
1 
 

Z Á V E R E Č N É    S T A N O V I S K O   
z posúdenia strategického dokumentu 

 

ZMENA A DOPLNOK č. 6 ÚZEMNÉHO  PLÁNU  OBCE KRASŇANY 
 

 

 

číslo OU-ZA-OSZP-2015/002203-004/Hnl 

 

vydané Okresným úradom  Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa zákona  

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov 

    Obec Krasňany 

2. Identifikačné číslo 

    00321401 

3. Adresa sídla 

    Obecný úrad Krasňany 22 

013 03 Varín 

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

obstarávateľa  

 Ing. Miroslav Bielka, starosta obce 

Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín 

telefón: 041/5692381 

e-mail: starosta@obeckrasnany.sk 

 

II. Základné údaje o navrhovanej činnosti 

1. Názov 

    Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany 

2.  Charakter 

     Územnoplánovacia dokumentácia na lokálnej úrovni 

3.  Hlavné ciele 

      Hlavným cieľom pripravovanej Zmeny a doplnku č. 6 územného plánu obce Krasňany 

je definovať základné zásady a záväzné regulatívy pre nové priestorové usporiadanie a 

funkčné využitie riešených častí územia obce, stanoviť prípustné, obmedzené, či zakázané 

funkčné využitie plôch a určiť zásady pre ochranu prvkov krajiny, stanoviť zásady verejného 

dopravného a technického vybavenia v riešenom území a definovať verejnoprospešné stavby. 
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      Prvoradou územnoplánovacou činnosťou v rozvoji územia v súlade s rozvojovým 

programom obce je smerovanie k formovaniu a orientácii rozvoja obce k podpore prioritných 

funkcií, ktorými je najmä obytná funkcia, občianska a športová vybavenosť vrátane vhodných 

doplnkových funkcií a riešenia dopravnej infraštruktúry, najmä preložky cesty II/583. 

Zároveň rieši podporu a rozvoj výrobnej funkcie tak, aby nenarúšala funkciu bývania a športu. 

Predpokladá sa návrh rozvoja funkcie priemyselnej výroby len v rozsahu únosnej, 

neobmedzujúcej a nedegradujúcej základné – prioritné funkcie. 

4.  Stručný opis obsahu strategického dokumentu 

  Hlavným riešiteľom strategického dokumentu Zmena a doplnok č. 6 Územného plánu 

obce Krasňany (ďalej len ÚPN-O Krasňany) je Ing. arch. Peter Krajč, autorizovaný architekt, 

reg. č. 0996 AA, Ateliér AUT Žilina. Strategický dokument bol spracovaný podľa ustanovení 

zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. 

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a podľa požiadavky 

obstarávateľa v nasledovnom členení: 

A  - Textová časť  

1. Základné údaje  

A)  DÔVODY NA OBSTARANIE DOPLNKU Č. 6 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

KRASŇANY 

B)  HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA ÚPN 

C)  ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM 

2. Návrh riešenia  

A)  VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

B)  VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO 

PLÁNU REGIÓNU (VÚC) 

C)  ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ 

      PREDPOKLADY OBCE 

D)  ŠIRŠIE VZŤAHY 

E)  NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A 

FUNKČNÉHO VYUŽITIA 

F)  NÁVRH OCHRANY KULTÚRNYCH HODNÔT 

G)  NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA, VÝROBY A 

REKREÁCIE 

H)  VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 

I)  VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA 

OSOBITNÝCH PREDPISOV 

J)  NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, 

OCHRANY PRED POVODŇAMI, CIVILNE OCHRANY 

K)  NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY V RÁTANE PRVKOV 

ÚSES A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ 

L)  NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

M)  KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

N)  VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH 

ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

O)  VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU  

P)  VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH 

NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE 

Q)  HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

R)  NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI 
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B - Výkresová časť 

1.Širšie vzťahy                                                                                            m. 1:50 000 

2.Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia     m. 1:10 000 

3.Výkres verejného dopravného vybavenia       m. 1:10 000 

4.Výkres verejného technického vybavenia       m. 1:10 000 

5.Výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja 

   a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde      m. 1:10 000 

 

C – Doplňujúce údaje 

D – Dokladová časť 

 

 Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany je spracovaný bezvariantnom 

riešení v súlade s rozsahom hodnotenia v zmysle zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len 

zákon EIA, alebo Zákon č. 24/2006 Z.z.) pre posudzovanie strategického dokumentu Zmena 

a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany, určeného Okresným úradom Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, pričom stanovený variant 1 – riešenie zmien a doplnkov ÚP 

v rozsahu posudzovaného oznámenia sa porovnáva s nulovým variantom, ktorý predstavuje 

súčasný stav využívania riešeného územia – katastrálneho územia obce Krasňany bez 

rozširovania zástavby mimo súčasného zastavaného územia obce. To by znemožnilo ďalší 

rozvoj obce, napriek jej značným rozvojovým predpokladom.  

  

 Variant 1 - strategický dokument rieši doplnenie plôch bývania, občianskej 

vybavenosti, športu, výroby a prekládku cesty II/583. Rozvoj bývania v lokalitách Pri 

vodojeme, Na Brezníku, Pri vodárni dopĺňa funkciu bývania vo vhodných priestoroch obce, 

kde sú vybudované inžinierske siete, alebo sú v dosahu. V lokalite Pri cintoríne sa uvažuje 

s rozšírením cintorína a lokalite Pri ihrisku sa uvažuje so zmiešaným územím občianskej 

vybavenosti a výroby a doplnením športovej plochy k obecnému ihrisku. Preložka cesty 

II/583 je umiestnená na severozápadnom okraji katastrálnej hranice pozdĺž toku Varínky.  

  

 Predložený strategický dokument :Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce 

Krasňany rieši nasledovné lokality: 

Lokalita Pri vodárni – je určená pre rozvoj zástavby vo forme dvoch bytových domov (cca 

12 bytov). Tvoria ju zastavané plochy, ktoré boli pôvodne využívané ako vodný zdroj 

s čerpacou stanicou a ochranným pásmom. Po jeho zrušení pozemok prešiel do majetku obce. 

S výstavbou bytov sa počíta v horizonte do roku 2020. 

Lokalita Pri ihrisku – je určená pre rozvoj zástavby funkčne zameranej na občiansku 

vybavenosť, výrobu a šport. Súčasný zámer predpokladá vybudovanie prístupovej obslužnej 

cesty na rozhraní Krasňanského luhu a súkromných pozemkov. Predpokladá sa, že 

zamestnanosť v lokalite vzrastie o cca 15 zamestnancov.  

Lokalita Na Brezníku – je určená pre rozvoj zástavby rodinných domov (cca 20 RD). 

Nadväzuje na výstavbu rodinných domov v polohe Za Brezníkom, účelovo budovaných pre 

zamestnancov firmy Kia Slovensko. V súčasnosti lokalitu tvoria trvalé trávne porasty. 

Lokalita Pri vodojeme – je určená pre rozvoj zástavby rodinných domov (cca 30 RD). 

V súčasnosti ju tvoria trvalé trávne porasty, orné pôdy, potok a zastavané plochy. 

Lokalita Pri cintoríne – je určená pre rozšírenie cintorína. V súčasnosti ju tvorí orná pôda. 

Plánovaná plocha pre rozšírenie pohrebiska je cca 4500 m2. 
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Preložka cesty II/583 – preložka cesty II/583 je v dlhodobom pláne nielen obce, ale celého 

regiónu. V ÚPN VÚC ŽSK v znení zmien a doplnkov č. 1,2,3,4 je táto komunikácia už 

schválená. Jej vybudovaním sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obcí, zrýchli sa 

prístup do Terchovskej doliny a podporí rozvoj cestovného ruchu. V súvislosti s navrhovanou 

výstavbou v zmysle Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN-O Krasňany je potrebné rešpektovať 

ochranné pásmo preložky II/583 a dať do súladu ochranné pásmo cintorína, ochranné pásmo 

preložky II/583 (25 m od osi komunikácie na obe strany). Predmetom stavby “II/583 

Krasňany – obchvat“ je vybudovanie preložky cesty II/583 v požadovanej kategórii, v úseku 

medzi obcou Gbeľany a obcou Stráža, v Žilinskom kraji, s cieľom zabezpečiť plynulú, rýchlu 

a bezpečnú cestnú premávku. Umiestnenie stavby a poloha trasy cesty II/583 bola určená 

v rámci spracovania technickej štúdie po vzájomnom porovnaní dvoch navrhnutých variantov 

(A a B). Obidva varianty sú vedené v novej trase v parametroch kategórie C 9,5/70 z väčšej 

časti po pravom brehu rieky Varínka a následne jej premostením, paralelným vedením 

s trasou VN vedenia s napojením na jestvujúcu cestu II/583 za obcou Krasňany pred obcou 

Stráža. 

  

 Súčasťou strategického dokumentu sú i verejnoprospešné stavby, z ktorých sú 

uprednostnené nasledovné: 

- stavby nových miestnych komunikácii a chodníkov, 

- výstavba nových trás vedení NN formou podzemných i nadzemných rozvodov vrátane 

verejného osvetlenia rozhlasu, 

- výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich telekomunikačných zariadení, 

- výstavba plynovodov ku všetkým navrhovaným objektom, 

- výstavba káblovej m.t.s. v plochách s novou plánovanou zástavbou,  

- výstavba preložky cesty II/583 a s ňou súvisiace stavby, 

- predĺženie verejného vodovodu do riešených lokalít, 

- predĺženie verejnej kanalizácie do riešených lokalít. 

 

 Hlavnú kompozičnú a urbanizačnú os obce Krasňany reprezentuje existujúca cesta  

II/583, ktorá prechádza stredom zastavaného územia a rozdeľuje ho na dve časti. Zvyšujúcim 

dopravným zaťažením tvorí problém z hľadiska hluku, exhalácii a dopravnej nehodovosti,  

hlavne z pohľadu stretu vozidiel a chodcov. Z hľadiska vplyvov stavby preložky cesty na 

životné prostredie, predmetný úsek stavby nezasahuje do veľkoplošných chránených území, 

no zasahuje do prírodnej pamiatky – Krasňanský luh.  

  

 Kompozičný princíp riešenia usporiadania ulíc rešpektuje konfiguráciu terénu a trasy 

existujúcich obslužných a poľných komunikácií. Kompozičné osi sú vedené trasami 

jestvujúcich a navrhovaných obslužných komunikácií. Do riešeného územia sa nenavrhujú 

žiadne dominanty.  

  

 Pri novej výstavbe vo vymedzených rozvojových plochách sa vychádza z pôvodných 

zastavovacích štruktúr, ktoré sú v súlade s vidieckym charakterom zástavby. Preferujú sa 

jednopodlažné objekty, prípadne s obytným podkrovím. Na prekrytie domov sa odporúčajú 

šikmé strechy s maximálnym sklonom 450. Výmera pozemkov izolovaných rodinných domov 

by mala byť 300–1500 m2. Osadenie stavieb od obslužnej komunikácie musí byť minimálne 3 

metre, osadenie stavieb od susednej parcely 2 metre, prípadne menej, ak by to bránilo 

zmysluplnému využitiu pozemku. Estetické dotvorenie rodinnej zástavby sa navrhuje riešiť 

zeleňou. Altánky, garáže a iné doplnkové stavby k bývaniu je potrebné riešiť v podobnom 

duchu a štýle ako objekty rodinných domov. 
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 Zásobovanie vodou - v obci je vybudovaný systém dotovaný z prameňa Dužná (Kúr), 

ktorého dovolená minimálna výdatnosť je 2,5 l/s (2004). Súčasťou systému je aj privádzacie 

potrubie do vodojemu (PVC DN 100 – 1573 m), vodojem (VDJ) Krasňany – 1 x 250 m3. 

Jestvujúci vodný zdroj (VZ) Dužná je pre potreby obce nedostatočný (vzhľadom na max. 

dennú potrebu celej obce 7,75 l/s). 

  

 Rozšírenie vodovodu sa bude realizovať potrubím z polyetylénu DN 100 resp. 80, 

pričom systém bude zokruhovaný. Jednotlivé nehnuteľnosti budú napojené na verejný 

vodovod pomocou vodovodných prípojok, ktoré budú ukončené na hranici nehnuteľnosti v jej 

vnútri. Tu bude osadená vodomerná zostava spolu s fakturačným vodomerom. Vybudovaná 

vodovodná sieť musí byť v súlade s platnými normami.  

 

 V obci je vybudovaná obecná splašková kanalizácia. Jej rozsah korešponduje s uličnou 

zástavbou a rešpektuje danosti terénu tak, aby pri jej prevádzke bola minimalizovaná potreba 

údržby. Celé rozšírenie kanalizácie bude gravitačné. Jednotlivé nehnuteľnosti budú napojené 

na verejnú kanalizáciu pomocou kanalizačných prípojok. Tie budú ukončené vo vnútri parcela 

revíznou šachtou (RŠ) resp. komorou. Do RŠ budú objekty napojené vnútornou kanalizáciou.  

 

 Vybudovaná stoková sieť musí byť v súlade s platnými normami a predpismi. Všetky 

vypúšťané odpadové vody musia byť v súlade s prevádzkovým poriadkom kanalizačnej siete, 

ktorého limitné hodnoty znečistenia vypúšťaných vôd do kanalizácie stanovuje vyhláška MŽP 

SR č. 55/2005 Z.z.. Pre reštauračné zariadenia bude potrebné prečistenie tukových 

odpadových vôd v lapačoch tukov.  

 

 Dažďová kanalizácia: Dažďové vody zo striech objektov a spevnených plôch (ak to 

dovolí geológia) môžu byť odvádzané do podložia. Treba však zvážiť ich vplyv na podzemné 

vody a rešpektovať požiadavky príslušného vodohospodárskeho orgánu. V opačnom prípade 

vody zaústiť do dažďovej kanalizácie resp. cestného rigolu, ktoré vyústia do priľahlého 

recipientu. Vybudovaná stoková sieť musí byť v súlade s platnými normami a predpismi.  

 

 Vodné pomery: Celé katastrálne územie obce sa nachádza v CHVO Beskydy 

a Javorníky. Z vodohospodársky významných tokov sa v riešenom území nachádza recipient 

Varínka. Na území obce Krasňany v oblasti Kúrskej doliny je vodný zdroj Krasňany – Dužná, 

ktorý má vyhlásené PHO I. a II. stupňa. Vlastné riešené územie svojou polohou nezasahuje do 

žiadneho vyhláseného pásma hygienickej ochrany vodného zdroja.  

 

 Elektrická energia: Juhozápadne od riešených lokalít prechádza trasa 2x400 kV 

vedenia v smere Sučany – Varín. Riešené územie je zásobované z trasy 22 kV vedenia č. 234. 

Pre riešenú výstavbu sa navrhuje vybudovanie novej stožiarovej trafostanice T8a –obec – 250 

kVA v lokalite Na Brezníku. Odtiaľ bude riešená časť spotreby elektrickej energie aj pre 

jestvujúcu zástavbu priľahlú k riešenej lokalite. V lokalite Pri vodojeme sa navrhuje upraviť 

kapacitu plánovanej trafostanice T8 – obec na 630 kVA. Sekundárny rozvod bude riešený 

vzdušnou NN sieťou, verejné osvetlenie bude osadzovane na betónových stĺpoch NN vedenia. 

 

 Zásobovanie plynom: Po severovýchodný okraj riešenej lokality je realizovaný prívod 

zemného PE potrubím o profile D 90, z ktorého bude pripojená i plocha výroby riešená v 

doplnku č. 3 „Kút“. Použitie zemného plynu sa navrhuje komplexne, t.j. na vykurovanie, 
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prípravu teplej úžitkovej vody a na varenie u 100% výstavby rodinných domov a 100% OV + 

výroby. 

  

 Zásobovanie teplom obce Krasňany je úplne decentralizované, ťažiskovo riešené 

zemným plynom, a z časti sú využívané aj pevné paliva – hnedé uhlie, drevo. Jednotlivé 

zariadenia a objekty majú zásobovanie teplom riešené individuálne. Riešené územie spadá do 

oblasti s vonkajšou výpočtovou teplotou – 18°C v zmysle STN 06021a 383350. Zásobovanie 

riešenej zástavby teplom sa navrhuje ponechať decentralizovaným systémom z vlastných 

zdrojov tepla, s palivovou základňou zemný plyn a drevný odpad resp. drevná biomasa a 

taktiež i využívanie solárnej energie na prípravu teplej úžitkovej vody. 

  

 V navrhovanom období do roku 2020 je nutné zamerať sa na ekologizáciu stavieb, t.j. 

na znižovanie tepelných nárokov navrhovanej výstavby. Podporujú sa všetky aktivity pri 

získavaní energie z alternatívnych zdrojov. Nesmie sa však poškodzovať estetický vzhľad 

krajiny. 

 

 Návrh funkčného využitia riešeného územia a jeho umiestnenie v krajine je v súlade so 

zásadami o ochrane prírody. Riešenie rešpektuje biokoridory miestneho a regionálneho 

významu (Varínka. Problematickým bodom riešenia je preložka cesty II/583, ktorá je vedená 

v súbehu riekou Varínka (SKUEV 0221), prechádza ponad jej koryto a čiastočne zasahuje do 

brehovej zelene. V projektovej dokumentácii uvedenej preložky bude potrebné citlivo riešiť 

jej polohu voči toku a technickými prostriedkami dosiahnuť minimalizáciu zásahov.  

 

 Z hľadiska ochrany kultúrno-historických hodnôt v katastrálnom území obce Krasňany 

a Varín sa evidujú archeologické náleziská „Batérie železiarskych pecí“ z obdobia púchovskej 

kultúry doby laténskej. Na území obce je evidované slovanské osídlenie a je predpoklad, že 

stavebnou činnosťou môže dôjsť k porušeniu i doposiaľ neevidovaných nálezov či lokalít.  

 

5. Vzťah k iným strategickým dokumentom 

A) na národnej úrovni: 

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska a jej zmeny a doplnky č.1 

 Atlas krajiny Slovenskej republiky, Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 2002 

 Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

 Integrovaný plán regionálneho rozvoja 

 Národný plán regionálneho rozvoja 

 Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007 - 2013 

 Vodný plán Slovenska 

 Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2015 

 Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky 

 Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej 

republiky 

 Spoločná stratégia implementácie rámcovej smernice o vodách 

 Energetická politika Slovenskej republiky 

 Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov 

 Koncepcia využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely 

 Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v Slovenskej republike 

 Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky 
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 Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 

 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja 

 Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku 

 Koncepcia ochrany prírody a krajiny 

 Stratégia, princípy a priority environmentálnej politiky 

 Národné environmentálne akčné programy 

 Aktualizovaná stratégia štátnej environmentálnej politiky 

 Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky 

 Program starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 – 2014. 

B) na regionálnej úrovni: 

 ÚPN – VÚC Žilinského kraja, 1998 

 Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN VÚC Žilinského kraja, 2005 

 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN VÚC Žilinského kraja, 2006 

 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Žilinského kraja, 2009 

 Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN VÚC Žilinského kraja, 2011 

 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina, Regioplán Nitra – Ekoped 

Žilina (Regioplán Nitra – Ekoped Žilina, 1993) 

 Aktualizácia RÚSES – pre okresy Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto (SAŽP, pobočka 

Žilina, 2006) 

 Regionálny ÚSES ÚPN VÚC Žilinského kraja (združenie VÚC Žilina, 1998) 

C) na lokálnej úrovni: 

 Územný plán obce Krasňany, 2004 

 Zmeny a doplnky č. 1 až 3 a 5 ÚPN obce Krasňany 

 Územnoplánovacia dokumentácia obce Varín 

 

 V Správe o hodnotení strategického dokumentu ZaD č.6 UPN-O Krasňany (ďalej len 

Správa o hodnotení) - kapitola C X. Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré 

boli podkladom na vypracovanie Správy o hodnotení, spracovateľ uvádza zdroje informácií 

o území. 

 

III. Opis priebehu prípravy a posudzovania 

       

 Strategický dokument ZaD č.6 UPN-O Krasňany (ďalej len strategický dokument) 

podlieha hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. na základe rozhodnutia Okresného úradu 

Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie vydaného listom č.j.  OU-ZA-OSZP3-

2014/016934-003/Hnl zo dňa 18.11.2014.  Posudzovanie strategického dokumentu vykonal 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OU Žilina, OSZP). 

 

1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 

       

 Posudzovaný návrh strategického dokumentu bol obstaraný príslušným orgánom 

územného plánovania, obcou Krasňany, prostredníctvom Ing. arch. Vladimíra Barčiaka, 

odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD a ÚPP podľa stavebného zákona, reg. č. 263. 

Jeho spracovateľom bol Ateliér AUT Žilina (hlavný riešiteľ Ing. arch. Peter Krajč, 

autorizovaný architekt).  
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 Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania navrhovaného strategického 

dokumentu je v súlade s požiadavkami stavebného zákona: 

 prípravné práce boli vykonané obcou Krasňany v roku 2013, 

 doplňujúce prieskumy a rozbory pre vypracovanie Zmeny a doplnku č. 6 územného plánu 

obce Krasňany – rok 2013,  

 zhotovenie Návrhu Zmeny a doplnku č. 6 územného plánu obce Krasňany na základe 

pokynu obstarávateľa - rok 2014,  

 verejné prerokovanie návrhu Zmeny a doplnku č. 6 územného plánu obce Krasňany a 

vyhodnotenie všetkých stanovísk a pripomienok s návrhom na rozhodnutie o námietkach 

a pripomienkach – rok 2014, 

 dopracovanie návrhu Zmeny a doplnku č. 6 územného plánu obce Krasňany na základe 

pokynu obstarávateľstva, výsledkov z prerokovania návrhu ZaD č.6 ÚPN-O, s doplnením 

predmetného návrhu o požadované zmeny a doplnky obstarávateľom na zapracovanie – 

rok 2014,  

 udelenie súhlasu so záberom poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, resp. 

preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona a predloženie Návrhu Zmeny a doplnku č. 6 

územného plánu obce Krasňany na schválenie obecným zastupiteľstvom, 

 schválenie návrhu Zmeny a doplnku č. 6 územného plánu obce Krasňany obecným 

zastupiteľstvom, 

 zhotovenie čistopisu Zmeny a doplnku č. 6 územného plánu obce Krasňany na základe 

schválenia a vydania pokynu obstarávateľa.  

 

2. Orgán kompetentný na jeho prijatie 

    Obec Krasňany - obecné zastupiteľstvo 

 

3. Druh prijatia, rozhodnutia 

   -  Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany. 

   - Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

územnoplánovacej dokumentácie. 

 

4. Vypracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu. 

      Proces povinného hodnotenia vplyvov na životné prostredie navrhovaného 

strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. bol zahájený predložením oznámenia 

o strategickom dokumente obstarávateľom na OU ZA, OSZP dňa 05.06.2014. Obstarávateľ 

doručil OU ZA, OSZP oznámenie o strategickom dokumente v písomnom vyhotovení a na 

elektronickom nosiči dát. 

      

 Oznámenie o strategickom dokumente bolo rozoslané OU ZA, OSZP dotknutým 

orgánom (Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, 

Ministerstvo obrany SR, Správa majetku- detašované pracovisko Banská Bystrica,  Žilinský 

samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Odbor dopravy, Okresný úrad Žilina, Odbor 

výstavby a BP, Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie VS 

a vybraných zložiek ŽP kraja, Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP kraja, Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, 
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Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Okresný úrad 

Žilina, Odbor krízového riadenia, Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP (ŠVS, ŠSOPaK, ŠS, OH, ŠS OO), Okresný 

úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Žiline, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru 

Žilina, Obvodný banský úrad v Prievidzi, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Dopravný úrad, 

sekcia navigačných služieb a letísk Bratislava, Regionálna veterinárna a potravinová správa 

Žilina) a dotknutým obciam (obec Varín, obec Stráža a obec Dolná Tižina) na 

pripomienkovanie (list č. OU-ZA-OSZP3-2014/016934/Hnl, zo dňa 06. 06. 2014) a zároveň 

bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese 

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-doplnok-c-6-uzemneho-planu-obce-zad-

c-6-upn-o-krasnany-navrh. 

      

 OU ZA, OSZP zároveň oznámil obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať 

stanoviská verejnosti a bezodkladne vyzval obstarávateľa na zverejnenie oznámenia formou 

informácie o oznámení na úradnej tabuli spolu s informáciou, kde možno do oznámenia 

nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Zároveň 

obec Krasňany informovala o vyššie uvedenom spôsobom miestne obvyklým, a to 

v termínoch podľa zákona. Uvedené bolo vykonané v súčinnosti s obstarávaním ZaD 

územného plánu podľa stavebného zákona.  

     

  Po preštudovaní oznámenia a s prihliadnutím na stanoviská dotknutých orgánov                 

a dotknutých obcí doručených v rámci pripomienkovania oznámenia o strategickom 

dokumente a po prerokovaní s obstarávateľom, vydal OU ZA, OSZP podľa § 7 zákona 

rozhodnutie o posudzovaní strategického dokumentu podľa zákona EIA v platnom znení (list 

č. OU-ZA-OSZP3-2014/016934-003/Hnl, zo dňa 18. 11. 2014, ktorý bol zverejnený na 

internetovej stránke MŽP SR. Následne určil OU ZA, OSZP podľa § 8 zákona rozsah 

hodnotenia strategického dokumentu (list č. OU-ZA-OSZP3-2014/038545-002 zo dňa 15. 12. 

2014), ktorý bol bezodkladne zverejnený na internetovej stránke MŽP SR 

(http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-doplnok-c-6-uzemneho-planu-obce-zad-

c-6-upn-o-krasnany-navrh). Zároveň oznámil adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská 

verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. K uvedenému rozsahu hodnotenia 

strategického dokumentu neboli v zákonnej lehote doručené žiadne stanoviská, ktoré by 

vzniesli nové požiadavky na rozsah hodnotenia. 

     

  Na základe uvedeného rozsahu hodnotenia obstarávateľ zabezpečil hodnotenie vplyvu 

návrhu strategického dokumentu na životné prostredie. Výsledok hodnotenia vplyvov 

strategického dokumentu na životné prostredie bol uvedený v Správe o hodnotení, ktorú 

vypracovala vo februári 2014 spoločnosť ENVI-EKO, s.r.o. so sídlom v Žiline. 

 

5. Posúdenie Správy o hodnotení strategického dokumentu 

     Posúdenie Správy o hodnotení prebiehalo nasledovne: 

 doručenie Správy o hodnotení obstarávateľom (list obce Krasňany č. j. 71/2015 zo dňa 

09. 02. 2015) OU ZA, OSZP (v tlačenej forme a na elektronickom nosiči dát) spolu 

s návrhom strategického dokumentu (ZaD č. 6 územného plánu obce Krasňany),  

 OU ZA, OSZP po obdŕžaní  úplnej  Správy o hodnotení strategického dokumentu   a 

návrhu strategického dokumentu oznámil obstarávateľovi adresu, na ktorú možno 

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-doplnok-c-6-uzemneho-planu-obce-zad-c-6-upn-o-krasnany-navrh
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-doplnok-c-6-uzemneho-planu-obce-zad-c-6-upn-o-krasnany-navrh
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-doplnok-c-6-uzemneho-planu-obce-zad-c-6-upn-o-krasnany-navrh
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-doplnok-c-6-uzemneho-planu-obce-zad-c-6-upn-o-krasnany-navrh


10 
 

predkladať stanoviská verejnosti a bezodkladne vyzval obstarávateľa na zverejnenie 

informácie spôsobom v mieste obvyklým a zverejnil bezodkladne Správu o hodnotení a 

návrh strategického dokumentu na internetovej stránke MŽP SR 

(http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-doplnok-c-6-uzemneho-planu-obce-

zad-c-6-upn-o-krasnany-navrh) s uvedením adresy, na ktorú možno predkladať 

stanoviská verejnosti a termínu, do ktorého možno predkladať stanoviská, 

 OU ZA, OSZP doručil Správu o hodnotení a návrh strategického dokumentu na zaujatie 

stanoviska dotknutým orgánom listom č. j. OU-ZA-OSZP3-2015/002203-003/Hnl zo dňa 

10. 02. 2015 (Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, 

Ministerstvo obrany SR, Žilinský samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Odbor 

dopravy, Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a BP, Okresný úrad Žilina, Odbor 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenie VS a vybraných zložiek ŽP kraja, Okresný 

úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP a vybraných zložiek 

ŽP kraja, Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Žilina, Odbor 

opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Okresný úrad Žilina, Odbor krízového 

riadenia, Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP 

a vybraných zložiek ŽP (ŠVS, ŠSOPaK, ŠS, OH, ŠS OO), Okresný úrad Žilina, Odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Žiline, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru Žilina, Krajský 

pamiatkový úrad Žilina, Dopravný úrad, sekcia navigačných služieb a letísk Bratislava, 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina) a dotknutým obciam (obec Varín, 

obec Stráža, obec Dolná Tižina, Obec Nezbudská Lúčka, Obec Sučany a obec Belá), 

 informácia o možnosti pripomienkovania Správy o hodnotení a návrhu strategického 

dokumentu bola v obciach Varín a Krasňany zverejnená na úradnej tabuli a na 

internetových stránkach dotknutých obcí v termíne od 13.02.2015 do 13. 03. 2015 v obci 

Krasňany a v termíne od 19. 02. 2015 do 13. 03. 2015 v obci Varín, 

 verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu 

strategického dokumentu sa konalo dňa 12. 03. 2015 v priestoroch obecného úradu 

Krasňany o 15:00 hod. v súlade s § 11 ods.3) a 4) zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom 

znení, pričom informácia o uskutočnení verejného prerokovania Správy o hodnotení a 

návrhu strategického dokumentu bola zverejnená na úradnej tabuli a na internetovej 

stránke (www.obeckrasnany.sk) v termíne od 25. 02. 2015 po dobu 15 dní, pričom 

uvedená informácia bola zverejnená aj na stránke MŽP SR 

(http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-doplnok-c-6-uzemneho-planu-obce-

zad-c-6-upn-o-krasnany-navrh), 

 obstarávateľ v spolupráci s OU ZA, OSZP vyhotovil záznam o verejnom prerokovaní 

podľa § 10 ods. 7 zákona, 

 OU ZA, OSZP určil spracovateľa odborného posudku podľa § 13 ods. 4 zákona listom č. 

OU-ZA-OSZP3-2015/002203-003/Hnl, zo dňa 02. 03. 2015, a to Ing. Beatu Vaculčíkovú 

zapísanú v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie a oznámil obstarávateľovi určenie odborne spôsobilej osoby na vypracovanie 

odborného posudku.  

     

   V priebehu procesu spracovania odborného posudku obstarávateľ, t. j. obec Krasňany 

predložil OU ZA, OSZP upravený strategický dokument – Zmena a doplnok č.6 územného 

plánu obce Krasňany, ktorý bol následne odstúpený na posúdenie spracovateľovi odborného 

posudku. Predmetom úpravy bolo zmenšenie výmery lokality Pri vodojeme s funkciou 

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-doplnok-c-6-uzemneho-planu-obce-zad-c-6-upn-o-krasnany-navrh
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-doplnok-c-6-uzemneho-planu-obce-zad-c-6-upn-o-krasnany-navrh
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-diviaky-nad-nitricou-1)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-diviaky-nad-nitricou-1)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-diviaky-nad-nitricou-1)
http://www.obeckrasnany.sk/
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-doplnok-c-6-uzemneho-planu-obce-zad-c-6-upn-o-krasnany-navrh
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-doplnok-c-6-uzemneho-planu-obce-zad-c-6-upn-o-krasnany-navrh
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bývania na základe doplňujúcich zistení a šetrení v danej lokalite so zástupcami PD Terchová 

a zástupcom OU Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva. 

     

  V odbornom posudku bola vyhodnotená úplnosť Správy o hodnotení strategického 

dokumentu, stanoviská podľa § 12 zákona, úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov 

strategického dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia, použité 

metódy hodnotenia, úplnosť vstupných informácií, varianty riešenia strategického dokumentu 

a návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov 

strategického dokumentu.  

      

 Odborný posudok obsahoval návrh záverečného stanoviska podľa § 14 zákona. 

V návrhu záverečného stanoviska odborne spôsobilá osoba odporúča schválenie strategického 

dokumentu „Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany.“ za dodržania podmienok 

uvedených v časti VI. „ZÁVERY“, v bode č. 3 „Odporúčania  na prepracovanie, 

dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ s tým, že ak jednotlivé činnosti 

obsiahnuté v rámci návrhu uvedeného strategického dokumentu budú podliehať procesom 

posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona, bude potrebné ich vykonať pred 

ich povolením podľa osobitných predpisov. V ďalšej etape obstarávania územnoplánovacej 

dokumentácie je možné upravený strategický dokument považovať za environmentálne 

prijateľný variant za predpokladu úpravy návrhu strategického dokumentu podľa časti VI. 

„ZÁVERY“, bodu č. 3 „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu 

strategického dokumentu“ tohto záverečného stanoviska. 

 

6. Stanoviská predložené k Správe o hodnotení a ich vyhodnotenie 

     V zmysle § 12 zákona boli do termínu spracovania posudku a návrhu záverečného 

stanoviska doručené na OU Žilina, OSZP nasledovné písomné stanoviská: 

6.1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, Odbor štátnej 

geologickej správy (list č. 3153/2015-7.3, 8608/2015, zo dňa 17. 02. 2015) s 

nasledovným stanoviskom:  

 Ministerstvo k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Zmena a doplnok č. 6 

ÚPN obce Krasňany“ nemá pripomienky.  

 Ministerstvo vydalo k strategickému dokumentu „Zmena a doplnok č. 6 ÚPN obce 

Krasňany“ stanovisko listom číslo: 28460/2014, spisové číslo: 3515/2014-7.3 zo dňa 12. 

júna 2014, na ktorom trvá.  

Vyhodnotenie – stanovisko je kladné. 

Relevantné a oprávnené pripomienky, ktoré boli zaslané listom číslo: 28460/2014, s.č.: 

3515/2014-7.3 zo dňa 12. júna 2014 k oznámeniu o strategickom dokumente boli 

v plnom rozsahu akceptované a zapracované do strategického dokumentu  ZaD č.6 

územného plánu obce, v časti C, kapitola II bod 1.1. až 1.5. a Správy o hodnotení 

strategického dokumentu „Zmena a doplnok č. 6 ÚPN-O Krasňany“.    

6.2 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, Sekcia ochrany 

prírody a tvorby krajiny (list č. 3399/2015-2.1, zo dňa 13. 03. 2015): 

  Predmetné katastrálne územie sa nachádza v Žilinskom kraji v okrese Žilina. Patrí do 

územnej pôsobnosti organizačného útvaru Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky 

(ŠOP SR), ktorým je Správa Národného parku (NP) Malá Fatra. Dokument rieši lokality 

pre individuálnu bytovú výstavbu - Pri vodojeme, Na Brezníku, Pri vodárni, lokalita 
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zmiešanej funkcie výroby a občianskej vybavenosti - Pri ihrisku, rozšírenie cintorína 

a obchvat cesty č. II/583.  

  Z uvedených lokalít plánovaný obchvat cesty č. II/583 zasahuje do prírodnej pamiatky 

Krasniansky luh, kde platí 5. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

prírody“) a ktorá je podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu 

Žilina aj genofondovou lokalitou s označením ZA 21 Krasniansky luh. Obchvat 

zasahuje zároveň aj do územia európskeho významu Varínka (kód SKUEV0221), tok 

Varínky je spolu s brehovými porastmi aj regionálnym biokoridorom s označením Rkb 

13  Vodný tok Varínka – Struháreň.  

  Plánovaná lokalita individuálnej bytovej výstavby Pri vodojeme zasahuje do 

chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Malá Fatra (SKCHVU013) a zároveň hraničí s už 

uvedeným územím európskeho významu Varínka (SKUEV0221). Vodný tok 

s brehovými porastmi je aj genofondovou lokalitou s označením ZA 28 Kúrsky potok. 

V tejto lokalite je zaznamenaný výskyt viacerých druhov európskeho významu.  

  Správa NP Malá Fatra sa vo svojom stanovisku vyjadrila, že vyhodnotenie 

predpokladaných vplyvov na záujmy ochrany prírody (konkrétne na CHVÚ Malá Fatra) 

nie je dostatočné. Uvádza k tomu aj podrobné dôvody. Už v predchádzajúcich 

stanoviskách Správa NP uvádzala argumenty, prečo nesúhlasí so zaradením tejto 

lokality (Pri vodojeme) do územného plánu, ako plochy pre bytovú výstavbu. Neskôr 

bola ochotná pristúpiť na kompromis a ponechanie uvedenej lokality s redukovaním jej 

plochy tak, aby nezasahovala do chráneného vtáčieho územia.  

  Upozorňujeme, že v procese prípravy a vyhlasovania CHVÚ Malá Fatra mala ŠOP 

SR, ako jedno z kritérií, vynechanie zastavaných území obcí z navrhovaných plôch 

CHVÚ, aby sa predišlo podobným problémom, čo sa aj realizovalo. Teraz obec 

navrhuje rozšíriť zastavané územie obce aj do CHVÚ. Správa NP už v minulosti 

upozorňovala, že výstavba mimo zastavaného územia by mala nasledovať po vyčerpaní 

všetkých priestorových možností vo vnútri sídla a to tak, aby sa nerozširovala smerom 

k Národnému parku Malá Fatra (a zároveň aj k CHVÚ) a aby bolo zachované 

dostatočne široké pásmo okolo rieky Varínka. Napriek vedeným skutočnostiam je táto 

lokalita stále zahrnutá medzi rozvojové lokality v pôvodnom rozsahu. Napr. na str. 80 sa 

uvádza, že „vplyv je možné maximálne eliminovať pri realizácii aktivít v zmysle 

predkladanej územnoplánovacej dokumentácie v zmysle povoľovacích procesov a pri 

dodržaní všetkých zmierňujúcich opatrení“. V tomto prípade ale ide o priamy záber 

plochy v CHVÚ a pri realizácii aktivít (individuálnej výstavby) to nebude možné 

eliminovať, ak už raz v územnom pláne bude plocha určená na výstavbu.  

  Nakoľko predložená Správa o hodnotení dostatočne nepreukázala, že aktivity nebudú 

mať negatívny vplyv na druhy, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Malá Fatra a ich 

výskyt v území je vysoko pravdepodobný, naďalej odporúčame lokalitu Pri vodojeme 

z územnoplánovacej dokumentácie vylúčiť, resp. upraviť tak, aby nezasahovala do tohto 

chráneného územia. Bez vyriešenia tejto otázky nie je možné schváliť dokument 

„Zmena a doplnok č. 6 Územného plánu obce Krasňany“.  

  V prípade zaradenia lokality Pri vodojeme v dokumentácii požadujeme vypracovať 

primerané posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na územia sústavy Natura 2000 

v zmysle čl. 6.3 smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov 

a voľne rastúcich rastlín, t.j. vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na priaznivý stav 

biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu, ktoré sú predmetom 

ochrany CHVÚ Malá Fatra. V prílohe prikladáme stanovisko Správy NP Malá Fatra, 

kde sú uvedené detailnejšie údaje o záujmoch ochrany prírody a podrobné pripomienky 
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k jednotlivým návrhom, ako aj ich predchádzajúce stanoviská v uvedenej veci. Tiež 

odporúčame pri vypracovaní hodnotenia spolupracovať s miestne príslušnou 

organizáciou ŠOP SR, ktorou je Správa NP Malá Fatra.  

Vyhodnotenie v priebehu spracovania odborného posudku na základe požiadaviek 

niektorých orgánov štátnej správy došlo k úprave navrhovanej plochy (zmenšenie 

výmery) Pri vodojeme.  Zároveň  sa v danom území vyčlenil pozdĺž vodného toku 

biokoridor o šírke 20 m. Zmenšením riešenej plochy v rámci ZaD č. 6 v tejto lokalite sa 

na maximálnu mieru minimalizoval vplyv na CHVU. Oprávnené pripomienky sú 

zapracované do časti F. „NÁVRH OPATRENÍ A PODMIENOK NA VYLÚČENIE 

ALEBO ZNÍŽENIE  NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV STRATEGICKÉHO 

DOKUMENTU“  odborného posudku a časti VI. „ZÁVERY“, kapitoly 3. „Odporúčania 

na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ 

záverečného stanoviska pre navrhovaný strategický dokument.  

6.3 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, Odbor dopravy 

a regionálneho rozvoja (list č. 2505/2015/ODaRR-006, zo dňa 02. 03. 2015): 

  Žilinský samosprávny kraj sa vyjadruje k uvedenej územnoplánovacej dokumentácii 

v celom procese obstarávania predmetnej „Zmeny a doplnku č. 6 územného plánu obce 

Krasňany“ v zmysle Zákona NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). V rámci procesu obstarávania 

uvedenej územnoplánovacej dokumentácie obce bude jej rozsah, väzby, dopad na 

koncepciu rozvoja územia... atď. presne dohodnutý s dotknutými orgánmi štátnej 

správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v zmysle platného stavebného 

zákona. Na základe uvedeného Žilinský samosprávny kraj k predloženej Správe 

o hodnotení strategického dokumentu „Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce 

Krasňany“ nemá pripomienky. 

  Upozorňujeme, že posudzovaná územnoplánovacia dokumentácia navrhuje aj 

preložku cesty II/583 vo vlastníctve ŽSK. Jej potreba bude preverená pripravovaným 

Územným generelom dopravy Žilinského kraja. Dopady preložky na prvky územného 

systému ekologickej stability (ÚSES) bude možné posúdiť až na základe projektovej 

dokumentácie, následne budú stanovené podmienky na zásah a prijaté ekologické 

opatrenia na ochranu prvkov ÚSES, biotopu ako takého a na jeho funkčnosť. Z tohto 

dôvodu bude potrebné vyhodnotiť aj ekonomické dopady na navrhovanú preložku.  

Vyhodnotenie – stanovisko je kladné a bez pripomienok. 

6.4 Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-ZA-

OCDPK-2015/001721/4, zo dňa 02. 03. 2015): 

  Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný 

orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 a § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako dotknutý orgán 

štátnej správy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov nemá pripomienky k predloženej Správe 

o hodnotení strategického dokumentu „Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce 

(ZaD č. 6 ÚPN-O) Krasňany. 

 Vyhodnotenie – stanovisko je kladné a bez pripomienok. 

6.5  Okresný úrad Žilina, Odbor krízového riadenia (list č. OU-ZA- 2015/00051-002, zo dňa 

23. 02. 2015): 

  Po posúdení predloženého strategického dokumentu „Zmena a doplnok č. 6 

Územného plánu obce Krasňany“ v oblasti komplexného rozvoja obce Krasňany 

a vytvorenia podmienok pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby, dobudovania 

dopravného a technického vybavenia obce, Okresný úrad Žilina dospel k záveru, že 
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z hľadiska predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sa 

nepredpokladá vznik mimoriadnej udalosti podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, a preto predložený 

strategický dokument nepožadujeme ďalej posudzovať podľa zákona EIA. 

  Okresný úrad Žilina k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska záujmov civilnej 

ochrany nemá pripomienky a súhlasí so strategickým dokumentom podľa zákona NR 

SR č. 24/206 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena a doplnok č. 6 

Územného plánu obce Krasňany“ z hľadiska civilnej ochrany. 

  Ďalšie stupne projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie.  

Vyhodnotenie – stanovisko je kladné a bez pripomienok. 

6.6.  Okresný úrad Žilina,  Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva (list č. 

OU-ZA-OOP4-2015/009221-2/KOZ, zo dňa 25. 02. 2015) 

  V rámci prerokovacieho procesu v zmysle § 22 stavebného zákona tunajší úrad vydal 

stanovisko č. OU-ZA-OOP4-2014/00160-3/KOZ zo dňa 26. 02. 2014 vo veci: 

„Krasňany, návrh Zmeny a doplnku č. 6 zemného plánu obce (Z a D č. 6 ÚPN-O), 

oznámenie o začatí verejného prerokovania, žiadosť o podanie pripomienok 

a pozvánka“, v ktorom nesúhlasil s návrhom lokality č. 39 (funkčné využitie – IBV, 

komunikácie, technická infraštruktúra o výmere 5,06 ha), keďže by jednak došlo 

k záberu časti chránenej PP (kód/skupina 0814065/7), ďalej v tejto časti lokality sú 

vybudované hydromelioračné zariadenia, a taktiež ide o územie, ktoré je nevyhnutné 

pre Roľnícke družstvo Terchová, sídlo Nová Farma pre prístup dojníc na pasienky 

a následné využívanie poľnohospodárskej pôdy.  

  Ďalej OÚ Žilina, OOP, RP pri obhliadke v teréne zistil, že v susednej lokalite, ktorá 

bola odsúhlasená v predchádzajúcich zmenách a doplnkoch ÚPN-O a priamo nadväzuje 

na novonavrhovanú lokalitu č. 39, nedošlo k realizácii stavebných a iných zámerov na 

PP.  

 OÚ, OOP, RP naďalej trvá na tomto stanovisku a zasiela ho na vedomie.  

6.6. Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, (list č. 

OU-ZA-OOP4-2015/010036-6/KOZ, zo dňa 22. 05. 2015): 

  Roľnícke družstvo Terchová, sídlo Nová Farma Krasňany (ďalej len „RD Terchová“) 

vo svojom stanovisku zo dňa 19. 05. 2015 uvádza nasledovné: 

 „Roľnícke družstvo Terchová, sídlo Nová Farma Krasňany ako dotknutá právnická 

osoba na Predstavenstve dňa 12. 05. 2015 prehodnotilo žiadosť o Zmeny a doplnok č. 6 

územného plánu obce Krasňany, lokality Pri vodojeme č. 39 a súhlasí s uvedeným 

návrhom za dodržania nasledovných podmienok: 

1. cesta p.č. KN 1283/1 aby bola zachovaná a prístupná ako výhonová cesta pre dobytok 

na      pasienok 

2. novovytvorená cesta medzi pozemkami p. č. KN E 887 a p.č. KN C 886/6, 886/7 bola 

široká cca 8 m a sprístupnená poľnohospodárskym strojom na zber úrody.“ 

  OÚ Žilina, OOP, RP nahliadol do príloh k žiadosti a to: ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany 

textová a grafická časť – Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov 

na poľnohospodárskej pôde a konštatuje nasledovné: 

1. V návrhu došlo k zmene hraníc lokality č. 39, a to v časti pri ceste, ktorá slúži ako 

výhonová cesta pre dobytok na pasienok, k čomu tunajší úrad nemá pripomienky, 

nakoľko sa tým umožní zachovať využívanie okolitej poľnohospodárskej pôdy 

a zároveň je tým dodržaná požiadavka č. 1 RD Terchová, uvedená v stanovisku. 

2. Vzhľadom na požiadavku č. 2 RD Terchová, tunajší úrad požaduje zapracovať do 

záväznej časti návrhu ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany túto požiadavku v nasledovných 

možnostiach: 
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a/ umožniť prístup po existujúcej poľnej ceste, ktorá bude zároveň miestnou 

komunikáciou v zmysle prerokovaného návrhu – táto je v lokalite č. 39 vedená ako 

cesta cez stred lokality (požiadavka RD Terchová šírka cca 8 m),  

b/ alebo vytvorením poľnej cesty po hranici budúcej zástavby lokality č. 39, pričom 

cesta bude mať primeranú šírku na prejazd poľnohospodárskych strojov. 

3. OÚ Žilina, OOP, RP šetrením taktiež zistil, že došlo k zmenšeniu lokality č. 39 pri 

potoku z oboch strán, čím došlo k vytvoreniu prieluk poľnohospodárskej pôdy. Podľa 

vyjadrenia starostu obce Ing. Miroslava Bielka okolie potoka je biokoridorom 

miestneho významu. Tunajší odbor požaduje vyznačiť biokoridor potoka 

v komplexnom výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia ako existujúci 

stav, nakoľko v predmetnom výkrese z termínu spracovania 01/2014 nie je vyznačený. 

 Následne obec požiada Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor o zmenu druhu 

pozemku z poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku pôdu (ostatnú plochu) na 

základe skutkového stavu. 

4. V tabuľkovej časti návrhu pri lokalite č. 40 tunajší úrad opätovne požaduje vyznačiť 

tučným písmom kód so skupinou BPEJ 0814065/7 (najkvalitnejšia poľnohospodárska 

pôda v katastrálnom území Krasňany), na čo bola obec už upozornená. 

Vyhodnotenie – stanovisko je kladné, relevantné a s oprávnenými pripomienkami, ktoré 

sú zapracované do časti F. „NÁVRH OPATRENÍ A PODMIENOK NA VYLÚČENIE 

ALEBO ZNÍŽENIE  NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV STRATEGICKÉHO 

DOKUMENTU“ odborného posudku a časti VI. „ZÁVERY“, kapitoly 3. „Odporúčania 

na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ 

záverečného stanoviska pre navrhovaný strategický dokument. Počas spracovania 

odborného posudku boli v rámci doplňujúcich informácií uskutočnené rokovania s RD 

Terchová a následne OÚ Žilina, Odbor opravných prostriedkov, referát 

pôdohospodárstva čím bolo nesúhlasné stanovisko zo dňa 25. 02. 2015 s návrhom 

plochy č. 39 (pri vodojeme) nahradené novým stanoviskom zo dňa 22. 05. 2015 – 

súhlasným za dodržania stanovených podmienok. 

6.7  Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-ZA-

OSZP2/2015/00844/Gr, zo dňa 19. 02. 2015): 

  Predložená Správa o hodnotení strategického dokumentu je vypracovaná na základe 

stanoveného rozsahu hodnotenia, list č. OU-ZA OSZP3-2014/038545-002/Hnl zo dňa 

15. 12. 2014. Rozsah hodnotenia v bode 1. Varianty pre ďalšie hodnotenie stanovil, že 

v ďalšom hodnotení je potrebné strategický dokument rozpracovať variantne, a to 

nasledovne:  

- nulový variant 

- variant 1 – riešenie zmien a doplnkov ÚP v zmysle stanoveného rozsahu hodnotenia. 

  Predložený strategický dokument navrhuje zmeny v lokalitách Pri vodojeme, Na 

Brezníku, Pri vodárni, Pri ihrisku, Pri cintoríne a obchvat cesty II/583. Celková plocha 

riešeného územia je cca 18 ha.  

  Na základe komplexného posúdenia očakávaných vplyvov strategického dokumentu 

hodnotenej územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie pri zapracovaní 

pripomienok z procesu hodnotenia vplyvov v štádiu Správy o hodnotení strategického 

dokumentu a splnenia opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu 

vplyvov na životné prostredie odporúčame z hľadiska zhodnotenia vplyvov na životné 

prostredie pre ďalšiu etapu spracovania územnoplánovacej dokumentácie hodnotený 

variant 1. Všetky vplyvy je možné maximálne eliminovať pri realizácii aktivít v zmysle 

povoľovacích a pri dodržaní všetkých zmierňujúcich opatrení.  
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  Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, sa vyjadroval k oznámeniu 

o strategickom dokumente listom č. OU-ZA-OSZP2/2014/017397/Gr zo dňa 13. 06. 

2014, v ktorom nemal zásadné pripomienky k vypracovaniu takéhoto dokumentu, 

a preto po preštudovaní predložene Správy o hodnotení strategického dokumentu 

„Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce (ZaD č. 6 ÚPN-O) Krasňany“ ďalšie 

pripomienky nemá.  

Vyhodnotenie – stanovisko je kladné a bez pripomienok. 

6.8  Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia (list č. OU-ZA-OSZP3-2014/008929-

002/Sla(Cas), zo dňa 04. 03. 2015) – úsek štátnej správy ochrany ovzdušia:  

  Uvedený strategický dokument má za cieľ aktualizáciu územnoplánovacej 

dokumentácie, ktorá komplexne rieši územný rozvoj časti obce a stanovuje limity 

a regulatívy pre jej rozvoj. Dôvodom obstarania územného plánu obce sú najmä: 

obchvat cesty II/583, zámery výstavby bytov, rod. domov a tiež zosúladenie územného 

plánu obce s územným plánom územného celku Žilinského kraja. 

  Na základe uvedeného Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy 

ochrany ovzdušia nemá námietky k predloženej Správe o hodnotení strategického 

dokumentu. 

Vyhodnotenie – stanovisko je kladné a bez pripomienok. 

6.9  Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia (list č. OU-ZA-OSZP3-2015/008931-

001/Bar, zo dňa 04. 03. 2015) - úsek štátnej vodnej správy 

Zmena a doplnky č. 6 územného plánu obce Krasňany riešia iba vymedzené časti 

územia obce Krasňany a to v lokalitách Pri vodojeme, Na Brezníku, Pri vodárni, Pri 

ihrisku, Pri cintoríne a obchvat cesty II/583. 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov tunajší úrad požaduje riešiť: 

- Vody z povrchového odtoku, môžu byť vypúšťané do podzemných vôd a to len 

v prípade, pokiaľ sú na to vytvorené vhodné podmienky na základe preskúmania 

a zhodnotenia hydrogeologických pomerov predmetnej lokality oprávnenou osobou 

alebo do povrchových vôd – cez dažďovú kanalizáciu do vhodného recipientu 

(nemôžu byť však vyústené do cestného rigolu a vypúšťané množstvo dažďových 

vôd nesmie byť vyššie, ako je prirodzený odtok z povodia).  

- Vody zo spevnených plôch (napr. z parkovísk, komunikácií) je pred vypúšťaním do 

podzemných/povrchových vôd nutné prečistiť t.j. odstrániť škodlivé látky (napr. 

odlučovačmi ropných látok). 

- Žiadame rešpektovať územie CHVO Beskydy a Javorníky vrátane stanovených 

opatrení a obmedzení. Zároveň žiadame rešpektovať existujúce vodárenské zdroje 

vrátane stanovených OP I. a II. stupňa.  

- Do návrhu územného plánu obce Krasňany žiadame doplniť údaj o tom, či sa 

v uvedenom území nachádzajú hydromelioračné stavby. 

Predložený strategický dokument po splnení vyššie uvedenej požiadavky 

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

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Vyhodnotenie – stanovisko je kladné, relevantné a s oprávnenými pripomienkami, ktoré 

sú zapracované do časti F. „NÁVRH OPATRENÍ A PODMIENOK NA VYLÚČENIE 

ALEBO ZNÍŽENIE  NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV STRATEGICKÉHO 

DOKUMENTU“ odborného posudku a časti VI. „ZÁVERY“, kapitoly 3. „Odporúčania 
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na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ 

záverečného stanoviska pre navrhovaný strategický dokument.  

6.10. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-ZA-OSZP1-

2015/009169-005/Ryb, zo dňa 01. 04. 2015): 

  V Zmene a doplnku č. 6 Územného plánu obce Krasňany (ďalej len ZaD č. 6 ÚPN-O 

Krasňany), je riešená individuálna bytová výstavba v lokalitách Pri vodojeme, Na 

Brezníku, Pri vodárni, zmiešanú funkciu výroby a občianskej vybavenosti Pri ihrisku, 

rozšírenie cintorína a obchvat cesty II/583. Všetky lokality riešené v ZaD č. 6 ÚPN O 

Krasňany sa nachádzajú v Žilinskom kraji, okrese Žilina, k.ú. obce Krasňany, na území 

ochranného pásma Národného parku Malá Fatra, kde podľa zákona platí 2. stupeň 

ochrany prírody.  

  Plánovaný obchvat cesty II/583 zasahuje do Prírodnej pamiatky „Krasniansky luh“, na 

území ktorej podľa  zákona platí 5. stupeň ochrany prírody a zasahuje do územia 

európskeho významu SKUEV0221 Varínka. Podľa RÚSES okresu Žilina je zároveň PP 

„Krasniansky luh“  genofondová lokalita ZA 21 Krasniansky luh a tok Varínky spolu 

s brehovými porastmi regionálny biokoridor Rkb 13 – Vodný tok Varínka – Struháreň.  

  Plánovaná IBV Pri vodojeme zasahuje do chráneného vtáčieho územia a CHVÚ 013 

Malá Fatra, susedí s územím európskeho významu SKUEV0221 Varínka. Podľa R-

ÚSES okresu Žilina je susediaci vodný tok s brehovými porastmi genofondová lokalita 

ZA 28 – Kúrsky potok. Na uvedenej lokalite je zaznamenaný výskyt druhov európskeho 

významu 

  Zhodnotenie Správy o hodnotení z hľadiska ochrany prírody:  

1. Z hľadiska ochrany prírody sa v Správe o hodnotení nevyhodnocujú kumulatívne 

vplyvy navrhovaných a existujúcich aktivít. Úplne chýba vyhodnotenie vplyvu na 

celistvosť – koherenciu sústavy NATURA 2000 (vo vzťahu k iným aktivitám 

v územiach NATURA 2000) a návrh opatrení na jej zachovanie.  

2. Správa o hodnotení neuvažuje s vplyvom úpravy brehu Kúrskeho potoka, 

s predpokladaným odstránením zvyškov stromovej a krovinovej vegetácie 

a potrebu jeho regulácie ako nevyhnutnú vyvolanú súvislosť s existenciou trvalého 

bývania v lokalite Pri vodojeme.  

3. V kapitole III.9.1. vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma časť CHVÚ 

Malá Fatra sa uvádza, že nebolo zistené hniezdenie žiadneho druhu v lokalite Pri 

vodojeme, pričom z procesu spracovania Správy o hodnotení je zrejmé, že sa 

realizovalo v mimo hniezdnom období (respektíve chýba metodika monitoringu 

vtáctva). Pravdepodobne na základe tejto skutočnosti sa v príslušnej kapitole 

neuvádzajú žiadne konkrétne druhy, mechanicky sú vymenované všetky predmety 

ochrany. To isté platí pre kapitolu II. 6.2 v časti C.  

4. V kapitole III.9.1. vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma časť CHVÚ 

Malá Fatra sa uvádza, že lokality Pri vodojeme sú už v súčasnosti pomerne silno 

antropicky atakované. Tento údaj však platí len pre časť lokality, ktorá je mimo 

hraníc chráneného vtáčieho územia. Správou NP Malá Fatra bol navrhnutý 

kompromis, aby sa lokalita obmedzila len po hranicu Chráneného vtáčieho územia 

Malá Fatra. Za uvedenou hranicou je územie podstatne menej ovplyvnené ľudskou 

činnosťou, a teda vyhodnotenie vplyvu nie je presné.  

5. V uvedenej časti sa rovnako uvádza, že v okolí sú pre druhy CHVU vhodnejšie 

biotopy. Nie je v nej však zhodnotené či aktivita nebude mať negatívny vplyv práve 
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na tieto biotopy a to rušením – sústavnou prítomnosťou človeka, hlukom, 

svetelným znečistením a pod.  

Hodnotenie plnenia špecifických požiadaviek rozsahu hodnotenia:  

  Vyhodnotenie predpokladaných vplyvov na záujmy ochrany prírody nie je v Správe 

o hodnotení strategického dokumentu dostatočné.  

  Konštatovanie, že je potrebné klásť dôraz na zákon, jeho vykonávaciu vyhlášku 

a zákon EIA, pri realizácii až na úrovni projektov (napr. na str. 65) nie je prijateľné, 

nakoľko jednotlivé zámery priamo vychádzajú z územnoplánovacej dokumentácie a ich 

realizácia sa všeobecne považuje za samozrejmú.  

  Okresný úrad Žilina, na základe zaslaných podkladov – Správa o hodnotení SD 

(február 2015) „Zmena a doplnok č. 6 Územného plánu obce Krasňany“, po ich 

preštudovaní, na základe hore uvedených skutočností, v súvislosti s odborným 

stanoviskom Správy NP Malá Fatra č. NPMF/121/2015/22 zo dňa 05. 03. 2015, má za 

to, že Správa o hodnotení dostatočne nepreukázala, že plánované aktivity nebudú mať 

negatívny vplyv na druhy, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Malá Fatra a ich výskyt 

v území je vysoko pravdepodobný a teda naďalej trváme na vylúčení lokality Pri 

vodojeme z územnoplánovacej dokumentácie resp. na zredukovaní po hranicu 

CHVU013 Malá Fatra. 

Vyhodnotenie – obdobne ako k stanovisku 6.2  

6.10.2 Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia (list č. OU-ZA-OSZP3-2014/008932-

002/Bal, zo dňa 20. 04. 2015) - úsek štátnej správy na ochranu prírody a krajiny: 

  Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany rieši lokality pre individuálnu 

bytovú výstavbu v lokalitách Pri vodojeme, Na Brezníku, Pri vodárni, zmiešanú funkciu 

výroby a občianskej vybavenosti Pri ihrisku, rozšírenie cintorína a obchvat cesty II/583. 

Všetky plánované aktivity sa nachádzajú na území ochranného pásma Národného parku 

Malá Fatra, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov platí druhý stupeň ochrany.  

 Plánovaný obchvat cesty č. II/583 zasahuje do prírodnej pamiatky Krasniansky luh, 

kde platí 5. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) a ktorá je 

zároveň genofondovou lokalitou Krasniansky luh podľa Regionálneho územného 

systému ekologickej stability. Plánovaná IBV Pri vodojeme zasahuje do chráneného 

vtáčieho územia a CHVÚ 013 Malá Fatra a susedí s územím európskeho významu 

SKUEV0221 Varínka. Susediaci vodný tok s brehovými porastmi je podľa RÚSES 

Žilina genofondovou lokalitou ZA 28 – Kúrsky potok, kde je zaznamenaný výskyt 

viacerých druhov vtákov európskeho významu.  

 Obec v predmetnej Správe navrhuje rozšíriť zastavané územie aj do CHVÚ nakoľko 

Správa NP Malá Fatra už v minulosti upozornila, že výstavba mimo zastavaného 

územia by mala nasledovať po vyčerpaní všetkých priestorových možností vo vnútri 

sídla a to tak, aby sa nerozširovala smerom k Národnému parku Malá Fatra (a zároveň 

aj k CHVÚ) a aby bolo zachované dostatočné široké pásmo okolo rieky Varínka. 

Napriek uvádzaným skutočnostiam je lokalita i naďalej zahrnutá medzi rozvojové 

lokality v pôvodnom rozsahu. Správa uvádza, že vplyvy je možné maximálne 

eliminovať pre realizácií aktivít v zmysle predkladanej územnoplánovacej 

dokumentácie v zmysle povoľovacích procesov a pri dodržaní všetkých zmierňujúcich 

opatrení. V tomto prípade ide o priamy záber v CHVÚ a pri realizácii aktivít nebude 

možné eliminovať dopad, ak už raz v územnom pláne bude plocha určená na výstavbu.  
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 Nakoľko predložená Správa o hodnotení nepreukázala, že aktivity nebudú mať 

negatívny vplyv na druhy, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Malá Fatra a ich výskyt 

v okolí je vysoko pravdepodobný, naďalej odporúčame lokalitu Pri vodojeme 

z územného plánu vylúčiť, resp. upraviť tak, aby nezasahovala do tohto chráneného 

územia.  

Vyhodnotenie v priebehu spracovania odborného posudku na základe požiadaviek 

niektorých orgánov štátnej správy došlo k úprave navrhovanej plochy (zmenšenie 

výmery) Pri vodojeme.  Zároveň  sa v danom území vyčlenil pozdĺž vodného toku 

biokoridor o šírke 20 m. Zmenšením riešenej plochy v rámci ZaD č. 6 v tejto lokalite sa 

na maximálnu mieru minimalizoval vplyv na CHVU. Oprávnené pripomienky sú 

zapracované do časti F. „NÁVRH OPATRENÍ A PODMIENOK NA VYLÚČENIE 

ALEBO ZNÍŽENIE  NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV STRATEGICKÉHO 

DOKUMENTU“  odborného posudku a časti VI. „ZÁVERY“, kapitoly 3. „Odporúčania 

na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ 

záverečného stanoviska pre navrhovaný strategický dokument.  

 

6.11 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa národného parku Malá Fatra, 

Varín (list č. NPMF/121/2015/22, zo dňa 05. 03. 2015) 

 Identifikácia územia a charakter činnosti, Hodnotenie územia z hľadiska ochrany 

prírody a krajiny, Hodnotenie Správy o hodnotení z hľadiska ochrany prírody a 

Hodnotenie plnenia špecifických požiadaviek rozsahu hodnotenia sú identické so 

stanoviskom OÚ Žilina, OSZP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja (list č. OU-ZA-OSZP1-2015/009169-005/Ryb, zo dňa 01. 04. 

2015):  

Návrh riešenia a odôvodnenie:  

 V dokumente kapitola VIII. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie sa uvádza, že 

stav v rámci platnej dokumentácie by bol vzhľadom na koncepciu rozvoja obce 

neudržateľný. Uvedený údaj je zavádzajúci, pretože Správa NP Malá Fatra 

v predchádzajúcich stanoviskách odporúčala prijať Zmeny a doplnky č. 6 s vylúčením 

jedinej lokality Pri vodojeme (Príloha č. 1.: stanoviská č.j. NPMF/90/2014/2, 

NPMF/355/2014/2). Okrem uvedeného Správa NP Malá Fatra bola ochotná pristúpiť na 

kompromis – redukovanie plochy IBV pri vodojeme po hranicu chráneného vtáčieho 

územia (Príloha č. 2: prehodnotenie stanoviska č.j.: NPMF/355/2014). Cieľom takéhoto 

návrhu zo strany S – NPMF bola snaha do budúcnosti predísť precedensu pri 

povoľovaní výstavby v CHVÚ Malá Fatra aj v ostatných katastrálnych územiach.  

 Nakoľko Správa o hodnotení podľa nášho názoru dostatočne nepreukázala, že aktivity 

nebudú mať negatívny vplyv na druhy, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Malá Fatra 

a ich výskyt v území je vysoko pravdepodobný, Správa NP Malá Fatra naďalej 

odporúča lokalitu Pri vodojeme z územnoplánovacej dokumentácie vylúčiť, respektíve 

zredukovať po hranicu daného chráneného územia.  

 Vyhodnotenie v priebehu spracovania odborného posudku na základe požiadaviek 

niektorých orgánov štátnej správy došlo k úprave navrhovanej plochy (zmenšenie 

výmery) Pri vodojeme.  Zároveň  sa v danom území vyčlenil pozdĺž vodného toku 

biokoridor o šírke 20 m. Zmenšením riešenej plochy v rámci ZaD č. 6 v tejto lokalite sa 

na maximálnu mieru minimalizoval vplyv na CHVU. Oprávnené pripomienky sú 

zapracované do časti F. „NÁVRH OPATRENÍ A PODMIENOK NA VYLÚČENIE 

ALEBO ZNÍŽENIE  NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV STRATEGICKÉHO 

DOKUMENTU“  odborného posudku a časti VI. „ZÁVERY“, kapitoly 3. „Odporúčania 

na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ 
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záverečného stanoviska pre navrhovaný strategický dokument. 6.12 Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, (list č. A/2015/0416-HŽPZ, zo dňa 

04.03.2015): 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline súhlasí s návrhom 

podaného podľa § 23, ods. 1. Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. žiadateľa Okresný úrad 

Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina, na vydanie 

záväzného stanoviska k strategickému dokumentu: „ZAD č. 6 ÚPN-O Krasňany“ pre 

obstarávateľa Obec Krasňany, Krasňany 22, 013 03 Varín, podľa § 13, odst. 2, § 13 

písm. a) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. v súlade s ustanovením § 23, ods. 4 zákona 

NR SR č. 24/2006 Z.z.  

 Predmetom strategického dokumentu je „ZAD č. 6 ÚPN-O Krasňany“. Dôvodom pre 

obstaranie zmien a doplnkov č. 6 k územnému plánu obce Krasňany je nový podnet pre 

výstavbu rodinných domov v lokalite Pri vodojeme, Na Brezníku, Pri vodárni, Pri 

ihrisku, Pri cintoríne a obchvat cesty II/583. Obec má platný územný plán schválený 

v roku 2004, aktualizovaný doplnkami v roku 2005, 2006 a 2008. ÚPN-O je spracovaný 

v mierkach 1:10000 a 1:2000. Vcelku vyhovuje pre potrebu regulácie výstavby obce. 

Zmeny a doplnky č. 6 k územnému plánu obce Krasňany sú v súlade so zadaním 

k ÚPN-O Krasňany. Plocha riešeného územia je cca 18 ha. 

 Jednotlivé stavby si vyžadujú rozšírenie verejných inžinierskych sietí, ktoré budú 

predmetom posudzovania orgánu na ochranu zdravia. Rovnako obchvat obce bude 

predmetom posudzovania a súčasťou PD musí byť hluková štádia, kde budú zohľadnené 

hlukové pomery z prejazdov a vplyv na okolitú zástavbu IBV. 

 Orgán na ochranu zdravia sa bude vyjadrovať k jednotlivým stupňom projektovej 

dokumentácie samostatne. Stavba musí byť v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 

355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Súčasťou PD musí byť posudok o radónovom riziku v danej 

lokalite a nultý variant dopravného hluku v záujmovom území (reálne meranie hluku na 

mieste navrhovanej výstavby). 

 Vzhľadom na charakter, rozsah a činnosť navrhovanej stavby, navrhujeme upustenie 

od zisťovacieho konania zámeru podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Vyhodnotenie – stanovisko je kladné a bez pripomienok. 

6.13 Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia (list č. OU-ZA-OSZP3-2015/008930-

002/Slt), zo dňa 23. 02. 2015) – úsek štátnej správy odpadového hospodárstva:  

  K predloženému strategickému dokumentu nemá pripomienky a netrvá na vyššom 

stupni hodnotenia v súlade s príslušnými  ustanoveniami zákona EIA. Preto so zmenami 

uvedenými v strategickom dokumente súhlasí. 

Vyhodnotenie – stanovisko je kladné a bez pripomienok. 

6.14 Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-ZA-

OCDPK-2015/001721/4), zo dňa 02. 03. 2015:   

  K predloženému strategickému dokumentu nemá pripomienky. 

Vyhodnotenie – stanovisko je kladné a bez pripomienok. 

6.15 Obec Sučany (list, zo dňa 24. 03. 2015): 

  Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie bolo zverejnené na mieste obvyklým 

spôsobom v termíne od 16. 02. 2015 do 23. 03. 2015. Na obecný úrad neboli doručené 

žiadne pripomienky verejnosti.  
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Vyhodnotenie – stanovisko je kladné a bez pripomienok 

6.16 Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín (list č. 78/2015) zo dňa 06. 

03. 2015: 

  Obec Krasňany, zastúpená starostom obce Ing. Miloslavom Bielkom nemá 

pripomienky k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Zmena a doplnok č. 6 

územného plánu obce (ZaD č. 6 ÚPN-O) Krasňany“. Na obecný úrad neboli doručené 

žiadne pripomienky verejnosti.  

 (list č. 1798/2015) zo dňa 20. 04. 2015: 

 Odstupujúci list, ktorým sú postúpené na vyhodnotenie obdržané stanoviská 

a pripomienky. Zároveň Obec konštatuje, že obsah stanoviska a pripomienok priamo 

nepoukazuje na vplyvy  - na ohrozovanie zložiek životného prostredia (nepriamo len na 

údajné faktory negatívne zhoršujúce životné prostredie), a že sa týka len lokality 

preložky cesty II/583. Verejnosť nehodnotí riešenie obytného územia v lokalite Pri 

vodojeme, ako ohrozenie kvality životného prostredia.  

Vyhodnotenie – stanovisko je kladné a bez pripomienok. 

6.17  Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín (list 1171/2015 zo dňa 16. 03. 

2015): 

  Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie bolo zverejnené na mieste obvyklým 

spôsobom v termíne od 19. 02. 2015 do 13. 03. 2015.  

(list 1170/2015 zo dňa 16. 03. 2015): 

Obec Varín, ako dotknutá obec a obyvatelia obce zúčastnení na prerokovaní zmeny 

a doplnku č. 6 územného plánu obce Krasňany dňa 13. 03. 2015 v obci Krasňany, 

podávajú nasledovné námietky k prerokovaniu obchvatu cesty II/583: 

1.   Autori tohto dokumentu si neuvedomili, že preložka cesty II/583 sa týka aj obce 

Varín a občania sa k nemu nemohli vyjadriť – neboli prizvaní. Uvedená cesta 

prechádza katastrálnym územím Varín – miestna časť Koňhora, 

2.   V uvedenom dokumente chýba zákres vedenia kanalizačného zberača, a taktiež 

chýba zákres vedenia vysokotlakého plynu, tieto inžinierske stavby sa v tejto lokalite 

skutočne nachádzajú a majú zadefinované svoje ochranné pásma, ktoré tiež 

v dokumente nie sú zadefinované 

3.   Obec Varín v tomto období obstaráva nový územný plán obce, v ktorom v uvedenej 

lokalite rieši vlastnú IBV, športoviská a priľahlé oddychové zóny, 

4.   Obyvatelia Varína, miestnej časti Koňhora, žijúci v uvedenej lokalite, budú mať 

znemožnený prístup k rieke Varínka, po celej dĺžke jej pravého brehu 

5.   Rieka Varínka  je v ochrannom pásme „Natura 2000“ a po jej celom pravom brehu 

rieky je naplánovaná prekládka obchvatu cesty II/583!! Pýtame sa, nemôže byť 

uvedená prekládka po ľavej strane, ktorá je neobývaná? Ide stále o to isté ochranné 

pásmo „Natura 2000“! 

6.   Z hľadiska vplyvov stavby na životné prostredie nesúhlasíme s vybudovaním 

obchvatu cesty II/583 na pravom brehu rieky Varínka. Ak sa ním rieši zníženie 

exhalátov a hluku v obci Krasňany, tak týmto riešením sa zvýši zaťaženie exhalátmi 

a hlukom obyvateľov Varína, časti Koňhora, lebo to presúvanie pod ich okná. Je to 

veľmi nekoncepčné riešenie. 

7.   Obstarávatelia ÚP sú povinní navrhnúť také riešenie, také alternatívy, ktoré budú 

vyhovovať všetkým dotknutým stranám! 

8.   Preložka cesty II/583 ignoruje vlastnícke práva k nehnuteľnostiam obyvateľov 

Koňhory. Bez vyjasnenia vlastníckych vzťahov v danej lokalite nie je možné prijať 

zmeny, pretože súhlasné stanoviská terajších vlastníkov sú spochybnené. Prílohu 

tvorí „Petícia občanov Varína proti preložke cesty II/583:      
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Vyhodnotenie – stanovisko vo všeobecnosti nesúhlasí s preložkou cesty II/583, čo 

podporuje aj priloženou „Petícjou“. Táto nenapĺňa náležitosti Zákona 85/1990 Z.z. 

o petičnom práve. Obec Krasňany, ako obstarávateľ ZaD č. 6 územného plánu Obce 

Krasňany je povinná rešpektovať nadradenú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorou 

je v konkrétnom prípade  ÚPN – VÚC Žilinského kraja, 1998 v riešení následných 

Zmien a doplnkov 1 – 4.  Táto schválená nadradená územnoplánovacia dokumentácia 

rieši preložku cesty II/583 v danom úseku. V  rámci schvaľovacieho procesu tejto 

nadradenej územnoplánovacej dokumentácie boli jednotlivé obce oboznámené 

s prebiehajúcim schvaľujúcim procesom a boli povinné o danej veci informovať 

občanov miestne obvyklým spôsobom. Túto možnosť a povinnosť mali obce aj v rámci 

schvaľovacieho procesu konkrétnych ZaD č. 6 ÚP Obce Krasňany v rámci stavebného 

zákona, kde bola územnoplánovacia dokumentácia zverejnená na webovom sídle obce. 

V zmysle zákona EIA bola taktiež prerokovávaná územnoplánovacia dokumentácia 

spolu s Oznámením zverejnená aj na webovom sídle ministerstva životného prostredia  

www.enviroportal.sk v apríli 2014 a je stále prístupná, takže občania mali možnosť sa 

s touto dokumentáciou oboznámiť a vzniesť svoje pripomienky. 

Riešenie prekládky cesty II/583 v čase prípravy jej realizácie v zmysle zákona EIA 

podlieka posudzovaniu navrhovanej činnosti podľa § 18 a prílohy č. 8 tohto zákona. 

Územnoplánovacia dokumentácia vytvára pre umiestnenie tejto činnosti rámec 

a v rámci samostatného posudzovania budú vyhodnocované vplyvy činnosti na životné 

prostredie a navrhnuté opatrenia na ich zmiernenie. V zmysle zákona sa činnosť 

posudzuje variantne.             

Oprávnené pripomienky sú zapracované do časti F. „NÁVRH OPATRENÍ A 

PODMIENOK NA VYLÚČENIE ALEBO ZNÍŽENIE  NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV 

STRATEGICKÉHO DOKUMENTU“ odborného posudku a časti VI. „ZÁVERY“, 

kapitoly 3. „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu 

strategického dokumentu“ záverečného stanoviska pre navrhovaný strategický 

dokument. 

6.18 Tibor Kobela, Borová 29, 010 07 Žilina (elektronicky zaslané stanovisko 13. marca 

2015 o 22:12 hod) – verejnosť 

  V nadväznosti na našu účasť, vznesené pripomienky počas „Prerokovania Správy o 

hodnotení strategického dokumentu "Zmena a doplnok č. 6 ÚPN obce Krasňany" ",  

konaného dňa 12. 03. 2015 o 15:00 hod v zasadačke Obecného úradu Krasňany a v 

zmysle záverov prijatých na tomto prerokovaní, dovoľujem si Vám pre pamäť aj touto 

cestou  opätovne zosumarizovať niektoré (nie všetky) z pripomienok, ktoré boli 

vznesené na horeuvedenom prerokovaní a ktoré si kompetentní zúčastnení určite do 

zápisu taktiež zaznamenali: 

1. Územné konanie v čase prerokovania  12.03.2015 o 15:00 hod. je v procese 

prerokovania a teda nie je ešte ukončené. 

2. Lehota na prerokovanie pripomienok  čase prerokovania  12.03.2015 o 15:00 hod. 

ešte neuplynula a pripomienky na tomto prerokovaní je možné vzniesť. 

3. Projektová dokumentácia vo výkresovej forme a najmä výkres situácie uvažovanej 

preložky cesty II/583 nie je zverejnený v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný 

zákon) ani na úradnej tabuly obce ani ako súčasť materiálu uverejnený na 

internetovej stránke obce k aktuálnemu Prerokovaniu Správy o hodnotení 

strategického dokumentu "Zmena a doplnok č.6 ÚPN obce Krasňany" ani nikde inde 

spôsobom obvyklým podľa platných právnych noriem. 

4. V čase Prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu "Zmena a doplnok 

č. 6 ÚPN obce Krasňany"  dňa  12.03.2015 o 15:00 hod. nebola doložená platná a 

http://www.enviroportal.sk/
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schválená EIA, t.j. posudok  o vplyve na životné prostredie  uvažovanej preložky 

cesty  II/583. 

Vyhodnotenie – stanovisko je zamerané na konštatovanie procesu prerokovania vplyvov 

na životné prostredie (bod 1 a2). K bodu 3. – prerokovávané ZaD ÚP Obce Krasňany 

počas celého procesu v zmysle stavenbého zákona a zákona EIA sú riadne 

zverjejňované. K bodu 4. – v zmysle platnej legislatívy je vypracovanie posudku 

následným krokom v procese EIA. 

6.19  Ing. Ľubica Franeková, Koňhorská 2040, 013 13 Varín elektronicky 17. 03. 2015 

a následne listom zo dňa 23. 03. 2015: 

V nadväznosti na našu účasť dotknutých občanov Varín miestna časť Koňhora, k 

prerokovaniu Správy o hodnotení strategického dokumentu "Zmena a doplnok č. 6 ÚPN 

obce Krasňany",  a na vznesené pripomienky počas "Prerokovania  Správy o hodnotení 

strategického dokumentu "Zmena a doplnok č. 6 ÚPN obce Krasňany" ",  konaného dňa 

12. 03. 2015 o 15:00 hod v zasadačke Obecného úradu Krasňany a v zmysle záverov 

prijatých na tomto prerokovaní, dovoľujeme si Vám pre pamäť aj touto 

cestou  opätovne zosumarizovať niektoré (nie všetky) z pripomienok, ktoré boli 

vznesené na horeuvedenom prerokovaní, a ktoré si kompetentní zúčastnení určite do 

zápisu taktiež zaznamenali: 

1. Územné konanie v čase prerokovania  12. 03. 2015 o 15:00 hod. je v procese 

prerokovania a teda nie je ešte ukončené. 

2. Lehota na prerokovanie pripomienok  čase prerokovania  12. 03. 2015 o 15:00 hod. 

ešte neuplynula a pripomienky na tomto prerokovaní je možné vzniesť, teda veríme, 

že naše pripomienky budú akceptované. 

3. Projektová dokumentácia vo výkresovej forme a najmä výkres situácie uvažovanej 

preložky cesty II/583 nie je zverejnený v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný 

zákon) ani na úradnej tabuly obce ani ako súčasť materiálu uverejnený na 

internetovej stránke obce k aktuálnemu Prerokovaniu Správy o hodnotení 

strategického dokumentu "Zmena a doplnok č. 6 ÚPN obce Krasňany" ani nikde inde 

spôsobom obvyklým podľa platných právnych noriem. - s navrhnutou trasou 

v grafickej forme sa oboznámili po prvý krát až na prerokovávaní dňa 13. 03. 2015, 

kde sme  ani v navrhovanej trase uvažovanej preložky cesty II/583 neboli ako 

dotknutí uvažovaní.  

4. V čase Prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu "Zmena a doplnok 

č. 6 ÚPN obce Krasňany"  dňa  12. 03. 2015 o 15:00 hod. nebola doložená platná a 

schválená EIA t.j. posudok  o vplyve na životné prostredie  uvažovanej preložky 

cesty  II/583. 

5. Schválením lokality IBV Krasňany –  pri vodárni v budúcnosti zablokuje riešenie inej 

trasy prekládky cesty. 

6. Strategický plán – prekládka cesty riešiť tak, aby neovplyvňoval IBV Varín m.č. 

Koňhora  a súčasne IBV Krasňany. 

Vyhodnotenie –  obdobne, ako stanovisko 6.18 a 6.17. 

 

Ďalšie stanovisko, Jána Kosturiaka, bytom Fatranská 707, 013 03 Varín, adresované 

mailom zo dňa 17. 03. 2015 na Obec Krasňany:  „Zistil som veľmi vážne ekologické 

a legislatívne pochybenia pri Vašom úsilí budovania obchvatu obce Krasňany a dávam 

podnet na príslušné orgány, vrátane zastúpenie EU na Slovensku, aby konali. Žiadam 

Vám preto o pozastavenie všetkých aktivít v tomto smere.“, nie je možné vyhodnotiť, je 

nekonkrétne a nerieši problematiku ZaD č. 6 ÚP Obce Krasňany.  
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   Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. § 11 ukladá povinnosť dotknutej obci do troch 

pracovných dní od doručenia Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu 

strategického dokumentu informovať o tom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a 

oznámiť, kde a kedy možno do Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu 

strategického dokumentu nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné 

náklady zhotoviť kópie a zároveň musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní. 

Dotknuté obce informovali verejnosť na svojich internetových stránkach a zároveň na 

úradnej tabuli – obec Varín v lehote 19. 02. 2015 až 13. 03. 2015 a obec Krasňany 

v lehote 13. 02. 2015 až 12. 03. 2015, čím boli  splnené zákonom stanovené lehoty. 

V roku 2014 bolo zainteresovaným orgánom, organizáciám a dotknutým obciam zaslané 

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce 

Krasňany k zaujatiu stanoviska. Zároveň bolo predmetné oznámenie o strategickom 

dokumente zverejnené na internetovej stránke MŽP SR a dotknuté obce (Varín, Stráža, 

Dolná Tižina) informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým (bod 3).  

V čase verejného prerokovania t.j. 12. 03. 2015 nebol spracovaný posudok 

k strategickému dokumentu na základe zákonného procesného postupu. Odborný 

posudok k strategickému dokumentu v zmysle § 13 ods. 4 zákona spracováva odborne 

spôsobilá osoba po určení príslušným orgánom s prihliadnutím na záznam z verejného 

prerokovania a stanoviská doručené podľa § 12 ods. 1 a2 zákona (bod 4).  

 

   Proces EIA pre samostatnú stavbu preložky cesty II/583 nie je predmetom 

strategického posudzovania. Posudzovanie vplyvu konkrétnej navrhovanej činnosti bude 

riešené samostatne v zmysle zákonných postupov stanovených v zákone 24/2006 Z.z. 

v platnom znení a verejnosť bude o tomto informovaná obvyklým spôsobom. 

     

7. Verejné prerokovanie a jeho závery 

 Verejné prerokovanie sa konalo 12. 03. 2015 v priestoroch Obecného úradu Krasňany 

o 15:00 hod. Obec Krasňany, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie, oznámil 

dotknutým orgánom a organizáciám, susedným obciam a verejnosti verejné prerokovanie 

Správy  o hodnotení strategického dokumentu " Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce 

Krasňany" listom č. j. 102/2015 zo dňa 25. 02.2015. Súčasne obec oznámila verejné 

prerokovanie strategického dokumentu verejnosti v mieste obvyklým spôsobom - oznamom 

na úradnej tabuli obce Krasňany a na internetovej stránke obce (www.obeckrasnany.sk).  

  

 Priebeh verejného prerokovania bol zaznamenaný v zápisnici z verejného 

prerokovania spolu s prezenčnou listinou, ktoré boli zaslané na Okresný úrad Žilina, Odbor 

starostlivosti o životné prostredie a sú súčasťou archivovanej dokumentácie. 

  

 Verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu a Správy o hodnotení 

strategického dokumentu zahájil Ing. Miroslav Bielka, starosta obce Krasňany, ktorý privítal 

prítomných a vyzval Ing. arch. Vladimíra Barčiaka – odborne spôsobilú osobu pre 

obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie k výkladu riešenia strategického dokumentu 

ZaD č. 6 ÚPN – O Krasňany. Následne podal výklad RNDr. Miloslav Badík – spracovateľ 

Správy o hodnotení strategického dokumentu ZaD č. 6 ÚPN–O Krasňany. Zástupca 

príslušného orgánu v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (Okresný úrad 

Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie) Mgr. Ľubica Hanuliaková informovala 

prítomných o postupe, povinnostiach a zákonných lehotách v uvedenom procese. 

  

http://www.obeckrasnany.sk/
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 Na prerokovaní boli vznesené pripomienky zástupcom obce Varín a dotknutou 

verejnosťou obcí Varín a Krasňany. Nakoľko sa pripomienky k predmetnému strategickému 

dokumentu opakovali, ich formulácia je uvedená sumárne podľa vecného obsahu námietky: 

 p. Williger – starosta obce Varín podal námietku voči návrhu preložky cesty II/583, 

o uvedenom obchvate neboli občania Varína informovaní, jej realizáciou sa zvýšia 

exhaláty a hluk pre časť obyvateľov Varína, miestna časť Koňhora,  

 tým, že vznikol Krasňanský luh a NATURA 2000, je povinnosťou štátu chrániť vodný tok 

Varínky komplexne; preložka cesty II/583 na pravý breh toku je v rozpore s ochranou 

toku Varínky, ako územia európskeho významu, 

 dotknutí občania obce Varín, miestna časť Koňhora – navrhovanou preložkou cesty II/583 

budú ohrození hlukom, znemožní sa občanom prístup k rieke Varínka ako aj zveri 

v danom území, pre preložku cesty boli v minulosti navrhnuté 2 variantné riešenia 

a v návrhu ZaD č. 6 ÚPN–O Krasňany nie sú oba zohľadnené, 

 dotknutí občania obce Krasňany – navrhovanou preložkou cesty II/583 bude vyriešená 

sťažená situácia dopravy v obci Krasňany, ktorá je jej súčasným situovaním priamo cez 

obec nebezpečná z pohľadu stretu automobilovej dopravy (a zvyšujúcej sa intenzity 

kamiónovej dopravy) a peších chodcov, zvýšenej hladiny hluku, exhalátov, 

a v nekonečnom dôsledku statickými ohrozeniami priľahlých jestvujúcich rodinných 

domov (praskanie stien), 

 Ing. arch. Mária Zaymusová, Úrad ŽSK - práce na ZaD č.4 ÚPN VÚC ŽK sa začali 

v roku 2009, schvaľovanie a vyhlasovanie záväznej časti bolo v roku 2011, v grafickej 

časti ÚPN VÚC ŽK v M 1 : 50 000 je riešená predmetná preložka cesty II/583; zároveň 

informovala prítomných o príprave spracovania Generelu dopravy kraja, na základe jeho 

výstupov bude  riešené trasovanie dopravy v kraji vrátane preložiek ciest a obchvatov,  

 Ing. arch. Vladimír Barčiak - návrh ÚPN VÚC Žilinského kraja ako i návrhy všetkých 

zmien a doplnkov ÚPN VÚC t.j. aj ZaD č.4 ÚPN VÚC, ktorá rieši preložku cesty II/583, 

boli prerokovávané so všetkými obcami v kraji resp. obce sa mali možnosť vyjadriť 

k návrhom týchto územnoplánovacích dokumentácií; preložka cesty II/583 je súčasťou 

záväznej časti schváleného ÚPN VÚC v znení ZaD č.4 ÚPN VÚC a Obec Krasňany je 

povinná ju premietnuť do svojej územnoplánovacej dokumentácie,  

 v zmysle platnej legislatívy tento stupeň územnoplánovacej dokumentácie (návrh ZaD č.6 

ÚPN–O Krasňany) nie je predmetom variantného riešenia a z uvedeného dôvodu bol pri 

riešení preložky cesty II/583 prevzatý navrhovaný variant z nadradenej dokumentácie 

ZaD č.4 ÚPN VÚC Žilinského kraja; 

 na poslednom ústnom prerokovávaní návrhu ZaD č.6 ÚPN – O Krasňany (v zmysle 

stavebného zákona) zástupca obce Varín (Ing. Cvacho) dňa 06. 02. 2014 sa vyjadril, že 

v priestore navrhovanej preložky cesty II/583 obec Varín nemá žiadne iné záujmy 

a prevezme do riešenia svojho nového územného plánu obce riešenie preložky cesty 

II/583; 

 Obec Krasňany bude v ďalšom postupe prác na návrhu ZaD č.6 ÚPN–O Krasňany 

presadzovať také upravené riešenie preložky cesty II/583, ktoré bude výsledkom 

kompromisnej dohody všetkých účastníkov procesu prerokovávania návrhu ZaD č.6 ÚPN 

– O Krasňany a ktoré bude vychádzať z požiadavky nezhoršovať kvalitu životného 

prostredia na území obce Varín t.j. aj jej m. č. Koňhora, 

 RNDr. Miloslav Badík - samotná činnosť (projektovanie stavby) sa bude ďalej samostatne 

posudzovať a hodnotiť aj z hľadiska záujmov ochrany a vplyvov na územia NATURA 

2000, celý doterajší proces prípravy preložky cesty II/583 prebieha v súlade s platnou 

legislatívou, 
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 Ing. Miroslav Bielka, starosta obce Krasňany - vyslovil ľútosť, že občania z  m.č. Varína – 

Koňhory sú tendenčne naladení k spôsobu riešenia preložky II/583 obchvatom obec 

Krasňany, pričom podstatná časť trasy bude prechádzať len katastrálnym územím obce 

Krasňany;  

 súčasná frekvencia automobilovej dopravy cez obec Krasňany je však už veľmi vysoká 

a trend jej nárastu bude pokračovať, a preto je nevyhnutné riešiť problém cestou 

vybudovania preložky cesty II/583 (obchvatu) popri rieke Varínke pri zohľadňovaní 

všetkých oprávnených záujmov v dotknutom priestore. 

 Na záver starosta obce Krasňany Ing. Miroslav Bielka ukončil rokovanie s poďakovaním 

za účasť všetkým prítomným. 

   Vznesené pripomienky zúčastnených zástupcov obce Varín,  miestnej časti Koňhora sa 

týkali návrhu trasy preložky cesty II/583, ktorá je v súlade s nadradenou dokumentáciou t.j. 

ÚPN VUC Žilinského kraja (ZaD č.4), ktorej záväzná časť bola schválená uznesením č. 

26/2011; „bod 5.3.36 v návrhovom a výhľadovom období zabezpečiť územnú rezervu cesty 

II/583 regionálneho významu, v kategórii C 9,5/70-60, v trase a úsekoch: a) preložky 

Krasňany, Stráža, Belá, Párnica“.  Na základe súčasného právneho stavu je plánovaná 

preložka cesty II/583 v zmysle platnej legislatívy a odporúčame pokračovať v jej konečnom 

návrhu s doplnením prípadných protihlukových opatrení v úseku trasovania v obci Varín, 

miestna časť Koňhora slúžiacich na elimináciu  a zníženie hlukovej záťaže v danej lokalite. 

 

   V zmysle vyššie uvedeného priebehu verejného prerokovania a vznesených pripomienok 

možno konštatovať, že námietky verejnosti k návrhu strategického dokumentu ZaD č. 6 

územného plánu obce Krasňany a k Správe o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie z 

hľadiska vplyvov na životné prostredie nie sú takého charakteru, ktoré by bránili následnej 

etape spracovania územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  

 

IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu 

 
      Pre hodnotený strategický dokument – územnoplánovaciu dokumentáciu ZaD č. 6 

ÚPN-O Krasňany sa sledovali jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré by mohli byť 

ovplyvnené charakterom riešenia hodnotených plôch v oblasti rozvoja bývania, občianskej 

vybavenosti, výroby a dopravnej infraštruktúry – preložka cesty II/583. 

 

 Rozvojom obce Krasňany v zmysle hodnotenej územnoplánovacej dokumentácie 

nevzniknú riziká, ktoré by mali negatívny vplyv na ohrozenie zdravia obyvateľstva, na okolité 

prostredie a na jeho jednotlivé zložky prostredia. Prípadné sprievodné negatívne vplyvy na 

niektoré zložky životného prostredia je možné vhodnými navrhovanými opatreniami 

zmierniť, resp. eliminovať. 

      

  Pri hodnotení návrhu strategického dokumentu a Správy o hodnotení sa vychádzalo 

z obsahu a hlavných cieľov strategického dokumentu, jeho vzťahu k iným strategickým 

dokumentom týkajúcich sa riešeného územia a predovšetkým z hodnotenia súčasného stavu 

životného prostredia.  

 

 Koncepcia riešenia strategického dokumentu predstavuje vhodný, optimálny 

rozvojový dokument pre obec v dlhodobom horizonte, umožňuje primeraný rozvoj obce vo 

viacerých sférach rozvoja, najmä v oblasti bývania, občianskej vybavenosti, výroby a športu a 
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rozvoj zamestnanosti s príslušnou dopravnou a technickou vybavenosťou. Neprináša žiadne 

návrhy, ktoré by zhoršovali životné prostredie, poškodzovali prírodu a krajinu.  

 

Hodnotenie návrhu strategického dokumentu z  hľadiska environmentálnych, 

ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov 

  

 Navrhované riešenie strategického dokumentu nepredpokladá žiadne negatívne 

environmentálne dôsledky. Pre zlepšenie kvality životného prostredia, ako aj elimináciu a 

prevenciu environmentálnych záťaží definuje v záväznej časti súbor opatrení, ktoré vytvoria 

predpoklady pre udržateľný rozvoj územia.  

 

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 (napr. podľa 

názorových stanovísk a pripomienok dotknutých obcí, sociologického prieskumu medzi 

obyvateľmi dotknutých obcí), iné vplyvy  

  

 Návrh strategického dokumentu nezahŕňa riešenia, ktoré by boli nositeľmi rizík pre 

zdravotný stav obyvateľstva a ktoré by mali negatívne sociálno-ekonomické dopady, 

narušovali pohodu a kvalitu života alebo životného prostredia, práve naopak návrh 

strategického dokumentu sa snaží riešiť konkrétne problémy najmä v oblasti dopravy s 

identifikovanými nepriamymi vplyvmi, ktoré v dôsledku súčasného stavu dopravnej 

infraštruktúry sú v území a pôsobia na obyvateľstvo. 

 Riešenie reflektuje na narastajúci záujem o bytovú výstavbu zo strany individuálnych 

stavebníkov v obci. Podporuje ho aj trend sústavného rastu počtu obyvateľov. V prípade 

prisťahovania nových obyvateľov dôjde k zmene sociálnej a demografickej štruktúry miestnej 

populácie. 

 Prechodne môže počas výstavby nových obytných objektov, ako aj stavieb technickej 

infraštruktúry, dôjsť ku krátkodobému zhoršeniu životných podmienok obyvateľstva 

dotknutej obce (prekládkou cesty II/583 aj obyvateľov obce Varín, miestna časť Koňhora) – 

zvýšenie hlučnosti, prašnosti, nárastu produkcie stavebných odpadov. Ide o prechodné 

vplyvy, ktoré z dlhodobého hľadiska nie sú relevantné. 
 

Zdravotné riziká 

 

 Pri riešení jednotlivých plôch a najmä pri realizácii konkrétnych rozvojových resp. 

investičných zámerov je potrebné z hľadiska minimalizácie negatívnych vplyvov vychádzať 

už v predprojektovej i projektovej príprave z platnej legislatívy. Významným je najmä 

hodnotenie vplyvov navrhovaných činností v prípade splnenia parametrov činnosti v zmysle 

zákona č. 24/2006 Z. z., dodržiavanie platných limitov územia, dodržiavanie regulatívov 

stanovených ÚPN obce Krasňany i všetkých príslušných legislatívnych predpisov. Zároveň 

pri riešení rozvojových resp. investičných zámerov v území je potrebné dôsledne plniť 

požiadavky na ochranu obyvateľstva pred účinkami hluku a vibrácií vyplývajúce zo zákona č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška MZ SR 

č. 549/2007 Z. z. ustanovujúca podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
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a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 

prostredí. 

 

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické  javy   a geomorfologické 

pomery  

 

Vplyvy na horninové prostredie 

 Z hľadiska inžinierko-geologických a hydrogeologických pomerov dotknutého územia 

nepredpokladáme realizáciou činností potenciálne realizovaných v zmysle a súlade 

hodnotených ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany žiadne významné vplyvy na horninové prostredie 

územia, podmienkou je ale pri väčších stavbách a pri svahovitých lokalitách v predprojektovej 

a projektovej príprave realizácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu a 

akceptácia ich záverov. 

 

Vplyvy na nerastné suroviny 

 Obvodný banský úrad na území katastra obce neeviduje žiadne výhradné ložisko 

nerastných surovín s určeným dobývacím priestorom, ani výhradné ložisko nerastných 

surovín s určeným chráneným priestorom a ani neeviduje ložisko nevyhradeného nerastu. 

 

Vplyvy na geodynamické javy 

 Realizáciou činností potenciálne realizovaných v zmysle a súlade hodnotených ZaD č. 

6 ÚPN-O Krasňany sa nepredpokladá pri dodržaní stanovených podmienok žiadne významné 

vplyvy na geodynamické javy územia. Pri stavbách resp. stavbách lokalizovaných v blízkosti 

so svahovitým potenciálne zosuvným územím (Preložka cesty II/583) v predprojektovej a 

projektovej príprave je potrebná realizácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického 

prieskumu a akceptácia ich záverov. Pri riešení stavieb v území je potrebné brať do úvahy 

mapu zosuvov SGÚDŠ. 

 

Vplyvy na geomorfologické pomery 

 ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany počíta s rozvojovými plochami viazanými na súčasnú 

zástavbu obce a na jej kontaktné okolie. Nové funkčné plochy sú lokalizované väčšinou 

v priamom kontakte s existujúcou zástavbou resp. v predchádzajúcich ZaD ÚPN-O Krasňany 

navrhovanou zástavbou, a to prevažne v silne antropicky pozmenenom území, ich rozvoj a 

hmotnostné parametre sú stanovené limitmi v časti regulatívov a nadväzujú na súčasnú resp. 

navrhovanú sídelnú štruktúru obce Krasňany, tieto svojou štruktúrou ani hmotnosťou 

neovplyvnia súčasný charakter územia. ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany nepočítajú s výraznými 

terénnymi úpravami územia ani s lokalizáciou aktivít, ktoré by mohli mať nejaký významný 

vplyv na geomorfológiu územia. 

 

Vplyvy na klimatické pomery 

 

  ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany nepočítajú v území s lokalizáciou konkrétnej prevádzky 

alebo činnosti nového typu, ktoré by mohli mať významnejší vplyv na klimatické pomery 

územia z regionálneho resp. i lokálneho pohľadu. 

 Vplyv na klimatické pomery bude prebiehať iba na plochách vyčlenených ZaD č. 6 

ÚPN-O Krasňany, bude viazaný na jednotlivé konkrétne plochy a bude mať čisto iba 
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mikroklimatický charakter bez významu na klimatické pomery územia. Negatívny vplyv 

z hľadiska mikroklimatu bude viazaný najmä na nové spevnené väčšie plochy (prehrievanie 

počas letných horúcich dní), pozitívny vplyv budú mať nové plochy zelene. 

 

Vplyvy na ovzdušie  

 

 ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany nekonkretizujú nové významnejšie zdroje znečistenia 

ovzdušia. 

 Zo širšieho pohľadu nové zdroje znečisťovania ovzdušia budú viazané najmä 

na potreby plynu pre rozvojové lokality. 

 

A) Potreba plynu 

 Zásobovanie riešenej zástavby teplom sa navrhuje ponechať decentralizovaným 

systémom z vlastných zdrojov tepla, s palivovou základňou zemný plyn a drevný odpad resp. 

drevná biomasa a taktiež i využívanie solárnej energie na prípravu teplej úžitkovej vody. 

Zemný plyn je považovaný za ekologické palivo, pri jeho používaní nedochádza 

k významnému nárastu emisií ani imisnej záťaže územia. 

 

B) Priemysel 

 Rozmiestnenie nových prevádzok v rámci plôch územia obce Krasňany i celkovo 

rozvoj priemyslu môže prebiehať iba na plochách vyčlenených ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany. 

Ide o lokalitu Pri ihrisku. 

 Rozvoj priemyselnej výroby v obci na hodnotenej lokalite podľa ZaD č. 6 obce 

uvažuje so vznikom neškodných výrobných prevádzok a podnikateľských aktivít 

vo vymedzenom území pri dodržaní všetkých hygienických noriem a predpisov voči okolitej 

obytnej zástavbe tak, aby sa negatívne neovplyvnilo životné prostredie. 

 Z hľadiska environmentálnej ochrany územia pri lokalizácii priemyselných prevádzok 

na území obce, výrobných technológií resp. výrob s predpokladaným vplyvom na ovzdušie je 

potrebné pri hodnotení vplyvov jednotlivých konkrétnych technológií pristupovať i z pohľadu 

kritérií súladu technológií s BAT a BREF. 

 Problematika hodnotenia jednotlivých výrob a výrobných technológií z pohľadu 

environmentálnej ochrany územia obce, zdrojov znečisťovania ovzdušia a vhodnosti ich 

umiestnenia na území obce Krasňany na rozvojových plochách vymedzených ZaD č. 6 ÚPN-

O Krasňany bude realizovaná v procese predprojektovej a projektovej prípravy v zmysle 

platnej legislatívy – zákon č. 24/2006 Z. z. a ostatných súvisiacich zákonov a ich 

vykonávacích predpisov v oblasti ochrany a tvorby zložiek životného prostredia resp. 

v prípade zaradenia činnosti i v zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a 

kontrole znečistenia (zákon IPKZ) v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v zmysle ďalších neskorších predpisov. 

 

C) Cestná doprava 

 Vedenie tranzitnej dopravy po vybudovaní preložky cesty II/583 sa zmení. Realizáciou 

preložky cesty II/583 sa jej zaťaženie v súčasnom trasovaní cez obec výrazne zníži, vplyvom 

čoho dôjde k zníženiu imisného zaťaženia na území obce z mobilnej dopravy. 

 

 Problematika hodnotenia jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia a vhodnosti ich 

umiestnenia na území obce Krasňany na plochách vymedzených platnou územnoplánovacou 

dokumentáciou bude realizovaná v procese predprojektovej a projektovej prípravy v zmysle 

platnej legislatívy – v prípade splnenia prahových hodnôt dôraz klásť na zákon č. 24/2006 
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Z.z. resp. v prípade zaradenia činnosti i v zmysle zákona IPKZ v súlade so  Stavebným 

zákonom. Potrebné je dôrazne dodržiavať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 

v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok. 

 

Vplyvy na vodné pomery  

 

 V obci je vybudovaný vodovodný systém, ktorý je dotovaný z prameňa Dužná (Kúr), 

ktorého dovolená minimálna výdatnosť je 2,5 l/s (2004). Jestvujúci vodný zdroj (VZ) Dužná 

je pre potreby obce nedostatočný (vzhľadom na max. dennú potrebu celej obce 7,75 l/s). 

Z tohto dôvodu i objem vodojemu Krasňany je nedostatočný v prípade, že by plnil funkcie 

zásobného vodojemu. Možným riešením by bolo zväčšenie vodojemu alebo vybudovanie 

vodného zdroja v lokalite takej výdatnosti, ktorý by pokryl spolu s VZ Dužná max. dennú 

potrebu obce resp. napojenie vodojemu Krasňany aj na vodný zdroj v Gbeľanoch, ktorý 

zásobuje pitnou vodou obce Gbeľany a Varín. Vrt HGV-1 má výdatnosť cca. 15 l/s, čo je 

postačujúce aj pre obec Krasňany (podrobne riešil doplnok ÚPN č. 1 - 3). 

 

 V súčasnosti je v obci vybudovaná obecná splašková kanalizácia, ktorá bola súčasťou 

projektu „Žilina – intenzifikácia ČOV a rozšírenie kanalizácie“ financovaného z európskeho 

fondu ISPA. Jej vybudovaním získala obec lepšie životné prostredie a vyššiu perspektívu 

ďalšieho rozvoja. 

 

 Hodnotené ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany svojim riešením problematiky odpadových vôd 

(napojenie rozvojových plôch na splaškovú kanalizáciu, rešpektovanie zákona č. 364/2004 Z. 

z o vodách a príslušné normy STN 73 6822, 75 2102 atď.) prispievajú maximálne k ochrane 

povrchových ale i podzemných vôd pred znečistením, zároveň hodnotené ZaD č. 6 obce 

nepripúšťajú v území nové činnosti, ktoré by mohli mať významný negatívny vplyv na vodné 

pomery územia. 

 

 Problematika tvorby odpadových vôd v nových v súčasnosti neznámych výrobných 

jednotkách a následné nakladanie s nimi budú riešené v závislosti od charakteru výroby a jej 

veľkosti v prípade splnenia prahových hodnôt v procese predprojektovej a projektovej 

prípravy v zmysle platnej legislatívy – zákon č. 24/2006 Z. z. resp. v prípade zaradenia 

činnosti i v zmysle zákona IPKZ v súlade so Stavebným zákonom. Pri všetkých činnostiach 

na území obce je treba dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. (Vodný 

zákon) a jeho vykonávacie predpisy. 

 

Vplyvy na pôdu  

 

 ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany riešia iba vymedzené časti územia obce Krasňany, a to 

v lokalitách Pri vodojeme, Na Brezníku, Pri vodárni, Pri ihrisku, Pri cintoríne a obchvat cesty 

II/583. Celková výmera lokalít v ÚPN-O Krasňany ZaD č. 6 je 15,65 ha, z toho 15,05 ha 

predstavuje záber poľnohospodárskej pôdy, 0,56 ha sú plochy ostatné alebo zastavané a 0,04 

ha sú lesné pozemky. 

 

 Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde podľa navrhnutého 

rozvoja obce Krasňany v zmysle ZaD č. 6 je zdokumentovaný v kapitole B.I.1. Pôda – záber 

pôdy celkom, z toho zastavané územia (ha, poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, bonita), 
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z toho dočasný a trvalý záber v tabuľke Tab. č. 1 Prehľad stavebných a iných zámerov na 

poľnohospodárskej pôde. 

  

 K záberu poľnohospodárskej pôdy a jej využívaniu na nepoľnohospodárske účely 

v zmysle hodnotených ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany je potrebné realizovať posúdenie v zmysle 

§ 14 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 a vydanie súhlasu podľa § 13 uvedeného 

zákona. 

 

 V priestore lokality č. 39 Pri vodojeme dochádzalo k rozdielnym názorom na využitie 

rozvojovej plochy v súvislosti s aktivitami Roľníckeho družstva Terchová. Roľnícke družstvo 

Terchová, sídlo Nová Farma, Krasňany ako dotknutá právnická osoba vyjadrilo nesúhlas s 

návrhom ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany pri lokalite č. 39 Pri vodojeme z dôvodu, že 

realizovaním uvedenej rozvojovej lokality sa zamedzí prístup dojníc na pasienky a 

následnému využívaniu poľnohospodárskej pôdy. 

 

 Na základe doplňujúcich informácií bola počas spracovania odborného posudku 

uskutočnená terénna obhliadka predmetnej lokality za účasti RD Terchová  a OÚ Žilina, 

Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva. Výmera predmetnej navrhovanej 

lokality Pri vodojeme bola zmenšená. Nsledne boli vydané nové stanoviská oboch 

zainteresovaných účastníkov procesu posudzovania (stanovisko OÚ Žilina, OOP,RP zo dňa 

22. 05. 2015), ktoré je po zmenšení výmery lokality kladné za dodržania stanovených 

odporúčaní. 

 

 Okrem záberov poľnohospodárskej pôdy v ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany dochádza i 

k záberu lesnej pôdy na výmere 0,04 ha. Podľa charakteristiky využitia lokality sa 

predpokladá trvalé vyňatie lesného pozemku, ktorým sa v danom prípade rozumie trvalá 

zmena druhu pozemku. Na odlesnenie sa predpokladá celková výmera 0,04 ha lesa (Lokalita 

č. 40 - preložka cesty II/583). Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať 

príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva v súlade s ustanovením § 5 a 7 zákona 

č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov o vydanie rozhodnutia o trvalom 

vyňatí pozemku z plnenia funkcií lesov, resp. o obmedzenie využívania funkcií lesov. 

 

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy  

 

 Súčasný vegetačný kryt hodnoteného územia obce Krasňany, ktorého sa prevažne 

dotýkajú aktivity vymedzené hodnotenou územnoplánovacou dokumentáciou ZaD č. 6, je 

prevažne silne antropicky pozmenený. Významné biotopy rastlín a živočíchov sa v krajine 

dotknutej navrhovanými sídelnými štruktúrami obce Krasňany zachovali iba v refúgiách 

v rámci štruktúr obce a poľnohospodárskej krajiny, resp. sú viazané na recipienty územia, 

najvýznamnejšie biotopy sú súčasťou okolitých pohorí. K najvýznamnejším biotopom 

nachádzajúcim sa v urbanizovanej a poľnohospodárskej krajine územia obce patrí vodná sieť 

tokov územia (Varínka, Kúrsky potok a ich prítoky), ich brehové ekosystémy a plochy 

nelesnej ale i lesnej vegetácie a na ne viazané biotopy územia voľnej krajiny (kostra ÚSES). 

 

 ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany svojim riešením rešpektujú súčasnú štruktúru vyššie 

uvedených cenných priestorov a refúgií rastlín a živočíchov. 
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 Z biotopov a na ne viazaných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev sa 

v hodnotenom území nachádzajú: 

 

Krasňanský luh 

 Ide o zachovalé brehové porasty toku Varínky, zachovalé spoločenstvá podhorských 

lužných lesov, významný z hľadiska výskytu vtáctva. Lokalita je chránená ako PP 

Krasniansky luh, zároveň je súčasťou ÚEV Varínka (SKUEV 0221), regionálneho 

biokoridoru Varínka a genofondovej lokality Krasňanský luh. 

  

 Riešeného priestoru sa dotýka v rámci hodnotených lokalít ZaD č. 6 ÚPN-O rozvojová 

lokalita č. 40 Preložka cesty II/583. Vybudovanie obchvatu cesty II/583 sa navrhuje do 

polohy mimo intravilán obce Krasňany, a to z väčšej časti po pravom brehu rieky Varínka. V 

trase preložky bude v km 1,533 09 vybudovaný mostný objekt ponad rieku Varínka v dĺžke 

124,27 m, čím dochádza k zásahu do biotopu Krasňanský luh, ktorý je zároveň súčasťou PP 

Krasniansky luh, ÚEV Varínka (SKUEV 0221), regionálneho biokoridoru Varínka a 

genofondovej lokality Krasňanský luh. K premosteniu Krasňanského luhu dochádza v 

priestore prieseku v brehovom poraste pre existujúce 22 kV vzdušné vedenie. Potenciálne 

možný zásah (jeho veľkosť) do biotopu Krasňanského luhu je možné posúdiť až na základe 

projektovej dokumentácie, kedy budú prijaté ekologické opatrenia na ochranu biotopu a na 

zachovanie jeho funkčnosti. 

 

Kúrsky potok  
 Dobre vyvinutý brehový porast s dominanciou Salix purpurea, významný z hľadiska 

výskytu vtáctva. Je súčasťou ÚEV Varínka (SKUEV 0221), lokálneho biokoridoru Kúrsky 

potok, genofondovej lokality Kúrsky potok. Uvedená lokalita nie je priamo dotknutá riešením 

návrhu ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany. 

 V procese predprojektovej a projektovej prípravy v zmysle platnej legislatívy sa musí 

klásť dôraz na rešpektovanie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a jeho 

vykonávacie vyhlášky a zákona č. 24/2006 Z. z. a ďalšiu súvisiacu legislatívu. 

 

 Zároveň je potrebné dôsledne dodržiavať zásady a regulatívy pre ochranu a využívanie 

prírodných hodnôt a prvkov ÚSES (viď ÚPN obce Krasňany, ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany). 

 

Vplyvy na krajinu štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny 

 

Vplyvy na krajinu štruktúru a využívanie krajiny 

 ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany svojim riešením rešpektuje súčasnú krajinnú štruktúru a 

využívanie územia, nové funkčné plochy i aktivity vychádzajú zo súčasného usporiadania 

plôch územia a z ich priradených funkcií. 

 

  V rámci riešenia rozvojových plôch obce dochádza k záberu 

poľnohospodárskej i lesnej pôdy. 

 

 Hodnotený realizačný variant v zmysle ZaD č. 6 ÚPN-O nemá významný vplyv 

na súčasnú krajinnú štruktúru a využívanie krajiny, nedochádza k významnej zmene krajinnej 

štruktúry a využívania krajiny. 

 

Vplyvy na scenériu krajiny 
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 Krajinná scenéria územia obce Krasňany je reprezentovaná typom krajiny sídelných 

štruktúr a dopravnej infraštruktúry na styku s poľnohospodárskou krajinou a predhorím 

okolitých pohorí. ZaD č. 6 ÚPN obce Krasňany rieši plochy intravilánu obce a rozvojové 

plochy na jeho kontakte. Nové funkčné plochy sú lokalizované väčšinou v priamom kontakte 

s existujúcou resp. navrhovanou zástavbou obce, väčšinou v antropicky pozmenenom území. 

Ich rozvoj a hmotnostné parametre sú stanovené limitmi v časti regulatívov a nadväzujú 

na súčasnú resp. navrhovanú sídelnú štruktúru obce Krasňany. Svojou štruktúrou ani 

hmotnosťou neovplyvnia súčasný charakter scenérie krajiny. Z hľadiska scenérie vzhľadom 

k doterajšiemu začleneniu územia z hľadiska lokálnych aspektov scenérie krajiny nie je 

možné očakávať žiadnu významnú zmenu oproti súčasnému stavu. Prijatím koncepcie 

hodnotenej územnoplánovacej dokumentácie nevzniká žiadny nový významný negatívny 

prvok znehodnocujúci okolitú scenériu krajiny, výšková hladina zástavby by nemala narušiť 

súčasný ráz krajiny. 

 

Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma (napr. navrhované chránené vtáčie územia, 

územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území - Natura 2000, 

národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti), územný 

systém ekologickej stability. 

 

Veľkoplošné chránené územia 

 V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení sa 

ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany riešené územie nachádza v ochrannom pásme Národného parku 

Malá Fatra, platí tu 2. stupeň ochrany. 

 

 

Maloplošné chránené územia 

PP Krasniansky luh 

 Navrhovaná činnosť v polohe preložky cesty II/583 (lokalita č. 40 Preložka cesty 

II/583) zasahuje do územia PP Krasniansky luh (v km 1,533 09 bude vybudovaný mostný 

objekt ponad rieku Varínka v dĺžke 124,27 m), ktorého predmetom ochrany je ochrana 

zachovalých brehových porastov toku Varínky v ochrannom pásme Národného parku Malá 

Fatra, ktoré sú dôležité z hľadiska vedeckovýskumného, krajinotvorného, vodoochranného, 

brehoochranného, ekologického a náučného. Dochádza k zásahu do územia PP v mieste 

premostenia. K premosteniu toku a Krasňanského luhu dochádza v priestore jestvujúceho  

prieseku v brehovom poraste pre 22 kV vzdušné VN. Územie je v súčasnosti značne 

zdevastované, nachádza sa v ňom niekoľko skládok TKO. Do územia zasiahne najmä vyššie 

uvedené premostenie Varínky v mieste jej sútoku s Koňhorským potokom a ostatné aktivity 

sa nachádzajú na hranici tohto MCHÚ. Potenciálne možný zásah (jeho veľkosť) v rámci PP je 

možné posúdiť až na základe projektovej dokumentácie. Následne budú stanovené podmienky 

na zásah do PP a prijaté ekologické opatrenia na ochranu PP, biotopu ako takého a na jeho 

funkčnosť. 

 

Natura 2000 

ÚEV Varínka - SKUEV 0221 

 Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Penovcové 

prameniská (7220), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od 

nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov 
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európskeho významu: zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), bystruška potočná 

(Carabus variolosus), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), kunka žltobruchá 

(Bombina variegata), vydra riečna (Lutra lutra) a netopier obyčajný (Myotis myotis). 

 Rozvojové plochy hodnotené v strategickom dokumente zasahujú do ÚEV Varínka 

v priestore Krasňanského luhu (preložka cesty II//583), v blízkosti sa nachádzajú návrhové  

plochy bývania (lokalita Pri vodárni - bytová výstavba) a plochy vybavenosti (lokalita Pri 

ihrisku). V tesnej blízkosti ľavostranného prítoku sú tiež navrhnuté plochy bývania (lokalita 

Pri vodojeme - IBV), ktoré rozširujú už jestvujúce plochy pre bývanie (tzv. kórejská dedina). 

 Z biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany ÚEV Varínka, sú 

preložkou cesty II/583 dotknuté Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), a to v mieste a 

spôsobom popísaným u PP Krasniansky luh. 

 Plánované aktivity môžu mať z druhov európskeho významu, ktoré sú predmetom 

ochrany ÚEV Varínka, vplyv na vydru riečnu. Ide o druh s pomerne úzkou ekologickou 

valenciou (väzbou na vodné toky, resp. plochy do určitej hĺbky, v ktorej je jej lov koristi 

efektívny), ktorý je pomerne prispôsobivým živočíchov, ale citlivo reaguje najmä na zásadné 

zmeny prírodného prostredia.  

 Obcou Krasňany vydra pravdepodobne len migruje do topicky i troficky vhodnejších 

úsekov rieky. V súčasnosti na vydru v danom úseku negatívne vplýva najmä súbežné vedenie 

pozemných komunikácií, čo zvyšuje riziko kolízií vydier s automobilmi, existencia sídla 

(obce a riziko priamych kolízii s ľuďmi, resp. psami), znečisťovanie toku komunálnym 

odpadom a pod. 

 Prekládka cestnej komunikácie zvýši potenciálne riziko súbežného vedenia cesty 

s tokom. Premostenie, pokiaľ bude zrealizované priechodným objektom (bez kolmých opôr, 

priamo do vody, ideálna je dvojitá lichobežníková úprava) by však nemalo predstavovať 

zvýšené riziko pre vydru. Problematické je najmä zaústenie pravostranného prítoku 

Koňhorský potok, pretože to je navrhované v mieste premostenia, čo treba vyriešiť vhodným 

typom objektu, priechodným nielen pre vydru ale aj ďalšie druhy živočíchov. 

 V blízkosti ÚEV Varínka v polohe Kúrskeho potoka sa nachádzajú navrhované plochy 

bývania - lokalita Pri vodojeme. Uvedená lokalita nezasahuje do hodnoteného ÚEV, naviac 

od tohto územia je izolovaná asfaltovou cestou vedúcou v smere do Kúrskej doliny. Vplyv na 

predmet ochrany nepredpokladáme. 

 Ostatné rozvojové plochy nezasahujú priamo do ÚEV Varínka. 

 

ÚEV Malá Fatra - SKUEV 0252 

 Rozvojové plochy riešené strategickým dokumentom ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany sa 

nachádzajú mimo ÚEV Malá Fatra, najbližšie riešené územie - lokalita Pri vodojeme je 

vzdialená od ÚEV v najbližšom bode cca 2 500 m. Prijatím hodnoteného strategického 

dokumentu predmet ochrany, ktorý predstavujú vyšpecifikované biotopy a druhy európskeho 

významu, nebude dotknutý. 

 

CHVÚ Malá Fatra 013 

 Územie s rozlohou 66 228,06 bolo vyhlásené Vyhláškou MŽP SR č. 2/2011, ktorá 

nadobudla účinnosť 15. januára 2011 za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 

druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov orla skalného, 

sokola sťahovavého, výra skalného, žlny sivej, kuvika kapcavého, ďatľa bielochrbtého, ďatľa 
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čierneho, muchárika bielokrkého, skaliara pestrého, rybárika riečneho, bociana čierneho, 

včelára lesného, sovy dlhochvostej, lelka lesného, ďatľa hnedkavého, chriašteľa poľného, 

kuvika vrabčieho, jariabka hôrneho, strakoša sivého, prepelice poľnej, žltochvosta lesného, 

muchárika sivého, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, ďatľa trojprstého a muchárika 

červenohrdlého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 

 Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho 

územia, sa považuje: 

a) vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese (okrem ich vykonávania v 

súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa alebo vykonávanie rekultivácie 

pozemkov v blízkosti hniezda bociana čierneho od 1. apríla do 31. júla, orla skalného od 

15. marca do 31. júla, sokola sťahovavého od 1. apríla do 30. júna, včelára lesného od 1. 

mája do 31. júla a výra skalného od 1. marca do 31. mája, ak tak určí obvodný úrad 

životného prostredia, 

b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov žlny sivej, 

kuvika kapcavého, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, muchárika bielokrkého, sovy 

dlhochvostej, ďatľa hnedkavého, kuvika vrabčieho, strakoša sivého, žltochvosta lesného, 

ďatľa trojprstého a muchárika červenohrdlého okrem ich vykonávania v súvislosti s 

plnením povinností podľa osobitného predpisu, ak tak určí obvodný úrad životného 

prostredia), 

c) budovanie poľovného zariadenia a lov zveri od 15. marca do 31. júla v blízkosti hniezda 

orla skalného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,  

d) organizovanie verejného telovýchovného, športového alebo turistického podujatia, ako aj 

iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia od 15. marca do 31. júla v 

hniezdnych lokalitách orla skalného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia, 

e) rozorávanie existujúcich trvalých trávnatých porastov okrem ich obnovy,  

f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov od 1. apríla do 30. 

júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do stredu,  

g) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, ktorých výška letu je menšia ako 

300 metrov nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 metrov od lietadla alebo lietajúceho 

športového zariadenia v období od 1. marca do 31. júla okrem vykonávania tejto činnosti 

v súvislosti s plnením povinností podľa osobitného predpisu, ak tak určí obvodný úrad 

životného prostredia. 

 Rozvojové plochy hodnotené v strategickom dokumente po zmenšení výmery lokality 

Pri vodojeme zasahujú len veľmi malou mierou do CHVÚ Malá Fatra. V dotknutom priestore 

nebolo zistené hniezdenie žiadneho druhu z vyššie uvedených vtákov európskeho významu. 

Priestor môžu potravne využívať niektoré druhy napr. rybárik riečny, bocian čierny a pod. V 

okolí však jestvuje dostatok vhodných (a kvalitnejších) biotopov. Naviac rozvojové plochy, 

ktoré rieši strategický dokument ZaD č. 6 v rámci lokality Pri vodojeme sú už v súčasnosti 

antropicky pomerne silno atakované (pasenie hovädzieho dobytka a jeho preháňanie lokalitou, 

plánovaná zástavba pri vodojeme nad tzv. kórejskou dedinou a pod.). Rozvojový strategický 

dokument v hodnotenom území nepočíta s činnosťami, ktoré môžu mať negatívny vplyv na 

priaznivý stav biotopov vtákov s predmetom ochrany druhov CHVÚ Malá Fatra. 

 

 Územná ochrana prírody je riešená v príslušných kapitolách ZaD č. 6 ÚPN-O 

Krasňany a je zakotvená i v návrhu regulatívov pre ochranu prírody a krajiny (článok 8 

Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrno-historických hodnôt, ochrany prírody a tvorby 

krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability vrátane plôch zelene):  v ods. 2) Zásady 

a regulatívy pre ochranu a využívanie prírodných hodnôt a prvkov ÚSES - bez zmeny. 
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 Na základe uvedeného platia regulatívy platnej územnoplánovacej dokumentácie 

ÚPN-O Krasňany uvedené v časti Q) Návrh záväznej časti, bode e) Zásady a regulatívy pre 

ochranu kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a využívanie prírodných hodnôt a prvkov 

MÚSES uvedené pod staťou Zásady a regulatívy pre ochranu a využívanie prírodných hodnôt 

a prvkov MÚSES. 

 V procese predprojektovej a projektovej prípravy v zmysle platnej legislatívy treba 

klásť dôraz na rešpektovanie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a jeho 

vykonávacie vyhlášky a zákona č. 24/2006 Z. z. a ďalšiu súvisiacu legislatívu. 

 

Chránené stromy 

 V k.ú. obce Krasňany sa z chránených stromov vyhlásených podľa §-u 49 ods. 1) 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nachádza jeden chránený strom 

evidovaný pod názvom Lipa v Krasňanoch, ide o lipu malolistú (Tilia cordata Mill.). 

Rozvojové plochy hodnotené v strategickom dokumente ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany sa 

nachádzajú mimo jeho polohu, k jeho ohrozeniu nedochádza. 

 

Vplyvy na územný systém ekologickej stability 

 ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany sa svojimi rozvojovými plochami dotýka nasledujúcich  

prvkov ÚSES: 

Regionálne biocentrum Krasňanský luh 

Regionálny biokoridor Varínka 

Genofondová lokalita Krasňanský luh 

 Navrhovaná činnosť v polohe preložky cesty II/583 (lokalita č. 40 Preložka cesty 

II/583) zasahuje do vyššie uvedených prvkov ÚSES Krasňanský luh (v km 1,533 09 bude 

vybudovaný mostný objekt ponad rieku Varínka v dĺžke 124,27 m). Dochádza k zásahu do 

Krasňanského luhu resp. vodného toku Varínka v mieste premostenia, k premosteniu 

dochádza v priestore prieseku v brehovom poraste pre existujúce 22 kV vzdušné VN. Územie 

biocentra resp. genofondovej lokality je v súčasnosti značne zdevastované, nachádza sa v ňom 

niekoľko neriadených skládok TKO. Potenciálne možný zásah (jeho veľkosť) v rámci 

uvedených prvkov ÚSES je možné posúdiť až na základe projektovej dokumentácie. 

Následne budú stanovené podmienky na zásah a prijaté ekologické opatrenia na ochranu 

prvkov ÚSES, biotopu ako takého a na jeho funkčnosť. 

 Uvedený priestor je zároveň chránený ako PP Krasňanský luh i ako súčasť ÚEV 

Varínka. 

 

Lokálny biokoridor vodný tok Kúrsky potok 

Genofondová lokalita Kúrsky potok 

 Najbližšie sa nachádza lokalita Pri vodojeme, ktorá nezasahuje do uvedených prvkov 

ÚSES. 

 

 ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany v plnej miere rešpektujú všetky prvky kostry územného 

systému ekologickej stability. Uvedená problematika je riešená a zároveň i zakotvená i 

v návrhu regulatívov pre ochranu prírody a krajiny (článok 8 Zásady a regulatívy 

pre zachovanie kultúrno-historických hodnôt, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytváranie a 

udržiavanie ekologickej stability vrátane plôch zelene), kde sa v ods. 2) Zásady a regulatívy 

pre ochranu a využívanie prírodných hodnôt a prvkov ÚSES uvádza: bez zmeny. Na základe 

uvedeného platia regulatívy v súčasnosti platnej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-O 

Krasňany uvedené v časti Q) Návrh záväznej časti, bode e) Zásady a regulatívy pre ochranu 

kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a využívanie prírodných hodnôt a prvkov MÚSES 
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uvedené pod staťou Zásady a regulatívy pre ochranu a využívanie prírodných hodnôt a prvkov 

MÚSES a to regulatívy pre prvky MÚSES. 

 V procese predprojektovej a projektovej prípravy v zmysle platnej legislatívy, treba 

klásť dôraz na zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacej 

vyhlášky a zákon č. 24/2006 Z. z. a ďalšiu súvisiacu legislatívu. 

 

Vplyvy na chránené vodohospodárske oblasti 

 

Chránená vodohospodárska oblasť Beskydy a Javorníky 

 Celé k.ú. obce sa nachádza v CHVO Beskydy a Javorníky. Vplyvy na chránené 

vodohospodárske oblasti vyplývajú z polohy obce v území. ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany 

rešpektujú toto územie CHVO vrátane stanovených opatrení a obmedzení. 

 

Vodohospodársky významné toky 

 Cez územie obce Krasňany preteká vodohospodársky významný tok Varínka. 

 Obec Krasňany je odkanalizovaná, odpadové vody sú čistené na SČOV Horný Hričov. 

ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany rešpektujú vodohospodársky významný tok územia obce, ochrana 

povrchových tokov je zakotvená v príslušných regulatívoch. 

 

Pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov 

 Vplyvy na vodárenské zdroje a ich vyhlásené ochranné pásma vyplývajú z polohy 

obce v území. ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany v plnej miere rešpektuje všetky existujúce 

vodárenské zdroje a ich ochranné pásma I. a II. stupňa v zmysle rozhodnutí príslušných 

orgánov štátnej vodnej správy. 

 

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská 

  ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany vychádza z presne územne identifikovanej databázy o 

kultúrnych i historických pamiatkach a archeologických náleziskách v hodnotenom území 

obce Krasňany, zachováva a rešpektuje ich. 

 Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky ani vplyvy na archeologické náleziská sa 

nepredpokladá. 

 Návrh ochrany kultúrnych hodnôt je uvedený i v strategickom dokumente, kde sa 

uvádza: V katastrálnom území obce Krasňany a Varín sa evidujú archeologické náleziská 

„Batérie železiarskych pecí“ z obdobia púchovskej kultúry doby laténskej. Na území obce je 

evidované slovanské osídlenie a je predpoklad, že stavebnou činnosťou môže dôjsť 

k porušeniu i doposiaľ neevidovaných nálezov či lokalít. Z tohto dôvodu sa navrhuje pri 

stavebnej činnosti v území postupovať veľmi opatrne a pod dohľadom KPÚ Žilina. 

 ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany v plnej miere rešpektujú ochranu kultúrno-historických 

hodnôt územia. Uvedená problematika je riešená a zároveň i zakotvená i v návrhu regulatívov 

pre ochranu kultúrno-historických hodnôt (článok 8 Zásady a regulatívy pre zachovanie 

kultúrno-historických hodnôt, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytváranie a udržiavanie 

ekologickej stability vrátane plôch zelene), kde sa v ods. 1) Zásady a regulatívy pre ochranu 

kultúrno-historických hodnôt uvádza: V súvislosti so stavebnou činnosťou, resp. zemnými 

prácami v územných konaniach, stavebných konaniach, resp. zlúčených územných a 

stavebných konaniach podľa stavebného zákona je dotknutým orgánom Krajský pamiatkový 

úrad Žilina z dôvodu zabezpečenia podmienok ochrany archeologických nálezov. 

Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude vydanie 

záväzného stanoviska podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona v nadväznosti na § 41 ods.4 
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pamiatkového zákona, v oprávnených prípadoch s požiadavkou na zabezpečenie 

archeologického výskumu podľa § 37 ods. 1) a 3) a § 39 ods. 3) pamiatkového zákona. 

Ostatné ustanovenia tohto článku sú bez zmeny. Na základe uvedeného platia regulatívy 

v súčasnosti platnej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Krasňany uvedené v časti Q) 

Návrh záväznej časti, bode e) Zásady a regulatívy pre ochranu kultúrno-historických hodnôt. 

 

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality 

 V riešenom území nie sú známe žiadne paleontologické náleziská, významné 

geologické lokality sa tu nevyskytujú. Hodnotenie týchto vplyvov je irelevantné. 

Iné vplyvy 

 Nepredpokladajú sa. 

 

Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie  s 

platnými právnymi predpismi 

 V Správe o hodnotení sa posudzuje strategický dokument, ktorým sú ZaD č. 6 ÚPN-O 

Krasňany. ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany bol vypracovaný jednovariantným riešením. 

 Rozvoj obce v zmysle hodnotených ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany nepredpokladá 

sprievodnú produkciu významných negatívnych výstupov a vplyvov na okolité prostredie a 

na jeho jednotlivé zložky prostredia. 

 

Vplyv na obyvateľstvo 

Hluková záťaž 

- cesta II/583 Žilina - Terchová – Párnica 

- cesta II/583 - obchvat obce Krasňany, príprava 

- realizácia rozvojových a investičných zámerov v súlade s platnou územnoplánovacou 

dokumentáciou a hodnotenými ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany. 

 Pri riešení rozvojových a investičných zámerov v území je potrebné dôsledne plniť 

požiadavky na ochranu obyvateľstva, t.j. najmä naplnenie zákona č. 355/2007 z 21. júna 2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška MZ SR 

č. 549/2007 Z. z. ustanovujúca podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 

a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 

prostredí. 

 

Emisie, imisná záťaž 

- výroba tepla – emisná záťaž 

- cesta II/583 Žilina - Terchová – Párnica 

- cesta II/583 - obchvat obce Krasňany, príprava 

- plochy priemyslu – nové technológie 

- nové zdroje znečisťovania ovzdušia. 

 Pri realizácii činností v území sa musia dôsledne dodržiavať legislatívne predpisy 

ochrany ovzdušia, rešpektovať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 

neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok. 
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Podzemné a povrchové vody 

  

 Problematika tvorby odpadových vôd v nových v súčasnosti neznámych výrobných 

jednotkách a následné nakladanie s nimi budú riešené v závislosti od charakteru výroby a jej 

veľkosti, charakteru a množstva odpadných vôd v procese predprojektovej a projektovej 

prípravy v zmysle platnej legislatívy – zákon č. 364/2004 Z. z. (Vodný zákon), zákon 

č. 24/2006 Z. z., resp.  i v zmysle IPKZ v súlade so stavebným zákonom. 

 Pri všetkých nových rozvojových činnostiach na území obce je treba dôsledne 

dodržiavať ustanovenia zákona o vodách vrátane dodržiavania stanovených limitov na 

vypúšťanie odpadových vôd do recipientov. 

 

Odpady 

  

 Likvidácia odpadov bude prebiehať v zmysle schváleného Programu odpadového 

hospodárstva a príslušného VZN obce Krasňany a v súlade s platnou legislatívou (zákon 

č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje katalóg odpadov a nadväzná vyhláška 409/2002 Z. z. o odpadoch, ktorou sa mení 

a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z.). 

 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy 

 

 ZaD č. 6 ÚPN obce Krasňany rešpektujú platnú legislatívu (zákon č. 220/2004 Z. z. 

o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch). 

 

Ochrana prírody, ÚSES 

 

 ZaD č. 6 ÚPN obce Krasňany rešpektujú platnú legislatívu Zákon č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z.., ktorou sa 

vykonáva uvedený zákon v znení neskorších predpisov v platnom znení. 

 

Pamiatková starostlivosť 

 

 ZaD č. 6 ÚPN obce Krasňany v plnej miere rešpektujú kultúrne a historické pamiatky 

i známe archeologické náleziská, nie je v rozpore so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu. 

 

Územné plánovanie 

 

 Návrh ZaD č. 6 ÚPN obce Krasňany v plnej miere rešpektujú všetky vymedzenia 

zastavaného územia obce, ochranné pásma technickej a dopravnej infraštruktúry stanovené 

platnou legislatívou a vymedzené v článku I Vymedzenie ochranných pásiem a chránených 

území podľa osobitných predpisov. 

 Stavebný zákon č. 50/1976 Zb., v znení zmenenom a doplnenom v § 2, ods. 1, 

písm. g) stanovuje, že územné plánovanie „určuje zásady využívania prírodných zdrojov, 

podmienok územia a celého životného prostredia, aby sa činnosťami v ňom neprekročilo 

únosné zaťaženie územia, aby sa vytvárala a udržiavala ekologická stabilita krajiny“. Pre 

plnenie tejto úlohy ZaD č. 6 ÚPN obce Krasňany vytvárajú dobré predpoklady, ako je to 

uvedené vyššie podľa zložiek životného prostredia a rizikových faktorov. Prostredníctvom 
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prerokovania ZaD č. 6 ÚPN obce Krasňany v zmysle stavebného zákona a v zmysle zákona 

č. 24/2006 Z. z. a na základe záverov tohto prerokovania budú výsledné opodstatnené 

odporúčania premietnuté do formy dopracovania ZaD č. 6 ÚPN obce Krasňany. 

  

V. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu  na navrhované 

chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu 

chránených území (Natura 2000) 

  Do riešeného územia (katastrálneho územia obce Krasňany) zasahujú územia 

európskeho významu, ktoré sú predmetom Výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, 

ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu:  

SKUEV0221 Varínka,  v ktorom platí v zmysle zákona o ochrane prírody druhý stupeň 

ochrany, 

SKUEV0252 Malá Fatra, v ktorom platí v zmysle zákona o ochrane prírody druhý stupeň 

ochrany. 

 SKCHVU013  Malá Fatra, vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 2 z 22. decembra 2010. V rámci 

tohto územia sa nachádza riešená lokalita parcelné číslo KN-C, 886,  

      

 V zmysle § 2 ods. 1 vyššie uvedenej vyhlášky sú definované činnosti, ktoré môžu mať 

negatívny vplyv na predmet ochrany CHVU. 

      

 Podrobný popis chránených území NATURA 2000 a ich predmet ochrany je v bode 

IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu tohto záverečného stanoviska. 

 

 

VI. Závery 

 

1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie) 

  

 Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 

strategického dokumentu „Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany" podľa  

ustanovení zákona, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť prírodného 

prostredia, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie, chránené územia a zdravie 

obyvateľstva, z hľadiska ich pravdepodobnosti, kumulatívnych vplyvov, ich  rozsahu a 

trvania, so zameraním najmä na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na národnej, 

regionálnej a lokálnej úrovni, úroveň spracovania oznámenia, stanovísk k oznámeniu, rozsah 

hodnotenia a časový harmonogram, úroveň spracovania Správy o hodnotení, výsledku 

verejného prerokovania a konzultácií a za súčasného stavu poznania  

 

s a   o d p o r ú č a 

 

schválenie strategického dokumentu  „Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany" 

za dodržania podmienok uvedených v časti VI. „Závery“, bode č. 3 „Odporúčania na 

prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ tohto záverečného 

stanoviska a za dodržania podmienky, že ak jednotlivé činnosti navrhnuté v strategickom 

dokumente budú podliehať procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa 

zákona, bude potrebné pred ich povolením podľa osobitných predpisov vykonať ich 

posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa zákona. 
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2. Odporúčaný variant 

 

 Strategický dokument bol posudzovaný jednovariantne vo vzťahu k nulovému 

variantu. Navrhovaný variant je environmentálne prijateľný za predpokladu úpravy návrhu 

strategického dokumentu podľa časti VI. ZÁVERY, bodu č. 3 Odporúčania na prepracovanie, 

dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu tohto záverečného stanoviska 

a odporúčame ho na schválenie. 

 

3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického 

dokumentu 

 

 Na základe celkových výsledkov procesu posudzovania vplyvov strategického 

dokumentu na životné prostredie, pripomienok a stanovísk vznesených počas procesu 

posudzovania, verejného prerokovania strategického dokumentu, odborného posudku a na 

základe Správy o hodnotení strategického dokumentu sa odporúča do strategického 

dokumentu „Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany“ zapracovať nasledovné 

odporúčania: 

a. Zabezpečiť dôslednú realizáciu posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni 

jednotlivých projektov v súlade so zákonom tak, aby bola dodržaná optimalizácia 

zvolených riešení a ich lokalizácie, výberu environmentálnych technológií, časovej 

a vecnej následnosti jednotlivých realizačných krokov, ako aj vyváženosť 

environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov realizovaných projektov.  

b. Rešpektovať zákon č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa z. 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 ( ďalej zákon o ochrane 

poľnohospodárskej pôdy).  

c. Rešpektovať Prílohu č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 o odvodoch 

za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy. V zmysle § 12 ods. 1 orgán 

ochrany poľnohospodárskej pôdy zabezpečí ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej 

pôdy v katastrálnom území podľa kódu BPEJ uvedenú v tomto osobitnom predpise.  

d. V rámci záväznej časti doplniť požiadavku OU Žilina, Odbor opravných prostriedkov, 

referát pôdohospodárstva po úprave (zmenšení) navrhovanej lokality Pri vodojeme (č.39) 

o návrh  miestnej komunikácie vedenej cez stred lokality v primeranej šírke, resp. 

vytvorením poľnej cesty po hranici budúcej zástavby tejto lokality (prejazd 

poľnohospodárskych strojov). 

e. Doplniť biokoridor miestneho významu – vodný tok do grafickej časti (Komplexný 

výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia). 

f. Akceptovať jednotlivé prvky ÚSES ako území s ekostabilizačnou funkciou a 

nezasahovať do nich aktivitami, ktorými by bola narušená ich funkcia. 

g. V záväznej časti ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany vymedziť (definovať) koridor pre ďalšiu 

optimalizáciu trasy návrhu preložky cesty II/583 v rámci následnej projektovej prípravy 

stavby preložky s osobitným zreteľom na minimalizáciu dôsledkov prípadnej hlukovej 

záťaže na okolité obytné územia overenej hlukovou štúdiou. 

h. Navrhnúť opatrenia na zmiernenie vplyvu na CHVÚ (zamedzenie zvukových, svetelných 

efektov a pod.) 
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4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu 

    

 Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 zákona č.24/2006 Z. z. v 

súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, na základe 

oznámenia, stanovísk k oznámeniu, určeného rozsahu hodnotenia, Správy o hodnotení a 

návrhu strategického dokumentu, verejných prerokovaní, odborného posudku a konzultácií. 

     Pri hodnotení podkladov a vypracovaní tohto záverečného stanoviska sa postupovalo 

podľa ustanovení zákona č. 24/2006 z. z. a pri odporúčaní návrhu strategického dokumentu sa 

brali do úvahy environmentálne, sociálne a hospodárske vplyvy na národnej, regionálnej a 

lokálnej úrovni, ako aj vplyvy na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, 

geodynamické a geomorfologické javy, pôdu, miestnu klímu, ovzdušie, povrchové a 

podzemné vody, hlukovú situáciu a ďalšie fyzikálne a biologické charakteristiky (napr. 

vibrácie, žiarenie rádioaktívne a elektromagnetické, svetlotechnické podmienky, teplo a 

zápach), na genofond, biodiverzitu, biotu, ekologickú stabilitu, chránené stromy, na chránené 

územia podľa zákona o ochrane prírody, krajinu, jej štruktúru, využívanie a scenériu krajiny, 

územný systém ekologickej stability, obyvateľstvo a jeho zdravie, odpadové hospodárstvo, 

zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody a kvality 

života a ich zraniteľnosť, na urbanný komplex a využívanie zeme, na kultúrne a historické 

pamiatky, paleontologické a archeologické náleziská, štruktúru sídiel, architektúru, budovy, 

na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, na poľnohospodársku a priemyselnú výrobu, lesné 

hospodárstvo, dopravu, stavby, činnosti, infraštruktúru, a služby.   

     

  Zhodnotením vplyvov nebolo preukázané možné zhoršenie stavu životného prostredia 

v porovnaní so súčasným stavom. Previazanosťou urbanného priestoru obce s okolitým 

prírodným priestorom, zachovaním prírodného prostredia, v ktorom sa obec nachádza, ako aj 

citlivé dopĺňanie rozvoja pri nevyhnutnom minimalizovaní dopadov vytvára vhodný spôsob 

ďalšieho rozvoja obce.  

      

 K Správe o hodnotení predmetného strategického dokumentu bolo doručených 13 

stanovísk dotknutých subjektov, ktoré odporučili navrhovanú činnosť buď bez pripomienok 

alebo za dodržania pripomienok, ktoré boli premietnuté do kapitoly VI. „ZÁVERY, bode č. 3:  

Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu. Počas 

spracovania odborného posudku boli uskutočnené doplňujúce zisťovania, ktoré mali za 

následok úpravu (zmenšenie výmery) lokality Pri vodojeme. Vo všeobecnosti možno 

konštatovať, že písomne vznesené pripomienky vyplývajú z príslušných platných právnych 

predpisov a sú  akceptovateľné.  

      

 Záverečné stanovisko je vypracované podľa výsledkov procesu posudzovania, 

zohľadňuje pripomienky a požiadavky uvedené v doručených stanoviskách k Správe o 

hodnotení, odborného posudku a verejného prerokovania súvisiaceho s posudzovaním podľa 

zákona. 

 

5. Návrh monitoringu 

  

 Podľa § 16 zákona obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a 

vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie, 

prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu 
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monitorovania. Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov navrhovaného strategického 

dokumentu - územnoplánovacej dokumentácie obce Krasňany (ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany) 

na životné prostredie spočíva v systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov, 

vyhodnocovaní jeho účinnosti, zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov 

uvedených v Správe o hodnotení so skutočným stavom.  

 

 Ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné 

prostredie posudzovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. sú horšie, ako sa predpokladalo v 

Správe o hodnotení, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť 

zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu. 

      

 Podľa ustanovení § 30 ods. 4 stavebného zákona obec pravidelne, najmenej však raz 

za štyri roky, preskúma schválený územný plán, vyhodnotí jeho aktuálnosť a posúdi, či nie sú 

potrebné jeho zmeny, alebo doplnky, alebo či nevznikli také objektívne dané podmienky, 

ktoré vyvolajú potrebu obstarať nový územný plán.  

 

6. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch 

do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená Správa o hodnotení strategického 

dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k Správe o hodnotení 

strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu 

schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a 

informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom 

 

 Celkove je možné konštatovať, že environmentálne aspekty boli vyčerpávajúco 

zohľadnené v Správe o hodnotení, vznesené námietky verejnosťou k návrhu preložky cesty 

II/583 nie sú v súlade so súčasným právnym stavom pri spracovaní návrhu strategického 

dokumentu a procesu posudzovania Správy o hodnotení strategického dokumentu. Opatrenia 

sú primerané požiadavkám pre zachovanie optimálnej úrovne kvality životného prostredia. 

 

 Strategický dokument predstavuje riešenie, ktoré je modifikované v zastavanom území 

obce, resp. v rozvojových plochách v nadväznosti na zastavané územie obce, a to v riešení 

funkčného využitia plôch bývania, občianskej vybavenosti, športu, výroby a dopravno-

technického riešenia obchvatu obce mimo zastavaného územia. 

 Návrh monitoringu, ktorý je uvedený v časti VI. „ZÁVERY, bode č. 5 Návrh 

monitoringu vychádza zo súčasného stavu územia a jeho  účelom je sledovanie  jednotlivých 

zložiek ŽP  v súvislosti so špecifickým návrhom rozvojových aktivít v území.  

 

7. Informácia pre schvaľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní 

vplyvov strategických dokumentov 

 

 Dotknutá verejnosť podľa § 6a zákona č. 24/2006 Z. z. je verejnosť, ktorá má záujem 

alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením. Medzi 

zainteresovanú verejnosť patrí fyzická osoba (§ 6a ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006  

Z. z.), právnická osoba (§ 6a ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z.),  občianska iniciatíva (§ 

6a ods. 2 písm. c) 
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 Dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo 

zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia 

strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 

8, § 12 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní 

strategického dokumentu. 

 

 Dotknutú verejnosť, v zmysle vyššie uvedeného tvorí  pán Ing. Tibor Kobela, Borová 

29, 010 07 Žilina, Ing. Ľubica Franeková, Koňhorská 2040, 013 13 Varín. 

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

 

1. Spracovatelia záverečného stanoviska 

 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie  

Mgr. Ľubica Hanuliaková 

 

v súčinnosti s  

 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 

 

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, 

pečiatka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresný úrad  Žilina, odbor starostlivosti o  životné prostredie 

RNDr. Drahomíra Macášková, vedúca odboru  

Námestie M.R. Štefánika 1 

010 01 Žilina 

 

 

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska 

 

Žilina, 06. 07. 2015 

 

 

 

 


