu 

 umiestniť prvky technickej infraštruktúry súvisiace s funkčnosťou zariadení 
Neprípustné funkčné využitie 

 zariadenia, ktoré môžu poškodzovať životné prostredie  napr.: kotolne na uhlie, sklady 
uhlia, predajne streliva, výbušnín, toxických látok, chemických látok, biologicky 
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nebezpečných materiálov a preparátov, skládky odpadov, pohonných hmôt (benzín, 
nafta, petroleje a iné) a látok, ktoré môžu poškodzovať životné prostredie 

 nekryté skládky materiálov (piesok, drevný odpad – piliny a pod.), ktoré za istých 
„priaznivých“ okolností (napr. vietor) môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia 

 
VÝROBNÉ ÚZEMIA  

        ÚZEMIE PRIEMYSELNEJ VÝROBY 

        ÚZEMIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY 

        ÚZEMIE POĽNOHOSPODÁRSKY VYUŽÍVANEJ  KRAJINY 

        ÚZEMIE LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 
 

 VÝROBNÉ ÚZEMIA                                                                   

 
Základná charakteristika 
Predstavujú územia pre výstavbu nadradenej dopravnej infraštruktúry  celoštátneho , alebo 
medzinárodného významu.  
Územia pre rozvoj priemyselnej a poľnohospodárskej výroby  miestneho (resp. regionálneho) 
významu a sú určené pre situovanie stavieb a zariadení s potenciálnym rušivým účinkom na 
obytné prostredie. Umiestnenie zariadení výroby a služieb, predovšetkým tých, ktoré nie sú 
prípustné v iných územiach. 
 

ÚZEMIE  PRIEMYSELNEJ  VÝROBY                                                                                                           
. 

 
VARIANT „A“ a „B“ - Navrhovaná lokalita - :   11, 18 ( Pruské ) 

 
Prípustné funkčné využitie  

 plochy pre malé a stredné podniky priemyselnej výroby. 

 stavebné  firmy, stavebná činnosť 

 plochy skladového hospodárstva 

 plochy slúžiace pre umiestnenie výrobných servisných a opravárenských služieb 

 nevyhnutné plochy technickej vybavenosti územia 

 v rámci plôch výroby je potrebné vytvoriť vnútroareálovú izolačnú zeleň, ktorá sa 
zrealizuje budúcimi investormi v rámci investičnej výstavby v objeme minimálne 7% 
plochy podniku 

 výška nových komplexných priemyselných stavieb v areáli musí rešpektovať výškové 
zónovanie objektov (výška max.15 m nad terénom )  

 
Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu 

 plochy pre občiansku vybavenosť – administratíva súvisiaca s podnikaním a prevádzkou 

 dopravné plochy – účelové komunikácie, odstavné plochy, garáže 

 služobné byty a byty majiteľov zariadení 
 
Neprípustné funkcie 
V územiach s funkciou výroby nie je možné umiestňovať: 

 novú zástavbu rodinných domov, 

 viacpodlažnú zástavbu bytových domov 

 občiansku vybavenosť prístupnú verejnosti (mimo nástupných areálov výrobných 
zariadení), 

 zariadenia intenzívnej rekreácie, záhradkárske a chatové osady. 

 výroba nesmie svojimi vplyvmi (hluk, zápach) negatívne ovplyvňovať kvalitu obytného 
prostredia v blízkosti obytnej zóny 

 



32 

ÚZEMIA  POĽNOHOSPODÁRSKEJ  VÝROBY             

 
VARIANT „A“ a „B“ - Navrhovaná lokalita - :   1 (Savčina) 

 4 (medzi Podvážím a Savčinou) 
Základná charakteristika 
Poľnohospodársky využívaná najmä pre rastlinnú výrobu,  voľná krajina bez zástavby. 
Využitie krajiny podľa druhu pozemkov a krajinno-ekologického plánu,  využitie pre chov 
hospodárskych zvierat  . 
Doplnková funkcia – ekostabilizačná (biokoridory, biocentrá...)  
 
Prípustné funkčné využitie  
        výstavba výrobných budov , skleníkov pre poľnohospodársku a záhradnícku výrobu 
        výstavba administratívnych budov  
        výstavba  budov pre chov hospodárskych zvierat pri dodržaní zásady, aby hygienické 

ochranné pásmo nezasahovalo obytné zóny 
        chov hospodárskych zvierat povolený v kapacite, ktorá nebude mať vplyv na obytnú 

funkciu a ekologickú stabilitu územia 
        poľnohospodárska činnosť bez výrazného hnojenia (chemické, prírodné – kosenie, 

pasenie oviec, dobytka) 
        technické stavby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou (inžinierske siete, 

komunikácie...)  
         budovanie ekostabilizačných prírodných prvkov 
 
Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu 
        spásanie pasienkov prípustné za predpokladu ekologickej únosnosti územia vzhľadom 

na veľkosť stád ( nesmie dochádzať k poškodeniu pôdneho krytu) 
        rekreačné plochy pre pobyt v prírode 
        plochy pre uloženie pôdnych depónií a kompostovísk 
        je možné zriaďovať dočasné stavby ( prístrešky, ohrady, a pod....) pre ustajnenie 

hospodárskych zvierat pri dodržaní zásady, aby hygienické ochranné pásmo 
nezasahovalo obytné stavby 

        skladovanie agrochemikálií vo vyhradených priestoroch  podľa platných  
bezpečnostných, požiarnych a technických  zákonov a noriem  

 
Neprípustné funkčné využitie 
        zriaďovať obytné budovy 
        zrizriaďovať sklady rádioaktívnych a nebezpečných chemických látok, biologicky 

zriaďovať nebezpečných materiálov a preparátov 
        zriaďovať skládky tuhých komunálnych odpadov 
        iné ako je uvedené 

 
ÚZEMIE POĽNOHOSPODÁRSKY VYUŽÍVANEJ  KRAJINY 

 
Prípustné funkčné využitie  

 poľnohospodárska činnosť bez výrazného chemického hnojenia  ( pestovanie kultúrnych 
plodín,  vo vyšších polohách katastra - chov hospodárskych zvierat, pasenie a pod.) 

 technické stavby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou (melioračné kanály, inžinierske 
siete, komunikácie. pre pohyb poľnohospodárskych strojov, ..)  

 zachovanie a budovanie ekostabilizačných prírodných prvkov ( najmä proti pôdnej erózii 
na ohrozených pôdach) 

 rozčlenenie veľkoplošných orných pôd poľnými cestami  a alejami stromov 

 opatrenia na zachovanie poľnohospodárskej krajiny, typického krajinného rázu 
a existujúcej biodiverzity  
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Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu 

 rekreačné plochy pre pobyt v prírode ( agroturistika) 

 plochy pre uloženie pôdnych depónií a kompostovísk 

 je možné zriaďovať dočasné stavby pre ustajnenie hospodárskych zvierat pri dodržaní 
zásady, aby hygienické ochranné pásmo nezasahovalo obytné stavby 

 
Neprípustné funkčné využitie 

 zarastanie lúk 

 umiestniť obytné budovy 

 zriaďovať budovy občianskej vybavenosti 

 zriaďovať sklady rádioaktívnych a nebezpečných chemických látok, biologicky zriaďovať 
nebezpečných materiálov a preparátov 

 zriaďovať skládky tuhých komunálnych odpadov 
 

ÚZEMIE LESNÉHO HOSPODÁRSTVA  
 
Základná charakteristika 
Krajina pre vykonávanie lesohospodárskej činnosti v súlade s LPH. Priestory vymedzené 
územným plánom pre  rekreačnú  ( agroturistika) športovú činnosť (turistické trasy 
a cyklotrasy), bez stavebnej činnosti s výnimkou udržiavacích prác na lesných cestách 
v sieťach technickej infraštruktúry  a účelových hospodárskych stavbách. 
 
Prípustné funkčné využitie  

 lesná hospodárska činnosť v prípade, že budú dodržané všetky zákony a normy 
bezpečnosti práce 

 lesnohospodárske funkcie 

 užívanie lesa v súlade s LHP 

 uplatňovanie integrovaných metód ochrany lesa , vrátane biologických metód potláčania 
hospodárskych škodcov 

 záchrana a zachovanie genofondu lesných drevín 
 
Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu 

 zariadenia na ochranu zvierat 

 využitie lesných ciest pre turistiku a cykloturistiku 

 sklady a manipulačné priestory pre približovanie dreva 
 
Neprípustné funkčné využitie 

 výstavba rodinných domov, bytových domov 

 umiestnenie priemyselných a poľnohospodárskych objektov 

 všetky činnosti meniace prirodzený stav vodných tokov 

 pestovanie cudzokrajných druhov rastlín 

 chov cudzokrajných druhov živočíchov mimo uzavretých objektov 

 používanie chemických látok a skladovanie agrochemikálii 

 vjazd a státie motorových vozidiel mimo plôch na to určených 
 

 

G)  NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA,  OBČIANSKEHO  VYBAVENIA, VÝROBY  
A REKREÁCIE 

 
Bývanie 
Vývoj bytového fondu  

V roku 2011 (ku dňu sčítaniu ľudu, domov a bytov k 26.5.2011) bolo v riešenom 
území evidovaných 677  bytov. Z toho 510 v  rodinných domoch. Neobývaných bytov bolo 
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celkom 109. Na jeden byt v obci pripadalo 3,54 bývajúcich osôb. Uvedené hodnoty sú vyššie 
v porovnaní s priemernými hodnotami za územie Slovenska (3,21) aj okresu Ilava (3,26).  
V obci Pruské sa nachádza 529 domov, z toho 493 rodinných. 
Podiel trvalo obývaných bytov s 3 a viac obytnými miestnosťami je 88 %. 
 

Pozitívne vplyvy na nárast bytového fondu  : 
 obec má výhodné dopravné napojenie na nadradenú cestnú dopravu (D1) 
 obec plní funkciu obytného satelitu k okresnému mestu Ilava 
 realizovaný a plánovaný rozvoj podnikateľských aktivít, rekreácie a cestovného ruchu 

prinesie zvýšenú potrebu ponúkaných služieb a tým aj požiadavky zvýšenie ľudských 
zdrojov a súvisiaceho bývania 

 obec má dobré väzby na kvalitné životné prostredie   
 rozvoj bytového fondu si taktiež vyžiada požiadavka znižovania priemernej obložnosti    

bytových jednotiek 
Obyvatelia obce  majú záujem prevažne o samostatne stojace rodinné domy. Obec 
z hľadiska dopravného napojenia na okresné mesto Ilava je atraktívnym obytným územím 
(plní funkciu obytného satelitu).  
 
NÁVRH : 

UPN-O  navrhuje ďalší rozvoj obce s rešpektovaním historicky vytváraného typu 
osídlenia prícestnej dediny. Z urbanistického hľadiska koncepcia rozvoja obce vychádza 
z prírodných podmienok územia,   ktorým sa prispôsobuje . Limitujúcimi faktormi v území sú 
ochranné pásma nadradenej technickej infraštruktúry (plánovaná preložka cesty II. triedy, 
VTL plynovod, vedenia el. en.) 
 Pre rozvoj obytných území sa navrhujú lokality, ktoré nadväzujú na zastavané územie 
nachádzajúce sa: 
 

Miestna časť Savčina : 
Z južnej strany – v nadväznosti na súčasne zastavané územie  je navrhnutá nová miestna 
komunikácia, ktorá bude tvoriť os novej uličnej výstavby rodinných domov. Stavebná čiara 
pre výstavbu rodinných domov bude minimálne 7,5 m od hranice pozemkov rodinných 
domov ( 6m –parkovanie motorových vozidiel, 1,5 m – zelený pás pre umiestnenie sietí 
verejnej technickej infraštruktúry).   

 

Miestna časť Podvážie : 
Konceptom je navrhnutý rozvoj miestnej časti Podvážie v rámci jej hraníc, ktoré 

tvoria : V ( východ) : prírodná hranica, ktorú vytvára Podhradský potok; (lokalita č.8) 
z ostatných svetových strán sú to antropogénne hranice, ktoré  vznikli pôsobením človeka :        

  J (juh)  :  časť protipovodňovej hrádze , ktorá sa dotýka zastavaného územia 
 ( lokalita č.6) 
Z (západ)  :  časť cesty II/574 v dotyku so zasavaným územím Podvážie (lok.č.5,6,7) 
S (sever)  :  časť cesty III/ 1924 v dotyku so zasavaným územím Podvážie (lok.č.5,9) 

 

Pruské : 
 Navrhované plochy IBV : 

 plocha medzi  poľnohospodárskym dvorom a existujúcou IBV (lokalita č. 13) 
 medziblokové plochy ( lokality č. 14, 15) 
 plocha za škôlkou,ktorá sa rozprestiera smerom na Bohunice (lokalita č. 17) 
 Plocha  „Záhumnie ( lokalita č.22) 
 Rozsiahlejšie výstavba  IBV je plánovaná v miestnej časti : „nad Štepnicou“ , kde  

  (lokality č. 23, 24 ). 
 Navrhované plochy bytovej výstavby : 

 plocha pri ceste II/507, oproti poľnohospodárskemu družstvu 
 
Je počítané aj s intenzifikáciou jestvujúceho bytového fondu (podkrovia, nadstavby, 
prístavby). V častiach odľahlejších od centra obce, predpokladáme  rekonštrukciu  
existujúcich schátralých rodinných domov pre individuálnu chatovú rekreáciu (ICHR).  
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Vzhľadom na to, že v obci nie je dostatok disponibilných plôch v rámci zastavaného 
územia, ktoré bolo vymedzené k 1.1.1990 (OP nadradenej technickej infraštruktúry), je 
v riešení ÚPN – O navrhnutý záber pozemkov mimo zastavaného územia obce. Obyvatelia 
obce podľa tradície majú záujem bývať v samostatne stojacich rodinných domoch so  
záhradami. Výstavba rodinných domov je orientovaná primárne do zastavanej časti obce 
v existujúcich prielukách. V návrhovom období je plánovaná realizácia bytov formou 
výstavby IBV, prestavby, nadstavby  a rekonštrukciou existujúcich RD.   Požiadavky 
obyvateľov  na výstavbu bytov v rodinných domoch  sú riešené aj mimo súčasne 
zastavaného územia vzhľadom na to, že v obci nie je dostatok disponibilných plôch v rámci 
zastavaného územia k 1.1.1990, ÚPN–O navrhuje záber pozemkov mimo zastavaného 
územia obce. 

Pri návrhu obytných súborov IBV je uvažované s priemernou výmerou pozemku 1200 
m2/RD, z toho pripadá plocha 150m2 na prislúchajúce komunikácie, chodníky, zelené pásy 
pre vedenie sietí technickej infraštruktúry a podobne. Pri intenzifikácii prelúk v IBV zástavbe 
sa vychádzalo z jestvujúcich priestorových pomerov. Minimálna plocha pozemku 600 m2.Pri 
realizácii bytovej výstavby odporúčame zamerať sa na prednostné využitie nezastavaných 
pozemkov a nadmerných záhrad v jestvujúcej zástavbe. Priemerná predpokladaná 
komplexná obložnosť bytov (KOB) 2,72 obyv./byt . 

V  UPN-O Pruské je potrebné navrhnúť nárast bytových jednotiek : 
 formou výstavby rodinných, prípadne bytových domov na prelukách jestvujúcej 

zástavby v rámci hraníc zastavaného územia , 
 na nových plochách mimo hraníc zastavaného územia, 
 obnovou jestvujúceho stavebného fondu formou prestavby, rekonštrukcie a 

modernizácie (cca 10 bytových jednotiek). 
 

Variant A  - Rozvojové plochy obytných území  bytových domov  

Lokalita 
č. 

Miestna časť  Katastrálne 
územie 

Počet 
bytov 

Počet 
obyvateľov 

Rozloha (ha) 

 

 

20 

 

 

Pruské 

    

 

 Pruské 

24 b.j. 

4 bytové domy  

X 

6 bytových 
jednotiek 

 

 

65 

 

 

3,5296 

Spolu plochy bytových domov Pruské 24 65 3,5296 
 

Variant A  - Rozvojové plochy obytných území  rodinných domov  

Lokalita 
č. 

Miestna časť  Katastrálne 
územie 

Počet 
bytov 

Počet 
obyvateľov 

Rozloha (ha) 

2 Pruské – m.č.   Savčina  

 

 

 

 

      Pruské 

38 103 4,6123 

3 Pruské – m.č.   Savčina  18 50 2,2100 

6 Pruské – m.č.   Podvážie 13 35 1,7010 

8 Pruské – m.č.   Podvážie 24 65 3,1300 

9 Pruské – m.č.   Podvážie 33 89 4,7674 

13 Pruské 37 100 4,4600 

14 Pruské 5 13 0,6355 

     

15 Pruské 21 57 2,9784 

17 Pruské 51 138 7,0900 

22 Pruské 9 24 1,2841 

23 Pruské 137 372 21,0193 

24 Pruské 15 41 2,1998 

Spolu plochy rodinných domov Pruské 407 1087 56,0878 

 predpokladaná KOB TN kraj 2,72 obyvateľa na 1 bytovú jednotku 

 priemerná veľkosť stavebného pozemku vrátane pozemku pre technickú infraštruktúru 1 200m
2
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Variant B  - Rozvojové plochy obytných území  bytových domov  

Lokalita 
č. 

Miestna časť  Katastrálne 
územie 

Počet 
bytov 

Počet 
obyvateľov 

Rozloha (ha) 

 

 

20 

 

 

Pruské 

    

 

 Pruské 

24 b.j. 

4 bytové domy  

X 

6 bytových 
jednotiek 

 

 

65 

 

 

3,5296 

Spolu plochy bytových domov Pruské 24 65 3,5296 

 
Variant B  - Rozvojové plochy obytných území  rodinných domov  

Lokalita 
č. 

Miestna časť  Katastrálne 
územie 

Počet 
bytov 

Počet 
obyvateľov 

Rozloha (ha) 

2 Pruské – m.č.   Savčina  

 

 

 

 

      Pruské 

38 103 7,5300 

3 Pruské – m.č.   Savčina  25 68 3,0800 

6 Pruské – m.č.   Podvážie 13 35 1,7010 

8 Pruské – m.č.   Podvážie 24 65 3,1300 

9 Pruské – m.č.   Podvážie 33 89 4,7674 

13 Pruské 37 100 4,4600 

14 Pruské 5 13 0,6355 

15 Pruské 21 57 2,9784 

17 Pruské 51 138 7,0900 

22 Pruské 9 24 1,2841 

23 Pruské 172 468 25,9002 

24 Pruské 15 41 2,1998 

Spolu plochy rodinných domov Pruské 443 1201 59,8755 

 obložnosť 2,72 obyvateľa na 1 bytovú jednotku 

 priemerná veľkosť stavebného pozemku vrátane pozemku pre technickú infraštruktúru 1 200m
2
 

 

OBČIANSKE VYBAVENIE 
 
Občianska vybavenosť obce pokrýva vzhľadom na jej veľkosť najzákladnejšie potreby 

súčasných obyvateľov obce.  Vybavenosť, dôležitá aj pre rozvoj cestovného ruchu je v obci   
nepostačujúca. 
 
Školstvo  

V obci je Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča. Zriaďovateľom je 
obec Pruské – Obecný úrad Pruské. Školské zariadenie je pomenované po významnej 
postave slovenských literárnych dejín Martinovi Hugolínovi  Gavlovičovi.  

 Súčasti školy sú:  
 Základná škola, 
 Materská škola, 
 Školský klub detí, ktorý zabezpečuje starostlivosť o deti mimo školského vyučovania, 
 Centrum voľného času v Pruskom, 
 Výdajná školská jedáleň v Pruskom, 
Materská škola pri Základnej škole Hugolína Gavloviča v obci Pruské je súčasťou 

školského komplexu. Sú v nej priestory s kapacitou 85 detí. Má samostatnú poschodovú 
budovu s piatimi triedami, samostatnými spálňami, vlastnou kuchyňu a jedálňou, kabinetom 
pomôcok, pivničnými priestormi. K areálu materskej školy patrí aj trávnatý pozemok s 
vysadenými stromami a zabudovanými hracími prvkami. Súčasťou školského dvora je aj 
multifunkčné ihrisko.  

Základná škola vzdeláva 355 žiakov v 18 triedach. Počet učiteľov je 43.  
V obci Pruské sa nachádza Stredná odborná škola Pruské, patrí medzi najväčšie 

stredné školy v rámci  kraja. Školské zariadenie sa nachádza v historickom kaštieli ku 
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ktorému patrí rozsiahly park. Škola je zameraná na poľnohospodárstvo, potravinárstvo a 
krajinárstvo. K vybaveniu školy patrí aj školská jedáleň a ubytovacie zariadenie Ubytovňa 
Domov Mládeže, Pruské . 
 
Telovýchova a šport 
Občania obce Pruské môžu využívať   nasledovnú  ostatnú vybavenosť  pre svoj  všestranný 
rozvoj a uspokojovanie  potrieb: 

 telocvične využívané mládežou aj v popoludňajších a večerných hodinách 
 2 trávnaté ihriská pre futbal v areáli TJ Považan vo vlastníctve obce Pruské 
 cvičisko pre hasičský šport  
 1 ihrisko pre futbal antukové  
 2 ihriská pre plážový volejbal 
 2 ihriská s umelým povrchom pre minifutbal, loptové športy a tenis 
 multifunkčné hracie plochy v areáli základnej školy  
 ihrisko v miestnej časti Savčina pre hry detí  
 detské miniihriská pre najmenších, hrací areál v MŠ a 2 komplexné hracie systémy 

pre staršie deti. 
 

Všetky športoviská sú v technicky dobrom stave, buď novopostavené alebo 
zrekonštruované, sú pravidelne upravované a majú správcu. 
V obci je organizovaný Športový klub ŠK 98, ktorý zastrešuje florbal, hokejbal, volejbal, 
stolný tenis, bedminton a turistiku. 
TJ Považan zastrešuje futbal, atletiku,  ďalej je to turisticko – hasičský oddiel, dobrovoľný 
hasičský zbor a šachový krúžok. Obec podporuje pohybové aktivity žien – aerobik, zumba, 
fitnes a iné pohybové aktivity. 
 
Zdravotníctvo 

Základné zdravotné služby v obci zabezpečuje Zdravotné stredisko Pruské a Lekáreň 
Pruské ako stredisková  obec pre  okolité obce. 
Zo zdravotného strediska sa zabezpečujú aj návštevy odbornej zdravotnej starostlivosti u 
občanov a v akútnych prípadoch. Odbornú starostlivosť zabezpečuje Nemocnica 
s poliklinikou Ilava, ktorá je vzdialená cca 5 km a následne okolité nemocnice 
v Trenčianskom kraji. 
Zdravotné zabezpečenie pre obyvateľov obce a okolia je zabezpečená nasledovnými 
ambulanciami:  

 GYNEKON s.r.o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Pruské, odborné 
zameranie, mamodiagnostika v gynekológii gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v 
gynekológii a pôrodníctve MUDr. Luboš Mičko ako lekár 

 Ambulancia zubného lekárstva, Pruské odborné zameranie stomatológia MUDr. Igor 
Jelčic ako zubný lekár 

 Ambulancia zubného lekárstva, Pruské odborné zameranie stomatológia Kosorínová 
Vlastimila, MUDr., ambulancia zubného lekárstva Pruské, MUDr. Denisa Mičková 
ako zubný lekár 

 MED DK, s. r. o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast Pruské, odborné 
zameranie dorastové lekárstvo pediatria MUDr. Daniela Krajčiová ako lekár  

 VICINO s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast Pruské, odborné zameranie 
MUDr. Gabriela Bortelová ako lekár 

 Ambulancia akupunktúry, Pruské odborné zameranie akupunktúra. Cíbik Viliam, 
MUDr., PhD 

 Všeobecná ambulancia pre dospelých, odborné zameranie: všeobecné lekárstvo 
MUDr. Peter Solík ako lekár, MUDr. Vlasta Hlušková ako lekár, MUDr. Viliam Cíbik. 

 
Sociálne služby 

Sociálne služby v obci Pruské poskytuje špecializované zariadenie Centrum 
sociálnych služieb – LÚČ, právna forma centra je právnická osoba, s rozpočtovou formou 
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hospodárenia. Zriaďovateľom centra je Trenčiansky samosprávny kraj v Trenčíne. Centrum 
sociálnych služieb - LÚČ je špecializovaním zariadením s celoročným pobytom, zabezpečuje 
alebo utvára podmienky na vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších 
činností. Zariadenie poskytuje celoročnú starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím 
a to telesným alebo psychickým postihnutím. Ďalej občanom s poruchami správania alebo 
zmyslovým postihnutím alebo ich kombináciou. Centrum sociálnych služieb – LÚČ s 
kapacitou 66 klientov, má ku dňu 31.3.2015 počet klientov 51 a 35 zamestnancov. 
 
Opatrovateľská služba: 

Obec Pruské poskytuje opatrovateľskú službu v prirodzenom sociálnom prostredí 
opatrovaním občanov obce Pruské. Opatrovateľskú službu vykonáva 1 pracovníčka formou 
terénnej práce. 

V obci funguje klub dôchodcov, ako občianske združenie Klub dôchodcov Pruské, 
ktoré organizuje zbierkové akcie  napr. Pruské  pomoc  rozvojovým krajinám v spolupráci s 
obcou organizovala verejnú zbierku pre podporu sociálnych aktivít. 
Obec vytvorila podmienky pre zriadenie Ambulancie pre liečbu chronickej bolesti a vytvorila 
zázemie pre systém zapožičiavania postelí a kompenzačných pomôcok, vozíkov a chodítok 
pre ťažko zdravotne postihnutých pacientov z okolia. Obec úzko spolupracuje s charitou pri 
zabezpečovaní humanitárnych akcii, spolu s farou sa zvažuje vytvorenie miestnej 
charitatívnej organizácie.  
 
Kultúrne zariadenia 

Historická budova bývalej Oranžérie v blízkosti areálu Základnej školy bola 
rekonštrukciou  prestavaná na Kultúrny dom ktorý slúži ako dom kultúry pre rôzne aktivity , 
programy, stretávania, plesy, súťaže a podobne. 

Na námestí sa nachádza Komunitné centrum pre bohatú spolkovú činnosť v obci.  
V obci pôsobí ochotnícke divadlo HUGO, ktoré rozvíja tradíciu poetiky a odkazu 

Hugolína Gavloviča. 
 
Obecná knižnica. 

Obecná knižnica sa nachádza v ZŠ s MŠ hugolína Gavloviča na prízemí. V obecnej 
knižnici sa momentálne nachádza viac ako 10.000 knižných titulov, ktoré sa každoročne 
aktualizujú a doplňujú v rámci finančných možností zriaďovateľa. 
V obci boli viaceré knižnice. Kláštornú založili v roku 1789 a v roku 1885 mala 2503 zväzkov 
(zachovali sa z nej dva inventáre). Dôležitú úlohu na kultúrnom rozvoji obce zohrala farská 
knižnica. 
 
Maloobchod 
Obchodnú sieť v obci  reprezentujú prevádzky nachádzajúce  sa  na území obce, a to: 

 predajňa COOP Jednota , ktorá  realizuje maloobchodný predaj cukroviniek, 
potravín, mliečnych a mäsových výrobkov, ovocia, zeleniny, hygienických potrieb 

 predaj mäsových výrobkov  zabezpečuje prevádzka Výroba mäsa a mäsových  
výrobkov  Jaroslav Košík 

 predajňa Drogéria HANKA – predaj  drogérie, farby laky  
 súkromná predajňa potravín a zeleniny 
 AMV – potraviny 
 CBA -  potraviny 
 predajňa autodielov MP MOTORS 
 predajňa KUTIL, predaj železiarskeho tovaru a náradia 
 tržnica pri Obecnom úrad Pruské  – predaj výpestkov od  domácich producentov. 

 
Verejné stravovanie 

Stravovacie zariadenia v obci využívajú najmä obyvatelia obce, zamestnanci  miestnych 
prevádzok,  študenti a návštevníci obce a turisti. Medzi najvýznamnejšie patria : 

 FURMAN reštaurácia v Pruskom, s kapacitou  salónika  s 50 miest  
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 Pizzeria reštaurácia „Pizza di Siusi“ Pruské s kapacitou 20 – 30 miest 
 Chata Dúžavy v Pruskom  s kapacitou cca 20 miest 
 Domov Mládeže Pruské pri Strednej odbornej škole Pruské 
 Café bar Vision 
 Kebab Cafe& bowling 
 Café No 5 
 bar Maxi Café 
 U Garaja –malé pohostinstvá rodinného typu.  

 
Iné služby 
Obyvateľom a návštevníkom obce Pruské  sú poskytované nasledovné doplnkové služby: 

 kadernícke a kozmetické služby v Pruskom a miestnej  časti Podvažie 4 ks 
 ostatné poštové služby a služby kuriérov Michal Novosád 
 ostatné pomocné činnosti v doprave C.D.ŠPED s.r.o. 
 prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť COLIN 

CAPITAL s.r.o. 
 obec Pruské poskytuje občanom obce, ako aj ostatným fyzickým a právnickým 

osobám nasledovné služby: prenájom strojov a zariadení, zemné práce a demolácie, 
výroba transportného betónu, maliarske a natieračské práce, interiérové a 
exteriérové úpravy stavieb, odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd, 
vnútroštátna nákladná cestná doprava (odvoz a preprava materiálov)  

 športový klub 98 Pruské Prevádzka športových zariadení 
 Slovenská pošta v Pruskom, Poštová banka, a.s., v Pruskom 
 Slovenská sporiteľňa OZS +  bankomat  Slovenskej sporiteľne v Pruskom, 
 služby v pastoračnom centre pre mládeže, edukačné aktivity, pobytové tábory 

duchovné podujatia, 
 administratívne služby pre občanov, ktoré zabezpečuje OÚ v Pruskom, 
 Požiarna zbrojnica v centre obce Pruské, 
 súkromná zvernica v Pruskom, 

V obci sa nachádza niekoľko cintorínov. V samotnom sídle  Pruské  sú dva cintoríny. 
Starý cintorín sa nachádza blízko centra obce, severne od renesančného kaštieľa  za 
parkom. Cintorín je však opustený, neudržiavaný a úplne zničený. Nový cintorín sa nachádza 
mimo obce pri hlavnej ceste smerom na Lednické Rovne. Je umiestený na rovnom teréne, 
obdĺžnikového tvaru s dĺžkou asi 15 x 60 metrov. Po celom obvode je ohradený kamenným 
múrom. Je ohraničený cestou a na druhej strane začínajúcim lesným porastom. Cintorín je 
upravený, čistý, pokosený a bez náletových drevín. Miestne časti Podvažie a Savčina majú 
samostatné cintoríny. Cintorín v Podvaží má Dom smútku, kde sa konajú miestne 
spomienkové slávnosti a obrady. Je navrhnutý jeho rozvoj juhovýchodným smerom - k ceste 
II/574, súčasťou  bude aj výstavba parkovacích plôch. 

Verejnú administratívu zabezpečuje  v obci Pruské obecný úrad (OU)   Pruské. 
Organizačná štruktúra  OÚ je súčasťou Organizačného poriadku obce Pruské, ktorý bol 
schválený uznesením obecného zastupiteľstva.  

V obci sa nachádza rímsko-katolícky farský úrad pre farnosť Pruské. V areáli sa 
nachádza pastoračné centrum pre športové a kultúrne vyžitie mládeže a obyvateľov. 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Pruské má filiálky: Bohunice, Dulov, Krivoklat, 
Horovce, Mikušovce, Tuchyňa,a Vršatec. Farnosť Pruské má osady Podvažie a Savčiná. Vo 
farnosti Pruské je Farský kostol sv. apoštolov Petra a Pavla z roku 1780, Kostol sv. Juraja 
(františkánsky) z roku 1642.  
 

Kostol sv. Petra a Pavla 

Najvýraznejšia dominanta obce Pruské. Bol posvätený v roku 1780. Je postavený v 
neskorom barokovom slohu, priečelie je vyzdobené bohatou štukovou rokokovou 
ornamentikou. Kostol sa vyznačuje ojedinele vzácnou jednotnou architektúrou, ako zvnútra, 
tak zvonku. 
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Františkánsky kostol sv. Juraja a kláštor. 

Patrí Reholi  františkánov. Národná kultúrna pamiatka. Budova kostola je postavená v 
ranobarokovom slohu, je ho súčasťou je aj krypta, kde je pochovaný Hugolín Gavlovič, a 
neskorobaroková kaplnka s bočnou arkádovou loggiou.  

 
NÁVRH  OBČIANSKEHO  VYBAVENIA  OBCE:   
 

Koncept občianskeho vybavenia obce spočíva : 
 

VARIANT  „A“:  
Občiansku vybavenosť všetkých druhov prednostne rieši v centrálnom  ťažiskovom 

území obce, bez exaktného vymedzenie plôch. Je navrhnuté prestavať a rekonštruovať  
existujúce budovy občianskej vybavenosti s použitím najmodernejších technológií 
zameraných na efektívne využívanie zdrojov, predovšetkým budovu Obvodného 
zdravotného strediska, budovu obecného úradu ( vybudovanie Centra československej 
vzájomnosti) , zriadenie obecnej knižnice, vybudovanie múzea Hugolína Gavloviča. V rámci 
centrálnehoúzemia obce je možné umiestniť zariadenia občianskej vybavenosti základného 
aj komerčného charakteru.  

Nová plocha v časti obce „Rybník“ je navrhnutá na umiestnenie športového areálu 
a prírodného múzea vojenskej techniky 
 
VARIANT „B“:  

Navrhuje časť plochy „Nad Štepnicou“ vyčleniť ako zmiešané územie pre umiestnenie 
základnej občianskej vybavenosti , občianskej vybavenosti komerčného charakteru, 
športového a kultúrneho  charakteru.  

Rozširuje návrh plôch zmiešaného územia  v miestnej časti „Rybník“. 
Návrh občianskej  vybavenosti v centrálnom území obce je rovnaký ako variante A.    
 
VÝROBA 
 

Podľa sektorov sa najviac v Pruskom podniká v terciárnej sfére, t.j. v obchode a 
službách. Ide hlavne o podnikanie s rozličným tovarom, v kaderníckych službách, v 
pohostinstve. Primárnu sféru tvorí poľnohospodárstvo. V sekundárnej sfére má najväčšie 
zastúpenie gumárenský priemysel, zámočníctvo a stavebné firmy. 

Z urbanistického hľadiska sa v území najviac prejavuje areál firmy Mikona a.s.,ktorá 
v obci pôsobí od roku 1997. Zaoberá sa výrobou pneumatík a gumových zmesí, 
pneuservisom. Je významným zamestnávateľom obyvateľov obce Pruské. Areál firmy leží 
naľavo od cesty II/507  mimo zastavaného územia v smere Pruské - Púchov.   
V riešenom území pôsobia nasledovné podnikateľské subjekty: 

 Gunnex SK, s.r.o. (IČO: 34125680), 018 52 Pruské 546 – veľkoobchod s drevom, 
stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami. 

 Ekomstav, spol. s r.o. (IČO: 36853071), 018 52 Pruské 279 – ostatné stavebné 
kompletizačné a dokončovacie práce.  

 MP-MOTORS s.r.o. (IČO: 46326499), 018 52 Pruské 559 – maloobchod s dielmi 
a príslušenstvom motorových vozidiel. 

 TERO DENT, s.r.o. (IČO: 45416052), 018 52 Pruské 291 – oprava a údržba 
motorových vozidiel. 

 Mikona, spol. s r.o. / IČO: 31560903) , 018 52 Pruské 119 – výroba gumových 
výrobkov, tesnení, výrobkov z tekutého silikónu. 

Charakteristikou pre obec Pruské je rozvoj malého a stredného podnikania, o čom 
svedčí aj počet zaregistrovaných 272 podnikateľských subjektov (stav august 2015). Ak do 
kvality podnikania zaradíme faktory ako je prístupnosť k prijateľným úverom, vyspelosť v 
technickom a technologickom zabezpečení, stabilný trh, dostatočná kúpyschopnosť 
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obyvateľstva a pod. možno túto oblasť podnikania považovať za nedostatočne rozvinutú. 
Podnikanie je skôr poslednou reálnou príležitosťou zamestnať sa. 

Svoju činnosť vyvíjajú aj samo zamestnávatelia počas celého roka, prípadne sezónne. 
Pre túto skupinu podnikateľov je rozhodujúcim faktorom počasie a ponuka trhu. Mnohí 
podnikatelia odchádzajú za hranice obce a regiónu, prípadne pracujú v rámci Slovenska, 
Moravy a Čiech. 

Obyvatelia obce Pruské dochádzajú za prácou prevažne do blízkeho okolia : 
 Dubnica nad Váhom: ZVS Holding, a.s. , 
 Ilava: Halla Climate Control, Leoni, Kaufland, 
 Lednické Rovne: RONA Crystal 
 Púchov: Continental Matador Rubber, Continental Púchov, a.s. 

 
NÁVRH :   

 vytvára územné podmienky pre stabilizáciu a rozvoj podnikateľského prostredia 
 rozvojové plochy pre podnikateľské aktivity sú prednostne riešené v priamej 

nadväznosti na už schválené  areály 
 podporuje využitie funkcie izolačnej zelene v krajine 

 
VARIANT „A“  a  VARIANT  „B“:  

V oboch variantoch je zhodne navrhnutá plocha pre  priemyselný park, ktorý má obec 
už dlhodobo v pláne vybudovať. Návrh vyčleňuje plochy pre izolačnú zeleň.    
 
 
POĽNOHOSPODÁRSTVO 
  Poľnohospodárska pôda je v k.ú. Pruské o výmere 868,7475 ha, ktorá sa skladá 
z nasledovných druhov pozemkov: orná pôda, záhrady, ovocné sady a trvalé trávne porasty. 
Nepoľnohospodárska pôda je o výmere 423,8834 ha ( lesné pozemky, vodné plochy, 
zastavané plochy a nádvoria, ostané plochy). 

Požiadavka ochrany poľnohospodárskej pôdy vyplýva z § 12 zákona č. 220/2004 Z.z. 
o ochrane poľnohospodárskej pôdy a zákona č. 57/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Osobitným predpisom pre 
zabezpečenie ochrany najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území je 
Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z.z. Toto nariadenie ustanovuje základnú sadzbu odvodu za 
odňatie poľnohospodárskej pôdy a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zoznam 
najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných 
pôdno-ekologických jednotiek, výšku odvodu, spôsob platenia odvodu, splatnosť odvodu 
a oslobodenie od odvodu. Medzi najkvalitnejšie pôdy (osobitne chránené) v riešenom území 
zaradené pôdy 5, 6 a 7 kvalitatívnej skupiny. 

Z hľadiska ochrany pôdneho fondu bude návrh Územného plánu obce   Pruské  bude 
napĺňať nasledujúce požiadavky 

 využívať pre účely novej výstavby plôch najmä  plochy v rámci zastavaného územia a 
plochy priamo nadväzujúce na zastavané územie obce 

 minimalizovať zábery najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy  
 posilniť ochranu pôdneho fondu návrhom protieróznych opatrení 

V otázke ochrany lesnej pôdy obstarávateľ nepredpokladá žiadne zásadné zásahy 
z hľadiska jeho záberov. Nemožno ale vylúčiť dielčie, drobné zábery spojené s návrhom 
hlavne dopravnej infraštruktúry či technickej infraštruktúry. Aj pri týchto záberoch je nutné 
rešpektovať požiadavky ochrany lesných pozemkov (§5 ods.1, 2 a §10 ods.1 zák.č.326/2005 
Z.z. o lesoch). 

V k.ú.  Pruské je potrebné rešpektovať vysokú lesnatosť územia, nenarúšať integritu 
lesa, zachovať plnenie funkcií lesov definovaných v § 2 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch, pri 
návrhu využitia územia rešpektovať zachovanie prístupnosti k lesným pozemkom 
motorovými vozidlami. 
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Z hľadiska ochrany lesného  fondu bude návrh Územného plánu obce   Pruské bude   
napĺňať nasledujúce požiadavky: 

 nenavrhovať umiestnenie stavieb na lesných pozemkoch, ani vo vzdialenosti do 50 m 
od hranice lesného pozemku  

V riešenom území pôsobí Poľnohospodárske družstvo (PD) Vršatec Pruské, ktoré sa 
zaoberá rastlinnou a živočíšnou výrobou.  
Rastlinná výroba: PD Vršatec obhospodaruje 1529 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 
835 ha orná pôda a 694 ha trvale trávne porasty v katastrálnych územiach Pruské, 
Bohunice, Krivoklát, Vršatské Podhradie, Mikušovce a Sedmerovec. V katastrálnom území 
Pruské obhospodaruje celkom 462 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 371 ha orná pôda 
a 91 ha TTP. Živočíšna výroba: je rozdelená do troch stredísk (fariem) – Bohunice, 
Mikušovce a Pruské. Farma Pruské sa zaoberá výkrmom hovädzieho dobytka – býkov 
holsteinského plemena červenej variety a býkov plemena limousine z chovu kráv bez trhovej 
produkcie mlieka. Celkové množstvo hovädzieho dobytka je 1429 kusov, z toho na farme 
Pruské 159 kusov. 

V súčasnej dobe PD Vršatec zamestnáva 67 zamestnancov, priamo v riešenom 
území obce Pruské spolu za všetky druhy výroby 53 zamestnancov. 

Okrem PD v riešenom území na poľnohospodárskej pôde hospodária samostatne 
hospodáriaci roľníci: 

 EKOPOL SHR – Mgr. Giblová Ľuba, Pruské: ovocné pestovanie – prestovanie 
a predaj jadrového a kôstkového ovocia. 

 Jan Dokoupil – ovocná škôlka na území k. ú. Bohunice  
 AGRODULOV SHR - Ing. Milan Staňo, Dulov:  služby pre rastlinnú a živočíšnu 

výrobu, v k. ú. Pruské len rastlinná výroba 
 
NÁVRH :   

 
VARIANT „A“  a  VARIANT „B“:  

V koncepte UPN-O sú navrhnuté na rozšírenie plochy poľnohospodárskej výroby 
v miestnej časti Savčina, ktorá svoj vznik historicky odvodzuje  od majera, ktorý tu pôvodne 
existoval.  

Navrhnuté lokality sú určené pre výstavbu objektov technického zabezpečenia 
agrovýroby (lokalita č.1) a tiež plochy pre plánované skleníkové hospodárstvo (lokalita č.4). 
 

REKREÁCIA 
 

Potenciál pre rozvoj cestovného ruchu tvoria hlavne poloha, kultúrne pamiatky, 
historická architektúra a atraktivity, flóra a fauna  obce Pruské a jeho okolia.  
Proces rozvoja cestovného ruchu v obci sa zapája do  regionálnych štruktúr  s cieľom 
zapojenia do systému európskeho cestovného ruchu. Pre rozvoj tohto odvetvia sú v obci 
vytvorené predpoklady pre dobudovanie a skvalitnenie vybavenosti jestvujúcich rekreačných 
útvarov, ktoré poskytujú stravovacie a ubytovacie  služby a informačné služby ako je 
turisticko informačná kancelária. 
Nosné formy rozvoja rekreácie v obci s prepojení na región sú : 
 kultúrny cestovný ruch  
Existencia kultúrnych pamiatok v obci je podporená konaním cyklicky sa opakujúcich aktivít s 
dlhoročnou tradíciou ako napr.: Gavlovičove slávnosti, BALUT – Bělokarpatská akademie 
lidových uměleckých technológii, Adventné koncerty, Škola slovanskej vzájemnosti, Lux in 
tenebris – stretnutie na hranici – senátorský chodník, Svätojánske ohne, Organové dni – 
Slovenské historické organy Gospelové koncerty a iné. 
 poznávací turizmus 
Náučný chodník APOLLO Pruské ( miestny význam) 
Náučný chodník  HUGOLÍNA GAVLOVIČA Pruské 
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 letný pobyt v prírode    
vstupnú obec do perspektívnej  lokality s funkciou cestovného ruchu Strediska cestovného 
ruchu Vršatecké Podhradie v CHKO Biele Karpaty. 
 návšteva pamätihodností 
S podporou obce došlo k vytvoreniu minimúzea v miestnej časti , kde sa zhromaždili 
pôvodné dobové poľnohospodárske nástroje, zrekonštruovaná krypta Gavloviča je základom 
pre budúce malé múzeum dejateľa , ktoré chce obec vybudovať v ďalšej etape v spolupráci 
s františkánmi a sprístupniť tieto  fakty verejnosti.  
 vidiecky turizmus, agroturizmus  
V katastri obce sú vytvorené podmienky, ktoré zabezpečujú požiadavky pre  každodennú 
a konco týždňovú rekreáciu obyvateľov obce a turistov, ktoré sa  sústreďuje  do  severnej 
časti katastra  prípadne  až v extravilíne (smerom na Podhradskú  dolinu, horné a dolné 
Dĺžavy) 
 cykloturistika 

Vážska cyklomagistrála (nedobudovaná),  
 záhradkárske osady 

1. Záhradkárska osada „Nad Rybníkom“.  
2. Záhradkárska osada „Nad ihriskom“.   

 Rekreačné areály a zariadenia v obci  reprezentujú rekreačné chaty v oblasti  Dúžavy. 
Sú to zrubové stavby ku ktorým sa  dá dostať autom ( 5 km od  diaľnice) . 

 Individuálna chatová rekreácia v katastri obce nie je evidovaná a strediská cestovného 
ruchu  reprezentuje v okolí obce Pruské  Hotel Vršatec, iba 10 kilometrov od diaľničného 
výjazdu je situovaný vo výške 500 m nad morom na úpätí 926 m n.m.  vysokej 
Chmeľovej.  

 
NÁVRH : 
 
VARIANT  „A“  :    

Oba varianty zhodne navrhujú rozšírenie existujúcich rekreačných území, vyhradených 
pre individuálnu chatovú rekreáciu, ktoré sa nachádzajú : 
a) napravo od cesty III. triedy č. 1923 smerom na Vršatské Podhradie na hranici  

katastrálneho územia v časti obce  s miestnym názvom :Horné Dúžavy 
b)  pri ceste v okolí chaty Dúžavy 
c)  na pravo od komunikácie smerom na Vršatec 

Zväčšenie funkcie rekreácie je navrhované rozšírením existujúcich plôch v miestnych 
častiach Dolné a Horné Dúžavy a novú lokalitu Lazište vzhľadom na požiadavku obce, ktorá 
eviduje zvýšený záujem o výstavbu objektov ICHR v tejto lokalite.  

 
Rozvojové plochy rekreácie  VARIANT „A“ a VARIANT „B“. 

Lokalita 
č. 

Popis lokality Katastrálne 
územie 

Počet 
rekreačných   
chalúp 

 

Počet lôžok 

 

Rozloha (ha) 

25 Lazište Pruské 

mimo 
zast.územia 

7 28 2,8525 

26 Dolné Dužavy 5 20 2,9744 

27 Horné Dužavy 10 40 7,4274 

 

Spolu rozvojové plochy rekreácie obce Pruské  

 

 

20 

 

88 

 

5,7225 

 
VARIANT  „B“ :  
Koncept   vytvára  
a) napravo od cesty III. triedy č. 1923 smerom na Vršatské Podhradie na hranici  

katastrálneho územia (lokalita č. 27) 
b) pri ceste v okolí chaty Dúžavy (lokalita č. 26) 
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c) na pravo od komunikácie smerom na Vršatec - Lazište (lokalita č. 25) 
Rekreácia + šport a OV 
d) v časti obce Rybník v rámci zmiešaného územia (lokalita č. 21) 
e) v časti obce Nad Štepnicou ( Nad okrúhlou jamou) v rámci zmiešaného územia na ploche 

NDV  (lokalita č. 28) 
 
Z hľadiska využitia rekreačného potenciálu riešenie UPN-O Pruské: 

 vytvára územné podmienky pre rozvoj rekreačného potenciálu obce vzhľadom na jej 
výhodnú polohu k okresnému mestu Ilava, k CHKO Biele Karpaty,  k prihraničným 
regiónom ČR 

 vytvára územné predpoklady  pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky pre ktoré je 
potrebné dobudovať sieť komplexných služieb a vybavenosti  

 vytvára územné predpoklady pre rozvoj záhradkárskych osád 
 navrhuje turisticky atraktívne trasy a cyklotrasy cez katastrálne úpzemie obce 
 podporuje rozvoj rekreačno – športovo – oddychovej funkcie v obci 
 podporiť funkciu sociálnej občianskej vybavenosti a obytnú funkciu prestavbou, 

rekonštrukciou, nadstavbou existujúcich objektov a zástavbou prelúk 
 posilniť vybavenosť obce službami, vyplývajúcimi z postavenia obce v hierarchii 

sídelnej štruktúry (centrum subregionálneho významu) 
 vytvoriť územné podmienky pre skompletizovanie základnej vybavenosti na základe 

potreby trhu ako aj stavu kapacít jednotlivých druhov občianskej vybavenosti podľa 
časového horizontu 

 verejné priestranstvá dotvoriť a posilniť ich centrotvornú funkciu podľa hierarchie  
 orientovať sa na zvýšenie kvalitatívnej úrovne jednotlivých druhov občianskej 

vybavenosti 
 
Zásady využitia plôch rekreácie a CR 

 Umiestňovať plochy a zariadenia rekreácie v určených lokalitách podľa návrhu 
funkčného využitia plôch.  

 K funkci rekreácie môžu byť priradené ako sekundárne funkcie občianskej 
vybavenosti a funkcia bývania súvisiaca so zabezpečením prevádzky rekreačných 
zariadení. 

 Každá samostatná plocha rekreácie musí mať prístup z verejnej komunikácie. 
 Pred výstavbou zariadení rekreácie je potrebné zabezpečiť výstavbu dopravnej a 

technickej infraštruktúry a vymedziť priestory pre umiestnenie obslužných a 
servisných zariadení. 

 Súčasťou rekreačných plôch musí byť areálová zeleň rekreačných zariadení, ktorá 
bude tvoriť minimálne 60 % z vymedzených plôch rekreácie členených na jednotlivé 
pozemky. 

 Pri každom rekreačnom zariadení musia byť na vymedzených plochách rekreácie 
vytvorené parkovacie plochy s kapacitou úmernou kapacite týchto zariadení. 

 Pri výstavbe objektov všetkých druhov rekreácie je potrebné dodržať požadovanú 
výškovú hladinu do 3 nadzemných podlaží vrátane podkrovia.  

 Pri výstavbe objektov ICHR je potrebné dodržať požadovanú výškovú hladinu do 2 
nadzemných podlaží vrátane podkrovia. 

 Objekty rekreácie musia byť umiestňované tak, aby boli dodržané odstupové 
vzdialenosti v zmysle platných protipožiarnych, hygienických predpisov a noriem.  

 Vzdialenosť medzi objektami rekreácie musí byť minimálne 10 m, aby bola doržaná 
pohoda rekreácie. 

 Vzdialenosť objektov rekreácie musí byť minimálne minimálne 12 m od osi miestnej 
komunikácie.  

 Ohraničenie pozemkov rekreácie je potrebné riešiť živými plotmi, nesmú sa použiť 
plné oplotenia – betónové, kamenné, keramické, plechové, blokové, panelové a iné 
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H)  VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 

 
Koncept Územného plánu obce Pruské navrhuje do roku 2030 rozšírenie 

zastavaného územia ( Pruské, Podvážie, Savčina) o funkčné plochy v zmysle grafickej časti.  
 
 

I)  VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSEM A OCHRANNÝCH ÚZEMÍ PODĽA 
OSOBITNÝCH PREDPISOV 

 
OP ciest : 
Hranicu cestných ochranných pásiem určujú  zvislé plochy vedené po oboch stranách 
komunikácie vo vzdialenosti : 

a) 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako 
rýchlostná komunikácia; 

b) 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy; 
c) 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy. Na smerovo 

rozdelených cestách a miestnych komunikáciách sa tieto vzdialenosti merajú od osi 
priľahlej vozovky. 

 
OP železnice : 
Neelektrifikovaná železničná trať č.124 Nemšová – Lednické Rovné, má ochranné pásmo 
60m od krajnej  koľaje. 
Stavby v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy podliehajú dodržiavaniu ustanovení 
zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach.  
 
Ochranné pásma  letiska : 
Ochranné pásma letiska Dubnica sú určené rozhodnutím Ministerstva dopravy Praha zn. 
01259/65-20 zo dňa 08.06.1965 na katastrálne územie obce Pruské sa vzťahujú  
ustanovenia: 
V rámci OP letiska je stanovené výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných 
mechanizmov, porastov a pod. nasledovne : 

 OP vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny s výškovým obmedzením  273,00 m n. 
m. Bpv;  

 OP kužeľovej prekážkovej plochy (sklon4%-1:25) s výškovým obmedzením cca 
273,00-358,00 m n. m. Bpv; 

 OP šikmej prekážkovej roviny vzletových a približovacích priestorov ( sklon 1:70 ) 
s výškovým obmedzením cca 233,00-282,00m n. m. Bpv; 

 OP bočných prechodových prekážkových rovín ( sklon 1:10 ) s výškovým 
obmedzením cca 233,00-273,00 m n. m. Bpv. 

Pri  prelínaní  jednotlivých  OP je záväzná výška stanovená ochranným pásmom s nižšou 
hodnotou.  Pri určenej podlažnosti v jednotlivých lokalitách treba preveriť kolíziu s výškami 
určenými ochrannými pásmami letiska. Nadmorské výšky určené ochrannými pásmami sú 
nadradeným regulatívom podlažnosti. 
Terén v časti katastrálneho územia už presahuje výšky stanovené ochranným pásmom 
vodorovnej roviny a kužeľovej plochy Letiska Dubnica ( v grafickej časti vyznačený zelenou 
farbou), tzn. tvorí leteckú prekážku. Dopravný úrad zakazuje v tomto území umiestňovať 
akékoľvek stavby bez jeho predchádzajúceho súhlasu. 
OP sú vyznačené vo výkresoch grafickej časti UPN-O. 
Ďalšie obmedzenia sú stanovené : 

 OP so zákazom stavieb – v tomto OP je zakázané : 
 trvalo alebo dočasne zriaďovať akékoľvek stavby (budovy, ploty, komíny, stožiare, 

nadzemné vedenie VN a VVN a podobne), 
 zvyšovať alebo znižovať terén tak, aby sa tým nenarušila plynulosť terénu, 
 vysádzať stromy, kry alebo iné výškové porasty, 
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 trvalo alebo dočasne umiestňovať vozidlá, hospodárske alebo stavebné stroje a iné 
zariadenia, 

 vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť leteckú prevádzku alebo funkciu leteckých 
zariadení 

 OP areálu letiska ( má tvar kruhu o polomere 1,5 km so stredom vo vzťažnom bode 
letiska) – všetky plánované stavby musia byť v štádiu prípravnej dokumentácie  
prejednané s Dopravným úradom; 

 OP s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN ( vedenie musí byť riešené 
podzemným káblom); 

 OP proti nebezpečným a klamlivým svetlám ( povrchová úprava objektov a zariadení 
musí byť riešená  materiálmi s nereflexnou úpravou; externé osvetlenie objektov, 
spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod. musí byť riešené 
svietidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na osvetľovanú plochu 
a nemôže spôsobiť oslepenie posádky lietadiel; zákaz použitia zariadení na 
generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia; zákaz použitia silných 
svetelných zdrojov). 

 
TECHNICKÉ VYBAVENIE – ochranné pásma. 
 

 Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je 
určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života 
a zdravia osôb a majetku. 
Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po 
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. 

 Pri líniových trasách technickej infraštruktúry je ich ochranné pásmo závislé od 
druhu, veľkosti a intenzity prenosu. 
 
OP vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia : 

 pre elektrické vedenia VVN 220 - 400 kV : OP je 25m na obe strany od krajného 
vodiča; 

 pre elektrické vedenia VN 35 kV - 110 kV : OP je 15m na obe strany od krajného 
vodiča 

 pre napätie  od 1 kV do  35 kV nasledovne: 
 pre vodiče bez izolácie 10m; v súvislých lesných priesekoch 7m na obe 

strany; 
 vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2m   

 pre NN sieť je OP – 1 m od vodičov 
 trafostanica má OP s priemerom 10m; 
 kiosková trafostanica 1m od objektu.  

V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je okrem iného 
zakázané: 

 zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 
 vysádzať a pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m, vo vzdialenosti 

presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno porasty pestovať do 
takej výšky, aby sa pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia, 

 uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 
 vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku. 

 
OP vonkajšieho vonkajšieho podzemného elektrického vedenia : 

 1m pri napätí do 110kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej 
techniky 

 3m pri napätí nad 110 kV 
Požiadavky : Rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení v zmysle zákona 
č.251/2012 Z.z..             
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Ochranné pásma  plynárenských zariadení: 
 

Pod ochranným pásmom sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti priameho 
plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi 
priameho  plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia  
meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu technologickej časti plynárenského 
zariadenia. 

Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti 
plynárenského zariadenia , ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Pruské: 

 1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce 
s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa;  

 4m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm; 
 8m pre plynovod s menovitou svetlosťou  od 201 mm do 500 mm; 
 8m pre technologické objekty ( regulačná stanica) 

Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych 
plynovodov. Spôsob využitia  OP : 

 Zriaďovať stavby v OP plynárenského zariadenia  možno iba po 
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete. 

 Vykonávať činnosti v OP plynárenského zariadenia môžu osoby iba so 
súhlasom prevádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom 
siete. 

 
Požiadavky na riešenie UPN-O Pruské :  
Rešpektovať ochranné pásma plynárenských zariadení v zmysle zákona č.251/2012 Z.z..   

Bezpečnostné pásmo (BP) 

Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských 
zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. 

Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po 
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete. 

Bezpečnostným pásmom sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou 
od osi  plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia  meraný kolmo na 
osplynovodu alebo na pôdorys plynárenského zariadenia . 

Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského 
zariadenia je: 

 pri plynovodoch  s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej 
zástavbe, a pri regulačných staniciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa 
lokalizovaných v súvislej zástavbe BP určí v súlade s technickými požiadavkami 
prevádzkovateľ distribučnej siete; 

 10m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom 
priestranstve 

 100m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm 
 50m pri regulačných staniciach 
 

OP vodárenského zdroja „ Vrt Pruské“ 
Podľa § 49 ods.2 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) pri výkone 
správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku 
užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu 
a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od 
brehovej čiary a pri drobných  vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi 
vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. 

OP vodných tokov 
Riešeným územím pretekajú drobné vodné toky Podhradský potok a potok Chmelinec, 
ktorých pobrežný pozemok je podľa §49 vodného zákona v rozsahu 5m na obe strany od 
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brehovej čiary. Pre uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb, zariadení a na činnosti 
vykonávané na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území vodného toku je potrebný 
súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa §27 vodného zákona.  
Ostatné ochranné pásma: 

  kultúrne pamiatky majú OP 10m od objektu, pokiaľ nie je ustanovené inak. 
 Chránený strom (CHS)  - Tisy v Pruskom.  OP CHS nebolo vyhlásené a podľa §49 

ods.6 zákona o ochrane prírody je ním  územie okolo CHS v plošnom priemete ich 
koruny, ktorý je zväčšený o 1,5m a platí v ňom druhý stupeň ochrany podľa §13 
uvedeného zákona. 

 Cintoríny majú ochranné pásmo 50m od oplotenia. 
 Ochranné pásmo lesov je 50 m od hranice lesa. 
 Ochranné pásmo poľnohospodárskeho družstva nie je dané.      
 Poľné hnojisko má ochranné pásmo 50m. 
 Ochranné pásmo vodných tokov v šírke 10m od brehovej  čiary vodohospodársky 

významného vodného toku Tovarského  potoka. 
 Do územia zasahuje  CHKO Biele Karpaty s 2-hým stupňom ochrany prírody a 

krajiny. 
 V krajine sa nachádza prírodná pamiatka (PP) Babiná so 4-tým stupňom ochrany 

prírody. 
 
 

J)  NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, 
OCHRANY PRED POVODŇAMI 

 
Záujmy obrany štátu 

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 
v aktuálnom znení (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sa na úrovni 
územného plánu obce (ÚPN-O) samostatná doložka CO nespracováva. 

Riešené územie spadá pod územný obvod Okresného úradu Ilava. Ukrytie 
obyvateľstva, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb v katastri obce je potrebné 
zabezpečiť v súlade s: 

 vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na 
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek  a technických podmienok 
zariadení  CO.  

 vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na  zabezpečovanie 
technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany. 

 
Požiarna ochrana 

Požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany je potrebné riešiť v súlade so 
zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
a so súvisiacimi predpismi (Vyhláška  č. 94/2004 Z.z.) a príslušnými STN. 
 
Ochrana pred povodňami 

Zvýšenú ochranu pred povodňami si vyžaduje takmer celé zastavané územie obce  
pozdĺž  Podhradského potoka. Obec vykonáva protipovodňovú ochranu územia v zmysle 
VZN 2/2015 . Obec postupne uplatňuje v zastavanom území technické zasakovacie riešenia. 
Od  Váhu je  Pruské chránené protipovodňovým valom. 

 Na základe máp povodňového rizika a povodňového ohrozenia  spracuje "Povodňový 
plán záchranných prác".  . 

 V riešenom území je potrebné rešpektovať všeobecné zásady protipovodňovej 
ochrany územia podľa Zákona o ochrane pred povodňami č.7/2010 Z.z. v znení zákona 
č.71/2015. 
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K)  NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY A NÁVRH OCHRANY 
KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT 

 
Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny 
 

Pôdne pomery 
 

Pôdne typy 
 

Pôdny typ je základnou identifikačnou jednotkou morfogenetickej i agronomickej 
kategorizácie pôd. Zahŕňa v sebe skupinu pôd charakterizovanú rovnakou stratigrafiou 
pôdneho profilu, t.j. určitou kombináciou diagnostických horizontov, ako výsledok kvalitatívne 
špecifického typu pôdotvorného procesu, ktorý sa vyvíjal a vyvíja v rovnakých 
hydrotermických podmienkach pod približne rovnakou vegetáciou. Medzi najrozšírenejšie 
patria: 

 

Kambizeme patria do skupiny hnedých pôd, s dominantným procesom vnútropôdneho 
zvetrávania. Nájdeme ich najviac na zvetralinách a svahovinách nekarbonátových hornín. Na 
substrátoch flyšového charakteru sú tieto pôdy hlbšie a menej kamenité, často 
reprezentované luvizemným až pseudoglejovým subtypom. Kambizeme sú pôdy len 
podpriemerne úrodné, sú to spravidla kyslé minerálne chudobné pôdy s nízkym obsahom 
humusu. Radíme ich k pôdam málo odolným voči degradácii a silne až extrémne erózne 
ohrozené (prevažne ide o plytké pôdy s nestabilnou pôdnou štruktúrou, na strmých svahoch. 
Sú rozšírené v hornatej časti riešeného územia najmä na svahoch. Luvizemné a 
pseudoglejové kambizeme s hlbším profilom sú využívané aj ako orné pôdy,  väčšina 
kambizemí je však z dôvodu ich kamenitosti, plytkého pôdneho profilu a svahovitosti 
zatrávnená alebo zalesnené. 
 

Fluvizeme sa nachádzajú v nivách riek, kde bol ich vývoj opakovane narušovaný záplavami. 
Ich pôdny profil sa tým často obohacuje o novú vrstvu kalových sedimentov, čo sa prejavuje 
jeho zvrstvením (tu sa nejedná o pôdne horizonty ale o tzv. pôdne vrstvy). Podľa 
produkčného potenciálu jednotlivých pôdnych subtypov môžu byť tieto pôdy zaradené do 
kategórií od vysokoprodukčných orných pôd po stredne produkčné trvalé trávne porasty. Ich 
produkčný potenciál sa pohybuje v rozsahu 33 - 90 bodov (v 100 bodovej stupnici). 
Rozsiahle súvislé plochy fluvizemí typických pokrývajú takmer celé alúvium Váhu. Takmer 
celá výmera fluvizemí sa intenzívne poľnohospodársky využíva ako orné pôdy.  
 

Rendziny sú pôdy viazané na karbonátové substráty, textúrne prevažne stredne ťažké 
hlinité, až menej ťažké ílovitohlinité. Úrodnosť rendzín je podmienená hĺbkou pôdneho profilu 
a obsahom skeletu. Rendziny na svahoch bývajú prevažne plytké a kamenité, hlbšie 
rendziny v akumulačných podsvahových polohách sú zas často textúrne ťažšie a preto 
sekundárne zamokrované. Sú silne ohrozené vodnou eróziou, aktuálna erodovanosť však 
býva vďaka zatrávneniu podobne ako u kambizemí nízka. Ich odolnosť voči znečisteniu a 
acidifikácii je vďaka obsahu karbonátov veľmi vysoká. Spolu s kambizemami sú 
najrozšírenejšími lesnými pôdami, nájdeme ich na strmých svahoch pohorí, kde sa striedajú 
s rozsiahlymi plochami kambizemí. tieto pôdy sú často silne kamenité až plytké. 
 
Pseudogleje vznikajú na zamokrených plochách, najmä znížených, ktoré pre ťažké 
nepriepustné podložie nemajú riadny odtok perkolujúcej vody. Z hľadiska typologicko- 
produkčnej kategorizácie patria            do kategórie produkčné orné pôdy až menej 
produkčné trvalé trávne porasty. Z textúrneho hľadiska ide prevažne o stredne ťažké - hlinité 
pôdy. Sú to pôdy  s hlbokým pôdnym profilom bez skeletu, preto sa využívajú najmä ako 
orné pôdy. Pseudogleje patria medzi pôdy strednej kvality. Pri výskyte na svahoch sú vďaka 
zlým infiltračným vlastnostiam silne erózne ohrozené. Tento pôdny typ je primárne náchylný 
na zhutnenie. 
Okrajovo sú zastúpené aj litozeme, rankre a luvizeme. 



50 

Biotické pomery 
 
Rastlinstvo 
Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetáciou, ktorá by sa za daných klimatických, 
pôdnych a hydrologických pomerov pravdepodobne vyvinula na určitom mieste (biotope), 
keby vplyv ľudskej činnosti ihneď prestal.  

Poznanie prirodzenej potenciálnej vegetácie územia je dôležité z hľadiska rekonštrukcie, 
obnovy a ďalšieho prirodzeného vývoja najmä lesnej, ale i nelesnej vegetácie. Poznanie 
vegetačných typov v širšom meradle umožňuje rekonštruovať vegetáciu aj na miestach, kde 
je dnes náhradná prirodzená, resp. poloprirodzená vegetácia (lúky, kosienky, pasienky či 
polia), alebo kultúrna vegetácia (agrocenózy, buriny, ruderálne a synantropné spoločenstvá 
a pod.).  

Potenciálnu prirodzenú vegetáciu riešeného územia podľa Atlasu krajiny SR (Maglocký, 
Š.,2002) tvoria porasty nasledovných spoločenstiev: 
 jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy) – niva Váhu 
 jelšové lesy na na nivách podhorských a horských vodných tokov – nivy potokov, 

stekajúcich zo svahov Bielych Karpát 
 karpatské dubovo-hrabové lesy  - svahy pohoria Bielych Karpát 
 dubové a cerovo-dubové lesy – ostrovčekovito na vyšších terasách Váhu 
 bukové a jedľovo-bukové lesy – ostrovčekovito v severných častiach katastra 
 bukové lesy na vápencových a dolomitových podložiach – najsevernejšie polohy 

katastrálneho územia smerom k Vršatskému Podhradiu. 
Súčasný charakter vegetácie záujmového územia je výraznou mierou ovplyvnený činnosťou 
človeka a značne sa odlišuje od prirodzeného stavu, ktorý by v tomto prípade zrejme 
predstavoval viac menej celistvé lesné porasty. Človekom obývaná kultúrna krajina je 
tvorená predovšetkým mozaikou ornej pôdy a trvalých trávnych porastov, v menšej miere 
drevinových a krovinových zárastov a lesných porastov. 
 

Lesná vegetácia. Bukové a jedľovo-bukové lesy pokrývali prevažnú časť vyšších polôh k.ú. 
V týchto polohách sa pôda využíva na poľnohospodárske účely (lúky, pasienky) a časť tvoria 
lesné porasty. Listnaté lesné porasty majú relatívne dobrú štruktúru, krovinovú vrstvu tvoria 
prevažne mladé jedince stromov, z časti ich tvoria prirodzené porasty buka s prímesou jedle, 
javora horského, smreka a iných drevín. Časť porastov je zmenená, pôvodné dreviny sú 
nahradené ihličnatými zmesami alebo monokultúrami borovice lesnej, smrekovca, smreka.  
Drevinové zloženie lesov v údoliach tokov predstavujú jelšové porasty, v stromovej vrstve tu 
nájdeme jelšu lepkavú, jelšu sivú, vŕbu bielu, jaseň štíhly, v krovinovej vrstve rôzne vŕby, 
bylinná vrstva je bohatá na hygrofilné a nitrofilné druhy, ku ktorým pristupujú aj druhy 
susediacich lesných spoločenstiev. 
 

Lúky a pasienky.V lúčno-pasienkových porastoch v území sa vyskytujú najčastejšie tieto 
druhy: Acetosa pratensis (štiav lúčny), Achillea millefolium agg. (rebríček obyčajný), 
Aegopodium podagraria (kozonoha hostcová), Agrostis capillaris (psinček tenučký), Ajuga 
reptans (zbehovec plazivý), Alchemilla sp.(alchemilka), Allium oleraceum (cesnak planý), 
Alopecurus pratensis (psiarka lúčna), Anthoxanthum odoratum (tomka voňavá), Anthriscus 
sylvestris (trebuľka lesná), Arrhenatherum elatius (ovsík obyčajný), Betonica officinalis 
(betonika lekárska), Briza media (traslica prostredná), Campanula patula (zvonček 
konáristý), Carum carvi (rasca lúčna), Colchicum autumnale (jesienka obyčajná), Colymbada 
scabiosa (nevädzník hlaváčovitý), Convolvulus arvensis (pupenec roľný), Crepis biennis 
(škarda dvojročná), Cruciata glabra (krížavka jarná), Dactylis glomerata (reznačka laločnatá), 
Daucus carota (mrkva obyčajná), Festuca pratensis (kostrava lúčna), Festuca rubra 
(kostrava červená), Galium mollugo agg. (lipkavec mäkký), Heracleum sphondylium 
(boľševník borščový), Hypericum maculatum (ľubovník škvrnitý), Hypericum perforatum 
(ľubovník bodkovaný), Lathyrus pratensis (hrachor lúčny), Leontodon hispidus (púpavec 
srstnatý), Lolium perenne (mätonoh trváci), Lotus corniculatus (ľadenec rožkatý), Luzula 
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campestris (chlpaňa poľná), Medicago lupulina (lucerna ďatelinová), Plantago lanceolata 
(skorocel kopijovitý), Plantago media (skorocel prostredný), Phleum pratense (timotejka 
lúčna), Phyteuma spicatum (zerva klasnatá), Polygala comosa (horčinka chochlatá), 
Potentilla anserina (nátržník husí), Primula veris (prvosienka jarná), Ranunculus acris 
(iskerník prudký), Ranunclus polyanthemos (iskerník mnohokvetý), Ranunculus repens 
(iskerník plazivý), Rhinanthus minor (štrkáč menší), Taraxacum sect. Ruderalia (púpava),  
Tragopogon orientalis (kozobrada východná), Trifolium campestre (ďatelina poľná), Trifolium 
pratense (ďatelina lúčna), Trifolium repens (ďatelina plazivá), Trisetum flavescens (trojštet 
žltkastý), Veronica chamaedrys (veronika obyčajná), Vicia cracca (vika vtáčia). V 
nevyužívaných lúčnych porastoch začínajú prebiehať sukcesné procesy a začína sa meniť 
druhové zloženie. Do porastov prenikajú mohutné trávy, neskôr niektoré lesné byliny a kry. 
Z tráv sa v počiatočných fázach sukcesie v území uplatňujú najmä Brachypodium pinnatum 
(mrvica peristá), Brachypodium sylvaticum (mrvica lesná) a Calamagrostis epigejos (smlz 
kroviskový). Lúčne úhory v území zarastajú najčastejšie týmito drevinami: Acer campestre 
(javor poľný), Corylus avellana (lieska obyčajná), Crataegus monogyna (hloh 
jednosemenný), Ligustrum vulgare (zob vtáčí), Prunus spinosa (slivka trnková), Rosa canina 
agg.(ruža šípová), Swida sanguinea (svíb krvavý). Z bylinných druhov sa zachovali viaceré 
vzácne druhy ako je prilbovka dlholistá (Cephalanthera longifolia), vstavač purpurový (Orchis 
purpurea), lazer trojlaločný (Laser trilobum). Bohaté na chránené a ohrozené druhy sú 
biotopy lúk a pasienkov. Vyskytuje sa lazerník širokolistý (Lasepitium latifolium), jarmanka 
väčšia (Astrantia major), ľalia zlatohlavá (Lilium martagon), ľalia cibuľkonosná (Lilium 
bulbiferum). Najtypickejšie pre lúčne porasty Bielych Karpát boli mohutné populácie 
vstavačovitých – vstavač obyčajný (Orchis morio), prstnatec bazový (Dactylorhiza 
sambucina), päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea) a iné. 

 

Nelesná drevinová vegetácia. V dobre vyvinutých formáciách nelesnej drevinovej 
vegetácie sa vyskytujú najčastejšie listnaté dreviny pôvodných okolitých lesov: Acer 
campestre (javor poľný), Acer platanoides (javor mliečny), Acer pseudoplatanus 
(javor horský), Carpinus betulus (hrab obyčajný), Cerasus avium (čerešňa vtáčia), Fagus 
sylvatica (buk lesný), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly, Quercus petraea (dub zimný), Sorbus 
aucuparia (jarabina vtáčia), Tilia cordata (lipa malolistá). V krovinnom poschodí sa vyskytujú 
Clematis vitalba (plamienok plotný), Cornus mas (drieň obyčajný), Corylus avellana (lieska 
obyčajná), Crataegus monogyna agg. (hloh jednosemenný), Frangula alnus (krušina 
jelšová), Ligustrum vulgare (zob vtáčí), Populus tremula (topoľ osikový), Prunus spinosa 
(slivka trnková), Rosa canina agg. (ruža šípová), Salix caprea (vŕba rakytová), Sambucus 
nigra (baza čierna), Swida sanguinea (svíb krvavý), Viburnum lantana (kalina siripútková), 
Viburnum opulus (kalina obyčajná). V bylinnom poschodí sa vyskytujú väčšinou lesné druhy, 
do okrajov a svetlejších častí prenikajú aj druhy z lúčnych porastov. Na zarastajúcich 
plochách TTP, kde sa celoplošne prestalo hospodáriť, prevládajú najmä kroviny, stromová 
zložka nie je ešte výraznejšie vyvinutá. Z druhov sa vyskytuje Prunus spinosa (slivka 
trnková), Rosa canina agg. (ruža šípová), Sambucus nigra (baza čierna), Swida sanguinea 
(svíb krvavý), Viburnum lantana (kalina siripútková), Viburnum opulus (kalina obyčajná), 
Crataegus monogyna agg. (hloh jednosemenný), krovinné formy Acer campestre (javor 
poľný), Acer platanoides (javor mliečny), Acer pseudoplatanus (javor horský). Brehové 
porasty majú charakter mokraďových lesných biotopov, ktoré tvoria dreviny Alnus glutinosa 
(jelša lepkavá), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), Padus avium (čremcha obyčajná), Salix 
fragilis (vŕba krehká), Salix purpurea (vŕba purpurová). Brehové porasty vodných tokov sú 
mimoriadne dôležitým typom vegetácie v krajine ako krajinné prvky s vysokou vodivosťou 
slúžiace pre šírenie a pohyb rastlín i živočíchov. 
 

Mokrade. Podmáčané lokality sa nachádzajú na nivách potokov a prameniskách. 
Z rastlinných druhov sa vyskytujú: Caltha palustris (záružlie močiarne), Carex hirta (ostrica 
srstnatá), Cirsium oleraceum (pichliač zelinný), Eleocharis palustris agg. (bahnička 
močiarna), Galium boreale (lipkavec severný), Juncus articulatus (sitina článkovaná), 
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Lathyrus pratensis (hrachor lúčny), Mentha longifolia (mäta dlholistá), Myosotis scorpioides 
agg. (nezábudka močiarna), Petasites hybridus (deväťsil lekársky), Urtica dioica (pŕhľava 
dvojdomá), a i. 
 

Sady a záhrady. Veľmi cenný genofond je viazaný na staré vysokokmenné sady . Cenné sú 
staré ovocné odrody, ktoré sú genofodovým zdrojom miestnych krajových odrôd, ktorými 
v minulosti boli Biele Karpaty preslávené. Ovocné stromy majú tiež protierozívnu 
a krajinotvornú funkciu. Pestovali sa najmä jablone, slivky, hrušky, ale i oskoruše, 
myrobalány, mirabelky a iné, dnes už takmer neznáme druhy. Staré odrody ovocia sa 
v poslednej dobe tešia záujmu pre ich prispôsobivosť ekologickým podmienkam, odolnosť 
proti chorobám, mimoriadne kvalitné chuťové vlastnosti ako i vhodnosť pre spracovanie. 
Nevýhodou pre pestovateľov je mohutný vzrast starých stromov a neskoré plodenie. Návrat 
krajových ovocných odrôd do krajiny je podporou biodiverzity a predstavuje krok 
k zachovaniu prírodného dedičstva kultúrnej krajiny a vzácneho genofondu. 
 

Živočíšstvo 
Živočíšstvo zastupujú z veľkých cicavcov najmä jelenia zver, diviaky, srnčia zver, muflóny. 
Pravidelne sa vyskytuje líška obyčajná (Vulpes vulpes), kuna skalná (Martes foina), kuna 
lesná (Martes martes), jazvec obyčajný (Meles meles), zriedkavo vydra riečna (Lutra lutra), či 
mačka divá (Felis sylvestris). Zo vzácnejších vtákov sa vyskytuje drozd kolohrivý (Turdus 
torquatus) krkavec (Corvus corax), sokol myšiar (Falco tinnunculus), myšiak hôrny (Buteo 
buteo), jastrab veľký (Accippiter gentilis), bocian čierny (Ciconia nigra), viaceré druhy sov. 
Z plazov sú zastúpené najmä jašterica múrová (Lacerta muralis), jašterica obyčajná (Lacera 
agilis), slepúch lámavý (Anguis fragilis), užovka obyčajná (Natrix natrix), užovka hladká 
(Coronella austriaca), užovka stromová (Elaphe longissima). Z obojživelníkov sa hojne 
vyskytuje salamandra obyčajná (Salamandra salamandra), menej mloky (Triturus vulgaris, 
Triturus cristatus), ropucha obyčajná (Bufo bufo). 
 

Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny definuje územnú a druhovú 
ochranu a ochranu drevín. Cieľom zákona je zamedziť a predchádzať nežiaducim zásahom, 
ktoré by nejakým spôsobom ohrozili, poškodili alebo zničili podmienky a formy života, 
biodiverzitu a ekologickú stabilitu. Prvky ochrany prírody sú preto významným limitujúcim 
podkladom pre rozvoj činností v záujmovom území. 

 Kataster obce sa nachádza z väčšej časti  na území s prvým stupňom ochrany, podľa 
§12 zákona Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a severozápadnú 
časť katastrálneho územia vypĺňa Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty, kde platí 2.stupeň 
ochrany prírody a krajiny. 

Územnou ochranou prírody sa v zmysle zákona rozumie osobitná ochrana prírody a 
krajiny Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa ustanovuje päť stupňov ochrany. Rozsah 
obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje. 
  

Chránené územia  podľa medzinárodných dohovorov (Ramsarský dohovor, Dohovor 
UNESCO...) 
 v území sa nenachádzajú 
 
Chránené územia, zaradené do siete NATURA 2000 
 navrhované územia európskeho významu (SKUEV) – v riešenom území sa nevyskytujú 
 navrhované chránené vtáčie územia – v riešenom území nie sú vyhlásené 
 
Ochrana drevín 

V riešenom území v katastri obce Pruské podľa §-u 49 zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny sa  nachádzajú 2 ks chránených stromov: 

Tis obyčajný (Taxus baccata L.),  ochranné pásmo nebolo vyhlásené, jedná sa o 650 - 
ročné jedince. 
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Návrh ekostabilizačných opatrení podľa Krajinnoekologického plánu 
Pre riešené územie je platný Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Ilava 
(SAŽP, 2013). Miestny územný systém ekologickej stability nebol spracovaný. 
 V zmysle dokumentácie RÚSES sú v území vyčlenené nasledovné prvky ekologickej siete: 
 

 Nadregionálne biocentrum NRBc Vršatské bradlá (VI. NRBc) 

 Nadregionálny biokoridor II. NRBk Váh 

 Interakčný prvok G/9 Dolina Podhradského potoka 

Jedná sa o zvyšky pôvodnej pobrežnej vegetácie, priľahlé dubovo-bukové porasty 
s borovicou (mimo CHKO Biele Karpaty) 
Nachádza sa tu regionálne významná mokraď Staré koryto Váhu Podvažie, Savčiná. 

 
Opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity lesnej 
a poľnohospodárskej krajiny 

 
 obnova extenzívneho využívania zarastajúcich lúk a pasienkov 
 podporovať a rozvíjať extenzívnejšie spôsoby hospodárenia, kombinovať údržbu 

TTP kosením a vypásaním s cieľom zachovať biodiverzitu lúčnych ekosystémov a 
obmedziť zarastanie náletovými drevinami, 

 živočíšnu výrobu orientovať na chov oviec a hovädzieho dobytka, vylúčiť veľkochovy, 
dodržiavať únosné zaťaženie zvierat na jednotku plochy. Živočíšnu výrobu chápať aj 
ako možný nástroj na udržanie kultúrnej obhospodarovanej krajiny, 

 starostlivosť o pasienky - vykášanie nedopaskov po ukončení pasenia, pravidelné 
odstraňovanie náletových a výmladkových drevín, 

 obkášanie krovinatých lesných plášťov a lúčnych/pasienkových krovín až po ich 
okraj, aby sa nerozrastali a nezmenšovali výmeru lúk, 

 ochrana vodného režimu penovcových pramenísk, slatín a vlhkých lúk, 
 vylúčiť holorubný spôsob ťažby v biokoridoroch a biocentrách,  
 zvýšiť druhovú diverzitu lesných porastov a nelesnej drevinovej vegetácie a zabrániť 

jej monokulturalizácii, optimalizovať drevinovú skladbu a preferovať pôvodné dreviny 
(v súlade s potenciálnou prirodzenou vegetáciou v danom území), predovšetkým, 
buk, jedľa, hrab 

 obnovovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov podľa zloženia potenciálnej 
prirodzenej vegetácie, s ponechávaním prirodzeného zmladenia, 

 pri ťažbe dreva ponechávať jednotlivé staré a dutinové stromy na podporu 
podmienok prežívania bioty na ne viazanej (vtáctvo, bezstavovce...), 

 na mieste vyrúbaných nepôvodných smrekových monokultúr obnovovať listnatý 
alebo zmiešaný les, znižovať podiel stanovištne nevhodných drevín v porastoch,  

 nenarušovať ťažkými mechanizmami pôdu, podrast a bylinné poschodie, 
 rekultivovať lesné sklady a lesné cesty, ktoré vznikli pre účely ťažby,  
 pri výstavbe a opravách lesných ciest a doprave dreva minimalizovať zásahy do 

ekosystémov vodných tokov (vrátane brehových porastov) umiestňovaním lesných 
ciest mimo nich, kvalitnou výstavbou ciest a ich odvodnením (odrážky, premostenia, 
priepusty), 

 v prípade výrubu by mala byť zabezpečená ich obnova zo zdrojov miestnej 
proveniencie a v štruktúre blízkej prirodzenej, 

 regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky systému ekologickej stability. 
 

Opatrenia na ochranu prírodných zdrojov 
 

 chrániť pôdy s vykonanými zúrodňovacími opatreniami,  
 navrhnúť intenzifikáciu využitia výrobných areálov v katastrálnom území obce, a 

rekonštrukciu ich stavebného fondu, 
 pokračovanie v separovanom zbere odpadu, 
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 zabezpečiť ochranu vodných zdrojov pred znečistením, 
 zabezpečiť ochranu prameňov minerálnych vôd,  
 zníženie energetických nákladov budov - zatepľovanie objektov, nová výstavba na 

plochách s dostatočným príkonom slnečného žiarenia. 
 
Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov 

 
 odstraňovať staré environmentálne záťaže,  
 preventívne zabraňovať vytváraniu nelegálnych skládok odpadu, existujúce 

odstraňovať, 
 vyhýbať sa rozsiahlym terénnym úpravam svahov, ktoré by narušili stabilitu svahov 

a aktivizovali zosuvy, 
 zvyšovať zastúpenie plôch verejnej, účelovej a ochrannej zelene, zabezpečiť im 

primeranú starostlivosť, 
 revitalizovať regulované vodné toky, doplniť zeleň, zabezpečiť primeranú údržbu 

brehov,  
 nutné vodohospodárske úpravy vodného toku realizovať s ohľadom na zachovanie 

ekologických funkcií biokoridoru, 
 dôsledne obmedzovať šírenie inváznych druhov rastlín z existujúcich ohnísk šírenia, 

ako i zamedziť introdukcii nových potenciálne inváznych druhov, 
 
Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny 

 
 zachovať pestrú krajinnú štruktúru s rozptýlenou vegetáciou, remízkami, lesíkmi 

a solitérnou zeleňou, podmáčanými plochami a bohatými kosnými lúkami ako 
predpoklad pre rekreačné využitie územia na turistiku, rodinné pobyty v prírody, 
cykloturistiku, agroturistiku, 

 preferovať organické kompozičné princípy pri rozmiestňovaní zelene v zastavanom 
území, zabezpečiť jej vysokú druhovú a štrukturálnu variabilitu,  

 podporovať udržiavanie rekreačných objektov v osadách v pôvodnom stave, vrátane 
udržiavania poriadku na dvoroch, na prístupových komunikáciách a turistických 
trasách. 

 
 
Návrh ochrany kultúrno-historických hodnôt 
 
Vznik a vývoj obce 

Obec dostala meno po svojich najstarších obyvateľoch. Rok 1244 – prvá písomná 
zmienka o obci – Terra Pruska. Obec sa spomína od roku 1244 ako Pruska, v roku 1439 ako 
Prwschane, Pruska, v roku 1467 ako Pruske, maďarsky Pruszka, Poroszka. Patrila 
zemianskym rodinám, od polovice 14. storočia panstvu Vršatec, neskôr sa stala sídlom 
správy panstva. Časť obce vlastnili zemania Pruskay, Bohunický, Chalupa, Holba. V roku 
1642 tu postavili františkánsky kláštor. V roku 1598 mala obec 53 domov, v roku 1720 mala 
43 daňovníkov, z toho 30 želiarov, v roku 1784 mala 135 domov, 190 rodín a 1008 
obyvateľov, v roku 1828 mala 122 domov a 1112 obyvateľov.  

 

Kultúrne pamiatky 

 

Z historických objektov legislatívne chránených ako solitéry, areály, alebo ako súčasť 
historických sídelných a krajinných štruktúr, sú najvýznamnejšou kategóriou národné 
kultúrne pamiatky a kultúrne pamiatky.   
 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1244
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Národné kultúrne pamiatky v obci Pruské  

Lokalizácia               
(k. územie) 

Identifikácia NKP 
Legislatíva      
č. ÚZ KP 

Pruské 
Rímsko katolícky kostol sv.Petra a Pavla s areálom. 

 
770/1 -4 

 1. Kostol  

 2. Plastika  - sv. Vendelína  

 3.Plastika-sv. Floriána  

 4.Múr hradný   

 Rímsko katolícka fara  773/1 

 Kaštieľ s areálom   772/1-2 

 1.kaštiel  

 2.park  

 Kláštor Františkánov 771/1-3 

 1.Kláštor Františkánov  

  2.Rímskokatolícky  kostol sv. Juraja  

 3.Plastika sv.Jána Nepomuckého  

zdroj: Pamiatkový úrad SR 

 
ZÁSADY ZACHOVANIA  OCHRANY  PAMIATKOVÝCH A HISTORICKÝCH HODNÔT 
 

NÁVRH : 

Pre zachovanie historickej kontinuity, kultúrneho dedičstva, identity architektonických 
a urbanistických väzieb a  turistickej atraktivity územia, bude nutné zachovať objekty a 
náleziská pamiatkovej ochrany a záujmu. 

Koncept UPN-O Pruské navrhuje  regulatívy 
Rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z.z o ochrane pamiatkového fondu 

v znení neskorších predpisov, pri obnove, rekonštrukcii a akejkoľvek inej stavebnej činnosti 
na objektoch národných kultúrnych pamiatok (NKP). 

 Pri novej zástavbe a dotváraní priestorov  riešiť hmotové a priestorové usporiadanie 
tak, aby neboli narušené pamiatkové hodnoty objektov, charakteristické pohľady, 
silueta dominánt a historická parcelácia. 

 Pri návrhu nových lokalít pre rozvoj IBV a rekreačné bývanie rešpektovať limity 
krajiny a pôvodnej zástavby. 

 Pri realizácii stavieb v rámci ÚPN je preto možné, že pri zemných prácach budú 
zistené archeologické situácie. Na túto skutočnosť bude potrebné prihliadať 
v jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania doplnku územného plánu 
v praxi, kedy podmienkou pre vydanie stavebného povolenia bude v oprávnených 
prípadoch požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu. 
Pri realizácii stavieb v rámci ÚPN je preto možné, že pri zemných prácach budú 

zistené archeologické situácie. Na túto skutočnosť bude potrebné prihliadať v jednotlivých 
stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi, kedy podmienkou pre 
vydanie stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie 
archeologického výskumu. 
Tieto skutočnosti je potrebné zapracovať riešiteľom do ÚPN, nakoľko v jednotlivých 
stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi je potrebné splniť 
nasledovné podmienky 

 Stavebník, investor stavieb vyžadujúcich si zemné práce si od Krajského 
pamiatkového úradu   Trenčín v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona  
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia 
archeologických lokalít. V prípade archeologického výskumu Krajský pamiatkový 
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úrad Trenčín vydá záväzné stanovisko v súlade s § 36 a § 39 ods. 3 zákona NR SR 
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

 V prípade zistenia nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NR 
SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
a podľa § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 14 ods. 4 pamiatkového zákona môže obec rozhodnúť o utvorení a odbornom 
vedení evidencie pamätihodnosti obce. Do evidencie pamätihodnosti obce je možné zaradiť 
okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, 
historické udalosti, názvy úlíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii 
a osobnostiam obce. Základom tejto evidencie by mala byť dôkladná fotodokumentácia 
a základný opis obsahujúci umiestnenie, lokalizáciu, rozmery, techniku, materiál, prípadne 
iné známe skutočnosti. Bližšie informácie o vedení evidencie pamätihodností sú uverejnené 
na internetovej stránke Ministerstva kultúry SR: www.culture.gov.sk. 
 

 
L)  NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

 
Doprava a dopravné zariadenia 
 
Širšie dopravné vzťahy 
 

           Obec Pruské sa nachádza v Trenčianskom kraji v Ilavskom okrese 
severoseverozápadne od okresného mesta Ilava (5 km). V Ilave sa obec napája na 
celoštátne a medzinárodné systémy dopravy TEN-T, ako sú diaľnica D1 a železničná trať 
č.120 (Bratislava – Košice), ktoré sú súčasťou medzinárodného multimodálneho dopravného 
koridoru č.Va.   Pre širšie dopravné vzťahy v rámci regiónu sú dôležité dopravné väzby aj  na 
okolité obce : Vršatské Podhradie, Bohunice a mestá Ilava, Nemšová a Púchov. Základným 
druhom dopravy je cestná doprava. Katastrom prechádza železničná trať č.124 Nemšová – 
Lednické Rovne a zasahujú ochranné pásma letiska Dubnica (športové letisko Slávnica).  
 

 
Cestná doprava 
 

Katastrálnym územím obce Pruské prechádzajú cesty: 
II. triedy:  cesta č. II/574 v trase : križovatka s II/507 Pruské - Ilava 
                cesta č. II/507 v smere: Nemšová – Pruské - Púchov  
III. triedy: III/1919 (507 32) v trase : križovatka s II/507 Pruské –Krivoklát 
         III/1923 (507 39) v trase : križ. s II/507Pruské–Vršatské Podhradie 

        III/1924 (507 40) v trase : k.ú.Pruské – križ. S II/507 k.ú. Pruské 
                           

Cesta II. triedy č.507 je mimo zastavaného územia v kategórii C 9,5/70-60 (STN 
736101) a v zastavanom území MZ 12 (11,5)/50 vo funkčnej triede B2 (STN 736110). 
V súčasnosti je spracovaná štúdia preložky  tejto cesty smerom od Skalky nad Váhom cez 
Nemšovú, Pruské do Dulova, kde sa napojí na súčasnú trasu cesty II/507. Navrhovaná 
kategória cesty je MZ 9,5/70-60 a funkčná trieda B2 ako zberná komunikácia. 

Hlavné trasy ciest dopĺňa sieť zberných, obslužných a peších komunikácií, ktoré 
zabezpečujú priamu obsluhu všetkých funkčných plôch (bývanie, občianska vybavenosť, 
priemysel, rekreácia, šport, poľnohospodárska výroba). 
Cesty  III/1924 a lll/1923 ostávajú v pôvodnej  trase v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50 vo funkčnej 
triede B3 (STN 736110). Spomenuté komunikácie majú povrchovú úpravu asfaltovú. 
Koncept UPN-O Pruské: 

 rešpektuje pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a ich trasovanie  
 rešpektuje ochranné pásma ciest  v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov i mimo zastavaného 

http://www.culture.gov.sk/
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územia obce a ochranné pásma železničných tratí v zmysle zákona č. 513/2009 
Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov 

 dopravné napojenia rieši systémom obslužných komunikácií a ich následným 
napojením na cesty vyššieho dopravného významu v súlade s platnými STN 
a technickými predpismi 

 
Hromadná doprava 
 Hromadná doprava je na území obce prevádzkovaná formou autobusovej dopravy 
zabezpečovanej SAD  Trenčín a.s. (Slovenská autobusová doprava) : 
Linka č.302411  Nová Dubnica–Ilava–Pruské-Vršatské Podhradie-Krivoklát .......... 21spojov 
Linka č.306410  Považská Bystrica–Púcho–Nemšová .............................................13 spojov 
Linka č.309440  Nemšov–Bolešov–Pruské–Ilava–Dubnica nad Váhom...................15 spojov 
Linka č.309443  Nemšová–Pruské–Lednické Rovne– Púchov-Považská Bystrica...19 spojov 
Hlavná trasa autobusovej dopravy vedie z Ilavy po ceste II/574, križovatkou v obci Pruské 
prechádza na cestu II/507 a potom na centrálne námestie v Pruskom.  
 
Statická doprava 
 Odstavovanie vozidiel v rámci  rodinných domov  je zabezpečené na vlastných 
pozemkoch a v garážach. Verejné  plochy statickej dopravy sa nachádzajú : 

Miesto 
 

 
Počet stání 

 
Stavebno-technický stav 

Obecný úrad  8 neuspokojivý 

Komunitné centrum 20 Asfaltový koberec 

Pred komunitným centrom 20 Asfaltový koberec 
  

 Parkovanie vozidiel prebieha  aj v rámci obslužných komunikácií a spevnených plôch pri 
niektorých zariadeniach občianskeho vybavenia.  Samostatné parkovacie plochy sú 
vybudované aj pri jednotlivých zariadeniach občianskej vybavenosti. ( napr. ZŠ ...5 stání) 
v rámci vlastných areálov. V miestnych častiach  Podvážie a Savčina  nie sú vybudované 
verejné parkoviská.  
 
Cyklistická doprava 
Katastrálnym územím obce Pruské vedú viaceré cyklotrasy :  
002 – Vážska cyklomagistrála. 
Piešťany – Borčice – Bolešov – Kameničany – Bohunice – Pruské – Dulov – Žilina. Dĺžka 146,5km. 
Červeno značená cyklotrasa. Začína sa v Piešťanoch a pokračuje až do Žiliny. Prechádza cez okres 
zo smeru od Borčíc. Vedie po ceste II. triedy cez Bolešov, Kameničany, Bohunice, Pruské a Dulov, za 
ktorým opúšťa územie okresu. Pokračuje po ceste II/507 na Púchov. 
Žltá  
Cyklotrasa  :  Pruské -  Vršatské Podhradie -  - Pruské . 
Modrá 1 
Navrhovaná cyklotrasa po modrej značke :  Pruské -  Vršatské Podhradie -  Červený Kameň - Pruské  
Modrá 2 
Navrhovaná cyklotrasa po modrej značke :  Pruské -  Krivoklát -  Bolešov - Pruské . 
Modrá 3 
Navrhovaná cyklotrasa po modrej značke :  Pruské -  Vršatské Podhradie -  Červený Kameň - Pruské  
Modrá 4 
Navrhovaná cyklotrasa po modrej značke :  Ilava – Pruské – Lednické Rovne – Tuchyňa – Mikušovce 
-   Červený Kameň ( prechod na Moravu) – Nedašova Lhota – Valašské Klobouky  - Vlársky priesmyk 
a Sidonia -  Pruské . 

Požiadavky na UPN-O Pruské :  
 postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii 

rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR; 
 vytvoriť územné podmienky pre efektívne vybudovanie siete cyklotrás, pre ich 

vybavenie prvkami cykloturistického značenia a drobnej architektúry; 
 vytvoriť územné podmienky pre dobudovanie siete cykloturistických odpočívadiel 
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Pešia doprava 
 Peší pohyb sa realizuje po miestnych komunikáciách, po ceste III. triedy. Popri ceste II. 
triedy č.507 je vybudovaný jednostranný chodník. V obci je vybudovaný náučný chodník 
Hugolína Gavloviča. V návrhu UPN-O je potrebné uvažovať s výstavbou chodníkov pre 
peších. Z hľadiska bezpečnosti chodcov je nutné navrhnúť trasy a parametre chodníkov pre 
peších a určiť spôsob využívania verejných priestranstiev tak, aby sa zvýšila bezpečnosť 
chodcov. 
 
Železničná doprava 
Riešeným územím prechádza jednokoľajová, neelektrifikovaná železničná trať Nemšová – 
Lednické Rovne. Do roku 2004 bola trať uzavretá, v súčasnosti slúži len nákladnej doprave 
s frekvenciou cca 1- 2 vlaky denne.  

Požiadavky na UPN-O Pruské :  

 ŽSR ako správca trate výhľadovo počíta s jej modernizáciou bez zmeny trasovania. 

 
Letecká doprava 

Katastrálne územie obce Pruské sa nachádza v ochranných pásmach letiska 
Dubnica (civilné športové letisko Slávnica), stanovených rozhodnutím Ministerstva dopravy 
Praha zn. 01259/65-20 zo dňa 08.06.1965, z ktorých vyplývajú určité obmedzenia popísané 
v stanovisku Dopravného úradu  SR Bratislava č.j. 15915/2015/ROP-002-P/30414 zo dňa 
10.09.2015 (viď kapitola l.). 
Zo širšieho hľadiska sú dostupné regionálne verejné letisko pre medzinárodnú dopravu 
v katastrálnom území obce Dolný Hričov (Žilinský kraj)a v Trenčíne regionálne verejné 
letisko Trenčín s vojenskou a civilnou prevádzkou.  
           Požiadavky na riešenie UPN-O Pruské : rešpektovať ochranné pásma letiska. 
 
Vážska vodná cesta : 

 rešpektovať zákon č.338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku Ministerstva dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR č.22/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa 
klasifikácie európskych vodných ciest; 

 rešpektovať návrh zámeru projektu Vážskej vodnej cesty ä uznesenie vlády SR 
č.463/2002) a postupovať v súlade s Koncepciou rozvoja vodnej dopravy slovenskej 
republiky (uznesenie vlády SR č.469/2000); 

 
Vodné hospodárstvo 
 
Ochrana vodných zdrojov 

 

Vodné zdroje sú nevyhnutnou podmienkou pre ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj 
ľudskej spoločnosti. Riešené územie nezasahuje  nezasahuje do žiadnej chránenej 
vodohospodárskej oblasti. Na ochranu využívaných zdrojov pitnej vody vodohospodársky 
orgán vyhlasuje ochranné pásma vodných zdrojov rôznych stupňov. V obci Pruské sa 
nachádza vodárenský zdroj „Vrt Pruské“, je potrebné rešpektovať ochranné pásma tohto 
vodárenského zdroja. 

 Povrchové vody 
  

Hodnotené územie spadá do povodia  rieky Váh.  Z hľadiska typu režimu odtoku  
(Atlas krajiny SR, 2002)  patrí územie do vrchovinovo - nížinnej oblasti s dažďovo - 
snehovým typom režimu odtoku.  

Najvýznamnejším vodným tokom je rieka Váh s priemerným ročným prietokom 
152 m3.s-1 a priemernou ročnou teplotou 15,6oC. 
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 Stredom územia  obce  preteká Podhradský potok, juhozápadným okrajom obce 
Pruský potok a severnou hranicou územia Tovarský potok, obcou ešte pretká potok 
Chmelínec.   

 

 Podzemné vody 
  

Z hľadiska hlavných hydrogeologických rajónov patrí územie do rajónu QN – 037  - 
Kvartér a neogén Ilavskej kotliny (Subrajón VH 10)  s určujúcim typom medzizrnovej 
priepustnosti  s využiteľným množstvom 5,0 – 9,99 l.s-1 na km2 . Kvantitatívna charakteristika 
prietočnosti v území je veľmi vysoká T > 1x 10-2 m2.s-1  (Atlas krajiny SR 2002).  

Hladina podzemnej vody je viazaná na vrstvy proluviálnych štrkopieskov 
a v hodnotenom území sa nachádza v hĺbkach 6,3 – 9,1 m p.t.. Podzemná voda má napätú 
hladinu.  Jej hĺbka závisí predovšetkým od konfigurácie terénu a geologickej stavby. V území 
bude potrebné počítať s ovplyvňovaním hladiny spodnej vody aj tokom rieky Váh. 
 
 

 Pramene a pramenné oblasti 
 

Na území obce Ilava sa  nachádza  Vrt Pruské   Uvedený vodný zdroj má vymedzené 
ochranné pásma v zmysle platnej legislatívy, ktorý slúži na ochranu výdatnosti a zdravotnej 
bezchybnosti vody vodárenského zdroja. 
 
Zásobovanie pitnou vodou 
 
Obyvatelia obce sú zásobovaní pitnou vodou z vlastných studní a od roku 2002 časť obce je 
napojená na miestny vodovod, ktorý spravuje Považská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Považská Bystrica.  

V rámci UPN-O Pruské je potrebné rešpektovať projekt stavby „Zásobovanie vodou, 
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“.  

Trasy navrhovanej rozvodnej vodovodnej siete sú navrhnuté tak, aby bolo možné na 
vodovod pripojiť prakticky všetkých obyvateľov záujmového územia, ktorí ešte nie sú v 
súčasnosti na verejný vodovod napojení.  

V návrhu UPN-O Pruské sa uvažuje  zásobovať pitnou vodou navrhované lokality. 
Nové vodovodné vedenia budú umiestnené prednostne vo verejných pozemných 
komunikáciách a vo verejných pozemkoch. 
 
Potreba vody v území  
vyhláška č. 684/2006 Z. z., príloha č. 1 - A 
 
A.  Bytový fond – 1. Špecifická potreba vody – 1.1 Byt ústredne vykurovaný s ústrednou 
prípravou teplej vody a vaňovým kúpeľom 145 l/os/deň 
 
Priemerná spotreba vody na jeden byt Qp:  145 litrov/osoba/deň x 3 = 435 l/deň 
Maximálna denná potreba vody Qm: (vyhláška č. 684/2006 Z. z., príloha č. 2, ods. 2) 
 
Qm = Qp x kd - kd je súčiniteľ podľa počtu obyvateľov , kd = 1,6 
 
Qm = 435 x1,6 = 696 litrov/deň; 696 : 24 = 29 l/hod; 29 : 3600 = 0,00805 l/s 
 
Maximálna hodinová potreba vody Qh: (vyhláška č. 684/2006 Z. z., príloha č. 2, ods. 5) 
Qh = 696 l/deň = 29 l/hod 
Qh = 696 x kh   (kh = 1,6) 
Qh = 696 x 1,6 = 1113,6 l/deň; 1113,6 : 24 = 46,4 l/h; 46,4 : 3600 = 0,01289 l/s 
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VARIANT "A" 

Lokalita / počet b.j. potreba vody 

priemerná denná max. denná max. hodinová 

Qp = 435 (l/deň) Qm = 0,00805 
(l/s) 

Qh = 29 
 (l/h) 

2 /38        16530 0,30611 688,750 

 3 /18 7830 0,14500 326,250 

6 / 13 5655 0,10472 235,625 

8 /24 10440 0,19333 435,000 

 9/33 14355 0,26583 598,125 

13 /37 16095 0,29805 670,625 

14/5 2175 0,04027 90,625 

15/21 9135 0,16916 380,625 

17/51 22185 0,41083 924,375 

22/9 3915 0,07250 163,125 

23/137 59595 1,10361 2483,125 

24/15 6525 0,12083 271,875 

20/24 10440 0,19333 435,000 

IBV SPOLU  431 B.J. 
 

187 485 l/deň 
 

3,47197 l/s 
 

7812 l/h 

  
 
VARIANT "B" 

Lokalita / počet b.j. potreba vody 

priemerná denná max. denná max. hodinová 

Qp = 435 (l/deň) Qm = 0,00805 
(l/s) 

Qh = 0,01289 
 (l/s) 

2/38 16 530 0,30611 688,750 

 3/25 10875 0,20138 453,125 

6/13 5655 0,10472 235,625 

8/24 10440 0,19333 435,000 

 9/33 14355 0,26583 598,125 

13/37 16095 0,29805 670,625 

14/5 2175 0,04027 90,625 

15/21 9135 0,16916 380,625 

17/51 22185 0,41083 924,375 

22/9 3915 0,0725 163,125 

23/172 74820 1,38555 3117,500 

24/15 6525 0,12083 271,875 

20/24 10440 0,19333 435,000 

IBV SPOLU  467 B.J. 203 145 l/deň 3,76189 l/s 8464 l/h 

  
 
Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd 
 
 Odpadové vody sú odvádzané do žúmp. Obec nemá vybudovanú verejnú 
kanalizáciu, ktorú plánuje vybudovať s hlavným zberačom na hranici s katastrálnym územím 
obce Bohunice a odtiaľ do ČOV v blízkosti miestnej časti Podvážie. V návrhu UPN-O Pruské 
bude navrhnuté odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou do ČOV. Rozšírenie 
kanalizačnej siete  do nových plôch je plánované v miestnych komunikáciách; v 
novonavrhovaných plochách bude vedená verejná kanalizačná sieť v zelených pásoch 
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pozdĺž hraníc pozemkov pri miestnych komunikáciách. S napojením miestnej časti Savčina 
projekt  verejnej kanalizácie neuvažuje.  
Množstvo splaškov  z navrhovaných rozvojových plôch  odtekajúcich do kanalizácie je 
totožné s potrebou vody.  

Po vybudovaní kanalizácie  sa zabráni ďalšiemu znečisťovaniu podzemných vôd a 
tým sa prispeje k ochrane zdrojov podzemných aj povrchových vôd v obci a zvýši sa 
percentuálna napojiteľnosť obyvateľstva, vybavenosti a priemyslu. Zlepší sa hygienický a 
životný štandard pre ďalší sociálno-ekonomický rozvoj v oblasti.   
 
Dažďová kanalizácia 
 Územie obce Pruské patrí do povodia  rieky Váh. Dažďové vody sú vsakované do 
zelených plôch popri objektoch a komunikáciách. Ostatné vody sú odvádzané otvorenými 
spevnenými a nespevnenými rigolmi pozdĺž komunikácií do miestnych vodných tokov. 
S návrhom dažďovej kanalizácie sa neuvažuje. Snahou je podporovať retenčnú schopnosť 
územia s cieľom zmierniť dopad  prebiehajúcich klimatických zmien. 
   
Zásobovanie energiami 
 
Elektrická energia 
 
Súčasný stav 
Katastrom obce Pruské prechádza 400 kV nadzemné  elektrické vedenie V495 Bošáca-
Varín, ktoré prevádzkuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.. 
Koncept ÚPN-O Pruské :  
 rešpektuje existujúce  elektrické vedenia a zariadenia 
 navrhuje zásobovanie elektrickou energiou v lokalitách určených pre výstavbu; 
 dodržuje ochranné a bezpečnostné   pásma od existujúcich elektroenergetických  

zariadení v zmysle zákona 251/2012 Z.z.. 
 Body a podmienky napojenia na elektrickú energiu, umiestnenie a prípadné návrhy 

nových trafostaníc budú  upresnené v spolupráci s SSE-D, a.s. 
 
NÁVRH :  

Okrem nových rozvodov NN sa navrhuje vabudovanie nových trafostaníc výkonovo 
do 630 kVA v lokalitách : č.2 miestna časť Savčina 

         č.23 Pruské 
         č.11 Pruské - priemysel   
  
Navrhuje sa tiež rekonštrukcia existujúcich transformačných staníc - upresnenie v 

návrhu UPN-O Pruské. 
Zásobovanie nových plôch navrhnutých na výstavbu bude predĺžením siete 

miestnych elektrických rozvodov podzemnými 1 kV káblovými rozvodmi v zelených pásoch 
pri miestnych komunikáciách tak, aby NN vývody z jednotlivých trafostaníc nepresahovali 
dĺžku 350 m. Presné umiestnenie bude zo strany ZSE-D, a.s. navrhnuté po doložení 
výkresovej časti umiestnenia objektov v jednotlivých lokalitách aj s ich energetickou bilanciou 
v následnej projektovej dokumentácii. 

 
Verejné osvetlenie  

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pruské – realizovaná prostredníctvom Eea 
grants a Norway grants v roku 2009.  
Požiadavky na ÚPN-O Pruské :  

 navrhnúť rozšírenie trás verejného osvetlenia  pre rozvojové plochy 
 využívať najmodernejšie dostupné  energeticky úsporné technológie pri zabezpečení 

svetelných štandardov 
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Zásobovanie plynom 
 
Súčasný stav 
Plynovodná DS je podľa Zákona NR SR č.25/2012 Z.z. sústavou distribučných 
plynárenských zariadení ( ďalej len „PZ“) vrátane ich príslušenstva ( plynovodov, prípojok, 
regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, elektrických káblov 
atď.) 

 V katastrálnom území obce sa v súčasnosti nachádza plynovodná DS  vo vlastníctve 
resp. v prevádzke SPP- distribúcia, a.s..   STL2 DS s maximálnym prevádzkovým tlakom 
(OP do 300kPa). 

Obec  Pruské je zásobovaná zemným plynom z VTL plynovodu PL Nemšová - Dulov 
DN500 PN63 (OP do 6,3 MPa). Prívod zemného plynu do regulačnej stanice je zabezpečený 
cez VTL pripojovací plynovod PR Pruské DN150 PN63.  Distribučná sieť v obci Pruské je 
budovaná z materiálu oceľ, PE. 

Regulačná  stanica je umiestnená v katastrálnom území obce Pruské (RS Pruské 6,3 
MPa/300 kPa, výkon 1700 m3/h), z ktorej sú zásobované zemným plynom obce Pruské, 
Bohunice, Savčina a Podvažie. 

V katastrálnom území obce Pruské sa v súčasnosti nachádza aj VTL plynovod 
Tuchyňa – Lednické Rovné DN500 PN63 (OP do 6,3MPa). 
 
NÁVRH riešenia plynofikácie : 
 rešpektuje existujúce plynárenské siete a zariadenia 
 navrhuje zásobovanie zemným plynom v nových lokalitách; 
 návrh UPN-O Pruské stanoví  energetickú bilanciu v navrhovaných lokalitách na 

základe platných technických podmienok prevádzkovateľa Distribučnej siete, ktorá je 
zverejnená www.spp-distribucia.sk 

 zachováva ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej BP a OP) a jestvujúce PZ; 
a rešpektuje pri navrhovaných, prípadne i prekladaných distribučných PZ tak, ako ich 
ustanovujú paragr. 79 a 80 Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. 

 plynofikácia riešených území je riešená v zmysle stavebného zákona a zákona č. 
251/2012 Z.z.o energetike 

 
          Odsek nápočet potrieb ZPN   
 
 priemerná ročná potreba  plynu pre domácnosť.....................25 MWh 
 domácnosti, ktoré na plyne iba varia.........................................7 MWh 
 domácnosti, ktoré na plyne varia a ohrievajú vodu.................23 MWh 
 domácnosti, ktoré varia, ohrievajú vodu a vykurujú plynom...44 MWh 

             
          Orientačný prepočet potreby zemného plynu pre navrhované plochy bytovej výstavby :  
          
            pri priemernom ročnom využívaní cca 2000 hod bude spotreba ZPN :  
 
VARIANT "A" .....431 b.j............10 775 MWh.............1 021,3 m3/r . 
VARIANT "B" .....467 b.j............11 675 MWh............ 1 106,6 m3/r. 
 
Pásmo ochrán 
 V zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. je potrebné dodržať pásmo ochrán od osi plynovodu 
na každú stranu : 

Plynárenské zariadenie 
Ochranné 

pásmo 
Bezpečnostné 

pásmo 

VTL plynovod do svetlosti 200 mm 4 m 20 m 

STL plynovod zastavané územie 1 m určí prevádzkovateľ 

STL voľný terén 4 m 10 m 

Regulačná stanica 8 m  

http://www.spp-distribucia.sk/
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Elektronické komunikačné siete 
 
Súčasný stav 

Telekomunikačný systém obce Pruské je pripojený na primárnu oblasť Považská 
Bystrica a uzlový telefónny obvod Dubnica nad Váhom a na sekundárne centrum Žilina. 
Tento systém je pripojený na medzinárodnú telefónnu ústredňu Banská Bystrica. 
  Celá sieť okrem malých koncových úsekov je vedená zemou s vývodmi na stĺpy, 
z ktorých je robený rozvod do domácností, organizácií a objektov výroby. Kábelový rozvod 
umožňuje napojenie na vysokorýchlostný internet.  
Na námestí je zriadený verejne voľne prístupný wifi hotspot na získavanie základných 
informácií pre obyvateľov a návštevníkov obce.  
 
Miestny rozhlas 
Obec má vybudovaný miestny rozhlas. Vedený je na betónových stĺpoch s izolovaným 
vedením.  

 
 
M)      KONCEPCIA  STAROSTLIVOSTI  O  ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE 

 
 
Ochrana ovzdušia 
 
Znečistenie ovzdušia   

 
Hodnotenie kvality ovzdušia vykonáva SHMU. Najväčší problém kvality ovzdušia na 

Slovensku predstavuje v súčasnosti znečistenie ovzdušia časticami PM10. Kvalita ovzdušia je 
považovaná za dobrú, ak úroveň znečistenia neprekračuje limitné hodnoty. Územie celého 
okresu Ilava je považované za oblasť so strednou úrovňou zaťaženie ovzdušia. V riešenom 
území sa nenachádzajú monitorovacie stanice, pre vyhodnotenie kvality ovzdušia boli 
použité údaje najbližšej stanice (Trenčín). Pre stanicu Trenčín v roku 2013 neprekročili 
limitné hodnoty úrovne znečistenia pre PM10, pre PM2.5, pre SO2, ani ostatné znečisťujúce 
látky. 
 
Zdroje znečistenia ovzdušia 

Veľké zdroje znečistenia sa v území nenachádzajú. Znečistenie z lokálnych kúrenísk 
je malé, pretože sa ako palivová základňa používa prevažne plyn, pri temperovaní budov sa 
uplatňujú sa aj alternatívne spôsoby (fotovoltaická elektráreň v bývalej tehelni teraz areáli 
Mikony). Významný podiel na znečistení ovzdušia v území má automobilová doprava, najmä 
tranzitná a vplyv emisií zo vzdialených zdrojov.  
Lokálne je kvalita ovzdušia ovplyvňovaná existujúcimi malými a strednými zdrojmi 
znečistenia nachádzajúcimi sa priamo v intraviláne obce a v jeho širšom okolí.  
 
Zaťaženie prostredia hlukom a vibráciami 
 

Podľa vyhlášky MZ SR č. 14/1997 Z. z. o ochrane zdravia pred nepriaznivými 
účinkami hluku a vibrácií je najvyššia prípustná hladina hluku (ekvivalentná, maximálna) 
daná základnou hladinou hluku Laz/Laz = 50 sB(A)/ a korekciami zohľadňujúcimi miestne 
podmienky  (spôsob využitia územia) a denný čas v (prípade maximálnej hladiny  hluku aj 
korekciou zohľadňujúcou povahu hluku). Na základe uvedeného je hygienická norma hluku 
pre obytné zóny sídelných útvarov 50 - 65 dB(A) v dennom časse a 40 - 55 dB(A) v nočnom 
čase, pre zmiešané zóny 60 - 70 dB(A) v dennom čase a 50 - 60 dB(A) v nočnom čase a pre 
prírodné rezervácie 40 dB(A) v dennom čase a 30 dB(A) v nočnom čase. 
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Riešené územie nie je zaťažené vysokou a trvalou hladinou hluku, ktorá prekračuje 
povolené normy. Vibrácie sú obmedzené len na výrobné priestory a používanie vibračných 
strojov a náradia. 
 
Zdroje hluku a vibrácií 

Stacionárnymi zdrojmi hluku sú areály a prevádzky priemyselnej výroby, píly, 
kamenárske dielne, stolárske prevádzky, a pod. 

Hluk z automobilovej dopravy predstavuje environmentálnu záťaž postihujúcu takmer 
každé sídlo a krajinu pozdĺž ciest zaťažených intenzívnou dopravou. Hlukové zaťaženie 
železničnou a cestnou dopravou je závislé od frekvencie dopravy, druhu dopravných 
prostriedkov a parametroch trasy. Obytné územia sú dostatočne vzdialené od líniových 
zdrojov hluku, preto zaťaženie v riešenom území nie je výrazné. Hlukom z dopravy je 
ovplyvnená miestna časť Podvažie, hladiny hluku nie sú monitorované. Vzdialeným zdrojom 
hluku sa príležitostne javia aj lietadlá, pristávajúce a odlietavajúce z letiska Dubnica. 
 
Zaťaženie prostredia zápachom 
 

Úroveň zápachu sa hodnotí len subjektívne. Zápach vzniká najmä pri 
poľnohospodárskej výrobe (živočíšna výroba, výroba kompostov, silážne jamy, poľné 
hnojiská a pod.) a pri niektorých priemyselných činnostiach. V riešenom území sa okrem 
areálu PD a silážneho objektu za železnicou  nenachádzajú objekty, ktorý by mohli výrazne 
ovplyvniť úroveň zápachu.  

 
Ochrana povrchových a podzemných vôd 

 
Základným právnym dokumentom v oblasti vody je zákon č. 364/2004 Z.z. 

z 13.5.2004 o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon).  

Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám 
a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, 
oprávnenia a povinnosti štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností 
podľa tohto zákona. 
V súlade s požiadavkami RSV sa od roku 2007 sa monitorovanie kvality podzemných vôd 
vykonáva na základe ohraničenia útvarov podzemných vôd pre každé povodie. 
V území sa nachádzajú útvary : 

 SK2001800F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma a 
Podtatranskej skupiny oblasti povodia Váh). 

K prekročeniu limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov znečistenia v roku 2013 
v riešenom území nedošlo. 

Zdroje znečistenia vôd 
Územie  je bez výrazných znečisľovateľov podzemných vôd. Plošné znečistenie 

spôsobuje chýbajúca kanalizácia, odpadové vody sa zneškodňujú v septikoch a žumpách, 
ktoré vyúsťujú do recipientov a podmoku. Medzi lokálne zdroje znečistenia podzemných vôd 
patria nelegálne skládky odpadov, evidované environmentálne záťaže, agrochemikálie 
z poľnohospodárskej výroby, nezabezpečené hnojiská a kompostoviská.  
 
Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov 

 
Všeobecné povinnosti (§ 30 zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon) 
Vlastník, správca alebo nájomca (ďalej len „vlastník“) poľnohospodárskych pozemkov 
a lesných pozemkov je povinný ich obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen zachová 
vhodné podmienky na výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovanie vodných pomerov; je 
povinný najmä zabraňovať škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy 
a dbať o udržanie pôdnej vody a o zlepšenie retenčnej schopnosti územia.  
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Chránená vodohospodárska oblasť (§ 31 zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon)  
Výrobné, dopravné a iné záujmy musia byť zosúladené s uvedenými požiadavkami už pri 
spracúvaní koncepcie územného rozvoja a územnoplánovacej dokumentácie. 

 
Ochranné pásmo vodárenských zdrojov (§ 28 zákona č. 184/2002 Z.z.) 
V katastrálnom území obce nie sú stanovené žiadne ochranné pásma vodárenských zdrojov. 
Existujúce miestne vodárenské zdroje podzemnej a povrchovej vody, využívané pre 
hromadné zásobovanie pitnou vodou, nemajú stanovené ochranné pásma. 

 
Zdroje znečistenia vôd 
V obci nie je vybudovaná verejná splašková kanalizácia. Je naplánovaná, spoločne s obcou 
Bohunice  projekt rieši odvádzanie splaškou do navrhovanej     do navrhutej   

 
 
Ochrana pôdy 
 
Kontaminácia pôdy   

Podľa mapy Kontaminácia pôd sa v riešenom území vyskytujú pôdy zaradené do 
kategórie nekontaminované pôdy, a to relatívne čisté pôdy resp. mierne kontaminované 
pôdy, kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov dosahuje limitné 
hodnoty A, A1, teda pôdy nekontaminované.  
 
Zdroje kontaminácie 

Medzi lokálne zdroje kontaminácie pôd patria najmä nelegálne skládky odpadov, 
staré environmentálne záťaže a znečistenie spôsobené nadmerným používaním pesticídov. 
 
Pôdna erózia 

Patrí medzi hlavné prejavy fyzikálnej degradácie poľnohospodárskych pôd. Plošná 
vodná erózia ohrozuje orné pôdy na svahoch, výmoľová erózia ohrozuje lesné aj 
poľnohospodárske pôdy a spolupôsobí pri vzniku alebo aktivizácii zosuvov. Intenzívny rozvoj 
erózie podmieňuje geologická stavba (flyš), energia reliéfu a človek svojou činnosťou 
(porušením alebo odstránením vegetačného krytu, pasením dobytka, výrubom lesov, ťažkou 
kolesovou technikou a pod.).  
Veľkoplošné orné pôdy na nive Váhu  v rovinatom teréne, nie sú ohrozované eróziou. 
V riešenom území sú potenciálnou eróziu ohrozené poľnohospodárske pôdy na svahoch so 
sklonmi nad 3°. Reálna erózia je zmiernená súčasným využívaním svahovitých pozemkov, 
ktoré sú porastené trvalými trávnymi porastmi, prípadne krovinovou vegetáciou.  Bočná 
erózia tokov sa uplatňuje na horných úsekoch tokov, vzhľadom na ich bystrinný charakter, 
kde hlavne počas vysokých prietokov je narúšaná stabilita brehov. 
 
Veterná erózia  

V danom území sa výraznejšie neprejavuje.  
 
Výmoľová erózia ohrozuje lesné aj poľnohospodárske pôdy. Vzniká v úvalinách, kde 

sa pri prívalových zrážkach prudko zvýši množstvo vody a vymieľa sa podložie.  Intenzívny 
rozvoj erózie podmieňuje geologická stavba (flyš), energia reliéfu a človek svojou činnosťou 
(porušením alebo odstránením vegetačného krytu, pasením dobytka, výrubom lesov, ťažkou 
kolesovou technikou a pod.). Faktorom pre vznik  výmoľovej erózie sú nespevnené poľné 
cesty, erodované chodníky, lesné cesty poškodzované ťažkými mechanizmami, a pod. 
Výmoľová erózia spolupôsobí pri vzniku alebo aktivizácii zosuvov. V niektorých zosuvoch 
hlboké ryhy drénujú zosuvné masy a prispievajú tak k ich stabilizácii. Bočná erózia tokov sa 
uplatňuje na horných úsekoch tokov, vzhľadom na ich bystrinný charakter, kde hlavne počas 
vysokých prietokov je narúšaná stabilita brehov.  
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Vodná erózia patrí medzi hlavné prejavy fyzikálnej degradácie poľnohospodárskych pôd. 
Najdôležitejší erózny faktor vplývajúcim na intenzitu vodnej erózie je sklon svahu 
a neprerušená dĺžka svahu. Dôležité je i geologické podložie, typ pôdy a trvalý vegetačný 
kryt, ktorý pôsobí ako účinné protierózne opatrenie. V riešenom území sú potenciálnou 
eróziu ohrozené takmer všetky poľnohospodárske pôdy, okrem pôd na nive Váhu. Reálna 
erózia je zmiernená i súčasným využívaním svahovitých pozemkov, ktoré sú porastené 
trvalými trávnymi porastmi, prípadne krovinovou vegetáciou 
 
Odpadové hospodárstvo 

V obci Pruské je zavedený kombinovaný zber komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov. Separovaný zber funguje prostredníctvom „zberných hniezd“, teda 
miest, kde sú rozmiestnené smetné nádoby. Rozmiestnenie je situované tak, aby pokrývalo 
širokú záberovú časť územia. Okrem toho plasty zhromažďujú občania do vriec a zvoz tohto 
odpadu zabezpečujú pracovníci obce. Odpad je cestou zmluvných subjektov následne 
zhodnocovaný. V rámci projektu „Zelená dedina – komplexný systém zberu separovaných 
druhov odpadu v obci Pruské“, ktorý bol v obci realizovaný sa po zavedení komplexného 
systému zberajú nasledovné komodity: plasty, papier a lepenka, sklo, vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia, drobný stavebný materiál, kovy – obaly z kovu, biologicky 
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad 
a parkov vrátane odpadu z cintorínov, opotrebované pneumatiky, batérie a akumulátory. 
Postupne bola obec vybavená veľkoobjemovými kontajnermi, kde sa sústredili jednotlivé 
komodity. Obec vyčlenila pre potreby separovaného zberu odpadu priestor, ktorý po 
dobudovaní slúžil ako zberný dvor pre potreby odpadového hospodárstva. Obec zakúpila aj 
vozidlo na zber separovaného odpadu určené pre obce mikroregiónu.  
Obec Pruské v súčasnosti vykonáva zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov len z obecných pozemkov, pričom BRO je ukladaný na skládku bioodpadu v areáli 
školy, ktorá však už nevyhovuje podmienkam obce. Dočasná skládku bioodpadu bola 
vytvorená v areáli bývalého poľného hnojiska. Zber a zhodnocovanie bioodpadu 
z domácnosti obec v súčasnosti nezabezpečuje. 

Z programu odpadového hospodárstva v zmysle súvisiacich legislatívnych predpisov 
v odpadovom hospodárstve obec plánuje rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity. 
Zároveň obec  bude pokračovať v už začatom procese separovaného zberu odpadu a to 
zvyšovaním podielu vyseparovaných zložiek odpadu z KO a zabezpečením jeho 
materiálového  zhodnotenia ako aj zvyšovaním podielu zapojenia obyvateľov do 
separovaného zberu vhodnou osvetou a propagáciou. 
 

 
Prírodná rádioaktivita a radónové riziko  
 

Na základe zatriedenia územia podľa radonóveho rizika (Atlas krajiny SR, 2002) patrí 
riešené územie do oblasti so stredným stupňom radónového rizika. Vhodnosť a podmienky 
stavebného využitia územia s výskytom stredného a vysokého radónového rizika je potrebné 
posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z .z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia, nakoľko MŽP SR vymedzuje takéto územia 
podľa §20 odst.3 geologického zákona jako riziká stavebného využitia. 

 
 

Seizmicita územia 
 

Z hľadiska ohrozenia územia seizmicitou (Atlas krajiny SR, 2002) je celé riešené územie 
zaradené do 7º stupnice makroseizmickej intenzity (MSK-64). Uvedenému stupňu v území 
odpovedá špičkové zrýchlenie na skalnatom podloží 1,0 – 1,29 m.s-2. 
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Nebezpečenstvo záplav 
 

Povodeň je prírodný proces, počas ktorého voda dočasne zaplaví zvyčajne 
nezaplavené územie.  Povodňové riziko vzniká vtedy, keď povodňová vlna zasiahne územie, 
na ktorom žijú a pracujú ľudia a začne ich ohrozovať, čiže môže mať nepriaznivé dôsledky 
na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo alebo hospodársku činnosť.  
Územie obce je zaradené do území, v ktorých bolo identifikované potenciálne významné 
povodňové riziko. Riziko ohrozenia záplavami sa zvyšuje extrémnymi klimatickými prejavmi 
(dlhodobé suchá, prívalové zrážky, dlhodobý dážď...). Zdrojom povodňového ohrozenia je 
Podhradský a Chmelinský potok, kde dochádza k vybreženiu.  
 V návrhu ÚPN –obce je potrebné  zapracovať nasledovné  protipovodňové opatrenia: 

1. optimalizáciu spôsobu obrábania pôdy a optimalizáciu spôsobov a druhovej skladby 
výsadby pre spomalenie prívalového odtoku vody z povodia,  

2. úpravy a opatrenia v lesoch aj mimo lesov podporujúce prirodzenú akumuláciu 
vody,  

3. Permanentne udržiavať v dobrom stave systémy kanálov na zachytávanie a 
odvádzanie povrchovej vody v intravilánoch obcí. Systematicky venovať pozornosť 
udržiavaniu prietokovej kapacity vodných tokov, odstraňovať nánosy z korýt a 
nevhodné porasty z brehov (opatrenia na ochranu pred povodňami podľa § 4 ods. 2 
písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami).  

4. V rámci povodňových prehliadok vykonávaných podľa § 13 zákona č. 7/2010 Z. z. o 
ochrane pred povodňami sústavne venovať pozornosť objektom, ktoré obmedzujú 
plynulé prúdenie vody a zachytávajú vodou unášané predmety, čo máva za 
následok vytváranie bariér a vylievanie vody na územia vedľa vodných tokov.  

5. Je nevyhnutné realizovať organizačné, agrotechnické, biologické a technické 
opatrenia na obmedzenie splavovania humusového horizontu z poľnohospodárskej 
a lesnej pôdy náchylnej k vodnej erózii a to nielen z dôvodu ochrany pred 
povodňami.  

 
Požiadavky na riešenie UPN-O  Pruské  pre zlepšenie životného prostredia: 

 navrhnúť hygienicky vhodné spôsoby zneškodňovania odpadov a odpadových 
vôd – vybudovanie splaškovej kanalizácie v celej obci s cieľom predchádzať 
znečisteniu podzemných a povrchových vôd       

 navrhnúť rozšírenie verejného vodovodu do nových rozvojových lokalít 
navrhovaných v územnom pláne s cieľom zabezpečiť kvantitatívne i kvalitatívne 
vyhovujúce hromadné zásobovanie obyvateľstva obce pitnou vodou podľa 
požiadaviek Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. o požiadavkách na vodu 
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 

 prispieť k zníženiu znečistenia ovzdušia návrhom plynofikácie v rozvojových 
lokalitách navrhovaných v územnom pláne, resp. využitím alternatívnych zdrojov 
na zásobovanie teplom    

 stanovením regulatívov využitia územia obmedziť podiel zastavaných plôch, 
eventuálne aj spevnených plôch  

 pri lokalizácii výstavby rešpektovať ochranné pásma sietí dopravnej a technickej 
infraštruktúry 

 rešpektovať ochranné pásmo cintorínov 50 m (v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve) 

 navrhnúť opatrenia na zvýšenie podielu využívaného a zhodnocovaného odpadu 
a rešpektovať opatrenia programu odpadového hospodárstva obce a príslušného 
VZN obce o odpadoch a nakladaní s odpadmi 

 navrhnúť  kompostáreň na  biologicky rozložiteľný odpad 
 pri navrhovaní usporiadania územia vzhľadom k obytnej zástavbe prihliadať na 

vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hladinách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
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N)  VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH 
ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

 
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ 

V katastrálnom území obce Pruské nie sú evidované archeologické lokality, ktoré by 
boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, je tu však predpoklad, že pri zemných prácach 
spojených so stavebnou činnosťou môže dôjsť k archeologickým situáciám, resp. 
archeologickým nálezom. 
Na túto skutočnosť bude potrebné prihliadať v jednotlivých stavebných etapách realizácie 
a uplatňovania územného plánu v praxi, kedy podmienkou pre vydanie územného resp. 
stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie 
archeologického výskumu 

Na uvedené národné kultúrne pamiatky sa vzťahujú ustanovenia zákona NR SR č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav a sú 
predmetom pamiatkového záujmu a ochrany. Tento zákon upravuje podmienky ochrany 
národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrne pamiatky“), pamiatkových území, 
archeologických nálezov a archeologických nálezísk v súlade s vedeckými poznatkami a na 
základe medzinárodných zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, 
ktorými je Slovenská republika viazaná. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa 
začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové 
zóny. V zmysle § 27 ods. 2 pamiatkového zákona, podľa ktorého v bezprostrednom okolí 
kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové 
hodnoty vyššie uvedených nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok je priestor v okruhu 
desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (desať metrov sa počíta od obvodového 
plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba alebo od hranice pozemku, ak 
je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou pozemok). Vzhľadom na dikciu citovaného ustanovenia 
je dotknutým orgánom štátnej správy v konaniach podľa stavebného zákona Krajský 
pamiatkový úrad Trenčín. 

 
CHRÁNENÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMIA  A DOBÝVACIE PRIESTORY 

V obci Pruské na nachádza ložisko štrkopieskov cca 2,5 km južne od obce Pruské 
v k. ú Pruské a cca 1,5 km severozápadne od mesta Ilava. Spoločnosť JMD Trade, s.r.o. 
Dubnica nad Váhom vypracovala informačný materiál v roku 2013 - Plán využívania ložiska 
Pruské – „Kúty“, kde plánovali maximálnu ročnú ťažbu cca 10 500 m3 (23 100 t) 
s predpokladaným ukončením dobývania ložiska v roku 2021.Priamo v katastri obce sa 
nachádzajú zásoby ílov, ktorých ložiská pokračujú smerom na kataster obce Tuchyňa – časť 
Lipovka. V minulosti nerastné bohatstvo obce spočívalo v ťažbe tehliarskej hliny na Lipovke 
a Chrasti – ako pozostatok zostala umelá nádrž. V katastri obce sa nachádzajú i ložiská 
magnezitu. V súčasnosti OBÚ v Prievidzi neeviduje v obci Pruské žiadne výhradné ložisko 
nerastných surovín s určeným chráneným ložiskovým územím, alebo dobývacím priestorom, 
ani žiadne ložisko nevyhradeného nerastu. 
V katastrálnom území obce Pruské Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava : 

 neeviduje objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín, 
 neeviduje staré banské diela v zmysle § 35 ods. 1 zákona š. 44/1988 Zb. o ochrane 

a využití nerastného bohatstva (banský zákon), 
 eviduje skládky odpadov  
  nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast, 
 sú zaregistrované zosuvy   

       Pri návrhu ÚPN –obce Pruské je potrebné rešpektovať zosuvné územia  a staré 
skládky a na nich umiestňovať  výstavbu, len za určitých podmienok stanovených regulatívmi 
územného plánu.  

       V návrhu ÚPN – obce   vytvoriť podmienky pre uplatnenie  príslušných zákonov 
ochrany  prírodných zdrojov, ložísk nerastov. 
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O)  VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU 

 
V riešenom k.ú. obce Pruské sa nachádzajú tieto plochy, vyžadujúce zvýšenú 

ochranu : 
 EVIDOVANÉ ZOSUVNÉ ÚZEMIA, 

      Podľa vyjadrenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislave - v území 
sa nachádza množstvo lokálnych zosuvov, prevažne potenciálnych a stabilizovaných. Veľké 
potenciálne zosuvy sú zaznamenané v oblasti Dúžav, v okolí Podhradského potoka sú 
mapované stabilizované zosuvy. Menšie stabilizované a potenciálne zosuvy sú 
zaznamenané  západne a východne od zastavaného územia na vyšších terasách. Aktívny 
zosuv sa nachádza na hornom konci obce, vľavo od cesty na Vršatské Podhradie. 
K aktivizácii zosuvov dochádza pri nesprávnom využívaní územia, napr podrezanie päty 
zosuvu cestou, výstavbou, alebo úpravou terénu, odstránenie stabilizujúceho vegetačného 
krytu a podobne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pri návrhu ÚPN –obce Pruské je potrebné rešpektovať zosuvné územia  a staré skládky 
a na nich umiestňovať  výstavbu, len za určitých podmienok stanovených regulatívmi 
územného plánu. 
 

 ÚZEMIA PRAVDEPODOBNÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ, 
Environmentálna záťaž (EZ) je v zmysle geologického zákona zadefinovaná 

ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre 
ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu. 
V riešenom území sú zaevidované dve lokality pravdepodobných environmentálnych záťaží 
(register A) 

 bývalá riadená skládka TKO - Podvažie  ev.č. SK/EZ/IL/279 skládka komunálneho 
odpadu, EZ so strednou prioritou  

 družstvo Pruské ev.č.  SK/EZ/IL/280, povrchová úprava kovov (zinkovňa); EZ s 
vysokou prioritou 

 LOKALITA SKUEV, 
Navrhované územia európskeho významu (SKUEV) – v riešenom území sa nevyskytujú. 

 GENOFONDOVÉ LOKALITY REGIONÁLNEHO A LOKÁLNEHO VÝZNAMU, 
V riešenom území sa nevyskytujú. 
 

 BREHOVÉ PORASTY, 
Brehové porasty majú charakter mokraďových lesných biotopov, ktoré tvoria dreviny Alnus 
glutinosa (jelša lepkavá), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), Padus avium (čremcha obyčajná), 
Salix fragilis (vŕba krehká), Salix purpurea (vŕba purpurová). Brehové porasty vodných tokov 
sú mimoriadne dôležitým typom vegetácie v krajine ako krajinné prvky s vysokou vodivosťou 
slúžiace pre šírenie a pohyb rastlín i živočíchov. 

 



70 

 ÚZEMIA OCHRANNÝCH PÁSIEM VODÁRENSKÝCH ZDROJOV,  
Chránená vodohospodárska oblasť (§ 31 zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon)  
Výrobné, dopravné a iné záujmy musia byť zosúladené s uvedenými požiadavkami už pri 
spracúvaní koncepcie územného rozvoja a územnoplánovacej dokumentácie. 

 
Ochranné pásmo vodárenských zdrojov (§ 28 zákona č. 184/2002 Z.z.) 
V katastrálnom území obce nie sú stanovené žiadne ochranné pásma vodárenských zdrojov. 
Existujúce miestne vodárenské zdroje podzemnej a povrchovej vody, využívané pre 
hromadné zásobovanie pitnou vodou, nemajú stanovené ochranné pásma. 

 
Zdroje znečistenia vôd 
V obci nie je vybudovaná verejná splašková kanalizácia. Je naplánovaná, spoločne s obcou 
Bohunice  projekt rieši odvádzanie splaškou do navrhovanej     do navrhutej   

 
 
P)  VYHODNOTENIE BUDÚCEHO MOŽNÉHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ 

PÔDY A LESNEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY  

 
Textová a grafická časť vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a  iných 

návrhov na poľnohospodárskej pôde je spracovaná v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o 
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  ako i v zmysle vyhlášky MP SR č. 
508/2004 Z.z. a nariadenia vlády č. 58/2013 Z.z. 
 Najväčšie plochy poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na nepoľnohospodárske 
využitie zaberajú plochy pre umiestnenie individuálnej bytovej výstavby. V prvom rade sú 
navrhnuté voľné plochy v zastavanom území obce. Za hranicou zastavaného územia sa 
navrhujú výlučne v priamej nadväznosti na zástavbu obce. Následne po obytnej výstavbe sú 
navrhované plochy pre rozvoj rekreácie a športu, občiansku vybavenosť, dopravné plochy 
(preložka cesty II. triedy) a poľnohospodársku výrobu. 
  

Vyhodnotenie budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodárske účely v rámci konceptu územného plánu obce Pruské predstavuje: 

- Variant A lokality č. 1 – 27: 
41,2645 ha, z toho v zastavanom území obce na výmere 3,6139 ha a mimo 
zastavané  územie obce na výmere 37,6506 ha; celková výmera rozvojových 
lokalít je na výmere  116,5838 ha vrátane plôch, ktoré boli predmetom riešenia 
predchádzajúcich územnoplánovacích dokumentácií ÚPN – O Pruské (§ 7 č.95/902 
zo dňa 18.05.1995 a § 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 02.05.2005), 

- Variant B lokality č. 1 – 28: 
54,8748 ha, z toho v zastavanom území obce na výmere 3,6139 ha a mimo 
zastavané územie  obce na výmere 51,2609 ha; celková výmera rozvojových lokalít 
je na výmere 130,5600 ha vrátane plôch, ktoré boli predmetom riešenia 
predchádzajúcich územnoplánovacích dokumentácií ÚPN – O Pruské (§ 7 č.95/902 
zo dňa 18.05.1995, § 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 02.05.2005). 

 Navrhované lokality sú situované v nadväznosti na zastavané územie s existujúcou 
infraštruktúrou a možno konštatovať, že i napriek záberu poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohohospodárske účely nebude dochádzať k narušeniu ucelenosti honov, ani nedôjde 
k fragmentácii a izolácii poľnohospodárskej pôdy. A variant koncepcie je zameraný na 
priestorovo vyrovnaný rozvoj obce z dlhodobého územnotechnického hľadiska udržateľný. 
Rozdielnosť konceptu  A variantu oproti  B variantu spočíva v celkových  nižších nárokoch na 
rozlohu rozvojových území. 
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Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej 
pôde  “VARIANT A”:  
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Výmera 
lokality 
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v zastavanom území 
mimo zastavaného 

územia 

Kód / 
skupina 
BPEJ 

výmera 
v (ha) 

Kód / 
skupina 
BPEJ 

výmera v 
(ha) 

1. PRUSKÉ 
POĽN.VÝR. 
/SHR 

 
3,0595 
 

 
3,0595 
 

- - 

0202002/2 
 

1,6020 
 

FO -   
0214062/6 

 
1,4575 

 

2. PRUSKÉ IBV 
 
4,6123 
 

 
4,6123 
 

- - 

0214062/6 
 

4,5662 
 

FO -   
0297061/9 

 
0,0461 

 

3. PRUSKÉ IBV 2,2100 0,3000 - - 
0202002/2 

 
 0,3000 § 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 

02.05.2005 (lok č.6) 

4. PRUSKÉ AGROHOSP 
 
1,8726 
 

 
1,8726 
 

- - 

0202002/2 
 

 0,0177 

FO -   
0214062/6 

 
1,8549 

 

5. PRUSKÉ ČOV 
 
2,5053 
 

- - - - - 
§ 7 č.95/902 zo dňa 18.05.1995 (lok 
č.9) 

6. PRUSKÉ IBV 
 
1,7010 
 

- - - - - 
§ 7 č.95/902 zo dňa 18.05.1995 (lok 
č.9) 

7. PRUSKÉ CINTORÍN 
 
0,3850 
 

- - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.5) 

8. PRUSKÉ IBV 3,1300 3,1300 - - 

0202002/2 
 

2,1256 

na 11,700 § 13, § 14 č.2005/00012-2 
zo dňa 02.05.2005 (lok č.5) 0214062/6 

 
1,0044 

9. PRUSKÉ IBV 4,7674 - - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.5) 

10. PRUSKÉ 
IOLAČNÁ 
ZELEŇ 

1,3839 - - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.8) 

11. PRUSKÉ PRIEMYSEL 
18,010
0 

- - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.8) 

12. PRUSKÉ 
IZOLAČNÁ 
ZELEŇ 

1,6261 - - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.8) 

13. PRUSKÉ IBV 4,4600 - - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.1) 

14. PRUSKÉ IBV 0,6355 0,6355 

0202002/2 
 

0,0025 
 

- - FO -   
0206002/3 

 
0,6330 

 

15. PRUSKÉ IBV 
2,9784 
 

2,9784 
 

0206002/3 
 

2,9784 
 

  FO -   

16. PRUSKÉ 
PRELOŽKA 
CESTY 
II.TR. 

5,7100 
 

5,7100 
 

- - 

0202002/2 
 

1,9900 
 

FO A   
0206002/3 

 
1,9800 

 

0214062/6 
 

1,7400 
 

17. PRUSKÉ IBV 7,0900 - - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.2) 

18. PRUSKÉ VÝROBA 3,2000 - - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.7) 

19. PRUSKÉ CINTORÍN 0,8795 - - - - -  -   

20. 
 
PRUSKÉ 
 

BYTOVÁ 
VÝSTAVBA 

 
3,5296 
 

 
3,5296 
 

- - 

0202002/2 
 

0,1325 
 

FO -   
0206002/3 

 
3,3971 
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v zastavanom území 
mimo zastavaného 

územia 

Kód / 
skupina 
BPEJ 

výmera 
v (ha) 

Kód / 
skupina 
BPEJ 

výmera v 
(ha) 

21. 
 
PRUSKÉ 

OV/ŠPORT 
/REKR. 

 
5,0802 
 

 
3,8000 
 

- - 

0206002/3 
 

0,8247 
 

FO -   
0757202/6 

 
2,,9753 

 

22. PRUSKÉ IBV 1,2841 1,2841 - - 
 

0757002/6 
 

1,2841 FO -   

23. 
 
PRUSKÉ 

IBV 
21,019
3 
 

4,1700 
 

- - 

0763445/6 
 

3,7871 
 

na 27,60 ha § 13, § 14 č.2005/00012-2 
zo dňa 02.05.2005 (lok č.3) 

0769412/7 0,1864 

0790462/8 
 

0,1965 
 

24. PRUSKÉ IBV 
 
2,1998 
 

0,4600 - - 
0757002/6 

 
0,4600 

 
na 27,60 ha § 13, § 14 č.2005/00012-2 
zo dňa 02.05.2005 (lok č.3) 

25. 
PRUSKÉ 
 

REKREÁCIA 
 
2,8525 
 

 
2,8525 
 

- - 

0789413/7 
 

2,2828 
 

FO -   
0882683/9 

 
0,0209 

 

0887442/8 
 

0,5488 
 

26. PRUSKÉ REKREÁCIA 
 
2,9744 
 

- - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.9) 

27. PRUSKÉ REKREÁCIA 
 
7,4274 
 

 
2,8700 
 

- - 

0864213/7 
 

0,5092 
 na 4,2400 § 13, § 14 č.2005/00012-2 

zo dňa 02.05.2005 (lok č.7) 0882682/9 
 

2,3608 
 

SPOLU:  1 - 27 116,5838 41,2645 - 3,6139 - 37,6506     

 
Funkčné využitie plôch navrhnutých na záber poľnohospodárskej pôdy 
Ukazovateľ Variant A. (ha) Variant B. (ha) 

IBV 17,5703 27,9506 

BYTOVÁ VÝSTAVBA 3,5296 3,5296 

AGROHOSP. 1,8726 1,8726 

POĽN.VÝR./SHR 3,0595 3,0595 

OV/ŠPORT/REKR. 3,8000 7,0300 

REKREÁCIA 5,7225 5,7225 

PRELOŽKA CESTY II.TR 5,7100 5,7100 

SPOLU: 41,2645 54,8748 

 
 Predmetom vyhodnotenia záberu poľnohospodárskej pôdy sú v zmysle konceptu 

ÚPN – O Pruské navrhované lokality označené poradovým číslom záberu, s vyznačením 
druhu pozemku, skupiny kvality poľnohospodárskej pôdy a aktuálneho 7 miestneho kódu 
BPEJ: 
Lokality č. 1 – 27 sú v grafickej časti vyznačené na  výkrese.č. 5A  v M 1 :  5 000, 
Lokality č. 1 – 28 sú v grafickej časti vyznačené na  výkrese č. 5B  v M 1 :  5 000. 
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Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej 
pôde  “VARIANT B”:  
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lokality 
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v zastavanom území 
mimo zastavaného 

územia 

Kód / 
skupina 
BPEJ 

výmera 
v (ha) 

Kód / 
skupina 
BPEJ 

výmera v 
(ha) 

1. PRUSKÉ 
POĽN.VÝR. 
/SHR 

 
3,0595 
 

 
3,0595 
 

- - 

0202002/2 
 

1,6020 
 

FO A/časť   
0214062/6 

 
1,4575 

 

2. PRUSKÉ IBV 
 
7,5300 
 

 
7,5126 
 

- - 

0214062/6 
 

4,5662 
 

FO -   
0297061/9 

 
0,0461 

 

3. PRUSKÉ IBV 3,0800 1,1700 - - 
0244062/6 

 
1,1700 § 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 

02.05.2005 (lok č.6) 

4. PRUSKÉ AGROHOSP 
 
1,8726 
 

 
1,8726 
 

- - 

0202002/2 
 

 0,0177 

FO -   
0214062/6 

 
1,8549 

 

5. PRUSKÉ ČOV 
 
2,5053 
 

- - - - - 
§ 7 č.95/902 zo dňa 18.05.1995 (lok 
č.9) 

6. PRUSKÉ IBV 
 
1,7010 
 

- - - - - 
§ 7 č.95/902 zo dňa 18.05.1995 (lok 
č.9) 

7. PRUSKÉ CINTORÍN 
 
0,3850 
 

- - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.5) 

8. PRUSKÉ IBV 3,1300 3,1300 - - 

0202002/2 
 

2,1256 

na 11,700 § 13, § 14 č.2005/00012-2 
zo dňa 02.05.2005 (lok č.5) 0214062/6 

 
1,0044 

9. PRUSKÉ IBV 4,7674 - - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.5) 

10. PRUSKÉ 
IOLAČNÁ 
ZELEŇ 

1,3839 - - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.8) 

11. PRUSKÉ PRIEMYSEL 
18,010
0 

- - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.8) 

12. PRUSKÉ 
IZOLAČNÁ 
ZELEŇ 

1,6261 - - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.8) 

13. PRUSKÉ IBV 4,4600 - - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.1) 

14. PRUSKÉ IBV 0,6355 0,6355 

0202002/2 
 

0,0025 
 

- - FO -   
0206002/3 

 
0,6330 

 

15. PRUSKÉ IBV 
 
2,9784 
 

 
2,9784 
 

 
0206002/3 

 

 
2,9784 

 
- - FO -   

16. PRUSKÉ 
PRELOŽKA 
CESTY 
II.TR. 

5,7100 
 

5,7100 
 

- - 

0202002/2 
 

1,9900 
 

FO A   
0206002/3 

 
1,9800 

 

0214062/6 
 

1,7400 
 

17. PRUSKÉ IBV 7,0900 - - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.2) 

18. PRUSKÉ VÝROBA 3,2000 - - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.7) 

19. PRUSKÉ CINTORÍN 0,8795 - - - - -     

20. 
PRUSKÉ 
 

BYTOVÁ 
VÝSTAVBA 

 
3,5296 
 

 
3,5296 
 

- - 

0202002/2 
 

0,1325 
 

FO -   
0206002/3 

 
3,3971 
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Výmera 
lokality 

(ha) 

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy  
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v zastavanom území 
mimo zastavaného 

územia 

Kód / 
skupina 
BPEJ 

výmera 
v (ha) 

Kód / 
skupina 
BPEJ 

výmera v 
(ha) 

21. 
 
PRUSKÉ 

OV/ŠPORT 
/REKR. 

 
9,3978 
 

 
7,0300 
 

- - 

0206002/3 
 

0,8247 
 

FO -   
0757202/6 

 
6,2053 

 

22. PRUSKÉ IBV 1,2841 1,2841 - - 
0757002/6 

 
1,2841 FO -   

23. 
 
PRUSKÉ 

IBV+OV 
25,900
2 
 

10,780
0 
 

- - 

0763445/6 10,3971 
 

na 27,60 ha § 13, § 14 č.2005/00012-2 
zo dňa 02.05.2005 (lok č.3) 

0769412/7 0,1864 

0790462/8 0,1965 
 

24. 
PRUSKÉ 
 

IBV 
 
2,1998 
 

0,4600 - - 
0757002/6 

 
0,4600 

 
na 27,60 ha § 13, § 14 č.2005/00012-2 
zo dňa 02.05.2005 (lok č.3) 

25. 
PRUSKÉ 
 

REKREÁCIA 
 
2,8525 
 

 
2,8525 
 

- - 

0789413/7 
 

2,2828 
 

FO -   
0882683/9 

 
0,0209 

 

0887442/8 
 

0,5488 
 

26. PRUSKÉ REKREÁCIA 
 
2,9744 
 

- - - - - 
§ 13, § 14 č.2005/00012-2 zo dňa 
02.05.2005 (lok č.9) 

27. PRUSKÉ REKREÁCIA 
 
7,4274 
 

 
2,8700 
 

- - 

0864213/7 
 

0,5092 
 na 4,2400 § 13, § 14 č.2005/00012-2 

zo dňa 02.05.2005 (lok č.7) 0882682/9 
 

2,3608 
 

28. PRUSKÉ 
OV/ŠPORT 
/REKR. 

0,9900 - - - - - FO -   

SPOLU: 1 - 28 130,5600 54,8748  3,6139  51,2609     

     
Celé územie dotknuté plánovanou výstavbou je zaradené podľa kódu BPEJ 
nasledovne: 

kód k.ú. / názov k.ú. Skupiny BPEJ  Bonitované pôdno-ekologické jednotky 

850331 / Pruské 2 0202002 

3 0206002 

5 0202042; 0769215; 0863212 

6 0214062, 0244062, 0577002, 0757202 ,  
0757002, 0763445, 0789413 

 7 0769412, 0789413, 0864213 

 8 0790462, 0887442 

 9 0297061, 0882682, 0882683 
Poznámka:  
Kód BPEJ zvýraznený tučným písmom označuje v zmysle Prílohy č.2 nariadenia vlády č. 
58/2013 Z. z. chránenú najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu 

 
Katastrálne územie Pruské patrí do poľnohospodársky znevýhodnených oblastí, ktoré 

boli vyhlásené výnosom MP SR č. 928/1/1999-100.  
V katastrálnom území obce Pruské je vybudovaná vodná stavba „Závlaha pozemkov 

JRD Pruské“ (evid. č. 5307 122) v správe Hydromeliorácie, š.p.  
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Stavba závlahy bola daná do užívania v roku 1991 s celkovou výmerou 1 177 ha. 
V riešenom území je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov 
drenážnym systémom neznámeho vlastníka. 
 

Sumarizácia výmer jednotlivých druhov pozemkov v katastri obce  

Katastrálne 

územie 

Celková 

výmera v ha 

Orná 

pôda 

Vodné 

plochy 
Záhrady 

Trv.tráv. 

porasty 

Lesné 

pozemky 

Zast.plochy 

a nádvoria 

Ostatné 

plochy 

850331 1292,6309 569,6128 10,1334 32,9208 193,5375 237,3424 92,4354 84,2132 

Zdroj:www.katasterportal.sk, 05/2016 

 

Prehľad pôdnych pomerov  –  k.ú. Pruské 
7-

miestny 
úplný 
kód 

BPEJ 

Skupina 
BPEJ 

Kód 
regiónu 

Hlavná pôdna jednotka 
Kód 

skeletnatosti 

Kód 
hĺbky 
pôdy 

Zrnitosť 

0202002 2 02 
FMm

c
 – fluvizeme typické karbonátové,   

stredne ťažké 
0 0 stredne ťažké 

pôdy (hlinité) 

0202042 5 02 
FMm

c
 – fluvizeme typické karbonátové,   

stredne ťažké 
2 1 stredne ťažké 

pôdy (hlinité) 

0205011 7 02 
FMm – fluvizeme typické, ľahké v celom  
profile, vysýchavé 

1 0 ľahké pôdy 
(piesočnaté 
a hlinotopies) 

0206002 3 02 
FMm – fluvizeme typické, stredne ťažké 0 0 stredne ťažké 

pôdy (hlinité) 

0214061 6 02 
FM – fluvizeme (typ), stredne ťažké až  
ľahké, plytké 

2,3 2 ľahké pôdy 
(piesočnaté 
a hlinotopies) 

0214062 6 02 
FM – fluvizeme (typ), stredne ťažké až   
ľahké, plytké 

2,3 2 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0257402 6 02 
PGm – pseudogleje typické na sprašových  
a polydénnych hlinách, na povrchu stredne 
ťažké až ťažké (veľmi ťažké) 

0 0 
stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0297061 9 02 
LI, RN – litozeme a rankre (extrémne   
skeletovité pôdy) 

2,3 2 ľahké pôdy 
(piesočnaté 
a hlinotopies) 

0757002 6 07 
PGm – pseudogleje typické na sprašových  
a polydénnych hlinách, na povrchu stredne 
ťažké až ťažké (veľmi ťažké) 

0 0 
stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0757202 6 07 
PGm – pseudogleje typické na sprašových  
a polydénnych hlinách, na povrchu stredne 
ťažké až ťažké (veľmi ťažké) 

0 0 
stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0758673 8 07 
LMg, PG – luvizeme pseudoglejové 
a pseudogleje, erodované na výrazných 
svahoch: 12-25°, stredne ťažké, ťažké 

0,1 0,1,2 
ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0763445 6 07 

KMm – kambizeme typické na minerálne 
bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké 

2 1 stredne ťažké 
pôdy-ľahšie 
(pie-
sočnatohlinité 

0769215 5 07 

KMg – kambizeme pseudoglejové na flyši, 
stredne ťažké 

1 0 stredne ťažké 
pôdy-ľahšie 
(pie-
sočnatohlinité 

0769412 7 07 
KMg – kambizeme pseudoglejové na flyši, 
stredne ťažké 

1 0 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0769415 7 07 

KMg – kambizeme pseudoglejové na flyši, 
stredne ťažké 

1 0 stredne ťažké 
pôdy-ľahšie 
(pie-
sočnatohlinité 

0782672 9 07 
KM – kambizeme (typ) na flyši, na výrazných 
svahoch: 12-25°, stredne ťažké až ťažké 

0,1 0,1,2 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0787413 7 07 

RAm, Rak – rendziny typické a rendziny 
kambizemné, stredne hlboké na vápencoch 
a dolomitoch, stredne ťažké až ťažké (veľmi 
ťažké) 

1 0 
ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0789413 6 07 
PGm – preudogleje typické na polygénych 
hlinách so skeletom, stredne ťažké až ťažké 

1 0 ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0790462 8 07 
RAm – rendziny typické, plytké, stredne 
ťažké až ľahké 

2,3 2 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 
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7-
miestny 
úplný 
kód 

BPEJ 

Skupina 
BPEJ 

Kód 
regiónu 

Hlavná pôdna jednotka 
Kód 

skeletnatosti 

Kód 
hĺbky 
pôdy 

Zrnitosť 

0800892 9 08 
pôdy na zrázoch nad 25° (bez rozlíšenia typu 
pôdy) 

0,1,2,3 0,1,2 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0863212 5 08 
KMm – kambizeme typické na minerálne 
bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké 

1 0 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0864213 6 08 
KMm – kambizeme typické na minerálne 
bohatých zvetralinách flyša, ťažké 

1 0 ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0864413 7 08 
KMm – kambizeme typické na minerálne 
bohatých zvetralinách flyša, ťažké 

1 0 ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0870413 7 08 
KMg – kambizeme preudoglejové na flyši, 
ťažké až veľmi ťažké 

1 0 ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0882682 9 08 
KM – kambizeme (typ) na flyši, na výrazných 
svahoch: 12-25°, stredne ťažké až ťažké 

2,3 0,1,2 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0882683 9 08 
KM – kambizeme (typ) na flyši, na výrazných 
svahoch: 12-25°, stredne ťažké až ťažké 

2,3 0,1,2 ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0887242 7 08 

RAm, Rak – rendziny typické a rendziny 
kambizemné, stredne hlboké na vápencoch 
a dolomitoch, stredne ťažké až ťažké (veľmi 
ťažké) 

2 1 
stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0887442 8 08 

RAm, Rak – rendziny typické a rendziny 
kambizemné, stredne hlboké na vápencoch 
a dolomitoch, stredne ťažké až ťažké (veľmi 
ťažké) 

2 1 
stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0892683 9 08 
RAm – rendziny typické na výrazných 
svahoch: 12-25°, stredne ťažké až ťažké 
(veľmi ťažké) 

2,3 0,1,2 
ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0892882 9 08 
RAm – rendziny typické na výrazných 
svahoch: 12-25°, stredne ťažké až ťažké 
(veľmi ťažké) 

2,3 0,1,2 
stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0892883 9 08 
RAm – rendziny typické na výrazných 
svahoch: 12-25°, stredne ťažké až ťažké 
(veľmi ťažké) 

2,3 0,1,2 
ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0992682 9 09 
RAm – rendziny typické na výrazných 
svahoch: 12-25°, stredne ťažké až ťažké 
(veľmi ťažké) 

2,3 0,1,2 
stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

 
 
V riešenom území sa nachádzajú pôdy zaradené do 3 klimatických regiónov: 

 02 – dostatočne teplý , suchý, pahorkovitý s priemernou teplotou vzduchu v januári -1 až -3°C,  priemer za 
vegetačné obdobie je 15 – 16°C 

 07 - mierne teplý, mierne vlhký s priemernou teplotou vzduchu v januári -2 až -5ºC, priemer za vegetačné obdobie je 
13 - 15ºC 

 08 - mierne chladný, mierne vlhký s priemernou teplotou vzduchu v januári -3 až -6ºC, priemer za vegetačné obdobie 
je 12 - 14ºC 

 09 – chladný, vlhký s priemernou teplotou vzduchu v januári -4 až -6ºC, priemer za vegetačné obdobie je 12 - 13ºC 
 
 

Skeletnatosť pôdy  podľa BPEJ   

Kód Popis 
0 Pôdy bez skeletu (obsah skeletu do hĺbky  0,6m pod 10%) 

1 Slabo skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 5-25%), v podpovrchovom horizonte10-25% 

2 
Stredne skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 25-50%, v podpovrchovom horizonte 25-50%) 

3 
Silne skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 25-50%, v podpovrchovom horizonte nad 50%. 
V prípade so striedaním stredne až silne skeletnatých pôd aj 25-50%) 

 
Hĺbka pôdy podľa BPEJ  

Kód Hĺbka pôdy v cm Názov kategórie 
0 60 cm a viac Hlboké pôdy 

1 30-60 cm Stredne hlboké pôdy 

2 do 30cm Plytké pôdy 
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Lesné pozemky 
 
 Záber na lesných pozemkoch sa nenavrhuje. 

 Pri návrhu ostatných lokalít sa rešpektuje ochranné pásmo lesov v zmysle platnej 
legislatívy. Pri ďalšom projektovaní rešpektovať ochranné pásmo lesa – sú to pozemky do 50 
m od hranice lesných pozemkov. Do 50 m od okraja lesných pozemkov je možné využiť 
pozemky pre záhrady, parky, komunikácie, inžinierske siete vedené v zemi, oplotenia, 
prípadne drobné stavby. 

 
 

Q)  HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIRON-
MENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A 
ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV 

 
V návrhu územného plánu  obce Pruské sú riešené možnosti bytovej výstavby pre 

trvalé bývanie, na základe požiadaviek obyvateľov obce a potenciálu územia.  
Riešenie rozvoja rešpektuje zásady ochrany prírody a krajiny, ktoré sú pre územie 

stanovené. Prostredníctvom regulatívov výstavby určuje spôsob využívania územia aj 
funkčno-prevádzkové vzťahy v území. 

Navrhuje plochy rekreácie a plochy pre občiansku vybavenosť v rámci obytných 
a zmiešaných území s cieľom zabezpečiť komfort obyvateľom.  

Návrh vytvára podmienky pre vyvážený rozvoj obce tak , aby obec bola : 
 vidieckym sídlom stredne menšej obecnej veľkosti v zázemí osídlenia mesta Ilava so 

štandardom základnej občianskej a technickej vybavenosti, zodpovedajúcim 
takémuto druhu sídla v systéme osídlenia zázemia mesta Ilava   

 naďalej  lídrom zoskupenia obcí OZ Zdroje Bielych Karpát do ktorého vkladá  
primeraný  potenciál pre turistiku ako i  svoj kultúrnohistorický rozmer 

 viditeľná kultúrnohistorickú dimenzia obce, ktorú bude využívať nielen trvale bývajúce 
obyvateľstvo, ale i návštevník, turista či prechodne bývajúci občan  rekreačných 
chalúp 

 atraktívna z hľadiska pracovných  príležitosti na podklade diverzifikovanej ekonomiky 
založenej na miestnych prírodných, materiálnych, historických a ľudských zdrojoch 

 príťažlivá kvalitou životného prostredia  
Urbanisticky to znamená, že primárnou funkciou  územia obce zostane funkcia 

bývania, priemyselnej  a poľnohospodárskej výroby, ku ktorej sa pridruží posilnená funkcia 
rekreácie a v území funkcia ochrany a dotvárania prírodného prostredia.  

Rozvoj diverzifikovaného výrobného potenciálu neprekročí rámec sekundárneho 
postavenia tejto funkcie  v podmienkach obce. 
 
ENVIRONMENTÁLNE DÔSLEDKY NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 
 

Územný plán obce v plnej miere rešpektuje zásady a ochrany prírody a tvorby krajiny. 
Cieľom je udržiavať, obnovovať a rozvíjať príťažlivé životné prostredie a primerané 
podmienky života v obci v záujme zachovania vidieckeho typu osídlenia.  Všetky  návrhy  
rozvoja sociálno – ekonomických aktivít rieši ÚPN-O v súlade s platnou legislatívou, 
zabezpečujúcou tvorbu kvalitného ŽP. 
 
EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE DÔSLEDKY NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

Obec Pruské je v súčasnosti vidieckym sídlom s prevládajúcou funkciou obytnou, 
poľnohospodárskou a rekreačnou, ktorá zatiaľ nemá dostatočne vybudovanú turistickú 
infraštruktúru zodpovedajúcu  prírodnému a historickému potenciálu obce  .  

Miestne časti  Podvážie a Savčina majú výraznejší vidiecky kolorit.  Dôležitým 
faktorom rozvoja obce je aj vytváranie environmentálne priaznivejšej štruktúry hospodárstva 
obce s cieľom trvalo udržateľného rozvoja obce, ako je zadefinovaný v PHSR obce . 
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ÚZEMNO – TECHNICKÉ DÔSLEDKY NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

Realizácia novej výstavby obytných území  si vyžiada okrem  intenzifikácie v 
zastavanom území aj nároky nových plôch v nadväznosti na zastavané územie. Výstavba si 
vyžiada aj investičné náklady na zabezpečenie dopravného, technického a sociálneho 
vybavenia obce, ktoré sú podmieňujúcim faktorom realizácie výstavby. Územný dopad – 
plošné nároky sú zdokumentované v grafickej časti. 



 

ÚZEMNÝ PLÁN obce PRUSKÉ 
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

A.I. Základné údaje o obstarávateľovi 

 

A.I.1. Názov 

OBEC Pruské 

 

A.I.2. Sídlo 

 Obecný úrad Pruské, Pod kostolom 1,  018 52 Pruské  

 

A.I.3. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo oprávneného zástupcu obstarávateľa 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.– starosta obce 

Obecný úrad Pruské, 

Pod kostolom 1,  018 52 Pruské  

e-mail : obec.pruske@stonline.sk 

telefón: 042/4492 753 

miesto na konzultácie, kontaktná osoba  - Vladimír Polešenský, Obecný úrad Pruské 

 

A.II. Základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii 

 

A.II.1. Názov 

Územný plán obce Pruské– koncept riešenia 

 

A.II.2. Územie  

Kraj Trenčiansky, okres Ilava, obec Pruské, k. ú. Pruské  a  miestne časti Podvažie a Savčina  

 

A.II.3. Dotknuté obce 

Vršatské Podhradie, Tuchyňa, Dulov, Košeca, Ilava, Bohunice, Krivoklát 

 

A.II.4. Dotknuté orgány 

Dotknutými subjektmi pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie 
obce sú orgány vyplývajúce z §140a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

A.II.5. Schvaľujúci orgán 

Obecné zastupiteľstvo Pruské 

 

A.II.6. Vyjadrenie o vplyvoch územnoplánovacej dokumentácie presahujúcich štátne hranice 

Územný plán obce Pruské rieši katastrálne územia v rámci obce a jej miestnych častí Podvažie a 
Savčiná a nemá vplyv presahujúci štátne hranice. 
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B. ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 

 

 

B.I. Údaje o vstupoch 

 

B.I.1. Pôda 

záber pôdy celkom, z toho zastavané územie, poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, z toho 
dočasný a trvalý záber.  

 

Súčasný stav 

 V súčasnosti sa v riešenom území nachádza nasledovné zastúpenie jednotlivých druhov 
pozemkov, ktoré je uvedené v tabuľke. 

Druh pozemku Výmera v ha % z celkovej výmery územia 

Poľnohospodárska pôdy 

z toho: 

- orná pôda 
- záhrady 
- ovocné sady 
- trvalé trávne porasty 

868,7475 

 

569,7776 

32,9970 

72,4354 

193,5375 

67,21 

Lesné pozemky 237,3424 18,36 

Vodné plochy 10,1334 0,78 

Zastavané plochy a nádvoria 92,1471 7,13 

Ostatné plochy  84,2605 6,52 

Celková výmera 1 292,6309 100,00 

 
 

Návrhový stav 

 Koncept riešenia územného plánu mesta bol vypracovaný alternatívnym riešením v dvoch 
variantoch – A a B. V koncepte ÚPN  obce sa navrhuje rozvoj obce s riešením nových plôch pre 
rozvoj bývania v rodinných domoch, bytových domoch a s rozvojom plôch agrohospodárstva, 
priemyslu, rekreácie a športu, vrátane príslušnej občianskej vybavenosti a infraštruktúry.  

 Rozvoj obce je navrhovaný v dvoch variantoch v 28 lokalitách, ktoré si vyžiadajú rôzny záber PP na 
nepoľnohospodárske využitie. Predpokladá sa i záber lesnej pôdy na lokalite č. 1 (1,74 ha), s  
funkčným využitím rekreácia. 

 Navrhované lokality sú situované v nadväznosti na zastavané územie s existujúcou infraštruktúrou 

 Nebude dochádzať k narušeniu ucelenosti honov, ani nedôjde k fragmentácii a izolácii 

poľnohospodárskej pôdy.  

 Rozdielnosť konceptu A variantu oproti  B variantu spočíva v celkových  nižších nárokoch na 

rozlohu rozvojových území. 
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Celé územie dotknuté plánovanou výstavbou je zaradené podľa kódu BPEJ nasledovne: 

kód k.ú. / názov 

k.ú. 

Skupiny BPEJ  Bonitované pôdno-ekologické jednotky 

850331 / Pruské 2 0202002 

3 0206002 

5 0202042; 0769215; 0863212 

6 0214062, 0244062, 0577002, 0757202 ,  

0757002, 0763445, 0789413 

 7 0769412, 0789413, 0864213 

 8 0790462, 0887442 

 9 0297061, 0882682, 0882683 

Poznámka:  
Kód BPEJ zvýraznený tučným písmom označuje v zmysle Prílohy č.2 nariadenia vlády č. 58/2013 Z. z. chránenú najkvalitnejšiu 
poľnohospodársku pôdu 

 

Rozvojové plochy variant A a variant B - výmery vrátane plôch riešených v predchádzajúcich 

ÚPD a doplnkoch, na ktoré už bol vydaný predchádzajúci súhlas na vyňatie  PP na 

nepoľnohospodárske účely  

Funkčné využitie/variant 

Varianta A Varianta B 

Výmera lokality (ha) Výmera lokality (ha) 

Poľnohospodárska výroba/SHR 3,0595 3,0595 

Agrohospodárstvo 1,8726 1,8726 

Poľnohospodárska  výroba 4,9321 4,9321 

IBV  celkom 56,0878 64,7564 

Bytová výstavba - HBV 3,5296 3,5296 

ČOV 2,5053 2,5053 

Cintorín celkom 1,2645 1,2645 

Priemysel  a  výroba  celkom 21,2100 21,2100 

Izolačná zeleň celkom 3,0100 3,0100 

preložka cesty II.tr 5,7100 5,7100 

Rekreácia/šport celkom 18,3345 23,6421 

Spolu 116,5838 130,5600 

 

Rozvojové plochy: variant A a variant B - výmery, na ktoré je ešte potrebné žiadať súhlas na 

vyňatie  PP na nepoľnohospodárske účely  

Funkčné Využitie Variant A Poľnohospodárska pôda Variant B Poľnohospodárska pôda 

 Zast. úz. Mimo zast. Celkom Zast. úz. Mimo zast. Celkom 

IBV 3,6139 13,9564 17,5703 3,6139 24,3367 27,9506 

Bytová  výstavba 0,0000 3,5296 3,5296 0,0000 3,5296 3,5296 

Agrohospodárstvo 0,0000 1,8726 1,8726 0,0000 1,8726 1,8726 

Poľn. výroba/SHR 0,0000 3,0595 3,0595 0,0000 3,0595 3,0595 

OV/šport/rekreácia 0,0000 3,8000 3,8000 0,0000 7,0300 7,0300 

Rekreácia 0,0000 5,7225 5,7225 0,0000 5,7225 5,7225 

Preložka cesty II.tr 0,0000 5,7100 5,7100 0,0000 5,7100 5,7100 

Spolu 3,6139 37,6506 41,2645 3,6139 51,2609 54,8748 

 

 Variant A lokality č. 1 – 27:  

spolu 41,2645 ha,  

o z toho v zastavanom území obce na výmere 3,6139 ha a  
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o mimo zastavané územie obce na výmere 37,6506 ha;  

celková výmera rozvojových lokalít je na výmere 116,5838 ha vrátane plôch, ktoré boli predmetom 
riešenia predchádzajúcich územnoplánovacích dokumentácií ÚPN – O Pruské  

 

 Variant B lokality č. 1 – 28: 

Spolu 54,8748 ha,  

o z toho v zastavanom území obce na výmere 3,6139 ha  

o mimo zastavané územie obce na výmere 51,2609 ha;  

celková výmera rozvojových lokalít je na výmere 130,5600 ha vrátane plôch, ktoré boli predmetom 

riešenia predchádzajúcich územnoplánovacích dokumentácií ÚPN – O Pruské  

 

B.I.2. Voda 

z toho voda pitná, úžitková, zdroje vody 

 

Zásobovanie pitnou vodou  

 

Súčasný stav 

 Za veľmi priaznivé prostredie pre tvorbu podzemných vôd sú považované kvartérne riečne šírky. 

 V katastrálnom území Pruské je vyčlenený útvar SK1000500P  Medzizrnové podzemné vody 
kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov, kde dominantné zastúpenie kolektora 
predstavujú aluviálne a terasové štrky, piesčité štrky, piesky, glacifluviálne sedimenty a proluviálne 
sedimenty. Priepustnosť je pórová. 

 Ďalej  je vyčlenený útvar (SK2001800F Puklinové podzemné vody z časti flyšového pásma a 

Podtatranskej skupiny oblasti povodia Váh). Dominantným kolektorom podzemných vôd je 

striedanie pieskovcov a ílovcov (flyš), sliene, slieňovce, pieskovce, bridlice a zlepence.  

Priepustnosť je puklinová. Do tohto útvaru patrí celé riešené územie. 

 Obyvatelia obce sú zásobovaní pitnou vodou z vlastných studní a od roku 2002 časť obce je 
napojená na miestny vodovod, ktorý spravuje Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská 
Bystrica. V súčasnosti sa rieši problém kvalitnej dodávky pitnej vody, a to z dôvodu poklesu 
výdatnosti vodných zdrojov. Riešením je prepojenie vodovodu na SKV Pružina – Púchov - 
Dubnica. 

 V riešenom území sa nachádza vodárenský zdroj VZ Vrt Pruské v lokalite Savčiná - Podvažie (vrty 
HPS-1, HPS-2, HPS3 a HPS-4) s vymedzeným ochranným pásmom, ktoré určil orgán štátnej 
vodnej správy na základe posudku orgánu na ochranu zdravia.  

 

Navrhovaný stav 

 Je rešpektovaný projekt stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 
v okrese Ilava 

 Trasy navrhovanej rozvodnej vodovodnej siete sú navrhnuté tak, aby bolo možné na vodovod 
pripojiť prakticky všetkých obyvateľov záujmového územia, ktorí v súčasnosti ešte nie sú na 
verejný vodovod napojení.  
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 Je navrhované napojenie všetkých plánovaných rozvojových plôch na jestvujúci verejný vodovod 
s cieľom zabezpečiť kvantitatívne i kvalitatívne vyhovujúce hromadné zásobovanie obyvateľstva 
obce pitnou vodou podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. o požiadavkách na 
vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Nové 
vodovodné vedenia budú umiestnené prednostne vo verejných pozemných komunikáciách a vo 
verejných pozemkoch 

 

B. I. 3. Suroviny  

druh, spôsob získavania 

 

Súčasný stav 

 V katastri obce Pruské sa nachádzajú ložiská nerudných surovín - štrkopieskov a pieskov, kde boli 
vypracovanie viaceré zámery využívania ložísk na ťažbu kvartérnych fluviálnych štrkopieskov rieky 
Váh. Plochy určené pre ťažbu sa nachádzajú v k. ú. Košeca a Pruské s ťažobnou plochou 
o rozlohe 34,6173 ha. Tieto zámery sa nerealizovali. 

 priamo v katastri obce sa nachádzali zásoby ílov, ktorých ložiská pokračujú smerom na kataster 
obce Tuchyňa – časť Lipovka. Využívané boli na ťažbu tehliarskej hliny v lokalitách na Lipovke 
a Chrasti. Ťažba je v súčasnosti ukončená, ťažobné priestory sú zrekultivované, na mieste 
bývalých ťažobných jám sa nachádzajú mokraďové ekosystémy. Dobývací priestor bol zrušený 
v roku 2007. 

 

Navrhovaný stav 

 s ťažbou štrkopieskov ani tehliarskych surovín sa v návrhovom období neuvažuje.  

 

B.I.4. Energetické zdroje  

druh, spotreba 

 

Elektrická energia 

 

Súčasný stav 

 Územím prechádza 400 kV nadzemné elektrické vedenie V495 Bošáca-Varín, ktoré prevádzkuje 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

 V riešenom území sa nenachádzajú žiadne zdroje elektrickej energie.  

 Areál Mikon a obecný úrad majú inštalované fotovoltaické panely na zníženie spotreby elektriny 

 Na energetické siete republiky je obec Pruské zapojená sústavou vedení z nadradeného uzla. 

 Modernizácia verejného osvetlenia je realizované prostredníctvom Eea grants a Norway grants 
v roku 2009 

 

Navrhovaný stav 

 Napojenie územia na nadradené rozvody elektrickej energie zostáva nezmenené. 
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 Novonavrhovaná zástavba bude elektrifikovaná so stupňom „A“, t.j. vykurovanie a príprava TÚV 
bude zabezpečená plynom.  

 ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich elektroenergetických zariadení v zmysle zákona 
251/2012 Z.z.. sú rešpektované a dodržané 

 trasy verejného osvetlenia  budú rozšírené aj na rozvojových plochách 

 využívať najmodernejšie dostupné energeticky úsporné technológie apod. zabezpečení svetelných 
štandardov 

 

Plyn 

 

Súčasný stav 

 Obec Pruské je zásobovaná zemným plynom z VTL plynovodu DN500 PN63. Prívod zemného 
plynu do regulačnej stanice je zabezpečený cez VTL pripojovací plynovod DN150 PN63.   

 Regulačná  stanica je umiestnená v obci Pruské s výkonom 1700 m3/h (RS 1700/300 kPa), z ktorej 
sú zásobované zemným plynom obce Pruské, Bohunice, Savčina a Podvažie cez STL2 distribučnú 
sieť s max. prevádzkovým tlakom PN 300 kPa. 

 Dodávku plynu a elektriny poskytuje obci spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26.  

 Distribúciu zemného plynu (pripájanie, prevádzkovanie distribučnej siete a pod.) zabezpečuje 
Spoločnosť SPP – distribúcia,a.s..  

 

Navrhovaný stav 

 Novonavrhovanú plynovodnú sieť riešiť napojením na stávajúce rozvody. 

 Rešpektovať existujúce plynárenské siete a zariadenia 

 navrhnúť zásobovanie zemným plynom v navrhovaných lokalitách; 

 dodržať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich plynárenských zariadení SPP-distribúcia, 
a.s. v zmysle zákona 251/2012 Z.z. 

 

B.I.5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru. 

 

Cestná doprava 

 

Súčasný stav 

  Katastrálnym územím obce Pruské prechádzajú : 

 Cesty II. triedy:   

o cesta č. II/574 z Ilavy do Pruského, 

o cesta č. II/507 z Nemšovej do Pruského je mimo zastavaného územia v kategórii C 9,5/70-
60 (STN 736101) a v zastavanom území MZ 12 (11,5)/50 vo funkčnej triede B2 (STN 
736110)., 

o cesta č. II/507 z Púchova do Pruského 
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 Cesty III. triedy:  

o 1924 Podvažie – Savčiná, 

o 1923 Pruské – Vršatské Podhradie  

 Komunikácie majú povrchovú úpravu asfaltovú. V telese miestnych komunikácií sú položené 
potrubia na plyn. 

 

Navrhovaný stav 

 V súčasnosti je spracovaná štúdia preložky cesty II. triedy č.507 smerom od Skalky nad Váhom 
cez Nemšovú, Pruské do Dulova, kde sa napojí na súčasnú trasu cesty II/507. Navrhovaná 
kategória cesty je MZ 9,5/70-60 a funkčná trieda B2 ako zberná komunikácia.   

 Cesty III/1924 a lll/1923 ostávajú v pôvodnej  trase v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50 vo funkčnej triede 
B3 (STN 736110).  

 Časť komunikácií vyžaduje strednú opravu (koberec) + odvodnenie. 

 

Železničná doprava 

 

Súčasný stav 

 Riešeným územím prechádza jednokoľajová, neelektrifikovaná železničná trať Nemšová – Lednické 
Rovne. Do roku 2004 bola trať uzavretá, v súčasnosti slúži len nákladnej doprave s frekvenciou cca 
1- 2 vlaky denne.  

Navrhovaný stav 

 ŽSR ako správca trate výhľadovo počíta s jej modernizáciou bez zmeny trasovania. 

 

Letecká doprava 

 

Súčasný stav 

 Katastrálne územie obce Pruské sa nachádza v ochranných pásmach letiska Dubnica (civilné 
športové letisko Slávnica), 

 Zo širšieho hľadiska sú dostupné regionálne verejné letisko pre medzinárodnú dopravu 
v katastrálnom území obce Dolný Hričov (Žilinský kraj) a v Trenčíne regionálne verejné letisko 
Trenčín s vojenskou a civilnou prevádzkou. 

Navrhovaný stav 

 Nie sú navrhované žiadne zmeny oproti súčasnému stavu, je potrebné rešpektovať ochranné 
pásma letiska. 

 

Vodná doprava 

 

Súčasný stav 

 V súčasnom období nie sú podmienky pre prevádzkovanie vodnej dopravy. 
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Navrhovaný stav 

 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja výhľadovo uvažuje s vybudovaním Vážskej vodnej cesty Komárno – 
Žilina. Napojenie riešeného územia na túto vodnú cestu bude umožnené navrhovanou sieťou 
verejných prístavov umiestnených pozdĺž celej plánovanej vodnej cesty. Z hľadiska polohy obce 
Prečín najbližšie prístavy sú plánované v Trenčianskej Teplej a v Žiline. 

 

Statická doprava 

 

Súčasný stav 

 Odstavovanie vozidiel v individuálnej bytovej výstavbe je zabezpečené na vlastných pozemkoch 
a v garážach.  

 Verejné  plochy statickej dopravy sa nachádzajú na parkoviskách pri Obecnom úrade a pred 
Komunitným centrom. V miestnych častiach  Podvažie a Savčiná  nie sú vybudované verejné 
parkoviská. 

 Samostatné parkovacie plochy sú vybudované aj pri jednotlivých zariadeniach občianskej 
vybavenosti (napr. ZŠ - 5 stání) v rámci vlastných areálov.  

 Parkovanie vozidiel je možné v rámci obslužných komunikácií a spevnených plôch.  

Navrhovaný stav 

 Nové parkovacie miesta riešiť v rámci areálov navrhovaných plôch.  

 Samostatné parkovacie plochy sa nenavrhujú. 

 

Elektronické komunikačné siete, miestny rozhlas 

 

Súčasný stav 

 Telekomunikačný systém obce Pruské je pripojený na primárnu oblasť Považská Bystrica a uzlový 
telefónny obvod Dubnica nad Váhom a na sekundárne centrum Žilina. Tento systém je pripojený na 
medzinárodnú telefónnu ústredňu Banská Bystrica. 

  Celá sieť okrem malých koncových úsekov je vedená zemou s vývodmi na stĺpy, z ktorých je 
realizovaný rozvod do domácností, organizácií a objektov výroby. Kábelový rozvod umožňuje 
napojenie na vysokorýchlostný internet.  

 Na námestí je zriadený verejne voľne prístupný wifi hotspot.  

 Obec má vybudovaný miestny rozhlas. Vedený je na betónových stĺpoch s izolovaným vedením 

 Mobilné telefónne siete nie sú v strategickom dokumente riešené. 

Navrhovaný stav 

 Bez zmeny 
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B.II. Údaje o výstupoch 

 

B.II.1. Ovzdušie  

hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika emisií, spôsob 
zachytávania emisií, spôsob merania emisií. 

 

Znečistenie ovzdušia  

 

Súčasný stav 

 Územie celého okresu Ilava je považované za oblasť so strednou úrovňou zaťaženie ovzdušia.  

 V riešenom k.ú. sa nenachádzajú monitorovacie stanice, pre vyhodnotenie kvality ovzdušia boli 
použité údaje najbližšej stanice (Trenčín). Pre stanicu Trenčín v roku 2013 neprekročili limitné 
hodnoty úrovne znečistenia pre PM10, pre PM2.5, pre SO2, ani ostatné znečisťujúce látky. 

 Na produkcii emisií a  s tým súvisiacich koncentráciach prízemného ozónu, NOx a zvýšeného  
prašného spádu sa podieľa automobilová doprava. Producentom prašného spádu je aj nákladná 
doprava súvisiaca so stavebnými činnosťami prebiehajúcimi v území a  taktiež orná pôda 
v mimovegetačnom období.  

 Lokálne je kvalita ovzdušia ovplyvňovaná existujúcimi malými a strednými zdrojmi znečistenia 
nachádzajúcimi sa priamo v intraviláne obce a v jeho širšom okolí.  

 Znečistenie z lokálnych kúrenísk je malé, pretože sa ako palivová základňa používa prevažne plyn. 

 Pri temperovaní budov sa uplatňujú sa aj alternatívne spôsoby (fotovoltaická elektráreň v bývalej 
tehelni - teraz areáli Mikony).  

 Veľké zdroje znečistenia sa v území nenachádzajú.  
 

Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia (rok 2015): 

1. Základná škola 
s materskou školou 
a budova hospicu 

9 ks kotol na zemný plyn, výkon od 0,3 MW do 3,5 MW, ročná spotreba 31993 tisíc m3 
zemného plynu 

2. Stredná odborná škola 
Pruské 

3 ks kotol na zemný plyn, výkon 3 x 300 kW. 

 

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia (rok 2015): 

1. PD Vršatec 
Pruské 

2 ks kotol opravárenská dielňa, výkon 85 kW, palivo drevo, spotreba 11 m3 

1 ks kotol pridružená výroba, výkon 85 kW, palivo drevo, spotreba 16 m3 

3 ks kotol Administratívna budova, výkon 3 x 45 kW, palivo zemný plyn, spotreba 12215 m3 

2. Obec Pruské  1 ks kotol Rapido, 0,047 MW, spotreba 15452 m3, bytovka 158 

1 ks kotol Rapido, 0,047 MW, spotreba 15003 m3, bytovka 159 

2 ks kotol Kultúrny dom, zemný plyn, 2 x 49 kW 

2 ks kotol Obecný úrad, zemný plyn, 1 x 50 kW a 1 x 40 kW. 

3 ks Obvodné zdravotné stredisko, zemný plyn, výkon 2 x 60 kW, 1 x 80 W. 

3. Predajňa COOP 
Jednota  

1 x kotol, zemný plyn, spotreba 6925 m3 

4. MIKONA 
a MIKON, Pruské  

1 x kotol, 45 kW, spotreba 531 m3, zemný plyn, plynový kondenzačný kotol 

2 x kotol 110 kW, spotreba dreva: 150 m3, splyňovací ekologický kotol na spaľovanie dreva 
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Navrhovaný stav 

Riešenie nekonkretizuje nové zdroje znečistenia ovzdušia.  

Podporovať využívanie alternatívnych zdrojov energie. 

 

B.II.2. Voda  

celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd, miesto vypúšťania (recipient, verejná 
kanalizácia, čistiareň odpadových vôd), zdroj vzniku odpadových vôd, spôsob nakladania 

 

Súčasný stav 

 V súčasnosti sú odpadové vody sústreďované v septikoch a žumpách.  

 Územie je bez výrazných znečisťovateľov podzemných vôd.  

 Plošné znečistenie spôsobuje chýbajúca kanalizácia. 

 Medzi lokálne zdroje znečistenia podzemných vôd patria nelegálne skládky odpadov, evidované 
environmentálne záťaže, agrochemikálie z poľnohospodárskej výroby, nezabezpečené hnojiská a 
kompostoviská.  

 

Navrhovaný stav 

 Spracováva sa projektová dokumentácia, kde sa počíta s odkanalizovaním  približne 80 % obce.  

 V návrhu UPN-O Pruské sa navrhuje odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou do ČOV 
Pruské, na základe zmeny projektu: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových 
vôd  okresu Ilava - 1. etapa. Predmetom zmeny je presmerovanie odtoku splaškových odpadových 
vôd z ČOV Dubnica nad Váhom riešených v projekte Aktivita č.4 – pravý breh – kanalizácia - 
líniová stavba na ČOV Pruské riešených v projekte: 2. etapa Pruské – kanalizácia a ČOV. Na ČOV 
Pruské sa napoja obce Pruské, m.č. Podvažie, Bohunice, výhľadovo aj obec Červený Kameň, ktoré 
mali byť napojené na ČOV Dubnica nad Váhom. 

 Neuvažuje sa s odkanalizovaním miestnej časti Savčiná. 

 

B.II.3. Odpady  

celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania s odpadmi 

 

Súčasný stav 

 

 Množstvo odpadu vyprodukovaných v obci Pruské v období rokov 2009- 2013 v (t) 

Názov odpadu Katalógové 
číslo 

Množstvo  
2009 (t) 

Množstvo  
2010 (t) 

Množstvo  
2011 (t) 

Množstvo  
2012 (t) 

Množstvo  
2013 (t) 

Zmesový komunálny 
odpad 

20 03 01 340,89 344,58 351,30 350,62 349,08 

Objemný odpad 20 03 07  19,77 4,12 0 0 0 

Zmiešané obaly 15 01 06  15,26 28,68 9,64 9,44 11,94 

Sklo 20 01 02  19,66 32,08 40,98 26,38 30,56 

Plasty 20 01 39 23,01  23,05 21,44 33,76 15,32 *1 

Žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť 

 
20 01 21 

 
0 

 
0,005  

 
0 

 
0,035 

 
0 
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Názov odpadu Katalógové 
číslo 

Množstvo  
2009 (t) 

Množstvo  
2010 (t) 

Množstvo  
2011 (t) 

Množstvo  
2012 (t) 

Množstvo  
2013 (t) 

Vyradené zariadenia 
obsahujúce 
chlórfluórované uhľovodíky 

 
20 01 23 

 
0 

 
5,60 

 
2,99 

 
3,315 

 
1,63 

Vyradené elektrické a 
elektronické zariadenia iné 
ako uvedené v 20 01 21 a 
20 01 23 obsahujúce 
nebezpečné časti 

 
20 01 35 

 
0 

 
3,28 

 
0,63 

 
1,76 

 
1,10 

Vyradené elektrické a 
elektronické zariadenia iné 
ako uvedené v 20 01 21 a 
20 01 23 a 20 01 35 

 
20 01 36 

 
0 

 
3,71 

 
0,72 

 
1,98 

 
2,46 

Kovy 20 01 40 0 0 6,20 0 0 

Iné rozpúšťadlá a zmesi 
rozpúšťadiel 

 
14 06 03  

 
0 

 
0 

 
0,05 

 
0,04 

 
0 

Kovové obaly 15 01 04 0 0 0 1,57 0 

Viacvrstvové kombinované 
materiály 

 
15 01 05 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3,2 

 
4,0 

Opotrebované pneumatiky 16 01 06 0 0 0 5,24 2,70 

Textílie 20 01 11 0 0 0 3,2 3,40 

Jedlé tuky a oleje 20 01 25 0 0 0 0,189 0,39 

Papier a lepenka 20 01 01  0 *2 0 0 10,52 17,5 

 Zdroj: Obecný úrad Pruské 

 V obci Pruské je zavedený kombinovaný zber komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov.  

 Obec Pruské v súčasnosti vykonáva zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov len 
z obecných pozemkov, pričom BRO je ukladaný na skládku bioodpadu. Dočasná skládku 
bioodpadu bola vytvorená v areáli bývalého poľného hnojiska. Zber a zhodnocovanie bioodpadu 
z domácnosti obec v súčasnosti nezabezpečuje. 

 V rámci projektu „Zelená dedina – komplexný systém zberu separovaných druhov odpadu v obci 
Pruské“, sa zberajú nasledovné komodity: plasty, papier a lepenka, sklo, vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia, drobný stavebný materiál, kovy, biologicky rozložiteľný kuchynský 
a reštauračný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu 
z cintorínov, opotrebované pneumatiky, batérie a akumulátory. Separovaný zber funguje 
prostredníctvom „zberných hniezd“ a je vybudovaný zberný dvor. Obec disponuje veľkoobjemovými 
kontajnermi a vozidlom na zber separovaného odpadu. 

 V katastrálnom území obce je registrovaná jedna bývalá riadená skládka TKO v lokalite „Nad 
Kamenicami“, ktorej prevádzka bola v roku 1997 ukončená a skládka bola uzavretá. Skládka bola  
zrekultivovaná podľa plánu technickej a biologickej rekultivácie. 

 V riešenom území sú zaevidované dve lokality pravdepodobných environmentálnych záťaží 
(register A) 

o bývalá riadená skládka TKO - Podvažie  ev. č. SK/EZ/IL/279 skládka komunálneho odpadu, 
EZ so strednou prioritou  

o družstvo Pruské ev. č.  SK/EZ/IL/280, povrchová úprava kovov (zinkovňa); EZ s vysokou 
prioritou 

 

Navrhovaný stav 

 navrhnúť  kompostáreň na  biologicky rozložiteľný odpad na lokalite spevneného poľného hnojiska 
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 navrhnúť opatrenia na zvýšenie podielu využívaného a zhodnocovaného odpadu a rešpektovať 
opatrenia programu odpadového hospodárstva obce a príslušného VZN obce o odpadoch a 
nakladaní s odpadmi 

 pokračovať v trende znižovania podielu biologicky rozložiteľných odpadov v KO, budovaním  
domácich kompostární a tým prednostne zabezpečovať zhodnocovanie odpadu pred jeho 
ukladaním na skládku 

 pokračovať v procese separovaného zberu odpadu  

o zvyšovať podiel vyseparovaných zložiek 

o zabezpečovať materiálové zhodnotenie vyseparovaných zložiek 

o rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.  

o zvyšovať podiel zapojenia obyvateľov do separovaného zberu  

 

B.II.4. Hluk a vibrácie  

zdroje,  intenzita 

 

Súčasný stav 

 Hlukové zaťaženie železničnou a cestnou dopravou je závislé od frekvencie dopravy, druhu 
dopravných prostriedkov a parametroch trasy. Hluk z dopravy predstavuje environmentálnu záťaž 
postihujúcu takmer každé sídlo a krajinu pozdĺž koridorov zaťažených intenzívnou dopravou. 
Obytné územia sú dostatočne vzdialené od líniových zdrojov hluku, preto zaťaženie v riešenom 
území nie je výrazné. Hlukom z dopravy je ovplyvnená miestna časť Podvažie, hladiny hluku nie sú 
monitorované. 

 Železnice - ich prevádzka z hľadiska generovania hlukovej záťaže sa prejavuje výrazným 
periodickým zvýšením hladiny hluku pri prejazdoch vlakových súprav. Hluková zaťaž nie je 
významná vzhľadom na nízku frekvenciu prejazdov. 

 Zastavané územie obce - je zaťažené miernou až strednou hladinou hluku z bodových zdrojov 
hluku, pričom samotné územie hluk generuje. 

 Stacionárnymi zdrojmi hluku sú areály a prevádzky priemyselnej výroby, píly, kamenárske dielne, 
stolárske prevádzky, a pod. 

 Poľnohospodárske prevádzky – patrí sem poľnohospodársky areál. Hluk generujú 
poľnohospodárske stroje a zariadenia a pridružené činnosti výrobného charakteru v areáli, vrátane 
dopravy, súvisiacej so zásobovaním. 

 V súčasnosti nie sú v dotknutom území v oblasti cestného ťahu realizované žiadne  protihlukové 
bariéry na ochranu obyvateľstva pred hlukovou záťažou. 

Navrhovaný stav 

 Vytvoriť územné predpoklady pre výsadbu stromovej a krovinovej zelene ako protihlukových 
zábran v blízkosti zdrojov hluku a ciest  

 Vytvoriť územné predpoklady pre umiestňovanie stacionárnych zdrojov hluku (výrobné prevádzky) 
vo väčšej vzdialenosti od citlivých oblasti a obytných zón. Obec musí zodpovedne pristupovať pri 
udeľovaní súhlasu na umiestnenie výrobných prevádzok na svojom území, ktoré by svojou 
činnosťou spôsobovali zvýšenú hlukovú záťaž.  
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 Už jestvujúce prevádzky, ktoré svojou činnosťou spôsobujú hluk, musia prijať také technické 
opatrenia, ktoré zabezpečia, že pri vykonávaní svojej činnosti nebudú prekračovať najvyššie 
prípustné hodnoty hluku, vibrácií a žiarenia.  

 

Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí (Nar. vlády SR č. 339/2006) 

Kateg 
územia 
 

Opis chráneného územia 
alebo vonkajšieho 
priestoru 
 

Ref. 
čas. 
inter. 
 

Prípustné hodnoty     (dB) 

Hluk z dopravy Hluk 
z iných 
zdrojov 

Pozemná  
a vodná 
doprava 
LAeq,p 

Železničné 
dráhy 
LAeq,p 

Letecká doprava 

LAeq,p  LASmax,p LAeq,p 

I. 
Územie s osobitnou ochranou pred 
hlukom, napr. kúpeľné miesta, 
kúpeľné a liečebné areály 

deň 
večer 
noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

70 
70 
60 

45 
45 
40 

II. 

Priestor pred oknami obytných 
miestností bytových a rodinných 
domov, priestor pred oknami 
chránených miestností školských 
budov, zdravotníckych zariadení a 
iných chránených objektov,  
rekreačné územie 

deň 
večer 
noc 

 

50 
50 
45 
 

50 
50 
45 
 

55 
55 
45 
 

75 
75 
65 
 

50 
50 
45 
 

III. 
 

Územie ako v kategórii II v okolí 
diaľnic, ciest I. a II. triedy, miestnych 
komunikácií s hromadnou dopravou, 
železničných dráh a letísk, mestské 
centrá 

deň 
večer 
noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60 
60 
50 

85 
85 
75 

50 
50 
45 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie a bez 
chránených vonkajších priestorov, 
výrobné zóny, priemyselné parky, 
areály závodov 

deň 
večer 
noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

95 
95 
95 

70 
70 
70 

 

B.II.5. Žiarenie a iné fyzikálne polia  

tepelné, magnetické a iné – zdroj a intenzita 

 

Súčasný stav 

 Na základe zatriedenia územia podľa radonóveho rizika (Atlas krajiny SR, 2002) patrí riešené 
územie do oblasti so stredným stupňom radónového rizika. Iné zdroje žiarenia a zdroje iných 
fyzikálnych polí sa  neevidujú. 

Navrhovaný stav 

 Stav bez zmeny, nepredpokladá sa vznik žiadnych zdrojov žiarenia a fyzikálnych polí. 

 

 

B.II.6. Doplňujúce údaje  

(napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny.) 

 

Súčasný stav 

 Krajina je antropogénne zmenená, významné zásahy do krajiny predstavuje samotné zastavané 
územie, dopravná a technická infraštruktúra, poľnohospodárska činnosť v krajine, lesohospodárske 
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činnosti. Významnou štruktúrou krajiny sú ovocné sady, v súčasnosti sa obhospodarujú v menšej 
miere. 

 

Navrhovaný stav 

 Rozsiahlejšie terénne úpravy sa nepredpokladajú, predpokladá sa čiastočná zmena štruktúry 
krajiny rozšírením zastavaného územia. Zmena poľnohospodárskeho a lesohospodárskeho 
využívania sa nepredpokladá, pravdepodobne dôjde k zníženiu výmery sadov. 
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C. KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
VRÁTANE ZDRAVIA 

 

I. Vymedzenie hraníc dotknutého územia 

 

Obec Pruské sa nachádza v SZ časti Trenčianskeho kraja v okrese Ilava. Katastrálne územie s celkovou 
rozlohou 1 293 ha má pretiahnutý tvar od severozápadu na juhovýchod a pozostáva z územne  
samostatných  miestnych častí  - Pruské, Podvažie a Savčina. Susedí na severe s obcou Vršatské 
Podhradie, na východe s obcou Tuchyňa a Dulov, na juhu s obcou Košeca a okresným mestom Ilava, na 
východe s obcami Sedmerovec, Bohunice a Krivoklát. 

Riešené územie obce Pruské je rozdelené na zastavané územie obce a územie mimo zastavaného územia 
obce – voľná krajina. 

 

 

II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia – podľa stupňa 

územnoplánovacej dokumentácie 

 
C. II. 1. Horninové prostredie  

geomorfologické pomery (napr. sklon, členitosť), inžiniersko-geologické vlastnosti, geodynamické javy (napr. zosuvy, seizmicita, 
erózia a iné), ložiská nerastných surovín, stav znečistenia horninového prostredia. 

 

Geomorfologické pomery  

 Obec Pruské leží na pravej strane Váhu na styku Bielokarpatského podhoria a Ilavskej kotliny na 

náplavovom kuželi Podhradského potoka. Z geomorfologického hľadiska je územie 

charakterizované pestrým reliéfom.  

 K.ú. obce sa skladá z dvoch častí – zo severnej a južnej. Severná je hornatá a rozprestiera sa na 

svahoch paleogénu, južná časť zaberá aluviálnu plochu starého koryta Váhu.  

 Ilavská kotlina je erózno-tektonického pôvodu, vznikla v tektonickej predispozícii eróznou činnosťou 

Váhu. Zaraďuje sa medzi nízko položené kotliny Slovenska, jej nadmorská výška nepresahuje 300 

m, na nive Váhu 224 m. Vytvára dno Považského podolia a predstavuje poriečnu roveň kotlinovej 

plošiny. Údolné nivné polohy Ilavskej kotliny s miernymi terénnymi depresiami, vyskytujúce sa v 

povodí miestnych potokov postupne prechádzajú cez Bielokarpatské podhorie do pahorkatinného 

až vrchovitého reliéfu Bielych Karpát. 

 
Geologické pomery  

 Riešené územie v južnej časti k.ú. z hľadiska regionálneho geologického členenia zaraďujeme do 
oblasti (pásma) vnútrohorské panvy a kotliny, zóny vnútorné kotliny, do jednotky III rádu Ilavská 
kotlina. Severná časť patrí do oblasti bradlové pásmo a pribradlová oblasť, zóny púchovský úsek. 

 Svahy Bielych Karpát budujú horniny mezozoika a paleogénu bradlového pásma, tvoria ich 
pieskovce, ílovce a zlepence.  

 Považské podolie - Ilavskú kotlinu a Bielokarpatské podhorie budujú horniny bradlového pásma, 
neogénne a kvartérne sedimenty. Zo štruktúrno-geologického hľadiska ju zaraďujeme do 
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neogénnych kotlín s neogénnymi sedimentmi ako piesky až zlepence a slienité íly, ktoré tvoria 
výplň kotlín. 

 V území sa vyskytujú antropogénne sedimenty -  navážky a haldy, tvorené piesčitými a ílovitými 
hlinami až ílmi pri opustenom hlinisku bývalých tehelní. 

 

Inžinierskogeologické rajóny 

V území boli vyčlenené inžiniersko-geologické rajóny: 

 Sf  - rajón flyšoidných hornín 

 Nk - rajón striedajúcich sa súdržných a nesúdržných sedimentov 

 T   - rajón náplavov terasových stupňov 

 F   - rajón údolných riečnych náplavov  

 D – rajón deluviálnych sedimentov  

 Sv – rajón vápencových hornín  
 

Geodynamické javy 

 V území sa nachádza množstvo lokálnych zosuvov, prevažne potenciálnych a stabilizovaných.  

 Veľké potenciálne zosuvy sú zaznamenané v oblasti Dúžav, v okolí Podhradského potoka sú 
mapované stabilizované zosuvy. Menšie stabilizované a potenciálne zosuvy sú zaznamenané 
 západne a východne od zastavaného územia na vyšších terasách.  

 Aktívny zosuv sa nachádza na hornom konci obce, vľavo od cesty na Vršatské Podhradie.  

 K aktivizácii zosuvov dochádza pri nesprávnom využívaní územia, napr. podrezanie päty zosuvu 
cestou, výstavbou, alebo úpravou terénu, odstránenie stabilizujúceho vegetačného krytu 
a podobne. 

 

Erózne javy 

 Intenzívny rozvoj erózie podmieňuje geologická stavba (flyš), energia reliéfu a človek svojou 
činnosťou (porušením alebo odstránením vegetačného krytu, pasením dobytka, výrubom lesov, 
ťažkou kolesovou technikou a pod.).  

 Výmoľová erózia ohrozuje lesné aj poľnohospodárske pôdy. Vzniká v úvalinách, kde sa pri 
prívalových zrážkach prudko zvýši množstvo vody a vymieľa sa podložie. Faktorom pre vznik 
výmoľovej erózie sú nespevnené poľné cesty, erodované chodníky, lesné cesty poškodzované 
ťažkými mechanizmami, a pod. Výmoľová erózia spolupôsobí pri vzniku alebo aktivizácii zosuvov. 
V niektorých zosuvoch hlboké ryhy drénujú zosuvné masy a prispievajú tak k ich stabilizácii. 

 Bočná erózia tokov sa uplatňuje na horných úsekoch tokov, vzhľadom na ich bystrinný charakter, 
kde hlavne počas vysokých prietokov je narúšaná stabilita brehov.  

 

Seizmicita územia 

 Z hľadiska ohrozenia územia seizmicitou (Atlas krajiny SR, 2002) je celé riešené územie zaradené 
do 7º stupnice makroseizmickej intenzity (MSK-64). Uvedenému stupňu v území odpovedá 
špičkové zrýchlenie na skalnatom podloží 1,0 – 1,29 m.s-2. 
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Ložiská nerastných surovín 

 Z nerastných surovín sa v k.ú vyskytovali tehliarske suroviny (lokalita na Lipovke a Chrasti, 
dobývací priestor pod názvom Tuchyňa – Pruské), kde sa ťažili eolitické hliny, vhodné na výrobu 
priečne dierovaných a dvojdierových tehál. V súčasnosti je dobývací priestor aj tehelňa zrušená. 
Celé hlinisko aj haldy v okolí sú porastené vegetáciou, ťažobné jamy boli revitalizované na 
mokrade. 

 

Znečistenie horninového prostredia  

 Nie je zaznamenané. 

 Medzi lokálne zdroje kontaminácie pôd a horninového prostredia patria najmä nelegálne skládky 
odpadov, evidované environmentálne záťaže, agrochemikálie z poľnohospodárskej výroby a imisné 
zaťaženie okolia ciest z dopravy. 

 

 

C. II. 2. Klimatické pomery  

zrážky, teplota, veternosť 

 
Teplota 

 Pre územie okresu Ilava podľa Šťastný a kol. (Atlas krajiny SR, 2002) za roky 1961 až 1990 sú 
uvádzané priemerné teploty v januári od -2 do -5 °C, zonálne na okrajoch kotliny -4 až -5 °C.  

 Priemerná teplota v júli za uvedené obdobie dosahuje 14 až 19 °C, na okrajoch 14 až 16 °C. 
Priemerná ročná teplota sa za roky 1961 až 1990 pohybuje v rozsahu 4 až 9 °C, v úzkej zóne po 
krajoch 6 až 7 °C. V údolných častiach sa počet vyskytujúcich letných dní pohybuje okolo 30 až 40 
dní, vo vrcholových častiach sa takmer nevyskytujú.  

 
Zrážky 

 Najväčšie úhrny zrážok v Ilavskej kotline sa vyskytujú v mesiacoch jún - júl a najnižšie úhrny zrážok 
sú v mesiacoch január – marec. V súvislosti s rozdielmi v nadmorskej výške v území majú priľahlé 
svahy Bielych Karpát zrážky v priemere o niečo vyššie.  

 Počet dní so snehovou pokrývkou za roky 1961 – 1990 sa pohybuje od 60 do 80 dní za rok 
v Ilavskej kotline, v okrajovej zóne je to však až od 80 do 100 dní ročne a smerom k pohoriam 
v studených okrskoch až 120 dní. Celkové ročné úhrny zrážok sa v tom istom období pohybujú od 
700 do 900 mm ročne, v okrajových častiach dosahujú 800 až 900 mm, lokálne v severných 
oblastiach až do 1000 mm ročne.  

 
Vietor 

 Rýchlosť vetra a smery jeho vzdušného prúdenia sú závislé od reliéfu terénu a premenlivosti 
počasia. Prevládajúce smery vetra, ktoré podmieňujú pohyby vzdušných más zohrávajú dôležitú 
úlohu aj pri distribúcií zrážok. Ilavská kotlina s ohľadom na geografické a geomorfologické danosti 
sa radí medzi kotliny s nevhodnými rozptylovými podmienkami. V hlavnej časti kotliny prevládajú 
vetry JZ - SV alebo naopak. Na otvorených vyššie položených priestranstvách prevládajú západné 
vetry. Priemerná rýchlosť vetra za rok sa pohybuje okolo 2 m/s, kde v letných mesiacoch  je o niečo 
vyššia. 
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C. II. 3. Ovzdušie (stav znečistenia ovzdušia) 

 

 Stav ovzdušia v riešenom území je ovplyvnený najmä existenciou lokálnych a regionálnych zdrojov 
znečisťovania ovzdušia a dopravou.  

 Na území obce ani v jej okolí nie je vybudovaný monitorovací systém sledujúci kvalitu ovzdušia. 
Najbližšie monitorovacia  stanica je v Trenčíne.  

 Za najväčší problém v okrese možno považovať stúpajúci výskyt oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého 
v ovzduší. Pozitívom je klesajúci trend oxidu siričitého.  

 Významný podiel na celkovom znečistení ovzdušia v širšom okolí majú veľké zdroje znečisťovania. 
V obci sa v súčasnosti veľké zdroje znečistenia nevyskytujú. V minulosti sa tu nachádzali pomerne 
významní znečisťovatelia – Severoslovenské tehelne, Zinkovňa v areáli PD, veľmi nevyhovujúca 
bola i palivová základňa.  

 Za posledné obdobie došlo k zásadným zmenám  - plynofikácii obce, zavedeniu prísnejších 
opatrení v areáli PD, zrušenie výroby v tehelni a k zriadeniu nového priemyselného areálu Mikon, 
kde boli inštalované fotovoltaické panely na zásobovanie vlastného areálu elektrinou. 

 
C. II. 4. Vodné pomery  
 
Podzemné vody (vrátane geotermálnych, minerálnych vôd ) 
 
 Z podzemných vôd sú v k. ú. Pruské vyčlenené útvary podzemných vôd: 

 SK2001800F Puklinové podzemné vody z časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti 

povodia Váh. Dominantným kolektorom podzemných vôd je striedanie pieskovcov a ílovcov (flyš), 

sliene, slieňovce, pieskovce, bridlice a zlepence.  Priepustnosť je puklinová. Do tohto útvaru patrí 

celé riešené územie.. 

 SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho 
prítokov, kde dominantné zastúpenie kolektora predstavujú aluviálne a terasové štrky, piesčité 
štrky, piesky, glacifluviálne sedimenty a proluviálne sedimenty. Priepustnosť je pórová.  

 Nie je vyčlenený žiadny útvar geotermálnych vôd. 
 
Povrchové vody (vodné toky, vodné plochy),  

 Územie spadá do povodia  rieky Váh.  Z hľadiska typu režimu odtoku  (Atlas krajiny SR, 2002)  patrí 
územie do vrchovinovo - nížinnej oblasti s dažďovo - snehovým typom režimu odtoku.  

 Hlavným tokom v riešenom území je Podhradský potok, (útvar povrchových vôd č. SKV0445), ktorý 
tvorí os katastrálneho územia. Je to pravostranný prítok Váhu.  

 Južnú hranicu k.ú. tvorí ľavý breh starého koryta rieky Váh. Váh do riešeného územia nezasahuje,   

 Na hranici s k.ú. Bohunice tečie Chmelinský potok. Ďalší tok v území je Ohradský potok, ktorý má 
nízky a nevyrovnaný prietok, často vysychá a končí v ploche ornej pôdy, kde vsakuje do štrkovitého 
podložia. Pri týchto tokoch sú vybudované hrádze.  

 Všetky korytá potokov sú problémové pri prívalových zrážkach a náhlom topení snehu, toky často 
vybrežujú a ohrozujú zastavané územie. Dôležitým projektom bol preto protipovodňový systém, 
realizovaný v roku 2012.  

 Prirodzené vodné plochy sa nevyskytujú, medzi umelé vodné plochy patrí bývalá ťažobná jama 
tehelne, ktorá po ukončení ťažby bola revitalizovaná na mokraď. 
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Pramene a pramenné oblasti vrátane termálnych a minerálnych prameňov 

 Pramene, určené na zásobovanie pitnou vodou sa v riešenom území nevyskytujú.  

 Pitnú vodu poskytuje VZ Vrt Pruské, s vyhláseným ochranným pásmom. 

 

Vodohospodársky chránené územia 

 Minerálne, geotermálne zdroje vôd,  chránené vodohospodárske oblasti a chránené oblasti určené 
na rekreáciu, vrátane vôd vhodných na kúpanie a povodia vodárenských tokov sa na území obce 
nenachádzajú. 

 

Citlivé a zraniteľné oblasti 

 Citlivé oblasti -. Podľa nariadenia vlády č. 617/2004 Z. z sú za citlivé oblasti vyhlásené vodné útvary 
povrchových vôd, v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín 
k nežiaducemu stavu kvality vôd, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné ako 
vodárenské zdroje a ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia 
vypúšťaných odpadových vôd. Citlivou oblasťou sú vodné útvary povrchových vôd na celom území 
SR.  

 Zraniteľné oblasti - sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých zrážkové vody odtekajú do 
povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia 
ako 50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Podľa nariadenia vlády SR č. 617/2004 
Z. z., prílohy č. 1, k zraniteľným oblastiam patrí aj k. ú. Pruské. Poľnohospodárske subjekty 
hospodáriace v spomínaných územiach sú povinné rešpektovať osobitné zásady hospodárenia, 
Kódex správnej poľnohospodárskej praxe. V zraniteľných oblastiach sa na základe súboru 
pôdnych, hydrologických, geografických a ekologických parametrov určili pre každý 
poľnohospodársky subjekt 3 kategórie obmedzení hospodárenia. V území katastra obce Pruské je 
v skupine zraniteľných oblastí zaradený 1 užívateľ. Na kataster obce sa vzťahujú obmedzenia 
všetkých troch kategórií:  A - produkčné bloky s najnižším  stupňom obmedzenia hospodárenia, 
kategória B – produkčné bloky  so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia a kategória C – 
produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia hospodárenia. 

 

Vodárenské a vodohospodársky  významné toky 

 Vodárenské zdroje v riešenom území nie sú vyhlásené. 

 Ako vodohospodársky významný je zaradený len vodný tok Váh, priamo do riešeného územia 
nezasahuje. 

 

Stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd. 

 V súlade s požiadavkami RSV sa od roku 2007 sa monitorovanie kvality podzemných vôd vykonáva 
na základe ohraničenia útvarov podzemných vôd pre každé povodie. 

 SK1000500P  Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho 

prítokov. Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu a jeho prítokov severnej časti 

oblasti povodia Váh sú ovplyvňované antropogénnou činnosťou najmä v sídelných aglomeráciách 

ako Považská Bystrica a Trenčín. Riečne náplavy Váhu od Považskej Bystrice po Veľké Bierovce 

patria medzi znečistenejšie alúviá v danom útvare, kde boli z parametrov kvality prekročené 

ukazovatele NH4+ . Koncentrácie stopových prvkov neboli prekročené v žiadnom z pozorovaných 
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objektov. Vplyv antropogénneho znečistenia na podzemné vody kvartérnych dokumentujú aj 

nadlimitné hodnoty špecifických organických látok.  

 

 

 

 

 

2. SK2001800F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny 

oblasti povodia Váh). 

K prekročeniu limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov znečistenia v riešenom území nedošlo. 

 

 

 

 

 

Zdroje znečistenia vôd 

 V obci zatiaľ chýba kanalizácia, odpadové vody sa zneškodňujú v septikoch a žumpách, ktoré 

vyúsťujú do recipientov a podmoku.  

 Medzi lokálne zdroje znečistenia podzemných vôd patria najmä nelegálne skládky odpadov, 

evidované environmentálne záťaže, agrochemikálie z poľnohospodárskej výroby, nezabezpečené 

hnojiská a kompostoviská.  
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C. II. 5. Pôdne pomery 

pôdny typ, pôdny druh a bonita, stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu, kvalita a stupeň znečistenia 
pôd 

 

Pôdne typy  

 01 fluvizeme typické karbonátové, ľahké v celom profile, vysýchavé- FMmc  

 02 fluvizeme typické karbonátové, stredne ťažké- FMmc 

 06 fluvizeme typické, stredne ťažké- FMm 

 07 fluvizeme typické, ťažké- FMm 

 14 fluvizeme stredne ťažké až ľahké, plytké- FM.  

 48 hnedozeme luvizemné na sprašových hlinách a polygénnych hlinách často s prímesou skeletu, 
stredne ťažké- HMl 

 56 luvizeme pseudoglejové až pseudogleje luvizemné na sprašových a polygénnych         hlinách, 
na povrchu stredne ťažké- LMg až PGI  

 70 kambizeme pseudoglejové na flyši, ťažké až veľmi ťažké- KMg 

 84 kambizeme pseudoglejové na výrazných svahoch; 12- 25°, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké) 

 85 luvizeme pseudoglejové až pseudogleje luvizemné na polygénnych hlinách so skeletom,  
stredne ťažké- LMg až PGI. 

 87 rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencoch a dolomitoch, stredne 
ťažké až  ťažké (veľmi ťažké)- RAm, Rak 

 90 rendziny typické, plytké, stredne ťažké až ľahké- RAm  

 92 rendziny typické na výrazných svahoch: 12- 25°, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké)- RAm 

 97 litozeme a rankre (extrémne skeletovité pôdy), obsah skeletu v celom profile nad 80 % 

 00 pôdy na zrázoch nad 25° (bez rozlíšenia typu pôdy) 
 

Pôdne druhy 

Podľa percentuálneho obsahu jednotlivých zrnitostných frakcií sa pôdy triedia na tzv. pôdne druhy.  
Z hľadiska zrnitosti  sa v území vyskytujú pôdy: 

 stredne ťažké pôdy (hlinité) 

 ľahké pôdy (piesočnaté a hlinotopiesočnaté) 

 ťažké pôdy (ílovitohlinité) 

 stredne ťažké pôdy-ľahšie (piesočnatohlinité) 
 

Prehľad BPEJ 

kód 
BPEJ 

Skupina 
BPEJ 

Kód 
regiónu 

Hlavná pôdna jednotka 
Kód 

skeletnatosti 

Kód 
hĺbky 
pôdy 

Zrnitosť 

0202002 2 02 
FMmc – fluvizeme typické karbonátové,   
stredne ťažké 

0 0 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0202042 5 02 
FMmc – fluvizeme typické karbonátové,   
stredne ťažké 

2 1 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0205011 7 02 
FMm – fluvizeme typické, ľahké v celom  
profile, vysýchavé 

1 0 ľahké pôdy 
(piesočnaté 
a hlinotopies) 

0206002 3 02 
FMm – fluvizeme typické, stredne ťažké 0 0 stredne ťažké 

pôdy (hlinité) 

0214061 6 02 FM – fluvizeme (typ), stredne ťažké až  ľahké, 2,3 2 ľahké pôdy 
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kód 
BPEJ 

Skupina 
BPEJ 

Kód 
regiónu 

Hlavná pôdna jednotka 
Kód 

skeletnatosti 

Kód 
hĺbky 
pôdy 

Zrnitosť 

plytké (piesočnaté 
a hlinotopies) 

0214062 6 02 
FM – fluvizeme (typ), stredne ťažké až   
ľahké, plytké 

2,3 2 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0257402 6 02 
PGm – pseudogleje typické na sprašových  
a polydénnych hlinách, na povrchu stredne ťažké 
až ťažké (veľmi ťažké) 

0 0 
stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0297061 9 02 
LI, RN – litozeme a rankre (extrémne   
skeletovité pôdy) 

2,3 2 ľahké pôdy 
(piesočnaté 
a hlinotopies) 

0757002 6 07 
PGm – pseudogleje typické na sprašových  
a polydénnych hlinách, na povrchu stredne ťažké 
až ťažké (veľmi ťažké) 

0 0 
stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0757202 6 07 
PGm – pseudogleje typické na sprašových  
a polydénnych hlinách, na povrchu stredne ťažké 
až ťažké (veľmi ťažké) 

0 0 
stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0758673 8 07 
LMg, PG – luvizeme pseudoglejové 
a pseudogleje, erodované na výrazných svahoch: 
12-25°, stredne ťažké, ťažké 

0,1 0,1,2 
ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0763445 6 07 
KMm – kambizeme typické na minerálne 
bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké 

2 1 stredne ťažké 
pôdy-ľahšie (pie-
sočnatohlinité 

0769215 5 07 
KMg – kambizeme pseudoglejové na flyši, 
stredne ťažké 

1 0 stredne ťažké 
pôdy-ľahšie (pie-
sočnatohlinité 

0769412 7 07 
KMg – kambizeme pseudoglejové na flyši, 
stredne ťažké 

1 0 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0769415 7 07 
KMg – kambizeme pseudoglejové na flyši, 
stredne ťažké 

1 0 stredne ťažké 
pôdy-ľahšie (pie-
sočnatohlinité 

0782672 9 07 
KM – kambizeme (typ) na flyši, na výrazných 
svahoch: 12-25°, stredne ťažké až ťažké 

0,1 0,1,2 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0787413 7 07 

RAm, Rak – rendziny typické a rendziny 
kambizemné, stredne hlboké na vápencoch 
a dolomitoch, stredne ťažké až ťažké (veľmi 
ťažké) 

1 0 
ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0789413 6 07 
PGm – preudogleje typické na polygénych 
hlinách so skeletom, stredne ťažké až ťažké 

1 0 ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0790462 8 07 
RAm – rendziny typické, plytké, stredne ťažké až 
ľahké 

2,3 2 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0800892 9 08 
pôdy na zrázoch nad 25° (bez rozlíšenia typu 
pôdy) 

0,1,2,3 0,1,2 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0863212 5 08 
KMm – kambizeme typické na minerálne 
bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké 

1 0 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0864213 6 08 
KMm – kambizeme typické na minerálne 
bohatých zvetralinách flyša, ťažké 

1 0 ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0864413 7 08 
KMm – kambizeme typické na minerálne 
bohatých zvetralinách flyša, ťažké 

1 0 ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0870413 7 08 
KMg – kambizeme preudoglejové na flyši, ťažké 
až veľmi ťažké 

1 0 ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0882682 9 08 
KM – kambizeme (typ) na flyši, na výrazných 
svahoch: 12-25°, stredne ťažké až ťažké 

2,3 0,1,2 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0882683 9 08 
KM – kambizeme (typ) na flyši, na výrazných 
svahoch: 12-25°, stredne ťažké až ťažké 

2,3 0,1,2 ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0887242 7 08 

RAm, Rak – rendziny typické a rendziny 
kambizemné, stredne hlboké na vápencoch 
a dolomitoch, stredne ťažké až ťažké (veľmi 
ťažké) 

2 1 
stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 
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kód 
BPEJ 

Skupina 
BPEJ 

Kód 
regiónu 

Hlavná pôdna jednotka 
Kód 

skeletnatosti 

Kód 
hĺbky 
pôdy 

Zrnitosť 

0887442 8 08 

RAm, Rak – rendziny typické a rendziny 
kambizemné, stredne hlboké na vápencoch 
a dolomitoch, stredne ťažké až ťažké (veľmi 
ťažké) 

2 1 
stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0892683 9 08 
RAm – rendziny typické na výrazných svahoch: 
12-25°, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké) 

2,3 0,1,2 ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0892882 9 08 
RAm – rendziny typické na výrazných svahoch: 
12-25°, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké) 

2,3 0,1,2 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

0892883 9 08 
RAm – rendziny typické na výrazných svahoch: 
12-25°, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké) 

2,3 0,1,2 ťažké oôdy 
(ílovitohlinité) 

0992682 9 09 
RAm – rendziny typické na výrazných svahoch: 
12-25°, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké) 

2,3 0,1,2 stredne ťažké 
pôdy (hlinité) 

 

Náchylnosť na mechanickú a chemickú degradáciu 

Vodná erózia 

 patrí medzi hlavné prejavy fyzikálnej degradácie poľnohospodárskych pôd. Intenzívny rozvoj erózie 
podmieňuje geologická stavba (flyš), energia reliéfu a človek svojou činnosťou (porušením alebo 
odstránením vegetačného krytu, pasením dobytka, výrubom lesov, ťažkou kolesovou technikou 
a pod.). 

 Plošná vodná erózia ohrozuje orné pôdy na svahoch. V riešenom území sú potenciálnou eróziu 
ohrozené poľnohospodárske pôdy na svahoch so sklonmi nad 3°. Rozhodujúcim činiteľom je okrem 
sklonových pomerov pôdny vegetačný kryt. Reálne sa plošná erózia pôdy prejavuje tam, kde sa 
vyskytuje orná pôda na svahoch so sklonom viac ako 3° a neprimerane dlhou neprerušenou dĺžkou 
svahu. Reálna erózia je zmiernená súčasným využívaním svahovitých pozemkov, ktoré sú 
porastené trvalými trávnymi porastmi, prípadne krovinovou vegetáciou. Veľkoplošné orné pôdy na 
nive Váhu v rovinatom teréne, nie sú ohrozované eróziou. Na eróziu sú náchylné najmä 
kambizeme pseudoglejové a pseudogleje.  

 Výmoľová erózia ohrozuje lesné aj poľnohospodárske pôdy a spolupôsobí pri vzniku alebo 
aktivizácii zosuvov..  

 Bočná erózia tokov sa uplatňuje na horných úsekoch tokov, vzhľadom na ich bystrinný charakter, 
kde hlavne počas vysokých prietokov je narúšaná stabilita brehov. 

 
Veterná erózia  

 V danom území sa výraznejšie neprejavuje.  
 

Znečistenie pôd 

 Podľa mapy Kontaminácia pôd sa v riešenom území vyskytujú pôdy zaradené do kategórie 
nekontaminované pôdy, a to relatívne čisté pôdy resp. mierne kontaminované pôdy, kde geogénne 
podmienený obsah niektorých rizikových prvkov dosahuje limitné hodnoty A, A1, teda pôdy 
nekontaminované.  

 Medzi lokálne zdroje kontaminácie pôd patria najmä nelegálne skládky odpadov, staré 
environmentálne záťaže a znečistenie spôsobené nadmerným používaním pesticídov. 
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C. II. 6. Fauna, flóra 

kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika, chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy, významné 
migračné koridory živočíchov 

 
Rastlinstvo 

 Potenciálnu prirodzenú vegetáciu riešeného územia podľa Atlasu krajiny SR (Maglocký, Š.,2002) 
tvoria porasty nasledovných spoločenstiev: 

o jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy) – niva Váhu 

o jelšové lesy na na nivách podhorských a horských vodných tokov – nivy potokov, 
stekajúcich zo svahov Bielych Karpát 

o karpatské dubovo-hrabové lesy  - svahy pohoria Bielych Karpát 

o dubové a cerovo-dubové lesy – ostrovčekovito na vyšších terasách Váhu 

o bukové a jedľovo-bukové lesy – ostrovčekovito v severných častiach katastra 

o bukové lesy na vápencových a dolomitových podložiach – najsevernejšie polohy 
katastrálneho územia smerom k Vršatskému Podhradiu. 

 Listnaté lesné porasty tvoria porasty buka s prímesou jedle, javora horského, smreka a iných drevín 
Acer campestre (javor poľný), Acer platanoides (javor mliečny), Acer pseudoplatanus 
(javor horský), Carpinus betulus (hrab obyčajný), Cerasus avium (čerešňa vtáčia), Fagus sylvatica 
(buk lesný), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly, Quercus petraea (dub zimný), Sorbus aucuparia 
(jarabina vtáčia), Tilia cordata (lipa malolistá). 

 Drevinové zloženie lesov v údoliach tokov predstavujú jelšové porasty, v stromovej vrstve tu 
nájdeme jelšu lepkavú, jelšu sivú, vŕbu bielu, jaseň štíhly, v krovinovej vrstve rôzne vŕby, bylinná 
vrstva je bohatá na hygrofilné a nitrofilné druhy. 

 V lúčno-pasienkových porastoch v území sa vyskytujú bežné druhy, ako sú napr. druhy Dactylis 
glomerata (reznačka laločnatá), Alopecurus pratensis (psiarka lúčna), Anthoxanthum odoratum 
(tomka voňavá), Festuca pratensis (kostrava lúčna), Festuca rubra (kostrava červená), Achillea 
millefolium agg. (rebríček obyčajný), Aegopodium podagraria (kozonoha hostcová), Agrostis 
capillaris (psinček tenučký), Hypericum maculatum (ľubovník škvrnitý), Hypericum perforatum 
(ľubovník bodkovaný), Lathyrus pratensis (hrachor lúčny), Primula veris (prvosienka jarná), 
Ranunculus acris (iskerník prudký),  

 V nevyužívaných lúčnych porastoch začínajú prebiehať sukcesné procesy a začína sa meniť 
druhové zloženie. Do porastov prenikajú mohutné trávy, neskôr niektoré lesné byliny a kry. Z tráv 
sa v počiatočných fázach sukcesie v území uplatňujú najmä Brachypodium pinnatum (mrvica 
peristá), Brachypodium sylvaticum (mrvica lesná) a Calamagrostis epigejos (smlz kroviskový). 
V krovinnom poschodí sa vyskytujú Clematis vitalba (plamienok plotný), Cornus mas (drieň 
obyčajný), Corylus avellana (lieska obyčajná), Crataegus monogyna agg. (hloh jednosemenný), 
Frangula alnus (krušina jelšová), Ligustrum vulgare (zob vtáčí), Populus tremula (topoľ osikový), 
Prunus spinosa (slivka trnková), Rosa canina agg. (ruža šípová), Salix caprea (vŕba rakytová), 
Sambucus nigra (baza čierna), Swida sanguinea (svíb krvavý), Viburnum lantana (kalina 
siripútková), Viburnum opulus (kalina obyčajná).  

 Podmáčané lokality sa nachádzajú na nivách potokov a prameniskách. Z rastlinných druhov sa 
vyskytujú: Caltha palustris (záružlie močiarne), Carex hirta (ostrica srstnatá), Cirsium oleraceum 
(pichliač zelinný).  

 Veľmi cenný genofond je viazaný na staré vysokokmenné sady. 
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Živočíšstvo 

 V riešenom území je zastúpenie z veľkých cicavcov najmä jelenia zver, diviaky, srnčia zver, 
zriedkavo sa zaznamenal návrat medveďa hnedého (Ursus arctos) a rysa ostrovida (Lynx lynx). 
Pravidelne sa vyskytuje líška obyčajná (Vulpes vulpes), kuna skalná (Martes foina), kuna lesná 
(Martes martes), jazvec obyčajný (Meles meles), zriedkavo vydra riečna (Lutra lutra), či mačka divá 
(Felis sylvestris).  

 Z drobných cicavcov je vzácny výskyt piskora vrchovského (Sorex alpinus) na Vršatci, skryto žije 
myška drobná (Micromis minutus), pĺšik lieskový (Muscardinus avellanarius), plch obyčajný (Glis 
glis).  

 Zo vzácnejších vtákov sa vyskytuje drozd kolohrivý (Turdus torquatus) krkavec (Corvus corax), 
sokol myšiar (Falco tinnunculus), myšiak hôrny (Buteo buteo), jastrab veľký (Accippiter gentilis), 
bocian čierny (Ciconia nigra), viaceré druhy sov. Veľmi poklesol výskyt dudka chocholatého (Upupa 
epops), prepelice poľnej (Coturnix coturnix),chrapkáča poľného (Crex crex).  

 Z plazov sú zastúpené najmä jašterica múrová (Lacerta muralis), jašterica obyčajná (Lacera agilis), 
slepúch lámavý (Anguis fragilis), užovka obyčajná (Natrix natrix), užovka hladká (Coronella 
austriaca), užovka stromová (Elaphe longissima).  

 Z obojživelníkov sa hojne vyskytuje salamandra obyčajná (Salamandra salamandra), menej mloky 
(Triturus vulgaris, Triturus cristatus), ropucha obyčajná (Bufo bufo).  

 V starých sadoch sa vyskytuje vzácne živočíšstvo viazané na ne. Niektorým druhom sady poskytujú 
hniezdne možnosti, napríklad výrik lesný (Otus scops), plamienka driemavá (Tyto alba), ďateľ 
hnedkavý (Dendrocopos syriacus), iným aj potravu. Sady v Pruskom sa využívajú ako zvernica pre 
muflóniu zver. 

 

C. II. 7. Krajina 

štruktúra, typ, scenéria, stabilita, ochrana. 

 

 Štruktúru krajiny, fyziognómiu a dynamiku vývoja územia určuje a ovplyvňuje predovšetkým 
historický vývoj územia, aktuálne silne podmienený ústupom intenzívnej poľnohospodárskej výroby 
a rozvojom dopravy a priemyslu.  

 Riešené územie sa nachádza v dvoch výrazne odlišných krajinných celkoch. Kotlinová časť územia 
je rovinatá, s veľkoplošnou ornou pôdou, ktoré rozdeľujú regulované vodné toky a miestne 
komunikácie, cesty a železnice. Sídlo a miestne časti majú kompaktnú štruktúru, prevláda vidiecky 
typ osídlenia, vysoké je zastúpenie sadov a záhrad. Krajinu fragmentujú nadzemné línie 
elektrického vedenia.  

 Celý severný horizont uzatvára pohorie Bielych Karpát. Najvýraznejšou dominantou na severe sú 
bradlá Vršatca, ktoré sa vypínajú nad obcou Vršatské Podhradie. Na nich bol vystavený Vršatský 
hrad, ktorého ruina je významnou historickou pamiatkou. Južný horizont v širokom zábere ponúka 
pohľad na poľnohospodársku, antropicky premenenú krajinu Ilavskej kotliny, kde dominuje 
dopravná infraštruktúra, diaľnica a okresné mesto Ilava s dominantou Ilavského hradu. Veľmi 
výraznou dominantou je rieka Váh, staré koryto meandruje, je doplnené vodnými plochami 
štrkovísk a sprievodnou zeleňou,  rovnú líniu tvorí Vážsky kanál. 
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 Pahorkatina predhoria Bielych Karpát sa vyznačuje mozaikovou štruktúrou, kde sa striedajú lúky, 
lesy a orná pôda, s menšími a strednými sídlami. Lesné pozemky nie sú kompaktné, striedajú sa 
s trávnymi porastmi, na lúkach sa vyskytujú pestré formácie nelesnej drevinovej vegetácie, 
z ktorých sú významné výrazné líniové brehové porasty miestnych tokov.  

 Charakteristický prvkom krajinnej štruktúry sú sady na svahoch Bielych Karpát.  

 V členitom teréne prírodno – kultúrnej krajiny sa vysokou diverzitou prírodných stanovíšť a pestrou 
faunou a flórou vyznačuje dolina Podhradského potoka s mozaikou lúk, pasienkov, ornej pôdy 
a lesov.  

 Z hľadiska ekologickej stability a biodiverzity územia sú najstabilnejšími a najvýznamnejšími 
krajinnými prvkami lesné listnaté a zmiešané spoločenstvá. Ekologicky menej stabilné sú komplexy 
monokultúr.  

 Mozaiky lúk, pasienkov, ornej pôdy, sadov, záhrad a NDV tvoria prechodné pásmo medzi 
stabilnými lesnými spoločenstvami a rozsiahlou, málo stabilnou, poľnohospodársky využívanou 
krajinou, ich stabilita je tiež pomerne vysoká, vyžaduje si však extenzívny manažment.  

 Významnou štruktúrou v krajine zvyšujúcou ekologickú stabilitu sú líniové porasty – brehové 
porasty, porasty remízok, medzí.  

 Ako ekologicky nestabilné územie sa javí územie nivy Váhu - nečlenená monotónna oráčinová 
krajina s dominanciou veľkoblokových polí, urbánna krajina sídla, vysoká koncentrácia 
priemyselných stavieb, koncentrácia líniových bariér (dopravné koridory, koridory sietí, derivačný 
kanál).  

 Strednú až nízku krajinno-ekologickú významnosť má zastavané územie ktoré obsahuje fragmenty 
sídelnej zelene a záhrady.  

 Veľmi nízky stupeň ekologickej stability majú zastavané územia s prevažujúcim priemyselnými 
stavbami, kde sú spevnené veľké súvislé plochy pôdy bez zelene a možnosti vsakovania 
zrážkových vôd a kde nie sú vytvorené podmienky pre existenciu bioty okrem synatropných druhov 
hlodavcov a hmyzu.   

 

C. II. 8. Chránené územia, chránené stromy a ochranné pásma podľa osobitných predpisov,  

územný systém ekologickej stability  

 

Chránené územia   

napr. národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, 
európska sústava chránených území (Natura 2000)   

 V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z na väčšine riešeného územia území platí stupeň ochrany č.1 – 
všeobecná ochrana prírody.  

 Do katastra obce Pruské zasahuje CHKO Biele Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany.  

 Maloplošné chránené územia so  stupňom ochrany 3 – 5 ako sú prírodné rezervácie, prírodné 
pamiatky a chránené areály  sa v riešenom území nenachádzajú.  

 V území sa nenachádzajú ani žiadne lokality chránené podľa medzinárodných dohovorov 
(Ramsarský dohovor, Dohovor UNESCO...)  

 V riešenom území nie sú vyhlásené zatiaľ žiadne územia Natura 2000. Perspektívne sa pripravuje 
rozšírenie siete území Natura 2000 (etapa C). Malým výbežkom na západnom okraji katastra na 
hranici s k.ú. Bohunice zasahuje: 
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o Pripravované SKUEV 0806 Babiná (etapa C), navrhovaná výmera 40,004 ha, výskyt 
európsky významných druhov  - priadkovec trnkový (Eriogaster catax), ohniváčik veľký  
(Lycaena dispar), biotopy európskeho významu: 6210 Suchomilné travinno – bylinné 
a krovité porasty na vápnitom sustráte s významným výskytom druhov čeľade 
Orchideaceae, 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky. 

 
Chránené stromy 

 Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 49 sú vyhlásené za chránené stromy 
Tisy v Pruskom - ev. č. štátneho zoznamu: S 75, druh: tis obyčajný (Taxus baccata L.), 2 ks, 
ochranné pásmo 2. stupeň ochrany. 

 

Územný systém ekologickej stability územia 

 Pre riešené územie je platný Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Ilava (SAŽP, 
2013). 

 V zmysle dokumentácie RÚSES sú v území vyčlenené nasledovné prvky ekologickej siete: 
o Nadregionálne biocentrum NRBc Vršatské bradlá (VI. NRBc) 
o Nadregionálny biokoridor II. NRBk Váh 
o Interakčný prvok G/9 Dolina Podhradského potoka 

 Miestny územný systém ekologickej stability nebol spracovaný. 
 
 
C. II. 9. Obyvateľstvo 

demografické údaje (napr. počet dotknutých obyvateľov, veková štruktúra, zdravotný stav, zamestnanosť, vzdelanie),  
sídla 
aktivity (poľnohospodárstvo, priemysel, lesné hospodárstvo, služby, rekreácia a cestovný ruch),  
infraštruktúra (doprava, produktovody, telekomunikácie, odpady a nakladanie s odpadmi). 

 

Demografické údaje  
 

Počet obyvateľov 

 Vývoj počtu obyvateľov podľa pohlavia  

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Muži                1101 Muži                1107 Muži                1116                   Muži                1122                   Muži                1133 

Ženy                1088 Ženy                1078 Ženy                1083                 Ženy                1090                Ženy                1111 

Spolu               2189 Spolu               2185 Spolu               2199 Spolu               2212 Spolu               2244 

 K 31.12. 1998 bol stav obyvateľstva 2740.  

 V roku 2000 žilo v Pruskom 1986 obyvateľov.  

 Za posledných 14 rokov vzrástol počet obyvateľov obce o 258 osôb. 

 Priemerný ročný prírastok obyvateľstva od roku 2000 (1986) do roku 2014 (2244) predstavuje 18,5 
osôb.  

 Prirodzený prírastok obyvateľov je 1,0 obyvateľa ročne.  

 Za posledných 12 rokov migráciou pribudlo 158 obyvateľov, čo je v priemere ročne 13,2 obyvateľa, 
celkový prírastok bol 159, čo je v priemere ročne 13,2 obyvateľa.  

 Celkove  počet obyvateľov obce Pruské stúpa.  
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Veková štruktúra obyvatelstva (SODB 2011) 

Trvalo 
bývajúce 

obyvateľstv
o 

vek  

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

muži   1133   66 56 58 62 75 92 106 96 92 74 73 

ženy   1111       73 56 41 60 64 77 93 79 92 74 73 

Spolu  2244     136 112 99 122 139 169 199 175 184 148 146 

Trvalo 
bývajúce 

obyvateľstv
o 

vek  

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100-104 105-109 

muži 88 63 47 39 22 15 8 1 0 0 0 

ženy 69 77 46 50 37 28 12 7 1 1 1 

spolu 157 140 93 89 59 43 20 8 1 1 1 

 

Zloženie obyvateľstva podľa vekových skupín a pohlavia (SODB 2011) 

Trvalo 
bývajúce 

obyvateľstv
o 

vekové skupiny štruktúra v % 

spolu  0 – 14  15 - 64  65 +  0 - 14 15 - 64 65 + 

 

muži 1133 180 821 132 15,89 72,46 11,65 

ženy 1111 170 758 183 15,30 68,23 16,47 

spolu 2244 350 1579 315 15,60 70,37 14,04 

                          priemerný vek index vitality index stárnutia* 

muži 38,49 136,36 73,33 

ženy 41,05 92,89 107,65 

spolu 39,76 111,10 90,00 

*index stárnutia – počet osôb vo  veku 65 + rokov na 100 osôb vo veku 0 – 14 rokov 

index vitality vyjadruje pomer vekovej skupiny 0 - 14 rokov a vekovej skupiny 65 + rokov. 

 V obci Pruské žije progresívny typ populácie, ktorý je charakterizovaný výrazne vyšším zastúpením 
vekovej skupiny 0 - 14 rokov ako je zastúpenie vekovej skupiny 65 + rokov.  

 Index vitality  má hodnotu 111,10 %. Obyvateľstvo obce má schopnosť rásť prirodzenou menou.  

Náboženská štruktúra 

 1834 sa obyvateľov hlási k rímskokatolíckej cirkvi, 17 obyvatelia k evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania, 3 k pravoslávnej cirkvi, 1 obyvateľ k gréckokatolickej cirkvi, 5 obyvateľov k náboženskej 
spoločnosti Jehovovi svedkovia,1 k adventistom siedmého dňa, 4 k iným ako uvedeným v sčítacom 
formulári, 91 bez vyznania, 223 nezistené. 

Národnostná štruktúra 

 z 2179 obyvateľov celkom sa 2057 hlási k národnosti slovenskej, 13 českej, 4 rómskej, 1 
ukrajinskej, 1 maďarskej, 1 moravskej, 1 ostatnej, 101 nezistenej. 

Zamestnanosť  

 Podľa SOBD 2011 žilo v obci 1042 ekonomicky aktívnych osôb, z toho 444 žien.Najvyšší počet 

nezamestnaných zaznamenala obec v roku 2012, najmenej ľudí bez práce bolo v obci v roku 2010.  

 Počet evidovaných nezamestnaných v obci Pruské  
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Ukazovateľ / rok 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie spolu 99 93 67 88 116 106 100 

Počet evidovaných uchádzačiek o zamestnanie 33 34 35 43 62 57 56 

 

Vzdelanostná štruktúra  

 obec má najvyšší podiel obyvateľov s učňovským vzdelaním, potom so základným vzdelaním, 
stredoškolským a nakoniec vysokoškolským vzdelaním.  

 Medzi občanmi s učňovským vzdelaním sú najviac preferované odbory ako strojárstvo, 
poľnohospodárstvo, elektroinštalatérstvo, krajčírstvo, obchod a služby.  

 U obyvateľov so stredoškolským vzdelaním je najviac zastúpené technické (strojárske, 
elektrotechnické), gymnaziálne a ekonomické vzdelanie. 

 

Sídla 

 
Bývanie  

 V obci Pruské prevládajú domy postavené v období rokov 1946 až 1990 a tvoria 56,26 %, 
z celkového počtu domov. 

 V roku 2001 sa nachádzalo v obci Pruské 568 bytov, v roku 2011 už 631 trvalo obývaných bytov.  

 Podľa SOBD 2011 mala obec Pruské 631 trvalo obývaných bytov, z toho 390 v rodinných domoch 
(61,8 %),  160 v bytových domoch ( 25,3 %), 17 v obecných bytových domoch a 19 v družstevných 
bytových domoch; iné 33.   

 Technická vybavenosť bytového fondu je dobrá. Menej vyhovujúca je situácia vo vybavení bytov 
kúpeľňou a splachovacím záchodom. Problémom je nedostatočná kapacita zdroja vody 
a absentujúca verejná kanalizácia. 

 

Verejná administratíva, sociálna a kultúrna infraštruktúra, občianska vybavenosť,  

 Verejnú administratívu zabezpečuje  v obci Pruské OÚ Pruské. Organizačná štruktúra  OÚ je 

súčasťou Organizačného poriadku obce Pruské, ktorý bol schválený uznesením obecného 

zastupiteľstva.  

 V obci je Základná škola s materskou školou Hugolína Gávloviča, Materská škola pri Základnej 

škole Hugolína Gavloviča Stredná odborná škola Pruské zameraná na poľnohospodárstvo, 

potravinárstvo a krajinárstvo  

 V obci je zriadená Obecná  knižnica 

 Základné zdravotné služby v obci zabezpečuje Zdravotné stredisko Pruské a Lekáreň Pruské ako 

stredisková  obec pre  okolité obce. 

 Sociálne služby v obci Pruské poskytuje špecializované zariadenie Centrum sociálnych služieb – 

LÚČ, 

 Obec Pruské poskytuje opatrovateľskú službu v prirodzenom sociálnom prostredí opatrovaním 

občanov obce Pruské. 

 Športová vybavenosť 

o telocvične využívané mládežou aj v popoludňajších a večerných hodinách 
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o 2 trávnaté ihriská pre futbal v areáli TJ Považan vo vlastníctve obce Pruské 

o cvičisko pre hasičský šport  

o 1 ihrisko pre futbal antukové  

o 2 ihriská pre plážový volejbal 

o 2 ihriská s umelým povrchom pre minifutbal, loptové športy a tenis 

o multifunkčné hracie plochy v areáli základnej školy  

o ihrisko v miestnej časti Savčina pre hry detí  

o detské miniihriská pre najmenších, hrací areál v MŠ a 2 komplexné hracie systémy pre 

staršie deti. 

 Kultúra v obci je zabezpečovaná  OcÚ Pruské, organizovaním  mnohých  tradičných kultúrnych 

podujatí  aj v rámci  MAS  Vršatec,OZ ZBK a cezhraničnej spolupráce s ČR 

 

Hospodárske aktivity  

 

Poľnohospodárstvo  

 V riešenom území pôsobí Poľnohospodárske družstvo (PD) Vršatec Pruské, ktoré sa zaoberá 
rastlinnou a živočíšnou výrobou. V katastrálnom území Pruské obhospodaruje celkom 462 ha 
poľnohospodárskej pôdy, z toho 371 ha orná pôda a 91 ha TTP. Farma Pruské sa zaoberá 
výkrmom hovädzieho dobytka. Celkové množstvo hovädzieho dobytka je 1429 kusov, z toho na 
farme Pruské 159 kusov. 

 V súčasnej dobe PD Vršatec zamestnáva 67 zamestnancov, priamo v riešenom území obce Pruské 
spolu za všetky druhy výroby 53 zamestnancov. 

 Na poľnohospodárskej pôde hospodária samostatne hospodáriaci roľníci: 

o EKOPOL SHR – Mgr. Giblová Ľuba, Pruské: ovocné pestovanie – pestovanie a predaj 
jadrového a kôstkového ovocia. 

o Jan Dokoupil – ovocná škôlka na území k. ú. Bohunice  

o AGRODULOV SHR - Ing. Milan Staňo, Dulov:  služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, v k. 
ú. Pruské len rastlinná výroba 

 

Lesné hospodárstvo 

 Lesy v území netvoria väčšie súvislé plochy. Nachádzajú sa najmä v severovýchodnej časti k.ú. V 
zmysle Vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa patria 
tieto lesy do lesnej oblasti 15 – Biele Karpaty a 16 – Považské Podolie s prevahou výskytu 3. 
lesného vegetačného stupňa. 

 Z drevín prevláda  dub (52 %), borovica (23%),  buk (3%), jaseň (2-3%), šľachtené topole (4,5%),  
z ihličnatých drevín ma malé zastúpenie smrek (2 %), smrekovec (2%). Vtrúsene sa vyskytuje agát, 
lipa, breza, hrab, javor, pri vodných tokoch sa vyskytuje jelša a vŕba. Z kategórii prevládajú 
hospodárske lesy, ochranné lesy sú vyhlásené len na nepatrnej výmere (1,1 ha).  

 V riešenom území na lesných pozemkoch hospodária: 
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o Urbár – Spoločenstvo spolumajiteľov lesa a pasienkov p. s. Pruské, ktoré hospodári na 
111,2438 ha v k. ú. Pruské, Krivoklát a Vršatské Podhradie. Združuje 135 vlastníkov, 
fyzických a právnických osôb. 

o Lesy SR, š.p. - na základe zmluvy o nájme lesných pozemkov zo dňa 2.7.2015 obec 
Pruské prenajala Lesom Slovenskej republiky, š.p. – OZ Považská Bystrica lesné pozemky 
vo výmere 0,1200 ha na lesnom poraste JPRL 380 c 

 V katastrálnom území Pruské pôsobí Poľovnícke združenie Vršatec Pruské, ktorého pôsobnosť je v 
poľovnom revíri Vršatec a Pruské, 

 

Priemysel 

 Prioritou pre obec Pruské je rozvoj malého a stredného podnikania, o čom svedčí aj počet 
zaregistrovaných 272 podnikateľských subjektov (stav august 2015).  

 Podľa sektorov sa najviac podniká v terciárnej sfére, t.j. v obchode a službách. Ide hlavne 
o podnikanie s rozličným tovarom, v kaderníckych službách, v pohostinstve. Primárnu sféru tvorí 
poľnohospodárstvo. V sekundárnej sfére má najväčšie zastúpenie zámočníctvo a stavebné firmy. 

 V riešenom území pôsobia nasledovné podnikateľské subjekty: 

o Gunnex SK, s.r.o. (IČO: 34125680), 018 52 Pruské 546 – veľkoobchod s drevom, 
stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami. 

o Ekomstav, spol. s r.o. (IČO: 36853071), 018 52 Pruské 279 – ostatné stavebné 
kompletizačné a dokončovacie práce.  

o MP-MOTORS s.r.o. (IČO: 46326499), 018 52 Pruské 559 – maloobchod s dielmi 
a príslušenstvom motorových vozidiel. 

o TERO DENT, s.r.o. (IČO: 45416052), 018 52 Pruské 291 – oprava a údržba motorových 
vozidiel. 

o Mikon, spol. s r.o. / IČO: 31560903) , 018 52 Pruské 119 – výroba gumových výrobkov, 
tesnení, výrobkov z tekutého silikónu. 

o Poľnohospodárske družstvo Vršatec (IČO: 00200166), 018 52 Pruské 118 – zmiešané 
hospodárstvo, chov dojníc. 

o Poľnohospodárske družstvo (PD) Vršatec Pruské sa okrem rastlinnej a živočíšnej výroby 
zaoberá i remeselnou výrobou a stavebníctvom. Stredisko mechanizácie poskytuje služby 
v oblasti poľných mechanizovaných prác, dopravy a opravárenskej činnosti najmä pre 
potreby vnútropodnikových stredísk. Zinkovňa Pruské - Povrchová úprava kovov – 
galvanické zinkovanie je vykonávané v zinkovni hospodárskeho dvora PD Pruské.  

 Obyvatelia obce Pruské dochádzajú za prácou prevažne do blízkeho okolia. 

 

Obchod a služby 

 Obchodnú sieť v obci  reprezentujú nasledujúce prevádzky: 

o predajňa COOP Jednota , ktorá  realizuje maloobchodný predaj cukroviniek, potravín, 
mliečnych a mäsových výrobkov, ovocia, zeleniny, hygienických potrieb 

o predaj mäsových výrobkov  zabezpečuje prevádzka Výroba mäsa a mäsových  výrobkov  
Jaroslav Košík 

o predajňa Drogéria HANKA – predaj  drogérie, farby laky  
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o súkromná predajňa potravín a zeleniny 

o AMV – potraviny 

o CBA -  potraviny 

o predajňa autodielov MP MOTORS 

o predajňa KUTIL, predaj železiarskeho tovaru a náradia 

o tržnica pri Obecnom úrad Pruské  – predaj výpestkov od  domácich producentov 

 Stravovacie služby a služby občerstvenia  

o FURMAN reštaurácia v Pruskom, s kapacitou  salónika  s 50 miest  

o Pizzeria reštaurácia „Pizza di Siusi“ Pruské s kapacitou 20 – 30 miest 

o Chata Dúžavy v Pruskom  s kapacitou cca 20 miest 

o Domov Mládeže Pruské pri Strednej odbornej škole Pruské 

o Café bar Vision 

o Kebab Cafe& bowling 

o Café No 5 

o bar Maxi Café 

o U Garaja –malé pohostinstvá rodinného typu.  

 V obci poskytujú ubytovanie  tieto zariadenia: 

o Chata Dúžavy v Pruskom s kapacitou  ubytovania 19 osôb  

o Internát Strednej odbornej školy poskytuje ubytovacie kapacity pre žiakov SOŠ, ako aj 
ostatných občanov a turistov. Celková kapacita lôžok je 175 lôžok, pričom počas školského 
roka je tu ubytovaných približne 80 žiakov  

o Dom športu  s ubytovacou kapacitou 16 miest 

o Ubytovanie  na súkromí  - U Garaja -  

o v súčasnosti  sa realizuje výstavba dvoch objektov, ktoré budú poskytovať  tak ubytovacie a 
stravovacie služby v časti Dúžavy  

o v blízkosti lokality Dúžavy smerom na Vršatské Podhradie je zariadenie hotelového typu, 
hotel Vršatec, ktorý ponúka kvalitné služby v oblasti ubytovania, gastronómie a oddychu. 
Kapacita reštaurácie je 50 hostí a ubytovaciu kapacitu 70 lôžok a ubytovanie v škole  
prírody  vo Vršatskom Podhradí.  

 doplnkové služby: 

o kadernícke a kozmetické služby v Pruskom a miestnej  časti Podvažie 4 ks 

o ostatné poštové služby a služby kuriérov Michal Novosád 

o ostatné pomocné činnosti v doprave C.D.ŠPED s.r.o. 

o prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť COLIN CAPITAL 
s.r.o. 

o obec Pruské poskytuje viaceré služby: prenájom strojov a zariadení, zemné práce a 
demolácie, výroba transportného betónu, maliarske a natieračské práce, interiérové a 
exteriérové úpravy stavieb, odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd, vnútroštátna 
nákladná cestná doprava (odvoz a preprava materiálov)  

o športový klub 98 Pruské Prevádzka športových zariadení 
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o Slovenská pošta v Pruskom, Poštová banka, a.s., v Pruskom 

o Slovenská sporiteľňa OZS +  bankomat  Slovenskej sporiteľne v Pruskom, 

o služby v pastoračnom centre pre mládeže, edukačné aktivity, pobytové tábory duchovné 
podujatia, 

o Požiarna zbrojnica v centre obce Pruské. 

 

Rekreácia  a cestovný ruch 

Nosné formy rozvoja rekreácie v obci s prepojení na región sú : 

 kultúrny cestovný ruch  

o Existencia kultúrnych pamiatok v obci je podporená konaním cyklicky sa opakujúcich aktivít 
s dlhoročnou tradíciou ako napr.: Gavlovičove slávnosti, BALUT – Bělokarpatská akademie 
lidových uměleckých technológii, Adventné koncerty, Škola slovanskej vzájemnosti, Lux in 
tenebris – stretnutie na hranici – senátorský chodník, Svätojánske ohne, Organové dni – 
Slovenské historické organy Gospelové koncerty a iné. 

 poznávací turizmus 

o Náučný chodník APOLLO Pruské ( miestny význam) 

o Náučný chodník  HUGOLÍNA GAVLOVIČA Pruské 

o letný pobyt v prírode    

o vstupnú obec do perspektívnej  lokality s funkciou cestovného ruchu Strediska cestovného 
ruchu Vršatecké Podhradie v CHKO Biele Karpaty. 

o návšteva pamätihodností 

o S podporou obce došlo k vytvoreniu minimúzea v miestnej časti , kde sa zhromaždili 
pôvodné dobové poľnohospodárske nástroje, zrekonštruovaná krypta Gavloviča je 
základom pre budúce malé múzeum dejateľa , ktoré chce obec vybudovať v ďalšej etape 
v spolupráci s františkánmi a sprístupniť tieto  fakty verejnosti.  

 vidiecky turizmus, agroturizmus  

o sústreďuje  do  severnej časti katastra  prípadne  až v extravilíne (smerom na Podhradskú  
dolinu, horné a dolné Dĺžavy) 

 cykloturistika 

o Vážska cyklomagistrála (nedobudovaná),  

 záhradkárske osady 

o Záhradkárska osada „Nad Rybníkom“.  

o Záhradkárska osada „Nad ihriskom“.   

 Rekreačné areály a zariadenia v obci   

o rekreačné chaty v oblasti  Dúžavy. Sú to zrubové stavby. 

 Individuálna chatová rekreácia v katastri obce  

o nie je evidovaná 

 strediská cestovného ruchu  reprezentuje v okolí obce Pruské Hotel Vršatec, situovaný vo výške 
500 m nad morom na úpätí 926 m n.m. vysokej Chmeľovej.  
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Infraštruktúra  

doprava, produktovody, telekomunikácie, odpady a nakladanie s odpadmi 

 

Doprava 

 V území je riešená doprava cestná, železničná (len nákladná), pešia, cyklistická, letecká (vplyv 
ochranných pásiem letiska Slávnica). Vodná doprava nemá podmienky na prevádzkovanie 

 V kapitole  B.I.5 Nároky na dopravu a inú infraštruktúru  je podrobne vyhodnotený súčasný stav 
a návrh rozvoja dopravnej infraštruktúry. 

 

Produktovody 

 Z produktovodov sú v území relevantné elektrické vedenia a zariadenia, plynovodné vedenia  
a zariadenia. Ostatné produktovody (ropovody, horúcovody a iné) sa v území nevyskytujú. 

 Súčasný stav a návrh elektrických a plynových vedení a zariadení je uvedený v kap. B.I.4. 
Energetické zdroje  

 

Telekomunikácie 

 Územie je pokryté telefónnou sieťou, mobilnou telefónnou sieťou, je zabezpečený prístup k 
internetu 

 Súčasný a navrhovaný stav telekomunikačných zariadení je podrobnejšie uvedený v kap. B.I.5. 
Nároky na dopravu a inú infraštruktúru  

 

Odpady a nakladanie s odpadmi 

 V  obci je zabezpečený jednotný systém nakladania s odpadom. Realizuje sa tiež separovaný zber 
viacerých komodít. 

 Podrobnejšie údaje o odpadoch a nakladaní s odpadmi sú uvedené v kap.B.II.3. Odpady 

 

C.II. 10. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické náleziská. 

 

 Obec je  prirodzeným centrom kultúry s nadregionálnym dosahom s dôrazom na religióznu 
minulosť. 

 Ojedinelé archeologické nálezy boli odkryté na návrší Lipovky juhozápadne od obce. Našli sa tu 
keramické zlomky nádob neskorej lužickej kultúry: amfóry, zásobnice, dvojkónické misy z neskorej 
doby bronzovej až staršej doby železnej. Druhú fázu osídlenia lokality reprezentujú pamiatky 
púchovskej kultúry z 1. stor. p.n.l.  

Významné historické objekty v obci Pruské 

Pruské Socha na podstavci - sv. Vendelín 2679/1 - 2 

Pruské Socha na podstavci -sv. Florián 2680/1 - 2 

Pruské Kaštieľ s areálom (kaštieľ, park, Grotta) 772/1 - 3 

Pruské Fara 773 

Pruské Kostol a múr ohradný - sv. Petra a Pavla 770/1 - 2 

Pruské Kláštor Františkánov (kláštor, kostol sv. Juraja, socha sv.Ján Nepomucký) 771/1 - 3 
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C.II. 11. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality 

napr. skalné výtvory, krasové územia a ďalšie 

 

 Nie sú evidované. 

 

C.II. 12. Iné zdroje znečistenia  

hlukové pomery, vibrácie, žiarenie 

 

Zaťaženie prostredia hlukom a vibráciami 

 Hygienická norma hluku (Podľa vyhlášky MZ SR č. 14/1997 Z. z. o ochrane zdravia pred 
nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií) pre obytné zóny sídelných útvarov 50 - 65 dB(A) v dennom 
čase a 40 - 55 dB(A) v nočnom čase, pre zmiešané zóny 60 - 70 dB(A) v dennom čase a 50 - 60 
dB(A) v nočnom čase a pre prírodné rezervácie 40 dB(A) v dennom čase a 30 dB(A) v nočnom 
čase. 

 Riešené územie nie je zaťažené vysokou a trvalou hladinou hluku, ktorá prekračuje povolené 
normy. Vibrácie sú obmedzené len na výrobné priestory a používanie vibračných strojov a náradia. 
Zdroje hluku a vibrácií sú areály a prevádzky priemyselnej výroby, píly, kamenárske dielne, 
stolárske prevádzky, a pod. 

 Hlukové zaťaženie železničnou a cestnou dopravou je závislé od frekvencie dopravy, druhu 
dopravných prostriedkov a parametroch trasy. Obytné územia sú dostatočne vzdialené od líniových 
zdrojov hluku, preto zaťaženie v riešenom území nie je výrazné. Hlukom z dopravy je ovplyvnená 
miestna časť Podvažie, hladiny hluku nie sú monitorované. Vzdialeným zdrojom hluku sa 
príležitostne javia aj lietadlá, pristávajúce a odlietavajúce z letiska Dubnica. 

 
Zaťaženie prostredia zápachom 

 V riešenom území sa okrem areálu PD a silážneho objektu za železnicou nenachádzajú objekty, 
ktorý by mohli výrazne ovplyvniť úroveň zápachu.  
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C.II. 13. Zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov. 

 

Obec Pruské je v súčasnosti vidieckym sídlom s prevládajúcou funkciou obytnou, poľnohospodárskou 
a rekreačnou, ktorá zatiaľ nemá dostatočne vybudovanú turistickú infraštruktúru zodpovedajúcu  
prírodnému a historickému potenciálu obce . Miestne časti  Podvážie a Savčina majú výraznejší vidiecky 
kolorit. Dôležitým faktorom rozvoja obce je aj vytváranie environmentálne priaznivejšej štruktúry 
hospodárstva obce s cieľom trvalo udržateľného rozvoja obce. Realizácia novej výstavby obytných území  
si vyžiada okrem  intenzifikácie v zastavanom území aj nároky nových plôch v nadväznosti na zastavané 
územie. Výstavba si vyžiada aj investičné náklady na zabezpečenie dopravného, technického a sociálneho 
vybavenia obce, ktoré sú podmieňujúcim faktorom realizácie výstavby.  

 

Koncept územného plánu obce Pruské  rieši vo dvoch variantoch  návrh usporiadania a využitia územia:  

VARIANT „A“:  

 Variant „A“ rieši komplexne koncepciu územného rozvoja obce Pruské v rozsahu katastrálneho 
územia s ohľadom na sociálno-ekonomický rozvoj obce spolu s jej miestnymi časťami Podvážie 
a Savčina. Predstavuje racionálny vyvážený rozvoj obce. Variant rozvíja obec primárne obytnou 
funkciou, najmä formou bývania v rodinných domoch v priamej nadväznosti na zastavané územie. 
Vzhľadom na osobitosti geografickej morfológie katastra a jeho kvalitné prírodné prostredie, variant 
rovnocenne rozvíja aj funkciu individuálnej, chalupárskej rekreácie v severozápadnej časti 
katastrálneho územia. V juhovýchodnej časti  zastavaného územia variant A navrhuje rozšíriť 
plochy pre  priemysel a poľnohospodársku výrobu.  Umiestnenie občianskej vybavenosti rieši 
v rámci existujúcich  plôch v jadrovom území Pruské a tiež prostredníctvom návrhu plôch zmiešanej 
funkcie. Riešenie umožňuje  umiestniť základnú občiansku vybavenosť  aj v rámci obytných  plôch. 

VARIANT „B“:  

 Vo variante „B“ je rozvoj funkcie bývania v rodinných domoch veľkorysejšie podporený v miestnej 
časti Savčina a v Pruskom v lokalite „Nad Štepnicou“. V lokalite „Štepnica“ v rámci zmiešanej 
funkcie je navrhnuté nové centrum občianskej vybavenosti miestneho významu. Rozvoj občianskej 
vybavenosti sa navrhuje umiestňovať okrem centrálnej časti v Pruskom aj pozdĺž cesty II/507, ktorá 
po vybudovaní plánovanej preložky stratí svoju tranzitnú funkciu a bude pretriedená na nižšiu 
kategóriu. Rozvoj funkcie rekreácie je v oboch variantoch prakticky v rovnakom rozsahu. Centrálne 
územie obce je chápané ako zmiešané územie vhodné pre umiestnenie funkcií a objektov 
občianskej vybavenosti.  

Na základe analýzy v riešenom k.ú. boli vymedzené základné environmentálne problémy:  

 Ako najvýznamnejší potenciálny stret záujmov sa môže identifikovať plánovaná požiadavka na 
bytovú, priemyselnú a rekreačnú výstavbu s ochranou poľnohospodárskej pôdy, záber pôd sa týka 
aj chránených pôd a pôd, na ktorých sa nachádzajú hydromeliorácie  

 Závažný je aj potenciálny stret ochrany prírody s požiadavkami na výstavbu rekreačných zariadení, 
ktoré sú lokalizované na území s 2. stupňom ochrany v CHKO Biele Karpaty. 

 znečisťovanie podzemných vôd  - absencia kanalizácie 

 povodňové ohrozenie 

 ohrozenie biodiverzity šírením inváznych druhov rastlín najmä pozdĺž vodných tokov a dopravných 
komunikácií a na neobhospodarovaných a ruderalizovaných plochách  

 hluková a emisná záťaž z dopravných komunikácií a priemyselných a poľnohospodárskych areálov  

 pravdepodobné environmentálne záťaže 
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 zarastanie lúk a pasienkov 

 devastácia ovocných sadov 

 ochranné pásmo vodného zdroja 
 
Územný plán obce v plnej miere rešpektuje zásady a ochrany prírody a tvorby krajiny. Cieľom je udržiavať, 

obnovovať a rozvíjať príťažlivé životné prostredie a primerané podmienky života v obci v záujme 

zachovania vidieckeho typu osídlenia.  Všetky  návrhy  rozvoja sociálno – ekonomických aktivít rieši ÚPN-O 

v súlade s platnou legislatívou, zabezpečujúcou tvorbu kvalitného ŽP. 
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C.III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie 
vrátane zdravia a odhad ich významnosti 

predpokladané vplyvy priame, nepriame, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, dočasné, dlhodobé a 
trvalé) podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie 

 

Prehľad najdôležitejších návrhov konceptu ÚPN relevantných pre posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie 

 

Predpokladaný demografický vývoj: 

 Vývoj stavu obyvateľov v posledných pätnástich rokoch stúpa a na základe získaných informácií o 

zámeroch výstavby bytov, rodinných domov, ako aj rozvoja hospodárskej základne v obci je 

pravdepodobné, že tento trend bude pokračovať. Tiež je dôvodne pravdepodobné, že blízkosť 

okresného mesta Ilava vyvolá zvýšené pozitívne migračné saldo.  

 

Predpokladaný vývoj bytového fondu do roku 2030 

 Vývoj bytového fondu je v súčasnosti veľmi perspektívny. V roku 2001 sa nachádzalo v obci Pruské 

568 bytov, v roku 2011 už 631 trvalo obývaných bytov. Prírastok bytov za posledných 10 rokov je  

teda 63 bytov, čo predstavuje prírastok 6,3 bytu za rok.  

 

Navrhovaný rozvoj obce 

 UPN-O navrhuje ďalší rozvoj obce s rešpektovaním historicky vytváraného typu osídlenia prícestnej 
dediny. Z urbanistického hľadiska koncepcia rozvoja obce vychádza z prírodných podmienok 
územia, ktorým sa prispôsobuje. Limitujúcimi faktormi v území sú ochranné pásma nadradenej 
technickej infraštruktúry (plánovaná preložka cesty II. triedy, VTL plynovod, vedenia elektrickej 
energie) 

  Variant A  Variant B  

rozloha plôch IBV – návrh  56,087800 59,8755 

               z toho:     

plochy iešené v pôvodnej ÚPD  38,5175 31,9249 

nové rozvojové plochy IBV  17,5703 27,9506 

rozloha plôch IBV – výhľad            -       - 

plochy bývania  IBV celkom  56,0878 ha 59,8755 ha 

rozloha plôch HBV – riešené v pôvod. 
ÚPD 

     -      - 

plochy bývania HBV – návrh celkom 3,5296 3,5296 

počet bytov  IBV 407 b.j. 443 b.j. 

počet bytov HBV 24 b.j. 24 b.j. 

byty celkom 431 b.j. 467 b.j. 

plánovaná obložnosť 2,72 oby./b.j. 2,72 obyv./ b.j. 

počet obyvateľov - nárast celkom 1087+65=1152 1201+65=1266 

byty celkom 431 b.j. 467 b.j. 

plánovaná obložnosť 2,72 oby./b.j. 2,72 oby./b.j. 

počet obyvateľov - nárast celkom 1152 1266 
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NÁVRH  ROZVOJA BÝVANIA V OBCI. 

 

OBYTNÉ ÚZEMIE  S PREVAHOU RODINNÝCH DOMOV  

VARIANT „A“ a „B“ - Navrhované lokality -  2 ( Savčina ), 6, 8, 9 ( Podvážie ), 13, 14, 15, 17, 22, 
23, 24 (Pruské ) 

OBYTNÉ ÚZEMIE  SO ŠPECIFIKÁCIOU 

 VARIANT „A“ a „B“ Navrhovaná lokalita : č.3 ( Savčina - Záhumnie ) 

Nachádzajú sa v časti , kde boli v minulosti vybudované hydromelioračné kanály.  

ZMIEŠANÉ  ÚZEMIE OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 

VARIANT „A“ - Navrhované lokality - :   21 ( Pruské ) 

VARIANT „B“ - Navrhované lokality - :   21, 28 ( Pruské ) 

OBYTNÉ ÚZEMIE  S PREVAHOU BYTOVÝCH DOMOV  

VARIANT „A“ a „B“ - Navrhovaná lokalita - :   20 ( Pruské ) 

ÚZEMIA PRE REKREÁCIU V PRÍRODNOM PROSTREDÍ 

VARIANT „A“ a „B“ - Navrhované lokality - :   25, 26, 27 (Lazište, Dolné Dúžavy, Horné Dúžavy 

ÚZEMIE  PRIEMYSELNEJ  VÝROBY                                                                                                           . 

VARIANT „A“ a „B“ - Navrhovaná lokalita - :   11, 18 ( Pruské ) 

ÚZEMIA  POĽNOHOSPODÁRSKEJ  VÝROBY             

VARIANT „A“ a „B“ - Navrhovaná lokalita - :   1 (Savčina) , 4 (medzi Podvážím a Savčinou) 

 

NÁVRH  OBČIANSKEHO  VYBAVENIA  OBCE:   

 

VARIANT  „A“:  

 Občiansku vybavenosť všetkých druhov prednostne rieši v centrálnom  ťažiskovom území obce, 
bez exaktného vymedzenie plôch. Je navrhnuté prestavať a rekonštruovať  existujúce budovy 
občianskej vybavenosti s použitím najmodernejších technológií zameraných na efektívne 
využívanie zdrojov, predovšetkým budovu Obvodného zdravotného strediska, budovu obecného 
úradu ( vybudovanie Centra československej vzájomnosti) , zriadenie obecnej knižnice, 
vybudovanie múzea Hugolína Gavloviča. V rámci centrálneho územia obce je možné umiestniť 
zariadenia občianskej vybavenosti základného aj komerčného charakteru.  

 Nová plocha v časti obce „Rybník“ je navrhnutá na umiestnenie športového areálu a prírodného 
múzea vojenskej techniky 

VARIANT „B“:  

 Navrhuje časť plochy „Nad Štepnicou“ vyčleniť ako zmiešané územie pre umiestnenie základnej 
občianskej vybavenosti , občianskej vybavenosti komerčného charakteru, športového a kultúrneho  
charakteru.  

 Rozširuje návrh plôch zmiešaného územia  v miestnej časti „Rybník“. 

 Návrh občianskej  vybavenosti v centrálnom území obce je rovnaký ako variante A.    
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NÁVRH VÝROBY V OBCI 

 

VARIANT „A“  a  „B“:  

 V oboch variantoch je zhodne navrhnutá plocha pre  priemyselný park, ktorý má obec už dlhodobo 
v pláne vybudovať. Návrh vyčleňuje plochy pre izolačnú zeleň.    

 

NÁVRH POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY 

 

VARIANT „A“  a  „B“:  

 V koncepte UPN-O sú navrhnuté na rozšírenie plochy poľnohospodárskej výroby v miestnej časti 
Savčina, ktorá svoj vznik historicky odvodzuje  od majera, ktorý tu pôvodne existoval.  

 Navrhnuté lokality sú určené pre výstavbu objektov technického zabezpečenia agrovýroby (lokalita 
č.1) a tiež plochy pre plánované skleníkové hospodárstvo (lokalita č.4). 

 

NÁVRH REKREÁCIE 

 

VARIANT  „A“:     

 Oba varianty zhodne navrhujú rozšírenie existujúcich rekreačných území, vyhradených pre 
individuálnu chatovú rekreáciu, ktoré sa nachádzajú : 

a) napravo od cesty III. triedy č. 1923 smerom na Vršatské Podhradie na hranici  
katastrálneho územia v časti obce  s miestnym názvom :Horné Dúžavy 

b) pri ceste v okolí chaty Dúžavy 

c) napravo od komunikácie smerom na Vršatec 

 Zväčšenie funkcie rekreácie je navrhované rozšírením existujúcich plôch v miestnych častiach 
Dolné a Horné Dúžavy a novú lokalitu Lazište vzhľadom na požiadavku obce, ktorá eviduje zvýšený 
záujem o výstavbu objektov ICHR v tejto lokalite.  

 

VARIANT  „B“ :  

 Predstavuje všetky územia, ktoré boli navrhované vo variante „A“ ,  

 Doplnené sú ďalšími zámermi riešenia rekreácie, športu a občianskej vybavenosti. 

d) v časti obce Rybník v rámci zmiešaného územia (lokalita č. 21) 

e) v časti obce Nad Štepnicou ( Nad okrúhlou jamou) v rámci zmiešaného územia na 
ploche NDV  (lokalita č. 28) 

 

Rozvojové plochy rekreácie  VARIANT „A“ a VARIANT „B“. 

Lok. č. Názov lok Kat. územie Počet rekr.   chalúp Počet lôžok Rozloha (ha) 

25 Lazište Pruské 
mimo 

zast.územia 

7 28 2,8525 

26 Dolné Dužavy 5 20 2,9744 

27 Horné Dužavy 10 40 7,4274 

Spolu rozvojové plochy rekreácie obce Pruské  20 88 5,7225 
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NÁVRH ROZVOJA INFRAŠTRUKTÚRY 

 

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd 

V návrhu UPN-O Pruské bude navrhnuté odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou do ČOV Pruské 
a výstavba tejto ČOV. Rozšírenie kanalizačnej siete do nových plôch je plánované v navrhovaných 
miestnych komunikáciách.  
 

C.III.1. Vplyvy na obyvateľstvo  

počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých obciach, zdravotné riziká, 
sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody a kvality života, prijateľnosť činnosti 
pre dotknuté obce, iné vplyvy. 

 

V riešení konceptu UPD obce Pruské neboli navrhnuté žiadne riešenia, ktoré by mohli potenciálne ohroziť 
zdravotný stav obyvateľstva, narušovali kvalitu a pohodu života,  alebo mali negatívne sociálno-ekonomické 
dopady.  

Koncept riešenia predkladá viaceré návrhy, smerujúce k zlepšovaniu životného prostredia a zlepšovanie 
sociálnoekonomických podmienok života ľudí. Sú to predovšetkým návrhy v oblasti dopravy, technickej 
infraštruktúry, environmentálnej infraštruktúry, vytvorenia podmienok pre oddych a rekreáciu a celý súbor 
opatrení a návrhov na revitalizáciu urbanizovaného a krajinného prostredia, zachovania kultúrnych 
a prírodných hodnôt. 

Medzi pozitívne vplyvy na obyvateľstvo patria predovšetkým socioekonomické dôsledky riešenia konceptu 
ÚPN - uspokojenie nárokov na bývanie, možnosť rekreácie, rozšírenie možnosti zamestnávania a zníženie 
dochádzky za prácou, v prípade, že sa naplnia deklarované zámery. Významný pozitívny vplyv na 
zdravotný stav obyvateľov predstavuje realizácia plošného odkanalizovania obce, kde sa zníži úroveň 
znečistenia podzemných a povrchových vôd so zdravotnými dopadmi.  

Z negatívnych vplyvov na obyvateľstvo je možné uviesť dočasné zníženie pohody a kvality života pri 
realizácii zámerov výstavby, záber pozemkov s nelesnou drevinovou vegetáciou, lúkami, ktoré tvoria 
vidiecky kolorit obce. 

Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo a zdravie  je vhodnejší variant „A“, kde sa predpokladá nižšie zaťaženie 
zložiek životného prostredia, čo znamená menšie riziko poškodenia ŽP, ďalej menšie ovplyvnenie 
krajinného prostredia, ktoré slúži na krátkodobú rekreáciu a vychádzky s prípadnými dopadmi na zdravie 
ľudí. Socioekonomický rozvoj súčasne bude postačujúci na zachovanie pracovných príležitostí a tým aj na 
pozitívny demografický vývoj.  
 

C.III.2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické 
pomery. 

 

Vzhľadom na typ geologického podložia sa nepredpokladajú osobitne závažné dopady vyplývajúce z 
navrhovaného funkčného a priestorového usporiadania a využívania územia. Pri umiestňovaní stavieb na 
navrhovaných funkčných plochách budú konkrétne podmienky geologických pomerov zisťované  
inžiniersko-geologickým prieskumom a jeho výsledky bude potrebné zohľadňovať pri zakladaní stavieb.  

Je potrebné rešpektovať lokality s výskytom zosuvov a plochy ohrozené povodňami. 

V navrhovaných variantoch riešenia nie sú žiadne rozdiely, problematika je riešená zhodne v oboch 
variantoch „A“ aj „B“. 
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C.III.3. Vplyvy na klimatické pomery. 
 

Nie sú identifikované žiadne vplyvy. 

 

C.III.4. Vplyvy na ovzdušie  

napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií. 
 

V súčasnom štádiu nie je možné identifikovať konkrétne vplyvy na ovzdušie, nakoľko v tomto stupni ÚPD je 
navrhované iba funkčné a priestorové usporiadanie územia, bez umiestňovania konkrétnych činností a nie 
sú teda známe technologické parametre prípadných výrobných zariadení. Z tohto dôvodu nie je možné v 
tomto štádiu identifikovať očakávané vplyvy z priemyslu na znečistenie ovzdušia. Až v procese 
umiestňovania konkrétnych investícií, ktoré podliehajú procesu posudzovania v zmysle zákona č. 27/ 2006 
Z. z. budú tieto vplyvy vyhodnocované.  

 

C.III.5. Vplyvy na vodné pomery  

napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby 
 

Vplyvy na kvalitu a dostupnosť pitnej vody sa nepredpokladajú, v území je dostatok zdrojov na zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou, zásobovanie je realizované verejným vodovodom. Nebudú zmenené ani 
odtokové pomery jestvujúcich vodných tokov. Predpokladá sa výrazné zlepšenie ochrany povrchových 
a podzemných vôd realizáciou celoplošnej kanalizácie a odvedenie odpadových vôd do plánovanej ČOV 
s vysokou účinnosťou čistenia odpadových vôd. vôd revitalizáciou vodných tokov a výsadbou krajinnej 
zelene.  

V navrhovaných variantoch riešenia nie sú žiadne rozdiely, problematika je riešená zhodne v oboch 
variantoch „A“ aj „B“. 

 

C.III.6. Vplyvy na pôdu  

napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia. 

Rozvojové plochy variant A a variant B - výmery vrátane plôch riešených v predchádzajúcich ÚPD a 

doplnkoch, na ktoré už bol vydaný predchádzajúci súhlas na vyňatie  PP na nepoľnohospodárske 

účely  

Funkčné využitie/variant 

Varianta A Varianta B 

Výmera lokality (ha) Výmera lokality (ha) 

Poľnohospodárska výroba/SHR 3,0595 3,0595 

Agrohospodárstvo 1,8726 1,8726 

Poľnohospodárska  výroba 4,9321 4,9321 

IBV  celkom 56,0878 64,7564 

Bytová výstavba - HBV 3,5296 3,5296 

ČOV 2,5053 2,5053 

Cintorín celkom 1,2645 1,2645 

Priemysel  a  výroba  celkom 21,2100 21,2100 

Izolačná zeleň celkom 3,0100 3,0100 

preložka cesty II.tr 5,7100 5,7100 

Rekreácia/šport celkom 18,3345 23,6421 

Spolu 116,5838 130,5600 
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Z hľadiska záberov pôdy je predpokladaný významný trvalý vplyv, celkovo sa predpokladá záber 116 ha (v 
prípade variantu A), až 130 ha (v prípade variantu B).  

Kontaminácia a erózia pôdy sa nepredpokladá. 

Z dôvodu menšieho záberu poľnohospodárskej pôdy je vhodnejší variant „A“. 

 

C.III.7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 

napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a 
živočíšstva atď. 

 

Ohrozenie z navrhovanej územnoplánovacej dokumentácie z hľadiska biotopov a vzácnejších druhov rastlín 
a živočíchov spočíva v možnosti poškodzovania cenných mokraďových ekosystémov a brehových porastov 
v doline Podhradského potoka pri rozširovaní IBV v lokalite Nad Štepnicou. Výstavba si vyžiada 
pravdepodobne tiež úpravu prirodzeného meandrujúceho toku so zachovalými brehovými porastami.  

Významným zásahom do biotopov bude pravdepodobne rekreačná výstavba na území CHKO, kde sa 
nachádzajú okrem biotopov rastlín aj biotopy živočíchov, vrátane poľovnej zveri, hniezdiská vtáctva, na 
ktoré nevyhnutný ruch, spojený s rekreačným využívaním bude mať stály vplyv. 

Pôvodnú flóru územia ohrozujú agresívne invázne druhy rastlín, ktoré sa šíria pozdĺž vodných tokov 
a antropogénnych koridoroch (cesty...). Riziko poškodzovania domácej flóry spočíva tiež v nedostatočnej 
znalosti o biológii týchto rastlín a ich úmyselné vysadzovanie v rekreačných lokalitách, odkiaľ sa môžu 
nekontrolovateľne šíriť do voľnej prírody a predstavovať ohrozenie zachovalých biotopov, chránených 
v CHKO Biele Karpaty.  Riziko poškodzovania biotopov predstavuje aj možnosť ekologických havárií. 

Koncept ÚPN-O zasahuje výrazne do ekologicky ekologicky významného segmentu G/9 Dolina 
Podhradského potoka, ktorý bol vymedzený v RÚSES okresu Ilava. Výstavba IBV ohrozuje cenné krajinné 
prvky, brehové porasty, krajinnú zeleň, neregulovaný vodný tok, mokraďové ekosystémy. 

Je potrebné v návrhu ÚPN podrobnejšie určiť podmienky využívania a ochrany krajinných štruktúr územia 
Pod Štepnicou a v lokalitách, navrhovaných na rekreačný rozvoj – Horné a Dolné Dúžavy a Lazište. 

V navrhovaných variantoch riešenia z dôvodu nižšieho záberu plôch, a tým menších zásahov do biotopov 
sa variant „A“ javí ako vhodnejší. 

 

C.III.8. Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny. 

 

Výraznejším zásahom do krajinnej štruktúry bude realizácia novej lokality rekreácie Lazište, kde dôjde 
k zmene krajinného obrazu a k vzniku nového centra antropogénnych aktivít v CHKO Biele Karpaty. 

Zmení sa bezprostredné okolie zastavaného územia, kde dôjde k záberu veľkej plochy doteraz voľného 
územia, ktoré má v súčasnosti poľnohospodársky charakter. Krajinný obraz bude ovplyvnený tiež 
budovaním bytových domov, občianskej vybavenosti a novým priemyselným parkom. 

Navrhovaná rekreačná výstavba bude realizovaná v miestnych osadách a v novej lokalite Lazište, kde sa 
predpokladá zmena charakteru využívania, čím dôjde k zmene krajinného rázu. Je nutné regulatívmi 
stanoviť hustotu a typ zástavby tak, aby bol v súlade s jestvujúcim krajinným prostredím.  

Výraznejší vplyv je predpokladaný vo variante „B“, preto z hľadiska vplyvov na krajinu  je vhodnejší variant 
„A“. 
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C.III.9. Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma  

napr. na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislú európsku sústava chránených 
území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti, na územný systém 
ekologickej stability. 

 

V území sa nachádza územie s 2. stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny CHKO Biele Karpaty. Pomerne významný zásah predstavuje návrh rekreácie, ktorý je situovaný 
prevažne v CHKO Biele Karpaty. Jedná sa o rozšírenie osád Horné a Dolné Dúžavy a najmä vznik novej 
izolovanej lokality, kde sa navrhujú individuálne rekreačné chaty Lazište.  

Vplyvy na chránené stromy sa nepredpokladajú. 

Prvky RÚSES zadefinované v RÚSES okresu Ilava navrhovanou činnosťou dotknuté nebudú. Výnimkou je 
ekologicky významný segment G/9  Dolina Podhradského potoka, kde dôjde k významnému zásahu, keď 
na rozsiahlej ploche je navrhovaná výstavba IBV. 

Z hľadiska zásahu do chránených území vplyv hodnotíme ako významný, je rovnaký vo variante „A“ aj „B“. 

 

C.III.10. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská. 

 

Návrh rešpektuje ochranu kultúrnych pamiatok a archeologických lokalít v súlade s príslušnými 
legislatívnymi normami. Zároveň sú navrhované opatrenia na zlepšenie súčasného stavu v tých lokalitách, 
kde súčasné využívanie územia spôsobuje devastáciu cenných kultúrnohistorických priestorov. 

 

C.III.11. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality. 

 

Nie sú identifikované. 

 

C.III.12. Iné vplyvy. 

 

Nepredpokladajú sa. 

 

C.III.13. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s 
platnými právnymi predpismi. 

 

Koncept riešenia ÚPD obce Pruské je spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/ 1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky č. 55/ 2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD. V zmysle §11, ods. 5, 
písm. c), d) stavebného zákona je cieľom riešenia  ÚPN-O okrem iného stanoviť aj: 

- zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability 
a tvorby krajiny vrátane plôch zelene, 

- zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov,.....a významných prvkov krajiny.  

V procese tvorby ÚPN-O sú pri návrhu rozvojových zámerov uvažované a hodnotené environmentálne 
dopady navrhovaných variantných riešení najmä vtedy, keď navrhovanou koncepciou rozvoja územia 
dochádza ku kumulácii  vplyvov.  
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Prevažná väčšina identifikovaných vplyvov vzhľadom na mierku spracovania (1: 10000)  nie je 
konkretizovaná. Uvažované činnosti na navrhovaných funkčných plochách prevažne vyžadujú v zmysle 
zákona č. 24/ 2005 Z. z. posúdenie vplyvov na ŽP (napr. funkčné plochy pre nadradenú dopravu, funkčné 
plochy pre budovanie priemyselných zón a priemyselných parkov a ďalšie rozvojové zámery. Vplyvy týchto 
rozvojových zámerov môžu byť hodnotené až na základe procesu EIA pre konkrétne činnosti v štádiu 
umiestňovania zámerov na  konkrétnych  plochách. 

Prostredníctvom prerokovania Konceptu ÚPN-O obce Pruské budú  na základe pripomienok, záverov 
a výsledkov týchto prerokovaní, výsledné odporúčania premietnuté do konečného Návrhu ÚPN-O obce 
Pruské. 

 

C.IV. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na 
životné prostredie a zdravie 

 

Opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity lesnej a poľnohospodárskej krajiny 

 zabezpečiť spracovanie 

 obnova extenzívneho využívania zarastajúcich lúk a pasienkov 

 podporovať a rozvíjať extenzívnejšie spôsoby hospodárenia, kombinovať údržbu TTP kosením 
a vypásaním s cieľom zachovať biodiverzitu lúčnych ekosystémov a obmedziť zarastanie 
náletovými drevinami, 

 starostlivosť o pasienky - vykášanie nedopaskov po ukončení pasenia, pravidelné 
odstraňovanie náletových a výmladkových drevín, 

 obkášanie krovinatých lesných plášťov a lúčnych/pasienkových krovín až po ich okraj, aby sa 
nerozrastali a nezmenšovali výmeru lúk, 

 vylúčiť holorubný spôsob ťažby v biokoridoroch a biocentrách,  

 zvýšiť druhovú diverzitu lesných porastov a nelesnej drevinovej vegetácie a zabrániť jej 
monokulturalizácii, optimalizovať drevinovú skladbu a preferovať pôvodné dreviny (v súlade s 
potenciálnou prirodzenou vegetáciou v danom území), predovšetkým, buk, jedľa, hrab 

 obnovovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov podľa zloženia potenciálnej 
prirodzenej vegetácie, s ponechávaním prirodzeného zmladenia, 

 pri ťažbe dreva ponechávať jednotlivé staré a dutinové stromy na podporu podmienok 
prežívania bioty na ne viazanej (vtáctvo, bezstavovce...), 

 na mieste vyrúbaných nepôvodných smrekových monokultúr obnovovať listnatý alebo 
zmiešaný les, znižovať podiel stanovištne nevhodných drevín v porastoch,  

 nenarušovať ťažkými mechanizmami pôdu, podrast a bylinné poschodie, 

 rekultivovať lesné sklady a lesné cesty, ktoré vznikli pre účely ťažby,  

 pri výstavbe a opravách lesných ciest a doprave dreva minimalizovať zásahy do ekosystémov 
vodných tokov (vrátane brehových porastov) umiestňovaním lesných ciest mimo nich, 
kvalitnou výstavbou ciest a ich odvodnením (odrážky, premostenia, priepusty), 

 v prípade výrubu by mala byť zabezpečená ich obnova zo zdrojov miestnej proveniencie 
a v štruktúre blízkej prirodzenej, 

 regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky systému ekologickej stability. 
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Opatrenia na ochranu prírodných zdrojov 

 prioritne realizovať plošné odkanalizovanie obce a ČOV na zníženie znečistenia povrchových 
a podzemných vôd, 

 chrániť pôdy s vykonanými zúrodňovacími opatreniami (meliorácie a závlahy), 

 navrhnúť intenzifikáciu využitia výrobných areálov v katastrálnom území obce, a rekonštrukciu 
ich stavebného fondu, 

 pokračovanie v separovanom zbere odpadu, 

 zabezpečiť ochranu vodných zdrojov pred znečistením, 

 zníženie energetických nákladov budov - zatepľovanie objektov, nová výstavba na plochách 
s dostatočným príkonom slnečného žiarenia. 

 

Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov 

 areály priemyselnej a poľnohospodárskej výroby oddeliť od zástavby izolačnou zeleňou 

 odstrániť staré environmentálne záťaže,  

 preventívne zabraňovať vytváraniu nelegálnych skládok odpadu, existujúce odstraňovať, 

 vyhýbať sa rozsiahlym terénnym úpravam svahov, ktoré by narušili stabilitu svahov 
a aktivizovali zosuvy, 

 zvyšovať zastúpenie plôch verejnej, účelovej a ochrannej zelene, zabezpečiť im primeranú 
starostlivosť, 

 revitalizovať regulované vodné toky, doplniť zeleň, zabezpečiť primeranú údržbu brehov,  

 nutné vodohospodárske úpravy vodného toku realizovať s ohľadom na zachovanie 
ekologických funkcií biokoridoru, 

 dôsledne obmedzovať šírenie inváznych druhov rastlín z existujúcich ohnísk šírenia, ako 
i zamedziť introdukcii nových potenciálne inváznych druhov, 

 

Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny 

 zachovať pestrú krajinnú štruktúru s rozptýlenou vegetáciou, remízkami, lesíkmi a solitérnou 
zeleňou, podmáčanými plochami a bohatými kosnými lúkami ako predpoklad pre rekreačné 
využitie územia na turistiku, rodinné pobyty v prírody, cykloturistiku, agroturistiku, 

 preferovať organické kompozičné princípy pri rozmiestňovaní zelene v zastavanom území, 
zabezpečiť jej vysokú druhovú a štrukturálnu variabilitu,  

 podporovať udržiavanie rekreačných objektov v osadách v pôvodnom stave, vrátane 
udržiavania poriadku na dvoroch, na prístupových komunikáciách a turistických trasách. 

 

C.V. Porovnanie variantov (vrátane porovnania s nulovým variantom) 

 

C.V.1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu. 

 

Pri výbere kritérií použitých pre hodnotenie vplyvov riešených variantov ÚPN obce Pruské sme vychádzali 
z váhového porovnania významnosti jednotlivých vplyvov z hľadiska ich dopadu na životné prostredie 
a zdravie obyvateľov. 
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Z hľadiska dôležitosti boli zvolené nasledovné kritériá: 

 vplyvy na zdravie obyvateľstva, 

 vplyvy na chránené územia a územia európskeho významu 

 vplyvy na pôdu a vodu 

 vplyvy na krajinu, faunu, flóru a biotopy, 

 sociálno-ekonomické dôsledky. 

Uzavrieť problematiku výberu optimálneho variantu koncepcie ÚPN-O bude možné až na záver 
posudzovania strategického dokumentu Územného plánu obce Pruské, po jeho prerokovaní s dotknutými 
orgánmi a verejnosťou. 

 

C.V.2. Porovnanie variantov 

 

Koncept ÚPN-O Pruské je vypracovaný v dvoch variantoch, s rozdielnym riešením rozvojových lokalít 
bývania a rekreácie, so zhodným riešením v ostatných oblastiach (priemysel, doprava, infraštruktúra, 
občianska vybavenosť a iné). 

 

Rozvojové plochy: variant „A“ a „B“ 

Funkčné využitie/variant Počet lokalít Výmera lokalít(ha) 

Variant A 27 116,5838 

Variant B 28 130,5600 

 

Nulový variant predpokladá, že územný plán nebude vypracovaný a rozvoj územia bude prebiehať 
tak ako v súčasnej dobe, podľa starej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá nenaplňuje rozvojové 
trendy, vyplývajúce z požiadaviek na aktivity v území. Uspokojovanie nárokov na bývanie, rekreáciu  
a ostatné aktivity budú prebiehať nekoordinovane a chaoticky, s dopadom na všetky zložky 
životného prostredia. Z tohto dôvodu je nulový variant najmenej výhodný 

 

Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo a zdravie medzi pozitívne vplyvy na obyvateľstvo patria 
predovšetkým socioekonomické dôsledky riešenia konceptu ÚPN - uspokojenie nárokov na bývanie, 
možnosť rekreácie, rozšírenie možnosti zamestnávania a zníženie dochádzky za prácou, v prípade, že sa 
naplnia deklarované zámery. Významný pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľov predstavuje realizácia 
plošného odkanalizovania obce, kde sa zníži úroveň znečistenia podzemných a povrchových vôd so 
zdravotnými dopadmi. Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo a zdravie  sa javia obidva varianty rovnako 
pozitívne.  

 

Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy je predpokladaný významný trvalý vplyv, celkovo sa 
predpokladá záber 116 ha (v prípade variantu A), až 130 ha (v prípade variantu B). jednoznačne je 
výhodnejší variant „A“, kde je celkovo nižší záber pôdy.  

 

Z hľadiska vplyvov na krajinu krajinný obraz bude ovplyvnený budovaním bytových domov, občianskej 
vybavenosti a novým priemyselným parkom. Navrhovaná rekreačná výstavba bude realizovaná v miestnych 
osadách a v novej lokalite Lazište, kde sa predpokladá zmena charakteru využívania, čím dôjde k zmene 
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krajinného rázu. Je nutné regulatívmi stanoviť hustotu a typ zástavby tak, aby bol v súlade s jestvujúcim 
krajinným prostredím.  

Výraznejší vplyv je predpokladaný vo variante „B“, preto z hľadiska vplyvov na krajinu  je vhodnejší variant 
„A“. 

 

Z hľadiska vplyvov na USES, chránené územia a biotopy v oboch variantoch sa predpokladá určitá 
miera antropogénneho tlaku na CHKO Biele Karpaty, kde sa v obidvoch variantoch riesi rozšírenie lokalít 
Dolné a Horné Dúžavy a nová rekreačná lokalita Lazište. Z hľadiska zásahu do chránených území vplyv 
hodnotíme ako významný, je rovnaký vo variante „A“ aj „B“. 

Takisto sa predpokladá vplyv navrhovanej výstavby IBV v lokalite Štepnica, ktorá zasahuje do ekologicky 
významného segmentu krajiny G/9. Toto negatívne pôsobenie je výraznejšie vo variante B, preto z dôvodu 
nižšieho záberu plôch je vhodnejší variant „A“. 

 

V navrhovaných variantoch riešenia nie sú žiadne rozdiely vo vplyvoch na horninové prostredie, 
nerastné suroviny, na faunu, flóru, problematika je riešená zhodne v oboch variantoch „A“ aj „B“. 

 

Socioekonomické dôsledky predstavujú najmä zvýšené pracovné príležitosti, dostupnosť primeraného 
bývania, služieb a rekreácie, čo všetko podporuje pozitívny demografický vývoj. Veľkorysejší rozvoj bývania 
a služieb, navrhovaný vo variante B poskytuje síce uspokojenie väčšieho množstva záujemcov o bývanie, 
ale po vyhodnotení dopadov je zrejmé, že rozvoj obce navrhovaný vo variante A bude postačujúci na 
zachovanie primeraného socioekonomického rastu.  

Pri porovnaní environmentálnych vplyvov a socioekonomických dopadov je z hľadiska vplyvu na 
životné prostredie a zdravie obyvateľstva prijateľnejší variant „A“.  

 

C.VI. Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné 
prostredie a zdravie a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom stave životného prostredia a 
zdravia 

 

Zdroje údajov o súčasnom stave ŽP riešeného územia  

 Prieskumy a rozbory  pre  ÚPN-O obce Pruské 2015 

 Krajinnoekologický plán pre ÚPN-O  obce Pruské 2015 

 Zadanie pre spracovanie ÚPN-O obce Pruské 2016 

 Návrh konceptu ÚPN-O obce Pruské 1. verzia 2016 

 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Ilava 2013 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pruské  

 www.enviroportal.sk 

 www.sopsr.sk 

 www.katasterportal.sk 

 ďalšie webové stránky rezortných a odborných inštitúcií a organizácií. 

Z uvedených podkladov boli prevzaté analytické údaje o súčasnom stave životného prostredia a súvisiace 
charakteristiky zložiek ŽP, údaje o priamych vplyvoch na životné prostredie, vstupoch a výstupoch. Na 

http://www.enviroportal.sk/
http://www.sopsr.sk/
http://www.katasterportal.sk/
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podklade týchto údajov boli vypracované  hodnotenia predpokladaných vplyvov územnoplánovacej 
dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia a navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, 
minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie. 

 

C.VII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení 

 

Neurčitosti vyplývajú najmä z dôvodu nedostatku vstupných informácií súvisiacich s očakávanými vplyvmi 
na životné prostredie, ktoré môžu nastať pri realizácii rozvojových zámerov na navrhovaných funkčných 
plochách pri umiestňovaní konkrétnych činností a stavieb v území. 

 

C.VIII. Všeobecne záverečné zhrnutie 

 

Koncept riešenia Územného plánu obce Pruské vychádza z odborných poznatkov a analýz, ktoré boli 
vypracované podľa ustanovení zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 
znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/ 2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii. Pri spracovaní územného plánu boli rešpektované záväzné časti ÚPN 
VÚC Trenčianskeho kraja, priemet RÚSES okresu Ilava, poznatky z prieskumov a rozborov  UPN-O obce 
Pruské, Krajinnoekologického plánu obce Pruské, Zadanie pre spracovanie ÚPN obce Pruské, oznámenia 
a požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov dopravnej a technickej infraštruktúry a 
verejnosti. 

Proces spracovania územného plánu obce sa začína väčšinou vtedy, keď predmetná obec potrebuje zladiť 
rôzne nároky na rozvoj územia s environmentálnymi a inými požiadavkami Koncept riešenia je predložený 
v dvoch variantoch, ktorých hlavným rozdielom je iný počet rozvojových lokalít rozdielna výmera návrhu 
rozvojových plôch. Variant A predstavuje tzv. minimalistický variant, kde je potrebné zabezpečiť nutné 
rozvojové plochy pre bývanie, infraštruktúru a priemysel, s ponechaním vhodných plôch pre realizáciu 
zelene a prvkov ekologickej stability územia. Variant B predstavuje veľkorysejší rozvoj obce, hlavnou 
nevýhodou je vysoký záber poľnohospodárskej pôdy. Už v procese tvorby spracovatelia územného plánu 
hľadajú a navrhujú spôsoby riešenia problémov rozvoja územia tak, aby nedochádzalo k zhoršovaniu stavu 
životného prostredia a aby sa jestvujúce problémy riešili. Na základe komplexného vyhodnotenia 
očakávaných vplyvov odporúčame preferovať variant A. 

Záverom konštatujeme, že koncept riešenia územného plánu vo variante A predstavuje vhodný rozvojový 
dokument pre obce Pruské v dlhodobom horizonte, umožňuje primeraný rozvoj v oblasti bývania, 
občianskej vybavenosti, rekreácie a rozvoj zamestnanosti s príslušnou dopravnou a technickou 
vybavenosťou. Neprináša žiadne návrhy, ktoré by neúmerne zhoršovali životné prostredie, poškodzovali 
prírodu a krajinu a negatívne vplývali na zdravie obyvateľov. 

 

Vyhodnotenie stanovísk k Oznámeniu o Strategickom dokumente Územný plán obce Pruské 

Pripomienka 
Autor pripomienky 
Podstata pripomienky 

Vyhodnotenie 
splnenia 

Pripomienka č.1 
Autor pripomienky: Krajský pamiatkový úrad Trenčín 
Podstata pripomienky: 
Z hľadiska ochrany pamiatkového fondu je potrebné zapracovať do dokumentu: 
1. Stavebník, investor stavieb vyžadujúcich si zemné práce si od KPÚ v Trenčíne v stupni územného 

 
 

zapracované 



 Územný plán obce PRUSKÉ                                 Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie 

 53 

konania vyžiada stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia 
archeologických lokalít. V prípade archeologického výskumu KPÚ Trenčín vydá záväzné stanovisko 
v súlade s §36 a §39 ods.3 NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov. 

2. V prípade zistení nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods.2 a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. 
z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1967 ZB. 
O Územnom plánovaní a stavebnom poriadku.  

 

Pripomienka č.2 
Autor pripomienky :Okresný úrad Trenčín, Odbor bytovej politiky, Trenčín 
Podstata pripomienky: 
V časti Kapitola: II/4. Obsah  
- neuvádzať metodické usmernenie MŽP SR r. 2001 – neaktuálne, 
- odporúčame pre Výkres širších vzťahov použiť výkres z aktuálnej dokumentácie ÚPN VŹC 

Trenčianskeho kraja, 
V časti  Kapitola: II/7. Vzťahy k iným strategickým  dokumentov 
- upraviť text ÚPN – VÚC ( 2x uvedený), 
- uviesť aj platný ÚPN SÚ, vrátane jeho zmien a doplnkov, 
- doplniť a rešpektovať  ÚPD  susedných obcí Tuchyňa a Bohunice, 
V časti Kapitola: II/9. Druh schvaľovacieho dokumentu 
- návrh nového textu: Územný plán obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo a záväzná časť 

územného plánu obce vyhlásená  VZN obce Pruské. 
 

zapracované 

Pripomienka č.3 
Autor pripomienky :Okresný úrad Trenčín, Pozemkový  lesný odbor, Trenčín 
Podstata pripomienky: Zapracovať do dokumentu zásady: 
- ochranných lesných pozemkov v zmysle §5 zákona o lesoch,  
- povinnosti spracovateľov pri územnoplánovacej činnosti, §6 zákona o lesoch,  
- a ochranné pásma lesa  §10 zákona o lesoch  326/2005 Z. z.. 

zapracované 

Pripomienka č.4 
Autor pripomienky :Okresný úrad Ilava, odbor  starostlivosti o životné prostredie  Ilava 
Podstata pripomienky: 
- oprávnenia pri správe vodných tokov - pri drobných tokoch a vodohospodársky významnom toku Váh 

rešpektovať ustanovenia  podľa  § 49 ods. 2 vodného zákona  364/2004 riešenom území , 
- pri vodárenskom vrte “Vrt Pruské“, je potrebné rešpektovať ochranu vodného zdroja. 
 

zapracované 

Pripomienka č.5 
Autor pripomienky :MŽP SR Bratislava  
Podstata pripomienky: 
Podľa §20 ods.3 geologického zákona MŽPSR vymedzuje ako riziká využitia územia: 
a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť  a podmienky stavebného 

využitia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov – výskyt  zohľadniť a grafickej a textovej 
časti, 

b) prítomnosť  environmentálnej záťaže IL 013 Pruské – družstvo  - evidovať v textovej a grafickej časti, 
výskyt stredného radónového rizika – rešpektovať v textovej a grafickej  časti a vhodnosť stavebného 
využitia posúdiť v zmysle   zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

zapracované 

Pripomienka č.6 
Autor pripomienky :MDPa T SR Bratislava 
Podstata pripomienky: 
-rešpektovať nepriaznivé vplyvy dopravy pre účely bývania najmä pásmo hygienickej  ochrany pre  
hlukom a negatívnymi účinkami dopravy, 
- rešpektovať existujúcu dopravnú  infraštruktúru a je  OP- železničná trať, Vážska vodná cesta a cesty II. 
A III. Triedy podľa príslušných právnych predpisov. 

zapracované 
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Pripomienka č.7 
Autor pripomienky :Dopravný úrad  Bratislava  
Podstata pripomienky: z hľadiska záujmu civilného letectva: 
Dopracovať: 
- na strane 26 ÚPD správne zapracovať výškové obmedzenie pásma vzletových a približovacích 

priestorov, ktoré je 233,00 – 282,00 m n.m- Bpv.,  
ako regulatívy priestorového a funkčného využitia územia v textovej a grafickej časti zapracovať OP 
letiska Dubnica. 

zapracované 

Pripomienka č.8 
Autor pripomienky :MŽP SR 
Podstata pripomienky:  
- v grafickej  časti mapy rozvojových plôch  zakresliť plochy výroby, 
evidovať  návrh územia do zoznamu európskeho významu Babiná, (SKUEV0806).: 

zapracované 

Pripomienka č.9 
Autor pripomienky : Železnice SR, odbor expertízy Bratislava 
Podstata pripomienky:  
- zachovať existujúce objekty a zariadenia a infraštruktúru ŽSR, 
novovybudované objekty priemyselnej, občianske a technickej vybavenosti situovať v takej vzdialenosti 
od železničnej trate za hranicou prípustnej hodnoty hladiny hluku, prípadne zabezpečiť ochranné 
opatrenia v zmysle platnej legislatívy, stavby v OP dráhy podliehajú zákonu  č. 513/2009 Z. z. o dráhach. 

zapracované 

 
 
C.IX. Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa a ktoré 
boli podkladom na vypracovanie správy o hodnotení 

 Zadanie pre spracovanie ÚPN-O Pruské 2016 

 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Ilava , SAŽP 2013 

 

C.X. Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov  

podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa a spracovateľa zámeru 

 

Spracovateľ Správy o hodnotení 

SAŽP Banská Bystrica, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 

 

 

Žilina, dňa 02.júna 2016      

 

 

 

zástupca navrhovateľa  

 

Obec Pruské, dňa, 02.júna 2016 ............    ................................................... 

MUDr. Viliam Cíbik PhD. 

          starosta obce 
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