
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO 
z posúdenia strategického dokumentu 

„ÚZEMNÝ PLÁN OBCE SUČANY" 
(Číslo: OU-MT-OSZP-2020/000961) 

vydané Okresným úradom Martin, odborom starostlivosti o životné prostredie, podľa § 14 
zákona c. 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 Sučany 

2. Identifikačné číslo 

00 316 938 

3. Adresa sídla 
Obecný úrad Sučany 
Námestie SNP 31 
038 52 Sučany 

4. Oprávnený zástupca obstarávateľä 
Martin Rybár 
starosta obce 
Tel. č.: 043/424 10 10 
E-mail: sekretariat@sučany. sk 

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 

1. Názov 
Územný plán obce Sučany 

2. Charakter 
Územný plán obce Sučany (ďalej len „ÚPN-0 Sučany") má charakter nového 
strategického dokumentu s miestnym dosahom, a preto podlieha posudzovaniu vplyvov na 
životné prostredie podľa druhej časti zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o posudzovaní"). 

3. Hlavné ciele 
Hlavným cieľom ÚPN-0 Sučany je komplexné riešenie priestorového usporiadania a 
funkčného využitia územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecnej a časovej 
koordinácie jednotlivých činností v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. 



V ÚPN-0 Sučany sa ustanovujú zásady a regulatívy priestorového usporiadania a 
funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie, prípustné, obmedzené 
a zakázané funkčné využívanie plôch, zásady a regulatívy starostlivosti o životné 
prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene, 
zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kuítúrno-historických 
hodnôt a významných krajinných prvkov, hranice medzi zastavaným územím a územím 
určeným na zastavanie a ostatným územím obce, zásady a regulatívy verejného 
dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia, plochy pre 
verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny. 

4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu 
ÚPN-0 Sučany, ktorý je predmetom posudzovania, nie je prvou územnoplánovacou 
dokumentáciou obce Sučany. V súčasnosti má obec platnú ÚPN-O, ktorá bola schválená 
uznesením obecného zastupiteľstva obce Sučany č. 19/2005 z 10. 08. 2005, jeho záväzná 
časť bola vyhlásená VZN obce Sučany č. 02/2005 z 24. 08. 2005. V rokoch 2006 - 2010 
bola táto ÚPN-O doplnená (doplnky 1 - - 4) a boli tiež schválené územné plány zón pre 
bytovú výstavbu (IBV Diele, IBV + HBV Pod skalou, IBV Hrabiny). 
Nakoľko v súčasnosti platný ÚPN-0 vo svojich základných smeroch rozvoja nezodpovedá 
potrebám obce a nekorešponduje s platným legislatívnym rámcom, nie je dostatočným 
nástrojom na usmerňovanie rozvojových a investičných zámerov obce, obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo o obstaraní nového územného plánu obce, ktorý určí rozvojové 
plochy pre bytovú výstavbu, podmienky pre rozvoj individuálnej rekreácie, plochy pre 
šport, plochy pre výrobné služby a malé výrobné prevádzky, s čím súvisí aj rozvoj 
potrebnej dopravnej a technickej infŕaštruktúry. 

Koncept riešenia ÚPN-0 Sučany, ktorý je predmetom posudzovania podľa zákona 
o posudzovaní, pozostáva z textovej a grafickej časti v nasledujúcom členení: 

TEXTOVÁ ČASŤ 
A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

a) Hlavné ciele riešenia územného plánu 
b) Vyhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácií 
c) Údaje o súlade riešenia so zadaním pre spracovanie ÚPN-O Sučany 

B. SMERNÁ ČASŤ 

a) Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis 
b) Väzby vyplývajúce z riešenia záväzných častí územného plánu regiónu 
c) Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce 
d) Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy obce 
e) Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 
f) Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území 
g) Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, 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 
k) Ochrana prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES 
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1) Návrh 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 budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných 

pozemkov na nepoľnohospodárske účely 
q) Hodnotenie návrhového riešenia 
r) Návrh záväznej časti 
C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 

D. DOKLADOVÁ ČASŤ 

GRAFICKÁ ČASŤ 
1. Širšie vzťahy (M 1:50 000) 
2. Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 

s vyznačenou záväznou časťou a verejnoprospešnými stavbami (M 1 :10 000) 
3. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania území 

s vyznačenou záväznou časťou a verejnoprospešnými stavbami (M 1 : 5 000) 
4. Riešenie verejného a dopravného vybavenia (M 1 : 5 000) 
5. Riešenie technického vybavenia obce - vodné hospodárstvo (M 1 : 5 000) 
6. Riešenie verejného technického vybavenia - energetika (M 1 : 5 000) 
7. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES (M 1:10 000) 
8. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej 

pôde ( M l : 10 000) 

5. Vzťah k iným strategickým dokumentom 
a) na národnej úrovni 

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska (2001) v znení zmien a doplnkov č. 1 
- Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (aktualizovaná) 
- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (aktualizovaná) 
- Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR 
- Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 — 2020 
- Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 

b) na regionálnej úrovni 
- ÚPN VÚC Žilinského kraja (1998) v znení zmien a doplnkov 1 — 5 
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre 

roky 2014-2020 
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Martin (2013) 
- Územný generel cestovného ruchu Žilinského kraja 
- Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja 
~ R-ÚSES okresu Martin (2012) 

c) na lokálnej úrovni 
- Územný plán obce Sučany (2005) v znení zmien a doplnkov 
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- Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce Sučany na roky 
2016-2026 

- Program odpadového hospodárstva obce Sučany 
- Krajinnoekologický plán (2015 -2016) 

Strategickým dokumentom, ktorý priamo súvisí s UPN-0 Sučany, je Územný plán veľkého 
územného celku Žilinského kraja (1998) v znení zmien a doplnkov c. I - 5 (ďalej len „ ÚPN 
VÚC Žilinského kraja) - ktorý je územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa 
a zároveň základným východiskovým dokumentom pre vypracovanie ÚPN-0 Sučany. 

III. OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA 
Príprava a schvaľovanie ÚPN-0 Sučany sa vykonáva podľa príslušných ustanovení oddielu 4 
a oddielu 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") a vyhlášky MZP SR Č. 
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a uzemnoplánovacej dokumentácií (ďalej len 
„vyhláška MŽP SR č. 55/29001 Z. z.")-

Územnoplánovacím orgánom, ktorý zabezpečuje vypracovanie ÚPN-0 Sučany podľa § 16 
stavebného zákona, je obec Sučany. 
Posudzovanie vplyvov ÚPN-0 Sučany na životné prostredie sa vykonáva podľa druhej časti 
zákona o posudzovaní v etape vypracovania konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany. 

Obstarávateľom ÚPN-0 Sučany podľa § 3 písm. n) zákona o posudzovaní je osoba, ktorá 
zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu, tzn. obec Sučany. 

Príslušným orgánom pre posudzovanie vplyvov ÚPN-0 Sučany na životné prostredie podľa 
§ 3 písm. k) zákona o posudzovaní je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku 
posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad Martin, 
odbor starostlivosti o životné prostredie. 
1. Vecný a časový harmonogram prípravy, posudzovania a schvaľovania 
Príprava a schvaľovanie ÚPN-0 Sučany začali prípravnými prácami a budú ukončené 
schválením strategického dokumentu obcou Sučany - zastupiteľstvom obce Sučany 
a vyhlásením záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie. 

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 19a stavebného zákona zahŕňa: 
- prípravné práce; 
- zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov; 
~ zabezpečenie spracovania zadania a jeho prerokovanie; 
- zabezpečenie spracovania konceptu riešenia územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len 

„koncept"), dohľad nad j eho spracovaním a jeho prerokovanie; 
- zabezpečenie spracovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie, dohľad nad jeho 

spracovaním a jeho prerokovanie; 
- prípravu podkladov na schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie; 
- zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, uloženie 

územnoplánovacej dokumentácie a vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie 
ministerstvu. 

Posudzovanie vplyvov ÚPN-0 Sučany na životné prostredie podľa druhej časti zákona o 
posudzovaní zahŕňa: 
- zverejnenie a doručenie oznámenia o územnoplánovacej dokumentácii; 
- pripomienkovanie oznámenia o územnoplánovacej dokumentácii; 



- určenie rozsahu hodnotenia konceptu ÚPN-0 Sučany; 
- zverejnenie a pripomienkovanie rozsahu hodnotenia; 
- posúdenie vplyvov konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany podľa zákona o posudzovaní; 
- vypracovanie správy o hodnotení; 
- zverejnenie a pripomienkovanie správy o hodnotení a konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany; 
- verejné prerokovanie správy o hodnotení a konceptu riešenia ÚPN-O Sučany; 
- vypracovanie odborného posudku; 
- vypracovanie záverečného stanoviska z procesu posudzovania. 

Výsledky procesu posudzovania (pripomienky, požiadavky, podmienky) uvedené 
v záverečnom stanovisku sa zohľadnia pri vypracovaní návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie. 

Harmonogram prípravy a schvaľovania ÚPN-0 Sučany 

Prípravné práce (zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania 
a posudzovania, sústredenie podkladov 
(podľa § 5, § 6, § 6a zákona o posudzovaní a podľa § 19a stavebného zákonaj 

10/2015-
01/2016 

Prieskumy a rozbory vrátane vypracovania 
Krajinno-ekologického plánu - ďalej len „ KEP " 
(podľa § 19c stavebného zákona) 

2015 - 2016 

Vypracovanie a schválenie zadania (podľa §20 stavebného zákonaj 09/2016 
Vypracovanie konceptu riešenia (podľa § 21 stavebného zákona) 2016 
Určenie rozsahu hodnotenia (podľa § 8 zákona o posudzovaní) 02/2016 
Vypracovanie správy o hodnotení (podľa § 9 zákona o posudzovaní) 09/2019 
Verejné prerokovanie (§ 11 zákona o posudzovaní) 10/2019 
Vypracovanie odborného posudku (podľa §13 zákona o posudzovaní) 12/2019 
Vydanie záverečného stanoviska z procesu posudzovania 
(podľa § 14 zákona o posudzovaní) 

02/2020 

Vypracovanie návrhu ÚPN-0 Sučany, vrátane zohľadnenia 
výsledkov posudzovania (podľa stavebného zákona) 

— t— — — — 

Schválenie návrhu UPN-O Sučany (podľa stavebného zákona) 
Vyhlásenia záväznej časti ÚPN-0 Sučany (podľa stavebného zákona) 

•—• — Il""1 y- ~1 

Poznámka: Kroky procesu obstarávania a posudzovania vplyvov na životné prostredie UPN-0 Sučany 
vykonané do doby vypracovania záverečného stanoviska podľa zákona o posudzovaní sú v tabuľke 
zvýraznené kurzívou. 

2. Orgán kompetentný na prijatie strategického dokumentu 
Obec Sučany, obecné zastupiteľstvo 

3. Druh prijatia, rozhodnutia 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Sučany 

4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu 
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie určil podľa § 8 zákona 
o posudzovaní rozsah hodnotenia strategického dokumentu ÚPN-0 Sučany (ďalej len „rozsah 
hodnotenia") po prerokovaní jeho návrhu s obstarávateľom, dotknutými orgánmi a dotknutou 
obcou listom č. OU-MT-OSZP-2016/003616-EIA-Kh z 22. 02. 2016. 
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Rozsah hodnotenia doručil Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie 
podľa § 8 ods. 2 zákona obstarávateľovi spolu so stanoviskami k oznámeniu listom č. OU-
MT-OSZP-2016/003616-EIA-Kh z 22. 02. 2016 a zároveň ho zverejnil podľa § 8 ods. 7 
zákona na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR") na 
webovej stránke http://www.enviroportal,sk/sk SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-sucany-1 
spolu s oznámením adresy, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k rozsahu 
hodnotenia. Obstarävateľ bol zároveň upozornený na povinnosť zverejniť rozsah hodnotenia 
spôsobom v mieste obvyklým. 

Dotknuté subjekty a verejnosť boli informované, že podľa § 8 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. 
môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby 
predložiť k rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu pripomienky do 10 
dní od jeho zverejnenia Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, 
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi. 

Správu o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-0 Sučany (ďalej len „správa o 
hodnotení") vypracovala spoločnosť ENVI EICO, s. r. o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina, 
zastúpená konateľom RNDr. Miloslavom Badíkom. 

5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu 
Obstarávateľ, obec Sučany, predložil správu o hodnotení podľa § 9 ods. 5 zákona o 
posudzovaní spolu š konceptom riešenia ÚPN-O Sučany na Okresný úrad Martin, odbor 
starostlivosti o životné prostredie listom č. 1859/2019-Bd z 27. 09. 2019 a zároveň oznámil 
ich zverejnenie na webovom sídle obce Sučany https://www.sucany.sk. 

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie po obdržaní správy o hodnotení 
a návrhu strategického dokumentu oznámil podľa § 10 ods. 1 zákona o posudzovaní 
obstarávateľovi, obci Sučany (list č. OU-MT-O SZP-2019/000856-Ha z 03. 10. 2019) adresu, 
na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, vyzval ho na zverejnenie informácie o 
správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu podľa § 11 zákona o posudzovaní a 
zároveň ho vyzval na oznámenie termínu a miesta verejného prerokovania podľa § 11 ods. 3 a 
ods. 4 zákona o posudzovaní. 

Správu o hodnotení a návrh strategického dokumentu zverejnil Okresný úrad Martin, odbor 
starostlivosti o životné prostredie podľa § 10 ods. 2 zákona o posudzovaní na webovom sídle 
MŽP SR na webovej stránke http://www.enyiroportal.sk/sk SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-
sucany-1 a na webovom sídle a na úradnej tabuli Okresného úradu Martin. 

Informáciu o zverejnení správy o hodnotení a konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany a informáciu 
o mieste a čase predkladania stanovísk spolu so správou o hodnotení a konceptom riešenia 
ÚPN-O Sučany doručil Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie listom 
č. OU-MT-OSZP-2019/000856-Ha z 0 3 . J 0 . 2019 podľa § 10 ods. 3 zákona dotknutým 
subjektom procesu posudzovania (MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov; 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko; Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR; Žilinský samosprávny kraj; Krajský pamiatkový úrad Žilina; Okresný 
úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja; Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií; Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky; Okresný 
úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva; Okresný úrad Martin, 
odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia; 
Okresný úrad Martin,, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Martin, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 
v Martine; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine; Obvodný banský 
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úrad Banská Bystrica; Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava; dotknutým 
obciam (Martin, Turany, Diaková, Belá, Krasňany, Lipovec, Nezbudská Lúčka, Sklabinský 
Podzámok, Turčianske Kľačany, Turčianska Stiavnička). 

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-MT-OSZP-
2019/000856 zo 14. 10. 2019 určil podľa § 13 ods. 4 zákona o posudzovaní za spracovateľku 
odborného posudku Ing Vieru Huskovú, Svetlá 7, 811 02 Bratislava, ktorá je zapísaná 
v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie ako 
fyzická osoba pod číslom 134/96-OPV. 

Spracovateľka odborného posudku konštatuje, že všetky kroky procesu posudzovania 
strategického dokumentu (koncept riešenia ÚPN-0 Sučany) do času vypracovania odborného 
posudku vypracovaného podľa § 13 zákona o posudzovaní boli vykonané podľa druhej Časti 
zákona o posudzovaní. 

Z hľadiska vyhodnotenia úplnosti správy o hodnotení spracovateľka odborného posudku 
konštatovala, že správa o hodnotení z hľadiska štruktúry zodpovedá požiadavkám prílohy Č. 5 
k zákonu o posudzovaní a napriek niektorým nedostatkom prevažne formálneho charakteru 
poskytuje spolu s posudzovaným konceptom riešenia ÚPN-0 Sučany dostatok informácií pre 
identifikáciu predpokladaných vplyvov strategického dokumentu (ÚPN-0 Sučany) na životné 
prostredie. 

V závere odborného posudku jeho spracovateľka uvádza, že výsledky procesu posudzovania 
vplyvov strategického dokumentu (ÚPN-0 Sučany) na životné prostredie podľa zákona o 
posudzovaní preukázali v dostatočnej miere, že návrh riešenia rozvoja územia obce Sučany je 
v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi, normami a kritériami trvalej 
udržateľnosti a humánno-environmentálnej únosnosti. 

Na základe uvedeného navrhuje príslušnému orgánu odporučiť schválenie strategického 
dokumentu „Územný plán obce Sučany" v posudzovanom rozsahu (koncept riešenia ÚPN-0 
Sučany) s podmienkou zohľadnenia požiadaviek vyplývajúcich z posudzovania vplyvov na 
životné prostredie podľa zákona o posudzovaní (kapitola VI./3 návrhu záverečného 
stanoviska, ktoré tvorí súčasť odborného posudku) pri vypracovaní návrhu ÚPN-0 Sučany. 

6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie 

K správe ohodnotení boli podľa § 12 zákona o posudzovaní doručené Okresnému úradu 
Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie tieto písomné stanoviská účastníkov procesu 
posudzovania: 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-ZA-OSZP-2019/043594/Gr 
z 09. 10. 2019) 
konštatuje, že predložená správa o hodnotení strategického dokumentu bola vypracovaná na 
základe rozsahu hodnotenia, ktorý stanovil Okresný úrad Martin, listom č. OU-MT-OSZP-
2016/003616-002/EIA-Kh z 22. 02. 2016. V rozsahu hodnotenia bolo určené, že správa o 
hodnotení bude rozpracovaná vo variantoch (nulový stav, variant 1, variant 2). Predložený 
strategický dokument rieši územie v Žilinskom kraji, okres Martin, obec Sučany. 
Posudzované varianty 1 a 2 sa líšia len veľkosťou záberu poľnohospodárskej pôdy a to iba v 
minimálnom rozsahu. Vplyvy u obidvoch variantov možno považovať za rovnocenné 
a obidva varianty sú realizovateľné. V posudzovanom dokumente ÚPN-O Sučany sú 
navrhované riešenia a záväzné regulatívy, v ktorých sa okrem iného vytvoria aj podmienky na 
zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie. Okresný úrad Žilina, OSŽP sa k 
oznámeniu o strategickom dokumente „ Územný plán obce Sučany" vyjadroval listom č. OU-
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ZA-OSZP2-2019/008637/Gr zo dňa 01. 02. 2019. V stanovisku bolo upozornenie 
predovšetkým na zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Predložená správa o 
strategickom dokumente popisuje ochranu územia pred povodňami v samostatnej časti. 
Ochrana územia pred povodňami 
Realizáciou troch záchytných nádrží (poldrov) na SuČianskom a Brezinskom potoku nad 
obcou Sučany bol vytvorený dostatočný retenčný priestor na ochranu obce pred prívalovými 
prietokmi. Návrh ÚPN-0 Sučany z hľadiska širších vzťahov rešpektuje realizovanú ochranu 
zastavaného územia obce Sučany formou suchých poldrov a úpravou Sučianskeho potoka. V 
riešenom území sa nachádzajú vodné plochy, ktoré vznikli prirodzene, príp. po vyťažení 
štrkov. Využívajú sa na rekreačné účely a rybárstvo. V záujme zabezpečenia ochrany pred 
povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 
povodňami najmä podľa § 20 ods. 6 a 7, kde je v inundačnom území vodných tokov zakázané 
umiestňovať budovy, stavby alebo zariadenia, ktoré by mohla voda poškodiť alebo odplaviť. 
ÚPN-0 Sučany rešpektuje: 
• realizovanú stavbu „Úprava odtokových pomerov Sučianskeho potoka" (stavba rieši 

úpravy potoka, opravy poldrov, dokumentáciu „Biele brehy — štúdia oživenia vodnej 
plochy"), 

• ÚPN VÚC Žilinského kraja, bod 6 v oblasti vodného hospodárstva, t. j. právna ochrana 
vôd, chránené vodohospodárske oblasti, vodné toky a ich povodia, ochranné pásma 
prírodných liečivých a minerálnych vôd, pásma hygienickej ochrany zdrojov, rozvoj 
skupinových vodovodov, odkanalizovanie územia, 

ÚPN-0 Sučany z hľadiska vodných tokov a pomerov navrhuje: 
• komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorých výsledkom 

bude zvýšenie retenčného účinku pôdy, zníženie erózneho účinku vody, 
® objekty situované v blízkosti vodných tokov umiestňovať nad hladinu Qioo ročnej vody, 
• stavby na území so zvýšenou hladinou podzemných vôd osádzať s úrovňou terénu min. 0,5 

m nad rastlým terénom , bez budovania pivničných priestorov, 
• realizovať pravidelnú údržbu vodných tokov, 
• zachovať pobrežné pozemky a ochranné pásmo vodohospodársky významných vodných 

tokov Váh a Krpelianšky kanál v šírke min. 10m od brehovej čiary, resp. vzdušnej päty 
hrádze obojstranne, ďalej min. 6 m u vodných tokov Biely potok, Kantorský potok a 
Sučiansky potok a min. 5 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov obojstranne. 

Uplatnenie tohto strategického dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného 
prostredia, nebude mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva a taktiež nemá vplyvy na 
životné prostredie, ktoré by presahovali štátne hranice. 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a 
vybraných zložiek životného prostredia kraja, po preštudovaní správy o hodnotení 
strategického dokumentu „ Územný plán obce Sučany " ďalšie pripomienky nemá. 
Vyjadrenie 
Berie sa na vedomie. 
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-ZA-
OCDPK-2019/043989/2/POL z 21. 10. 2019) 
ako príslušný cestný správny orgán pre cesty I. triedy Žilinského kraja konštatuje, že cesta 
1/18 je prieťahom obce Sučany, tvorí hlavnú dopravnú tepnu v smere západ - východ. Na 
cestu 1/18 sa pripájajú cesty III. triedy - 111/2131, III/2132 a III/2137 a sieť miestnych 
komunikácií, na ktoré sa pripájajú účelové komunikácie, poľné a lesné cesty. Vo výhľade 
zostane najdôležitejšou cestou v území cesta 1/18. Do základného dopravného skeletu územia 
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sa tiež pripojil diaľničný privádzač „Martin" - prepájajúci cestu 1/18 a diaľnicu Dl s 
pokračovaním smerom na juh vo výhľade ako rýchlostná komunikácia R3. 
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií má v súvislosti s 
vypracovaním konceptu „ÚPN-0 Sučany" z hľadiska nimi sledovaných záujmov cestnej siete 
požiadavku rešpektovať umiestnenie, funkciu, ako aj rozvojové zámery cesty 1/18, ktorá vedie 
katastrálnym územím Sučany. Akékoľvek zámery vo vzťahu k predmetnej komunikácii je 
potrebné konzultovať s jej správcom — Slovenskou správou ciest. 
V závere uvádza, že toto stanovisko nie je rozhodnutím a nenahrádza povolenie ani súhlas 
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 
Vyjadrenie 
Akceptuje sa. Požiadavka je súčasťou navrhovaných opatrenú 
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-MT-OSZP-
2019/016333-Ha zo 14. 10, 2019) 
ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k predloženej správe o hodnotení 
strategického dokumentu „Územný plán obce Sučany - koncept", ktorú vypracovala 
spoločnosť ENVí-EKO, s.r.o., Platanová 3225/2, Žilina, nemá pripomienky. 
Vyjadrenie 
Berie sa na vedomie. 

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-MT-OSZP-
2019/016229-Va zo 16. 10. 2019) 
ako príslušný orgán štátnej vodnej správy s predloženou správou o hodnotení strategického 
dokumentu „Územný plán obce Sučany - koncept" súhlasí za podmienky, že využitie vodných 
plôch vzniknutých po ťažbe štrku a štrkopieskov v budúcnosti (koncept ÚPN-0 Sučany 
nerieši) bude navrhnuté iba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom MZP SR, 
v ktorom sú ustanovené podrobnosti o inom použití podzemných vôd, o výkone starostlivosti 
o odkryté podzemné vody a o následnom vodohospodárskom využití priestoru ložiska. 
Vyjadrenie 
Akceptuje sa. Požiadavka je súčasťou navrhovaných opatrení. 

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-MT-OSZP-
2019/016355-Mi z 10. 10. 2019) 
uvádza, že ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva k správe o hodnotení 
nemá pripomienky. 
Vyjadrenie 
Berie sa na vedomie. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine (list č. HŽP 2019/01867 
z 09. 10. 2019) 
uvádza, že z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a verejného zdravotníctva 
a zabezpečenia zdravých životných a pracovných podmienok je potrebné akceptovať a 
rešpektovať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon č. 
355/2007 Z .z.) a súvisiacich predpisov - platnej legislatívy v oblasti ochrany, podpory a 
rozvoja verejného zdravia a verejného zdravotníctva, ako aj podmienky uvedené v odbornom 
stanovisku ku „Konceptu Územného plánu obce Sučany", vydaného príslušným orgánom 
verejného zdravotníctva. 
Z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a verejného zdravotníctva k 
predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Sučany -
koncept" pre obstarávateľa obec Sučany nemá pripomienky. 
Vyjadrenie 
Berie sa na vedomie. 
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Obvodný banský úrad Banská Bystrica (Krt č. 1000-2255/2019 z 18. 10. 2019) 
dáva nasledujúce stanovisko: 
uvádza, že v katastrálnom území obce Sučany sa nachádza chránené ložiskové územie 
a dobývací priestor Sučany určený na ochranu ložiska štrkopieskov. 
Konštatuje, že v správe o hodnotení strategického dokumentu „ÚPN-O Sučany" zo septembra 
2019 v kapitole II. 1.4 LOŽISKÁ NERASTNÝCH SUROVÍN je vyššie uvedené chránené. 
ložiskové územie a aj dobývací priestor zapracované, a preto OBÚ v Banskej Bystrici k 
predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu nemá pripomienky. 
Vyjadrenie 
Berie sa na vedomie. 

7. Verejné prerokovanie a jeho závery 

Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu sa uskutočnilo 
15. 10. 2019 v zasadačke Robotníckeho kultúrneho domu v Sučanoch. 
Príslušný orgán, Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, zverejnil 
informáciu o mieste a čase konania verejného prerokovania podľa § 11 ods. 5 zákona o 
posudzovaní č. 24/2006 Z. z. na svojom webovom sídle. 

Obstarávateľ, obec Sučany, informoval verejnosť o termíne a mieste konania verejného 
prerokovania podľa § 11 ods. 4 zákona o posudzovaní. Pozvánka na verejné prerokovanie 
bola v dotknutej obci zverejnená od 03. 10. 2019 do 26. 10. 2019 a zároveň zaslaná listom 
obstarávateľa, obce Sučany č. 1875/2019-Bd z 03. 10. 2019: Orgánom verejnej správy (16 
orgánov), dotknutým obciam (Martin, Turany, Diäková, Belá, Krasňany, Lipovec, Nezbudská 
Lúčka, Sklabinský Podzámok, Turčianske Kľačany; Turčianska Stiavnička) a zástupcom 
dotknutej verejnosti (Ing. arch. Beata Mikušová, Ing. arch. Katarína Konfálová). 

Na verejnom prerokovaní sa zúčastnilo 8 účastníkov: 
- za obstarávateľa, obec Sučany (Martin Rybár ~~ starosta, Ing. Janka Bednáriková), 
- za Okresný úrad Žilina (Ing. Veronika Brannová, Ing. arch. Lucia Krúpová), 
- za Okresný úrad Martin (Bc. Jana Hanzelyová, Ing. Eubomír Turan), 
- za spracovateľa správy o hodnotení (RNDr. Miloslav Badík), 
- za Správu Národného parku Malá Fatra (Mgr. Laura Dušeková). 

Verejnosť nebola na verejnom prerokovaní zastúpená. 

Program verejného prerokovania: 
1. Otvorenie 
2. Informácia spracovateľa správy 
3. Informácia zástupkyne Okresného úradu Martin 
4. Diskusia 
5. Záver 

K bodu 1 
Starosta obce Sučany privítal prítomných a oboznámil ich s priebehom a postupom 
obstarávania ÚPN-0 Sučany a súvisiacej dokumentácie. Konštatoval, že doručenie pozvánky 
na verejné prerokovanie všetkým dotknutým subjektom bolo preukázané. 

K bodu 2 
Zástupca spracovateľa správy o hodnotení RNDr. Miloslav Badík konštatoval, že správa 
ohodnotení bola vypracovaná podľa platnej legislatívy a boli v nej zohľadnené všetky 
pripomienky, ktoré si odborná i dotknutá verejnosť uplatnila ku konceptu riešenia ÚPN-0 
Sučany. 
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K bodu 3 
Bc. Jana Hanzelyová, zástupkyňa Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné 
prostredie 
- informovala, že správa o hodnotení bola zverejnená na Enviroportáli 03. 10. 2019 a lehota 

na vyjadrenie a pripomienky stále trvá; 
- požiadala zástupcov obce Sučany o zaslanie informácie o zverejnení oznámenia a záznam 

z verejného prerokovania do 10 dní. 

K bodu 4 
V diskusii vystúpili traja účastníci verejného prerokovania: 
- Ing. Brannová, zástupkyňa Okresného úradu Žilina konštatovala, že v ÚPN-0 Sučany je 

potrebné klásť dôraz na riešenie dopravného pripojenia rozširujúceho sa priemyselného 
parku. 

- Ing. arch. Krúpová, zástupkyňa Okresného úradu Žilina konštatovala, že na západnej 
hranici obce Sučany zasahujú do k. ú. Sučany ochranné pásma priemyselných závodov 
umiestnených na území mesta Martin (Probugas MT). 

- Bc. Hanzelyová informovala o určení odborne spôsobilej osoby na vypracovanie 
odborného posudku a návrhu záverečného stanoviska. 

K bodu 4 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a verejné prerokovanie ukončil. 

Na verejnom prerokovaní neboli vznesené pripomienky ani námietky k správe o hodnotení 
ani k návrhu strategického dokumentu. 
Z priebehu verejného prerokovania bol vyhotovený záznam, ktorý bol spolu s prezenčnou 
listinou doručený na OÚ Martin a j e súčasťou archivovanej dokumentácie z procesu 
posudzovania. 

IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 
Vplyvy strategického dokumentu, ktorým je v tomto prípade „Územný plán obce Sučany", na 
dotknuté životné prostredie boli komplexne posúdené na základe predložených podkladových 
materiálov, miestneho zisťovania a so zohľadnením stanovísk zainteresovaných subjektov. 

Predpokladané vplyvy ÚPN-0 Sučany na životné prostredie boli hodnotené z viacerých 
hľadísk: priame^ nepriame, synergické/kumulatívne, pozitívne a negatívne vplyvy. Z hľadiska 
časového horizontu boli posúdené predpokladané vplyvy v etapách prípravy a implementácie 
strategického dokumentu. V tomto rozsahu boli hodnotené vplyvy na obyvateľstvo a jeho 
zdravie, socio-ekonomické prostredie, ovzdušie, povrchovú a podzemnú vodu, pôdu, biotu, 
krajinu, chránené územia a využitie územia. 

Predložený koncept ÚPN-O Sučany, ktorý je predmetom posudzovania obsahuje návrhy, 
ktoré majú zlepšiť kvalitu životného prostredia na území obce Sučany a zvýšiť pohodu a 
kvalitu života obyvateľom mesta a jeho návštevníkom. Sú to predovšetkým návrhy v oblasti 
bývania, dopravy, technickej infŕaštruktúry, environmentálnej infŕaštruktúry, vytvorenia 
podmienok pre oddych, šport a rekreáciu a súbor návrhov na revitalizáciu urbanizovaného a 
krajinného prostredia. 

Predpokladané vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie vyplývajúce z jeho 
posudzovania predstavujú komplexné vplyvy súvisiace s jeho implementáciou, 
umiestňovaním, realizáciou a prevádzkovaním činností, ktoré budú umiestnené na riešenom 
území. Identifikovanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie je primerané etape, 
v ktorej sa strategické environmentálne hodnotenie vykonáva a závisí od informácií, ktoré sú 
v tejto etape k dispozícii. 
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V priebehu posudzovania vplyvov konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany na životné prostredie 
podľa zákona o posudzovaní boli identifikované nasledujúce vplyvy: 

Vplyvy na obyvateľstvo 
V riešenom území žilo k31. 12. 2017 celkom 4 729 obyvateľov, hustota obyvateľstva 70,07 
obyvateľov na km2. 
Koncepcia rozvoja obce Sučany je v koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany spracovaná v dvoch 
variantoch (reálny a optimistický), ktoré sú naviazané na predpokladaný demografický vývoj 
počtu obyvateľstva v obci Sučany vzhľadom na očakávaný vývoj reprodukčných 
ukazovateľov a migrácie (plodnosť, úmrtnosť a migrácia). V oboch variantoch sa uvažuje s 
nárastom počtu obyvateľov (Variant 1 - 4 967 obyvateľov, Variant 2 - 5 1 8 7 obyvateľov) a 
zvyšovaním počtu cenzových domácností. 
V obidvoch variantoch sa predpokladá, že vývoj počtu obyvateľov do roku 2040 bude mať 
stúpajúcu tendenciu a to najmä z dôvodu prirodzeného nárastu i z dôvodu migrácie 
obyvateľstva, a preto je potrebné vytvoriť okrem iného i dostatočné územné podmienky pre 
kvalitný život obyvateľov obce. 
Koncept ÚPN-0 Sučany, ktorý je predmetom posudzovania, obsahuje návrhy, ktoré majú vo 
výhľade zlepšiť kvalitu životného prostredia na území obce a zvýšiť pohodu a kvalitu života 
obyvateľom obce a jeho návštevníkom. Sú to predovšetkým návrhy v oblasti bývania, 
dopravy, technickej infraštruktúry, environmentálnej infraštruktúry, vytvorenia podmienok 
pre oddych, šport a rekreáciu a súbor návrhov na revitaližáciu urbanizovaného a krajinného 
prostredia. 
V koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa nenavrhujú také nové činnosti a riešenia, ktoré by 
vytvárali riziká ohrozenia zdravotného stavu obyvateľstva, ktoré by mali negatívne sociálno-
ekonomické dopady alebo narušovali pohodu a kvalitu života resp. stav životného prostredia a 
to ani v kumulácii s existujúcimi a povolenými činnosťami v riešenom území. 
Rozvoj plôch určených na bývanie bude mať pozitívny vplyv na obyvateľstvo - zvýšenie 
počtu bytov a skvalitnenie úrovne bývania. 
Vytvorenie nových plôch pre priemysel a skladové hospodárstvo bude mať pozitívny vplyv 
na stabilizáciu obyvateľstva, ekonomickú činnosť v obci i v mikroregióne. 
Jedným z najväčších environmentálnych problémov v zastavanom území obce Sučany je V 
súčasnosti a pravdepodobne i bude hluk a vibrácie, ktoré môžu limitovať využitie územia 
najmä pre obytné a rekreačné účely. 
Podľa ustanovení zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom 
prostredí v znení neskorších predpisov je hluk vo vonkajšom prostredí nežiadúci alebo 
škodlivý vonkajší zvuk vytvorený ľudskými činnosťami, najmä hluk z dopravy na cestných 
komunikáciách, zo železničnej dopravy, leteckej dopravy a priemyselnej činnosti. 
Najväčšími zdrojmi hluku a vibrácií v riešenom území je cestná doprava (diaľnica Dl, cesta 
1/18, cesty III/2131, III/2132 aIII/2137) a železničná doprava (železničná trať č. 180), ktoré 
vedú priamo zastavaným územím obce Sučany. 
Veľmi závažné je zaťaženie obce hlukom a vibráciami v dôsledku premávky na železničnej 
trati č. 180, ktorá vedie zastavaným územím obce Sučany. So zmenou trasovania tejto trate sa 
neuvažuje. Hluková situácia sa pravdepodobne zlepši až po vykonaní plánovanej 
rekonštrukcie trate č. 180, súčasťou ktorej musia byť, rovnako ako u diaľnice Dl, 
protihlukové opatrenia. 
Modernizácia železničnej trate č. 180 bude podliehať posúdeniu vplyvov na životné 
prostredie podľa tretej časti zákona o posudzovaní a bude podmienená realizáciou opatrení na 
zmiernenie, prípadne odstránenie predpokladaných negatívnych vplyvov okrem iného i na 
obyvateľstvo v dotknutom území. 
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Po sprevádzkovaní úseku diaľnice Dl Dubná skala - Turany sa podstatná časť dopravy z cesty 
1/18 odviedla na diaľnicu Dl, čo má pozitívny vplyv na zníženie emisií hluku z dopravy v 
okolí cesty 1/18. Zároveň sa však nepriaznivo ovplyvnila hluková situácia v lokalitách, 
v ktorých sa doteraz tento nepriaznivý jav nevyskytoval. Na zníženie hlukovej záťaže boli 
navrhnuté protihlukové opatrenia (protihlukové steny) na úsekoch diaľnice Dl, ktoré vedú 
územím obce Sučany, ktorými by sa mala dosiahnuť prijateľná úroveň hluku podľa platných 
predpisov. Tento predpoklad je potrebné overiť v rámci poprojektovej analýzy a v prípade, že 
sa nepotvrdia predpokladané hodnoty, bude potrebné požadovať zosúladenie s platnými 
právnymi predpismi. 
Bude potrebné dôsledne sledovať návrh a realizáciu opatrení na ochranu obyvateľstva pred 
účinkami hluku a vibrácií v etape posudzovania, povoľovania, výstavby a prevádzky 
navrhovaných činností na riešenom území a v jeho dosahu v súlade s požiadavkami 
vyplývajúcimi z príslušných ustanovení vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
Správca pozemnej komunikácie je povinný zabezpečiť vypracovanie strategickej hlukovej 
mapy pre väčšie pozemné komunikácie mimo aglomerácie, prevádzkovateľ železničnej dráhy 
pre väčšie železničné dráhy mimo aglomerácie, obec s najväčším počtom obyvateľov v 
aglomerácii pre územie aglomerácie. Aglomerácia je časť územia, ktorá má viac ako 100 000 
obyvateľov. Pre aglomeráciu, súčasťou ktorej je obec Sučany, strategická hluková mapa 
zatiaľ nie je k dispozícii. 
Nové objekty bývania by sa podľa možnosti nemali navrhovať v dosahu predpokladaných 
nadlimitných hodnôt hluku, čo je v posudzovanom koncepte v maximálne možnej miere 
zohľadnené. 
Z hľadiska kvality ovzdušia územie obce Sučany nie je zaradené medzi oblasti riadenia 
kvality ovzdušia. V širšom okolí je medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia zaradené územie 
mesta Martin a Vrútky pre znečisťujúcu látku PMio. Mobilným zdrojom znečisťovania 
ovzdušia na riešenom území je automobilová doprava, predovšetkým tranzitná automobilová 
doprava, ktorá vedie cez územie obce a spôsobuje zvyšovanie množstva plynných emisií z 
výfukových plynov a sekundárnu prašnosť. Na území obce Sučany sa v súčasnosti 
nenachádzajú významné zdroje znečisťovania ovzdušia, ani v rámci navrhovaného rozvoja 
obce podľa posudzovaného konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany sa s vytváraním nových 
veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia neuvažuje. 
Kvalitu ovzdušia v obci Sučany ovplyvňujú tiež prenosy znečisťujúcich látok zo vzdialených 
zdrojov v regióne vrátane zdrojov cezhraničných. Malými stacionárnymi zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia v riešenom území sú lokálne kúreniská. Hlavným vykurovacím 
médiom podľa posudzovaného konceptu bude v nasledujúcom období zemný plyn a 
doplnkovým obnoviteľné zdroje energie. Podľa zásad a regulatív, ktoré sú súčasťou 
posudzovaného konceptu riešenia UPN-O Sučany, by sa na území obce Sučany nemali 
umiestňovať také prevádzky, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali kvalitu ovzdušia. 
Rekonštrukcia existujúcich cestných komunikácií (cesty I. a III. triedy, miestne komunikácie, 
účelové komunikácie, statická doprava), rekonštrukcia a výstavba účelových komunikácií, 
výstavba cyklistických chodníkov, pozitívne prispejú k zlepšeniu kvality ovzdušia, hlukových 
pomerov, ako i k zníženiu dopravného zaťaženia, zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie i 
zdravia obyvateľstva v riešenom území. 
Dobudovanie a rekonštrukcia existujúcich športových zariadení a výstavba nových 
rekreačných zariadení bude mať pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva. 
Navrhovaný rozvoj obytnej funkcie v riešenom území prispeje ku skompaktneniu sídla, 
hlavne v okrajových častiach obce a urbanizovaných plôch s už existujúcou obytnou 
výstavbou. 
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V koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa navrhuje vytvorenie podmienok pre výstavbu cca 460 
bytov vo forme rodinných domov, individuálnej bytovej výstavby, nízkopodíažných bytových 
domov s ohľadom na predpokladaný demografický vývoj, odpad súčasného bytového fondu a 
potrebu zníženia obložnosti bytov. 
Ďalší rozvoj obytných plôch sa navrhuje v lokalitách: 
• rodinné domy v historickom jadrovom území 

- lokalita Centrum 
• rodinné domy individuálne v ostatnom území 

- lokalita Diely 
- lokalita Hrabiny 
- lokalita Veľká Hrabina 
- lokalita Breziny 
- lokalita Pod Skalou 
- lokalita Záhumnie 
- lokalita Hliník - výhľad 

• obytné plochy - bytové domy do 4 podlaží vrátane podkrovia 
- lokalita Stará tehehelňa 

Na navrhovaných obytných plochách sa v koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany uvažuje 
predovšetkým s rozvojom bytového fondu najmä pre individuálnu bytovú výstavbu (rodinné 
domy) so súvisiacou občianskou vybavenosťou, počíta sa s obložnosťou jeden byt pre 3,2 
osoby, s nutnosťou vytvorenia územných predpokladov pre voľné stavebné pozemky potrebné 
pre stabilizáciu mladých rodín, počíta sa aj so zabezpečením doplnkového sociálneho bývania 
pre obyvateľov obce. Vytvorenie územných podmienok pre výstavbu nových kvalitných 
bytových jednotiek možno považovať za pozitívny sociálny vplyv. Pozitívne možno hodnotiť 
i predpokladané zmeny v demografickej skladbe obyvateľstva, nakoľko obyvateľmi nových 
obytných zón budú pravdepodobne ľudia strednej sociálnej vrstvy a prevažne v produktívnom 
veku. V tejto súvislosti sa predpokladá i zvyšovanie počtu obyvateľov obce v obidvoch 
posudzovaných variantoch. 
Počas prevádzky navrhovaných činností, ktoré budú na riešenom území následne 
umiestňované, sa negatívne vplyvy na pohodu a kvalitu života v obci nepredpokladajú. 
Vzhľadom na rozsah navrhovaného rozvoja územia obce sa nepredpokladá evidentný nárast 
dopravy a s tým súvisiace negatívne vplyvy na obyvateľstvo. Existujúca a navrhovaná 
infŕaštruktúra dostatočne pokryje potreby rozvojových funkcií obce. 
Zvýšenú hlukovú zaťaž a prašnosť možno predpokladať v etape výstavby konkrétnych 
činností umiestňovaných na území obce. Tieto vplyvy budú dočasného charakteru a malého 
rozsahu a vzhľadom na umiestnenie nových lokalít rozvoja riešeného územia budú tieto 
vplyvy vnímané len obmedzeným počtom obyvateľov obce. 
Počas prevádzky navrhovaných činností predpokladaných na umiestnenie na riešenom území 
by sa nemali produkovať emisie nad rámec platných emisných limitov znečisťujúcich látok v 
ovzduší. Nepredpokladá sa ani produkcia odpadových vôd nad rámec platných limitov, ani 
ich priame vypúšťanie do povrchových a podzemných vôd. 
Nakoľko sú predpokladané negatívne vplyvy v dôsledku realizácie ÚPN-O Sučany na 
jednotlivé zložky životného prostredia a na zdravie ľudí malého rozsahu, možno hodnotiť 
zdravotné riziká vyvolané ich realizáciou ako málo významné. 
Vplyvy ďalšieho rozvoja obce Sučany podľa nového UPN-O Sučany na obyvateľstvo 
dotknutej obce možno hodnotiť zo sociálneho hľadiska ako pozitívne a dlhodobé, z 
environmentálneho hľadiska ako mierne negatívne a krátkodobé (najmä v etape výstavby). 
V rámci konceptu riešenia UPN-0 Sučany sa nenavrhuje umiestnenie takých činností, ktoré 
by predstavovali riziko ohrozenia zdravotného stavu obyvateľstva, ktoré by mali negatívne 
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socioekonomické dopady, alebo ktoré by narušovali kvalitu života obyvateľov obce Sučany. 
Možno predpokladať, že nové činnosti, ktoré budú umiestňované na riešenom území, naopak 
prispejú k zlepšeniu životného prostredia obce, pokiaľ budú realizované v súlade s platnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Pri riešení jednotlivých rozvojových plôch je potrebné dôsledne dodržiavať všeobecne 
záväzné právne predpisy, platné v čase realizácie konkrétnych projektov. V prípade zistenia 
nesúladu s platnými predpismi vykonať v prípade potreby príslušné zmeny a doplnenie 
schváleného ÚPN-0 Sučany. 
S podmienkou dodržania navrhovaných zásad a regulatívov, ktoré sú súčasťou záväznej časti 
konceptu riešenia ÚPN-O Sučany, sa závažné negatívne vply\>y ÚPN-O Sučany na 
obyvateľstvo nepredpokladajú. Schválením a následnou realizáciou ÚPN-0 Sučany sa 
vytvoria podmienky pre rozvoj ľudských zdrojov, na zlepšenie kvality životného prostredia, 
bezpečnosti obyvateľstva, zlepšenie životných podmienok obyvateľov a kvality života 
v riešenom území. 

Vplyvy na geomorfologické pomery a horninové prostredie 
Nové funkčné plochy navrhované v rámci konceptu riešenia ÚPN-O Sučany svojim 
charakterom a rozsahom neovplyvnia geomorfologické pomery ani súčasný charakter územia 
obce, pokiaľ budú pri ich realizácii dodržané zásady a regulatívy stanovené v posudzovanom 
koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany. 
V koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa nenavrhujú také nové činnosti, u ktorých by bol 
predpoklad závažného negatívneho ovplyvnenia horninového prostredia. Realizácia ÚPN-0 
Sučany by mohla negatívne vplývať na horninové prostredie pri umiestňovaní konkrétnych 
objektov súvisiacich s napĺňaním jeho cieľov len v prípade havarijných stavov v etape 
výstavby, čo je vzhľadom na charakter riešenia málo pravdepodobné. 
Podmienkou pri umiestňovaní konkrétnych stavieb na navrhovaných funkčných plochách 
musí byť zistenie aktuálnych geologických a hydrogeologických podmienok na dotknutom 
území prostredníctvom vykonania podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického 
prieskumu na záujmovej lokalite, výsledky ktorých je potrebné zohľadňovať pri umiestňovaní 
a zakladaní stavieb. 
Čo sa týka geodynamických javov, vzhľadom na typ geologického podložia v riešenom území 
je potrebné venovať zvýšenú pozornosť najmä zosuvom, ktoré môžu byť aktivované 
v riešenom území dokonca i v dôsledku extrémnych zrážok. Okrem prirodzených faktorov je 
dôvodom pri aktivovaní svahových pohybov aj činnosť človeka. Menšie zásahy do svahov pri 
výstavbe objektov a súvisiacej iniŕastruktúry môžu narušiť stabilitu svahu a môžu sa tvoriť 
maloplošné zosuvy resp. zemné prúdy. 
Na riešenom území sú evidované svahové deformácie (celkom 13): aktívne - 1, potenciálne -
5, svahové stabilizované - 7. V posudzovanom koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa problém 
zosuvov berie do úvahy a sú navrhnuté zásady a regulatívy v záväznej Časti ÚPN-0 Sučany 
(Článok 9 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie). 
Erózia pôdy (vodná, veterná) môže byť spôsobená najmä v dôsledku živelnej a neusmernenej 
letnej turistiky a cykloturistiky. Výstavbou značených turistických chodníkov a cyklotrás 
vybudovaných na základe dôsledného odborného posúdenia je možné potenciálne riziko 
erózie pôdy podstatne znížiť. V posudzovanom koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sú 
v záväznej Časti ÚPN-0 Sučany navrhnuté zásady a regulatívy (Článok 9 Zásady a regulatívy 
starostlivosti o životné prostredie). 
Na území obce Sučany je evidované chránené ložiskové územie nevyhradeného nerastu -
štrkopieskov a dobývací priestor tohto nerastu Sučany. Navrhovaný rozvoj riešeného územia 
nieje v strete záujmov s ložiskovým územím a dobývacím priestorom. 

- 15-



Negatívne vplyvy ÚPN-O Sučany na geomorfologické pomery a závažné negatívne vplyvy na 
horninové prostredie sa v dôsledku jeho realizácie nepredpokladajú. 

Vplyvy na pôdu 
Preukázateľným vplyvom UPN-0 Sučany na pôdu je návrh použitia poľnohospodárskej pôdy 
na nepoľnohospodárske účely. Navrhovaný rozvoj obce Sučany si vyžiada celkový trvalý 
záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely 85,62 ha (Variant 1), prípadne 
85,81 ha (Variant 2). Z celkového trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy je 77,98 ha 
(Variant 1), prípadne 78,49 ha (Variant 2) zaradených podľa prílohy č. 2 NV SR č. 58/2013 Z. 
z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy medzi najkvalitnejšie 
pozemky na k. ú. Sučany. Podľa BPEJ sú najkvalitnejšie pozemky na území obce Sučany 
zaradené do 5., 6. a 7. stupňa kvality. 
Najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy určené na nepoľnohospodárske účely sa v prevažnej 
miere nachádzajú v priamej nadväznosti na zastavané územie obce. Plochy záberov 
najkvalitnejších pôd sú prevažne malej výmery od 0,05 do 0,91 ha. Väčšie ucelené plochy 
záberu najkvalitnejších pôd sa navrhujú na účely výroby (lokalita 1 Výroba - 27,36 ha - 7. 
stupeň kvality, rovnaký záber pre obidva varianty), na účely občianského vybavenia (lokalita 
2 - 7,65 ha - 7. stupeň kvality, lokalita 6 - 7,78 ha, rovnaký záber pre obidva varianty) - 5. 
stupeň kvality, na účely individuálnej bytovej výstavby (lokalita 4 IBV Diely - 3,63 ha - 6. 
stupeň kvality, lokalita 8 IBV Záhumnie, variant 1 - 4,83 ha a variant 2 - 4,53 ha - 5. stupeň 
kvality, lokalita 16 IBV - 2,12 ha - 5, a 7. stupeň kvality, lokalita 18 IBV Brezina 2,97 ha -
nechránená pôda). Väčšie výmery sa počítajú u obidvoch hodnotených variantov na funkčné 
využitie ako izolačná zeleň (lokalita 3 - 2,83 ha - 7. stupeň kvality, lokalita 22 - 6,21 ha - 5. a 
7. stupeň kvality, lokalita 23 - 3,21 ha - 1. stupeň kvality). 
Z hľadiska trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely sa javí 
mierne prijateľnejší Variant 1 s menšou výmerou trvalého záberu (rozdiel cca 0,19 ha z 
celkového záberu), ale vzhľadom na celkovú výmeru, umiestnenie pozemkov a ich kvalitu sú 
obidva varianty z hľadiska vplyvu na životné prostredie takmer rovnocenné a prijateľné. O 
konečnom variante môže rozhodnúť orgán ochrany pôdy. Zábery poľnohospodárskej pôdy pre 
účely individuálnej bytovej výstavby je potrebné riešiť postupne, len po preukázaní skutočnej 
potreby. Lokality riešeného územia navrhované na rozvoj sa budú zastavovať postupne tak, 
aby sa poľnohospodárska pôda mohla využívať čo najdlhšie. 
Návrh použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je v koncepte riešenia 
ÚPN-0 Sučany spracovaný podľa zákona č. 220/2004 Z. z, o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. So záberom lesných pozemkov sa pri rozvoji obce Sučany neuvažuje. 
Čo sa týka znečistenia pôdy, v koncepte sa nevyčleňujú plochy na také činnosti, ktoré by 
mohli byť významným zdrojom znečistenia a kontaminácie pôd. 
Pri návrhu na využívanie územia na účely turistiky (napr. pešia turistika, cykloturistika, 
bežecké lyžovanie...) je potrebné brať do úvahy možnosť aktivácie erózie pôdy spôsobenú 
najmä v rámci živelne a neusmernenej letnej turistiky bez existencie značených turistických 
chodníkov a značených cykloturistických tras. Výstavbou značených turistických chodníkov a 
cyklotrás umiestnených na základe dôsledného odborného posúdenia je možné potenciálne 
riziko erózie pôdy podstatne znížiť, ich nevhodné umiestnenie naopak môže prispieť k riziku 
aktivácii erózie pôdy. 
Výstavba a prevádzka navrhovaných činností, ktoré budú v súlade s návrhom uvedeným 
v koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany, umiestnených na riešenom území predstavuje riziko 
negatívneho vplyvu na pôdu len pri havarijných situáciách (napr. únik ropných látok zo 

- 16-



stavebných strojov a mechanizmov, dopravných prostriedkov, nesprávna manipulácia s 
odpadom, havárie potrubí infŕaštruktúry a pod.), ktoré sú málo pravdepodobné. 
Vplyvy realizácie UPN-0 Sučany na pôdu možno hodnotiť ako vplyvy významné, najmä z 
hľadiska trvalých záberov, ale v dôsledku potreby rozvoja obce sa javia ako nevyhnutné. 
Predpokladané negatívne vplyvy realizácie UPN-0 Sučany v oblasti ochrany pôdy možno 
zmierniť realizáciou účinných opatrení a rešpektovaním navrhovaných zásad a regulatívov 
záväznej časti (Článok 9 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie). 

Vplyvy na klimatické pomery 
V koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa neuvažuje s umiestnením takých stavieb, zariadení a 
činností, ktoré by závažne ovplyvnili klimatické pomery v dotknutom území. 
Negatívne vplyvy na mikroklímu dotknutého územia môže mať rozširovanie spevnených 
a zastavaných plôch najmä pre účely priemyslu a skladového hospodárstva. Tieto vplyvy 
bude možné znížiť rozšírením zelených plôch v rámci parkových a sadových úprav v 
zastavanom území, s ktorými sa v koncepte riešenia ÚPN-O Sučany uvažuje. 
Navrhuje sa zachovanie a doplnenie existujúcich plôch verejnej zelene v kontakte s 
ťažiskovým priestorom obce a po jeho obvode v obytných plochách a na plochách občianskej 
vybavenosti a výroby. 
Pri vodných tokoch, tam, kde to umožňujú priestorové a environmentálne pomery, je 
navrhovaná obnova, doplnenie a rekonštrukcia brehových porastov. Navrhované je 
zachovanie solitérnej a skupinovej vzrastlej zelene. Otázky zelene sú súčasťou návrhu zásad a 
regulatívov záväznej časti konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany. 
V posudzovanom koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa venuje osobitná pozornosť i možným 
nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy. Súčasťou záväznej časti konceptu riešenia ÚPN-0 
Sučany (Článok 9 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie) sú opatrenia 
vyplývajúce zo „ Stratégie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy " uvedené. Tieto opatrenia 
by bolo vhodné v návrhu ÚPN-0 Sučany viac konkretizovať priamo na podmienky riešeného 
územia k. ú. Sučany. 
Závažné negatívne vplyvy strategického dokumentu na klimatické pomery riešeného územia 
sa nepredpokladajú. 

Vplyvy na ovzdušie 
Zdrojmi znečisťovania ovzdušia v riešenom území sú v súčasnosti najmä cestná doprava 
(NOx, CO, VOC, SO2, sekundárna prašnosť), lokálne kúreniská a poľnohospodárska výroba. 
Nové činnosti, ktoré sa navrhujú v riešenom území, nie sú takého charakteru, že by závažne 
negatívne ovplyvnili kvalitu ovzdušia v dotknutom území. Ale sa nové činnosti budú 
realizovať v súlade s navrhovanými zásadami a regulatívmi, ktoré sú uvedené v koncepte 
riešenia ÚPN-0 Sučany, prispejú k zlepšeniu kvality ovzdušia v riešenom území a jeho 
širšom okolí. 
V etape posudzovania strategického dokumentu nie je možné jednoznačne identifikovať 
konkrétne vplyvy realizácie strategického dokumentu na ovzdušie. V etape vypracovania 
ÚPN-O Sučany je navrhované iba funkčné a priestorové usporiadanie územia, bez informácií 
o podrobných technických a technologických parametroch konkrétnych činností, ktoré budú 
umiestňované na riešenom území. Vplyvy na ovzdušie identifikované v etape strategického 
posudzovania budú upresnené v ďalších stupňoch posudzovania a prípravy navrhovaných 
činností, ktoré budú umiestnené na riešenom území. 
Podľa posudzovaného konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany sa na riešenom území nevymedzujú 
plochy pre umiestnenie takých nových činností a prevádzok, ktoré by mohli byť ďalšími 
zdrojmi znečisťovania ovzdušia, ani také, ktoré by mohli byť zdrojom obťažujúceho zápachu. 
Pri umiestňovaní nových výrobných prevádzok, na vymedzených funkčných plochách je 
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potrebné dôsledne dodržiavať príslušné ustanovenia súvisiacich všeobecne záväzných 
právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, čím sa zabezpečí ochrana územia v ich 
dosahu vrátane obytnej zóny. Pri lokalizácii priemyselných prevádzok a technológií 
s predpokladaným vplyvom na ovzdušie na území obce je potrebné pri ich výbere a hodnotení 
vplyvov zohľadniť ich zosúladenie s najlepšie dostupnými technológiami (BAT) a BREF. 
Zásobovanie obce Sučany teplom sa uskutočňuje decentralizovaným spôsobom z miestnych 
zdrojov tepla, čo sa zachováva aj podľa konceptu riešenia nového ÚPN-0 Sučany. 
Navrhovaná nová hromadná bytová výstavba (HBV) bude zabezpečovaná teplom z 
domových zdrojov tepla a individuálna bytová výstavba (IBV) kotolňami ústredného 
vykurovania nä báze zemného plynu. Ako rovnocenný zdroj tepla môže byť použitá 
elektrická energia, slnečná energia (napr. solárne panely, fotovoltaické články). Potreba tepla 
sa môže riešiť aj individuálne prostredníctvom využívania dostupných miestnych zdrojov 
(napr. drevo, drevné štiepky, lesná biomasa). Zásobovanie nových objektov občianskej 
vybavenosti teplom do tepelného výkonu 1,0 MW sa môže realizovať na báze zemného 
plynu. Potreba tepla navrhovaných priemyselných zariadení sa odporúča z vlastných 
tepelných zdrojov s využitím rekuperácia tepla (napr. odpadové teplo z výroby môže byť 
využité pre vlastnú potrebu, prípadne dodávku do objektov v najbližšom okolí). 
V posudzovanom koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany je otázka ochrany ovzdušia dostatočne 
riešená a premietnutá do návrhu regulatívov a zásad (Článok 9 Zásady a regulatívy 
starostlivosti o životné prostredie). 
Z navrhovaných regulatívov pre oblasť ovzdušia možno uviesť: 
- minimalizovať používanie tuhých palív, 
- organizačnými opatreniami zabezpečiť čistotu komunikácií (hlavne v jarných mesiacoch 

včas upratať komunikácie po zimnom posype), 
- pri stavebných prácach zabezpečiť stavenisko proti šíreniu prašnosti dostupnými 

technickými prostriedkami, 
- včasné a účinné čistenie komunikácií počas výstavby, 
~ dodržiavať Kódex správnej poľnohospodárskej praxe. 
Počas výstavby navrhovaných činností, ktoré sa predpokladajú umiestniť na riešenom území, 
najmä v jej počiatočnej etape, môže dochádzať k dočasnému zvýšeniu prašnosti a emisií zo 
stavebných mechanizmov a stavebnej dopravy. Vzhľadom na charakter a rozsah výstavby 
budú takéto vplyvy nepravidelné a krátkodobé. Dosah týchto vplyvov na väčšie vzdialenosti 
mimo staveniska sa nepredpokladá a bude závisieť od poveternostných podmienok, 
technického stavu používaných stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov 
a organizácie práce na stavenisku. 
V rámci prípravy konkrétnych činností, ktoré budú spĺňať prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 
k zákonu o posudzovaní, budú vplyvy na ovzdušie podrobne posudzované vrátane vplyvov 
kumulatívnych. 
Podľa informáciíktoré boli k dispozícii v etape strategického environmentálneho hodnotenia, 
sa závažné negatívne vplyvy realizácie rozvoja obce na ovzdušie navrhované v koncepte 
riešenia ÚPN-O Sučany nepredpokladajú. Predpokladané negatívne vplyvy realizácie ÚPN-O 
Sučany nie sú takého charakteru a dosahu, ktoré by boli v rozpore s platnými limitmi v oblasti 
ochrany ovzdušia. 

Vplyvy na vodné pomery 
Riečnu sieť riešeného územia tvoria najmä tieto vodné toky: Váh, Krpeliansky kanál, 
Kantorský potok, Biely potok, potok Krchová, Borovský potok a ďalšie ich prítoky a miestne 
toky. Prirodzený vodný režim rieky Váh bol významne ovplyvnený výstavbou vodných diel 
Krpeľany, Sučany a Lipovec. 
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Hydrogeologické pomery v riešenom území nevytvárajú priaznivé podmienky na výskyt 
významných disponibilných vodárenských zdrojov, vhodných na hromadné zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou. 
Obec Sučanyje zásobovaná pitnou vodou z verejného obecného vodovodu, ktorý je v správe 
Turčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a. s., Martin. Vodovod pozostáva z dvoch 
tlakových pásiem, je pripojený na SKV Martin. Podľa podkladov správcu vodovodu je 
na verejný vodovod pripojených 100 % obyvateľov obce. Na území obce sú v súčasnosti 
v prevádzke dva vodojemy - Čapík (2 x 500 m3) a Hrabiny (100 m3), ktoré slúžia na 
akumuláciu vody pre potreby obce Sučany. Vodovodná sieť pitnej vody pokrýva celé 
zastavané územie obce. 
V koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa rešpektuje súčasný systém zásobovania pitnou vodou 
a navrhuje sa rozšírenie jestvujúcej rozvodnej vodovodnej siete vo väzbe na územný rozvoj 
a zvýšenie objemu vodojemu Čapík o 2 x 1 000 m3. 
Hlavnými zdrojmi znečisťovania vôd v riešenom území v súčasnosti sú najmä bodové zdroje 
znečistenia, splaškové odpadové vody vypúšťané do tokov bez čistenia, staré 
environmentálne záťaže (napr. divoké skládky odpadov v okolí tokov), znečistená voda z 
povrchového odtoku, najmä z poľnohospodárskej činnosti. 
Ochrane povrchových a podzemných vôd sa v koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany venuje 
dostatočná pozornosť. 
Z navrhovaných záväzných zásad a regulatívov pre oblasť ochrany vôd možno uviesť: 
- dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 o vodách (vodný zákon), 
- chrániť podzemné vody počas výstavby a hlavne počas prevádzky osadením odlučovačov 

ropných látok na parkoviskách, 
- zabezpečiť odkanalizovanie čo možno najväčšieho počtu nehnuteľností (pripojenie nových 

ulíc a rekreačných zariadení na čistiareň odpadových vôd (ČOV), 
- predchádzať rizikám havarijného znečistenia vody realizáciou preventívnych opatrení 

(napr. nepriepustné žumpy na miestach bez kanalizácie do Času jej dobudovania a 
pripojenia nehnuteľnosti), 

- dodržiavať Kódex správnej poľnohospodárskej praxe. 
V koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa na rozvojových plochách akceptuje existujúci systém 
zásobovania obce pitnou vodou zo skupinového vodovodu Martin. Pozornosť je zameraná na 
odvádzanie a zneškodňovanie splaškových odpadových vôd, ktoré predstavujú jeden z 
najväčších zdrojov znečisťovania vôd v riešenom území. 
Presná špecifikácia odpadových vôd z plôch priemyslu sa v súčasnosti nedá odhadnúť, bude 
závisieť od typu nových výrobných jednotiek a najmä od charakteru, špecifikácie a výrobných 
kapacít jednotlivých prevádzok a odpočtu zamestnancov (splašková odpadová voda) a 
potreby technologickej vody. 
Odvádzanie vôd z povrchového odtoku/zrážkových vôd sa v koncepte riešenia ÚPN-0 
Sučany navrhuje riešiť samostatnou kanalizáciou, vsakovaním, resp. zaústením 
neznečistených vôd do vodných tokov, v prípade potreby riešiť prečistenie na čistiacich 
zariadeniach, tzn. komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorých 
výsledkom bude zvýšenie retenčnej schopnosti pôdy, spomalenie a vyrovnanie odtoku vody z 
povodia a zníženie erózneho účinku vody. Neznečistené zrážkové vody zo striech 
a spevnených plôch sa navrhuje v maximálnej miere zadržať v území napr. akumuláciou do 
zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahy, resp. kontrolovane vypúšťať 
do recipientu po odznení prívalových zrážok. 
Osobitnú pozornosť j e potrebné venovať protipovodňovej ochrane riešeného územia, vytvárať 
podmienky a realizovať v prípade potreby účinné protipovodňové opatrenia s dôrazom 
na ochranu zastavaného územia obce. Objekty situované v blízkosti vodných tokov je možné 
umiestňovať nad hladinu Qioo ročnej vody, stavby na území so zvýšenou hladinou 
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podzemných vôd osádzať s úrovňou terénu min. 0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania 
pivničných priestorov. 
Dôležitá je i pravidelná údržba a revitalizácia vodných tokov a priľahlého územia tokov, 
vrátane odstránenia a zabránenia vytvárania divokých skládok odpadov v okolí vodných 
tokov. V rámci využitia územia nesmie dochádzať k výrazným zásahom do režimu 
povrchových vôd, vodných tokov a technických diel na nich. Protipovodňová ochrana úsekov 
tokov na riešenom území nesmie ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov 
vodného toku. V ochrannom pásme toku nie je prípustná orba, výstavba objektov, zmena 
reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných 
inžinierskych sietí. 
Protipovodňové opatrenia je potrebné posúdiť z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa 
tretej časti zákona o posudzovaní a pri ich realizácii úzko spolupracovať s príslušným 
orgánom ochrany prírody a krajiny. V plnom rozsahu je potrebné akceptovať opatrenia 
navrhované v Krajinnoekologickom pláne (KEP) v súvislosti s vodnými tokmi v riešenom 
území. 
V koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa nenavrhujú také nové činnosti ani zariadenia, ktoré by 
boli významným zdrojom znečistenia podzemných ani povrchových vôd, ktoré by negatívne 
zasahovali do vodohospodárskych pomerov riešeného územia. 
Významným zásahom do vodných pomerov na území obce Sučany môže byť v budúcnosti 
plánovaná vodná cesta na Váhu (zatiaľ vo výhľade), ktorá v každom prípade v rámci jej 
prípravy a pred jej povolením bude dôsledne posúdená z hľadiska vplyvu na životné 
prostredie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase jej prípravy a 
povoľovania. 
Závažné negatívne vplyvy realizácie ÚPN-O Sučany na vodné pomery s podmienkou 
dodržania realizácie navrhovaných regulatívov sa nepredpokladajú. Možno predpokladať, že 
schválením ÚPN-0 Sučany sa vytvoria podmienky pre zlepšenie situácie v oblasti vodných 
pomerov územia obce Sučany. 
Koncepcia, zásady a regulatívy, navrhované v záväznej časti konceptu riešenia ÚPN-O 
Sučany, by mali prispieť k zlepšeniu situácie v oblasti vodných pomerov v riešenom území. 
Riešenie problematiky odpadových vôd (napr. pripojenie nových rozvojových plôch na 
splaškovú kanalizáciu, rešpektovanie príslušných ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z 
o vodách a súvisiacich predpisov a STN) v posudzovanom koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany 
prispeje pozitívne k ochrane povrchových ale i podzemných vôd pred znečistením. 
V posudzovanom strategickom dokumente sa nepripúšťa umiestňovať v riešenom území také 
nové činnosti, ktoré by mohli mať významný negatívny vplyv na vodné pomery. 
Závažné negatívne vplyvy realizácie ÚPN-0 Sučany na podzemné a povrchové vody možno 
hodnotiť ako málo významné, ktoré je možné zmierniť alebo i odstrániť realizáciou a 
rešpektovaním navrhovaných zásad a regulatívov, ktoré sú súčasťou záväznej časti konceptu 
riešenia UPN-0 Sučany. 

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 
Na území obce Sučany sa vyskytujú okrem bežných druhov i vzácne a chránené druhy rastlín 
a živočíchov, a preto je potrebné navrhovať a realizovať rozvoj obce s rešpektovaním 
pravidiel, podmienok a limitov ochrany prírody a tvorby krajiny. Pri akomkoľvek kontakte s 
chránenými druhmi rastlín a živočíchov v rámci územného rozvoja sa musí postupovať najmä 
podľa príslušných ustanovení zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
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Z hľadiska zachovania alebo zvýšenia biologickej rozmanitosti v dotknutom území má 
kľúčový význam dôsledná ochrana prírodných biotopov na lokálnej, regionálnej 
i nadregionálnej úrovni. 
Akýkoľvek zásah do prírodného prostredia môže spôsobiť zmeny v biodiverzite dotknutého 
územia. Dôkazom toho je i súčasný stav kvality a zloženia flóry a fauny a ich biotopov v 
riešenom území. 
Negatívne vplyvy realizácie UPN-0 Sučany na faunu, flóru a ich biotopy môžu byť priame i 
nepriame ako sú napr.: zničenie ekosystémov - strata stanovíšť rastlinných a živočíšnych 
druhov v dôsledku výstavby; vyrušovanie živočíchov z dôvodu zvýšeného pohybu 
mechanizmov a ľudí, čo môže spôsobiť zmeny v správaní sa živočíšnych druhov; 
fragmentácia a zmeny biotopov pôvodných druhov fauny a flóry; vytváranie bariér pre 
migrujúce živočíchy; rozširovanie inváznych druhov rastlín; zmeny vegetácie a živočíšnych 
biotopov v okolí dopravných komunikácií a ďalšie. 
Výnimkou nie sú ani činnosti súvisiace s turistikou a športom, kedy na exponovaných 
miestach dochádza napr. k zašliapavaniu vegetácie; šíreniu inváznych druhov rastlín 
a živočíchov; vedomé zavlečenie nepôvodných rastlinných a živočíšnych druhov do 
miestnych ekosystémov za účelom zvýšenia ich atraktívnosti (napr. záhrady, parky, obory, 
umelé vodné plochy a pod.). 
V posudzovanom koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa ochrane prírody venuje pozornosť. V 
rámci zásad a regulatívov uvedených v záväznej časti konceptu je snaha o revitalizáciu a 
zachovanie vzácnych prírodných biotopov, pre ktoré má riešené územie veľký potenciál. 
V rámci prípravných prác pre vypracovanie ÚPN-0 Sučany bol vypracovaný 
Krajinnoekologický plán (KEP) s konkrétnymi návrhmi na využitie a zmenu doterajšieho 
využívania územia tak, aby bola obnovená a následne zachovaná ekologická stabilita 
riešeného územia. Krajinnoekologické opatrenia sú v KEP stanovené pre jednotlivé vyčlenené 
krajinnoekologické komplexy a všeobecne z hľadiska ochrany prírody, ochrany 
poľnohospodárskej pôdy, ochrany abiotických zložiek, ochrany biotopov, rastlinstva a 
živočíšstva, ktoré sú aplikovateľné na všetky krajinnoekologické komplexy a celú krajinu. 
Závery a výstupy KEP boli čiastočne zohľadnené pri vypracovaní konceptu riešenia ÚPN-0 
Sučany. 
V súvislosti s ochranou flóry, fauny, ich biotopov a biodiverzity sú súčasťou záväznej časti 
konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany (Článok 8 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnych 
hodnôt, ochrany a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane 
plôch zelene, ods. 2). Zásady a regulatívy uvedené v záväznej časti konceptu riešenia ÚPN-0 
Sučany sú neúplné, zamerané prevažne len na prvky ÚSES, neriešia napr. ochranu pred 
rozširovaním inváznych druhov a spôsob ich likvidácie a ochranu pred zanäšaním 
nepôvodných druhov do riešeného územia, najmä v oblastiach chránených podľa osobitných 
predpisov, a preto je žiadúce v etape vypracovania návrhu ÚPN-0 Sučany ich doplniť, 
upraviť, opraviť chyby a preformulovať. 
Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovaného rozvoja územia obce Sučany sa 
nepredpokladá závažné ohrozenie druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa vyskytujú v 
dotknutom a širšom území, vrátane chránených druhov. 
Krátkodobé a pravdepodobne málo významné negatívne vplyvy sa môžu vyskytnúť v etape 
výstavby navrhovaných činností, ktoré budú umiestňované na riešenom území v rámci 
rozvoja obce. 
Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak orgán ochrany 
prírody a krajiny vo vyjadrení podľa § 9 ods. 1 tohto zákona upozorní, že činnosťou, ku ktorej 
sa dáva vyjadrenie, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu 
alebo biotopu národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas orgánu 
ochrany prírody. 
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Za pozitívny vplyv možno považovať výsadbu sídliskovej zelene na plochách, ktoré sú 
v súčasnosti bez trvalých porastov a izolačnej zelene popri cestách a vodných tokoch. 
V rámci posudzovania konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany nie je možné jednoznačne určiť 
rozsah konkrétnych vplyvov (negatívne alebo pozitívne) na flóru, faunu a ich biotopy, tieto 
vplyvy bude možné identifikovať v etape posudzovania vplyvov jednotlivých stavieb a 
činností, ktoré budú spĺňať prahové hodnoty pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
podľa tretej časti zákona o posudzovaní, prípadne u malých stavieb v rámci ich prípravy a 
povoľovania podľa osobitných predpisov, na ktorom sa zúčastňujú okrem iných i orgány 
ochrany prírody a krajiny. 
Predpokladané vplyvy realizácie ÚPN-0 Sučany na faunu, flóru a ich biotopy v dotknutom 
území je možné návrhom a realizáciou vhodných kompenzačných a mitigačných opatrení 
znížiť na environmentálne prijateľnú mieru. 

Vplyvy na územný systém ekologickej stability (ÚSES) 
Na riešenom území sa podľa aktualizovaného RÚSES okresu Martin nachádzajú najmä tieto 
prvky ÚSES, prípadne ich časti: 
Bio centrá 
- biosférické biocentrum (BBc 1 Krivánska Fatra) 
- regionálne biocentrum (RBc 11 Bukovina) 
Biokoridory 
- nadregionálny biokoridor (NRBk 1 rieka Váh) 
- regionálny biokoridor (ďalej ako „RBk") RBk 6 ekotón Krivánskej Fatry, RBk 7 Trusalovä 

- Podhradie, RBk 8 Černík - Kubiancovo - Rieka Váh, RBk 9 Sklabinský Podzámok -
Bukovina. 

Genofondové lokality 
- GL 3 Kľačianska Magura, GL 4 Suchý - Stratenec, GL 5 Mojský Grúň - Malý Kriváň, GL 

29 Biele brehy, GL 30 Kudlov vŕšok, GL 31 Veľké Hrabiny, GL 71 Borová, GL 72 
Severná stráň kóty 437 m, GL 73 Dúbravy, GL 74 Bukovina, GL 75 Radúchová, GL 76 
Odmúty, GL 77 Sihoť pri Váhu, GL 78 Skalka, GL 79 Nádrž JV od Sučian, GL 80 
Breziny, GL 84 Dolný tok Kantorského potoka 

V koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sú v podstatnej miere rešpektované prvky ÚSES 
na všetkých úrovniach, od nadregionálnych cez regionálne až po miestne. Prvky ÚSES, ktoré 
sa nachádzajú na riešenom území, sú zakreslené v grafickej časti konceptu riešenia ÚPN-0 
Sučany. Nepredpokladajú sa závažné negatívne vplyvy na ekosystémy, biotopy 
a genofondové lokality riešeného územia a navrhujú sa opatrenia na ich revitalizáciu, 
prípadne udržanie v priaznivom stave. Osobitnú pozornosť bude potrebné venovať pri 
realizácii protipovodňových opatrení na Váhu a ostatných miestnych tokoch najmä vo vzťahu 
ku genofondovým lokalitám, ktoré sa na týchto tokoch a v ich dosahu nachádzajú. 
V záväznej časti konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany sa rešpektujú všetky vymedzené prvky 
ÚSES, uvedená problematika je súčasťou návrhu zásad a regulatívov. 
Závažné negatívne vplyvy ÚPN-0 Sučany na prvky ÚSES v riešenom území sa s podmienkou 
akceptovania navrhovaných zásad a regulatívov nepredpokladajú. 

Vplyvy na krajinu 
V navrhovanej urbanistickej kompozícii obce Sučany sa vychádza z pôvodnej urbanistickej 
štruktúry riešeného územia, ktorá sa len dopĺňa o nové prvky vo vzťahu k jej priestorovému a 
funkčnému rozvoju. Navrhovaný územný rozvoj funkčných plôch si vyžaduje rozšírenie 
hranice zastavaného územia v lokalitách znázornených vo výkrese „ Komplexný výkres 
priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia obce a navrhovaných 
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rozvojových plôch, s riešením dopravy a s vyznačenou záväznou časťou riešenia a 
verejnoprospešnými stavbami" (č. 3) a výkrese „ Výkres vyhodnotenia dôsledkov 
navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde" (č. 8). 
Realizáciou rozvoja územia obce podľa konceptu riešenia UPN-0 Sučany sa podporuje 
zachovanie špecifického rázu krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry so 
zohľadnením špecifického prírodného, krajinného a architektonicko-priestorového prostredia 
tak, ako to vyplýva i zo záväznej časti UPN VUC Žilinského kraja. 
Koncepcia rozvoja obce Sučany uvedená v posudzovanom koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany 
by nemala spôsobiť závažné negatívne ovplyvnenie krajinnej štruktúry, krajinnej scenérie a 
krajinného obrazu. Podstatná časť nových objektov sa umiestňuje na rovinatom teréne, tzn. že 
nebudú viditeľné z väčšej vzdialenosti. 
V koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa venuje zvýšená pozornosť vytvoreniu optimálnych 
životných podmienok pre bývanie a rekreáciu obyvateľov vrátane súvisiacej infŕaštruktúry. 
Nové plochy bývania (IBV, HBV) sa umiestňujú prevažne v nadväznosti na existujúce 
zastavané územie bez predpokladu závažných negatívnych vplyvov na okolie a nevytvárajú sa 
nové zastavané celky v riešenom území, ktoré by negatívne vplývali na krajinnú scenériu a 
krajinný obraz. 
V koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany má významné postavenie ochrana prírodných prvkov 
na území obce a vytváranie optimálneho zastúpenia plôch verejnej zelene v jej zastavanom 
území. 
V koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa prihliada na zachovanie existujúcich prírodných 
prvkov a zelene na území obce, navrhujú sa nové plochy zelene a rekonštrukcia a doplnenie 
sprievodnej zelene vodných tokov a sídelnej zelene v rámci zastavaného územia, doplnenej o 
ďalšie plochy v rámci novej zástavby. 
Pozitívne môžu krajinu ovplyvniť i citlivo zrealizované nové rekreačné plochy a areály 
navrhované v koncepte. Pri osadzovaní rekreačných objektov je nevyhnutné dbať na to, aby 
sa nenarušila prírodná scenéria a charakter okolitej krajiny. 
Krajinný obraz a krajinnú štruktúru môžu čiastočne negatívne ovplyvniť nové plochy výroby 
a občianskej vybavenosti, ktoré sú z hľadiska celkovej súvislej plochy určenej na trvalý záber 
najväčšie (lokalita 1 Priemysel Diely - 27,36 ha, lokalita 2 OV Diely - 7,65 ha, lokalita 6 OV 
Kamenné - 7,78 ha). Vzhľadom na ich umiestnenie budú viditeľné najmä z cesty 1/18 
a vzhľadom na kontakt so zastavaným územím obce Sučany bude potrebné klásť veľký dôraz 
na architektonické stvárnenie priemyselných objektov, na sadové úpravy výrobných plôch a 
tiež na výber prevádzok, ktoré budú na týchto plochách umiestňované. Bolo by potrebné v 
záväznej časti návrhu ÚPN-0 Sučany stanoviť limity pre výšku a prípadne i plošný rozsah 
priemyselných objektov, tiež stanoviť koeficient zelene. 
Osobitnú pozornosť bude potrebné venovať architektonickému stvárneniu nových objektov, 
navrhovaných v rámci koncepcie rozvoja obce, nakoľko nevhodná architektúra nových 
objektov by mohla spôsobiť vizuálne a štrukturálne zmeny krajinného rázu, čo nieje žiadúce. 
Z hľadiska krajinnej štruktúry dôjde z dôvodu realizácie nových zastavaných plôch a na ne 
viazaných objektov a aktivít k nárastu podielu zastavaných plôch a technických prvkov 
na úkor poľnohospodárskej pôdy a krajinotvornej zelene, čo je možné zmierniť náhradnou 
výsadbou zelene. V koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa riešia i funkčné plochy izolačnej 
zelene (lokalita 3 - 2,83 ha, lokalita 22 - 6,21, lokalita 23 - 3,21 ha) a verejne zelene - park 
(lokalita 26 - 0,86 ha). 
Negatívne vplyvy realizácie ÚPN-O Sučany na krajinu vzhľadom na charakter a rozsah 
nových činností možno hodnotiť ako málo významné. Predpokladané negatívne vplyvy na 
krajinu z pohľadu nových aktivít je možné rešpektovaním navrhovaných zásad a regulatívov a 
návrhom a realizáciou vhodných kompenzačných opatrení znížiť na environmentálne 
prijateľnú mieru. 
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Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky a archeologické náleziská 
Na území obce Sučany sa nachádza šesť nehnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných v 
Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok (Kostol, r. k - Nanebovzatia PM; Stĺp hanby — 
Pranier; Hrob spoločný - Padlí partizáni; Dom ľudový a pamätná tabuľa - rodný dom -
Juraja Langsfelda; Hradisko Skala - J okraj obce, mohyla ~ J od obce - hrebeň Buk). 
Podľa Centrálnej evidencie archeologických nálezísk na Slovensku (CEANS) je na území 
obce Sučany evidovaných 7 archeologických nálezísk (poloha „Pod Skalou" poloha 
„Hradská nad cestným mostompoloha „Starý hliník", poloha „Prefa - stavba slobodárne 
žien č. 23", poloha „Nová ul medzi hradskou Sučany-Podhradie", poloha „Záhumnie - na 
úpätí vrchu Capík", poloha „ Základy hydrocentrály oproti nádražiu"), 
V koncepte riešenia ÚPN-O Sučany sa vychádza z presne územne identifikovanej databázy 
o kultúrnych i historických pamiatkach a archeologických náleziskách v hodnotenom území 
obce Sučany, zachováva a rešpektuje ich. V plnej miere sa v koncepte rešpektujú všetky 
evidované nehnuteľné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych 
pamiatok (ÚZKP) i všetky evidované archeologické náleziská. 
Súčasťou konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany je i ochrana kultúrnych pamiatok a kultúrnych 
hodnôt na území obce s upozornením na požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 49/2002 Z. z. o 
ochrane pamiatkového fondu. 
Ochrana kultúrno-historických hodnôt je súčasťou návrhu zásad a regulatívov (Článok 8 
Zásady a regulatívy zachovania kultúrnych hodnôt, ochrany a tvorby krajiny, vytvárania 
a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene). 
S podmienkou dodržiavania navrhovaných zásad a regulatívov sa negatívne vplyvy realizácie 
ÚPN-O Sučany na kultúrne a historické pamiatky a na archeologické náleziská 
nepredpokladajú. 

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality 
V riešenom území nie sú doposiaľ známe žiadne paleontologické náleziská, ani významné 
geologické lokality. Výskyt paleontologických nálezov v sedimentoch na miestach novej 
výstavby nemožno jednoznačne vylúčiť. V prípade ich výskytu je potrebné postupovať 
podľa príslušných ustanovení zákona č, 543/2002 Z. ž. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (§ 38). 
Negatívne vplyvy ÚPN-0 Sučany na paleontologické náleziská resp. významné geologické 
lokality sa predbežne nepredpokladajú. 

Vplyvy presahujúce štátne hranice 
Riešené územie obce Sučany nesusedí s hranicami žiadneho susedného štátu. 
Negatívne vplyvy ÚPN-0 Sučany presahujúce hranice štátu sa nepredpokladajú. 

Iné vplyvy 
Iné vplyvy ÚPN-0 Sučany na životné prostredie ako tie, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich 
kapitolách, sa ria riešenom a dotknutom území nepredpokladajú. 

Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s 
platnými právnymi predpismi 
V rámci konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany sa navrhujú nové stavby, zariadenia a Činnosti, 
ktoré sú zamerané na dobudovanie funkčného a priestorového využívania územia. Ich 
realizácia môže mať pozitívne ale i negatívne vplyvy na životné prostredie, a to vplyvy 
priame, nepriame, vrátane vplyvov kumulatívnych, na miestnej ale aj regionálnej úrovni. 

- 24-



Vplyvy realizácie strategického dokumentu a ich mieru v etape ÚPN-0 Sučany nie je možné 
presne určiť. Každá navrhovaná činnosť, ktorá bude spĺňať prahové hodnoty podľa prílohy č. 
8 k zákonu o posudzovaní, bude podliehať posudzovaniu podľa tretej časti zákona o 
posudzovaní. Prehľad predpokladaných vplyvov nových stavieb, zariadení a činností, pte 
umiestnenie ktorých sa určuje územie v koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany, je uvedený v 
nasledujúcej tabuľke. 

Prehľad predpokladaných vplyvov nových stavieb, zariadení a činností 

Číslo Názov ; • . Predpokladané vybrané vplyvy Číslo Názov ; • . pozitívne negatívne 
1. Zariadenia na sledovanie stavu 

životného prostredia - sieť 
dokumentačných a výskumných staníc 
v blízkosti, resp. v areáloch 
nadregionálnych bioeentier 
a biokoridorov 

- poznanie aktuálneho 
stavu 

- zlepšenie kvality 
prvkov ÚSES 

- realizácia ochranných 
opatrení 

- záber pôdy 
-vplyvy počas 

výstavby 

2. Diaľnica Dl v kompletnej trase, 
diaľničné križovatky a privádzače, 
sprievodné komunikácie 1/61 a 1/18 

-zlepšenie kvality 
ovzdušia 

- zlepšenie hlukovej 
situácie 

- zlepšenie bezpečnosti 
- nepriamy vplyv 

na zdravie obyvateľov 

-záber pôdy 
-vplyvy počas 

výstavby 
-vplyvy na 

krajinu 

3. Modernizácia železničnej trate Č. 180 
v úseku Žilina - hranica Žilinského 
a Prešovského kraja 

— zlepšenie hlukovej 
situácie 

- nepriamy vplyv 
na zdravie obyvateľov 

-vplyvy počas 
výstavby 

4. Športový areál s parkovaním a ihriská - nepriamy Vplyv na 
zdravie obyvateľov 

- záber pôdy 
— vplyvy počas 

výstavby 
5. Verejná a izolačná zeleň, parky -

výsadba, revitalizácia, údržba 
- nepriamy vplyv na 

zdravie obyvateľov 
bez vplyvu 

6. Revitalizácia cintorína -zlepšenie podmienok 
služieb 

bez vplyvu 

7. Verejné priestranstvá - dobudovanie, 
realizácia spevnených plôch, verejnej 
zelene 

-nepriamy vplyv 
na zdravie obyvateľov 

-skvalitnenie plôch 
zelene 

-záber pôdy 
—vplyvy počas 

výstavby 

8. Rekonštrukcia a stavebné úpravy 
cestných komunikácií 1/18,111/2131, 
III/2132 a III/2137 vrátane križovatiek 

-zlepšenie kvality 
ovzdušia 

-zlepšenie hlukovej 
situácie 

—zlepšenie bezpečnosti 
-nepriamy vplyv 

na zdravie obyvateľov 

-vplyvy počas 
výstavby 

9. Rekonštrukcia a vybudovanie peších 
chodníkov 

-zlepšenie bezpečnosti 
-nepriamy vplyv 

na zdravie obyvateľov 

—vplyvy počas 
výstavby 

10. Rekonštrukcia a výstavba miestnych 
obslužných komunikácií a prístupu na 
Skalu (okolo Skaly), výstavba 
verejných parkovísk pre osobné 

-zlepšenie kvality 
ovzdušia 

-zlepšenie hlukovej 
situácie 

-záber pôdy 
—vplyvy počas 

výstavby 
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motorové vozidlá -zlepšenie bezpečnosti 
—nepriamy vplyv 

na zdravie obyvateľov 
11. Výstavba cyklotrás a stavieb a 

činnosti súvisiace s rozvojom 
cykloturistiky (napr, značenie trás, 
odpočinkové plochy, prístrešky, 
útulne) 

-zlepšenie bezpečnosti 
—rozvoj športových 

aktivít 
—nepriamy vplyv 

na zdravie obyvateľov 

-záber pôdy 
-vplyvy počas 

výstavby 

12. Vodovody a stavby pre zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou 

—zlepšenie podmienok 
v zásobovaní 
obyvateľov pitnou 
vodou 

—nepriamy vplyv 
na zdravie obyvateľov 

-vplyvy počas 
výstavby 

13. Verejná kanalizácia a stavby pre 
odvedenie splaškových odpadových 
vôd 

—vplyv na zdravie 
-zníženie 

znečisťovania vôd 

-vplyvy počas 
výstavby 

14. Dažďová kanalizácia a stavby 
súvisiace s odvedením zrážkových 
vôd z územia obce 

-bezpečnosť 
obyvateľstva 
a ochrana majetku 

-vplyvy počas 
výstavby 

15. Vedenia elektrickej energie, verejné 
osvetlenie a stavby súvisiace 
so zásobovaním elektrickou energiou 

-zlepšenie podmienok 
v zásobovaní el. 
energiou 

—vplyvy počas 
výstavby 

—záber pôdy 
16. Diaľkové optické káble, oznamovacie 

vedenia (telefón, internet, rozhlas) 
a súvisiace stavby (výstavba, 
rekonštrukcia) 

—skvalitnenie 
životných podmienok 

-vplyvy počas 
výstavby resp. 
rekonštrukcie 

17. Sanácie a rekultivácie neriadených 
skládok odpadov, opustených 
priemyselných území, 
environmentálnych záťaží 

— skvalitnenie 
životného prostredia 

-vplyvy počas 
realizácie 

18. plocha pre kompostovisko -zlepšenie nakladania 
s odpadmi 

—nepriamy vplyv 
na zdravie; obyvateľov 

-vplyvy počas 
výstavby 

-záber pôdy 

Realizáciou nových stavieb, zariadení a Činností navrhovaných v rámci konceptu riešenia 
ÚPN-O Sučany možno predpokladať predovšetkým pozitívne priame, nepriame a/alebo 
synergiclté a kumulatívne vplyvy na životné prostredie. Ich realizáciou dôjde na území obce 
Sučany k významným pozitívnym vplyvom na kvalitu života a zdravotný stav obyvateľov, a to 
najmä zmenou v oblasti bývania, dopravnej infraštruktúry a infraštruktúry životného prostredia, 
rekreácie a cestovného ruchu s podmienkou dodržiavania regulatív a zásad stanovených 
v záväznej časti ÚPN-O Sučany. 
Pri nedôslednom dodržiavaní stanovených regulatív a zásad môže dôjsť aj k dočasným alebo 
trvalým negatívnym vplyvom na faunu, flóru a biodiverzitu (napr. zvýšením fragmentácie 
biotopov alebo vytvorením bariérových efektov), verejné zdravie, pôdu, vodu, ovzdušie, 
horninové prostredie, a preto bude potrebné už v etape prípravy a povoľovania nových 
činností prísne vyžadovať ich dodržiavanie ako podmienku pre ich povolenie. 
Navrhovaná bytová výstavba (IBV, HBV), výstavba rekreačných a športových zariadení a 
výstavba objektov infraštruktúry pri ich necitlivom umiestnení môže spôsobiť negatívne 
vizuálne vplyvy na obraz krajiny, zmenu využívania krajiny. 
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Negatívne vplyvy výstavby nových objektov možno charakterizovať skôr ako dočasné, 
pozitívne vplyvy možno jednoznačne považovať za trvalé. 
Cieľom navrhovaných zásad, regulatívov a opatrení je podľa filozofie územného plánovania 
posilniť smerovanie rozvoja obce k trvalo udržateľnému rozvoju. 
V nasledujúcej tabuľke je uvedený tzv. „kontrolný zoznam" princípov a kritérií trvalo 
udržateľného rozvoja (TUR). Ide o tzv. test udržateľnosti, ktorým bola posúdená očakávaná 
miera vplyvu realizácie ÚPN-O Sučany na podporu vybraných princípov a kritérií. 

Vyhodnotenie dodržiavania princípov TUR súvisiacich s ÚPN-0 Sučany 

Princíp Kritérium Charakteristika a miera vplyvu 
ÚPN-O Sučany 

Princíp podpory 
rozvoja ľudských 
zdrojov 

-ochrana zdravia 
-optimálny rozvoj 

ľudských zdrojov 

Nepriamy významný pozitívny, kumulatívny 
a svnergický - zlepšenie kvaiitv zložiek 
životného prostredia a bezpečnosti obyvateľstva; 
vytvorenie podmienok pre rozvoj ľudských 
zdrojov, zlepšenie životných podmienok 
obyvateľov, dobudovanie inírastruktúry, 
zlepšenie kvality života. 

Princíp ekologický - zachovanie a podpora 
biodiverziíy, vitalily 
a odolnosti ekosystémov 

—optimalizácia 
priestorového 
usporiadania a íiinkčného 
využívania kraj iny a 
zabezpečenie jej 
stability 

-zachovanie kvality 
zložiek ZP -
minimalizácia 
negatívnych vplyvov 

- minimalizácia využívania 
neobnoviteľných zdrojov 
a využívanie 
obnoviteľných zdrojov 

Priamy významný pozitívny—rekonštrukcia 
a doplnenie ekosystémov; zlepšenie kvality 
ovzdušia, zlepšenie hlukovej situácie, 
revitalizácia brehových porastov a verejnej 
zelene, využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie (slnečná energia, biomasa, teplo zeme). 

Princíp preventívnej 
opatrnosti 

—ochrana zdravia 
-optimálny rozvoj 

ľudských zdrojov 

Priamv významný pozitívnv - posudzovanie 
vplyvov podľa zákona o posudzovaní, návrh 
a realizácia preventívnych opatrení. 

Princíp 
rešpektovania práv 
a potrieb budúcich 
generácií 

-zachovanie možností 
využívania 
existujúcich zdrojov 

— zachovanie 
rovnakých práv 

Priamv významný pozitívnv kumulatívny 
a svnergický - zachovanie možností 
využívania existujúcich najmä prírodných 
zdrojov aj pre budúce generácie a 
zachovanie rovnosti. 

Princíp kultúrnej 
a spoločenskej 
integrity 

- zachovanie a obnova 
pozitívnych hodnôt 
krajiny, sociálnej a 
kultúrnej identity 

- podpora miestneho 
koloritu, ľudovej 
kultúry a duchovnej 
atmosféry 

- oživenie tradičných 
aktivít s citlivým 

Priamy anepriamv veľmi významný 
pozitívnv - zachovanie a obnova 
pozitívnych hodnôt krajiny, sociálnej a 
kultúrnej identity. 
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využitím moderných 
technológií 

Princíp 
emancipácie 
a participácie 

— tvorba pracovných 
príležitostí a prístup 
k verejným statkom 
a službám 

— účasť obyvateľov 
obce na rozhodovaní 
a verejnej kontrole 

Priamv a nepriamv pozitívnv - prístup 
k účasti na rozhodovaní a vytvorenie 
pracovných príležitostí pre obyvateľov 
obce. 

V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA 
NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO 
VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 
(NATURA 2000) A NA OSTATNÉ ÚZEMIA CHRÁNENÉ PODĽA OSOBITNÝCH 
PREDPISOV 

Územia chránené podľa osobitných predpisov, ktoré sa nachádzajú alebo zasahujú na riešené 
územie, možno rozdeliť do dvoch základných skupín: 

~ územia chránené podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 
- územia chránené podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

Vplyvy na územia chránené podľa zákona č. 543/2002 Z. z. 
Na riešenom území obce Sučany platí prvý až piaty stupeň územnej ochrany podľa zákona 
č. 543/2002 Z. z. 

Vplyvy na územia národnej sústavy chránených území 
Z chránených území národnej sústavy chránených území sa na riešenom území (k. ú. Sučany) 
nachádzajú alebo zasahujú: 
- NP Malá Fatra (3. stupeň ochrany) a jeho ochranné pásmo (2. stupeň ochrany), 
- NPR Kľačianska Magura (5. stupeň ochrany), 
- NPR Prípor (5. stupeň ochrany) - kontakt s hranicou k. ú. Sučany, 
- NPR Suchý (5. stupeň ochrany) - kontakt s hranicou k, ú. Sučany. 
Chránené stromy vyhlásené podľa zákona č. 543/2002 Z. z. a zapísané v zozname chránených 
stromov sa na riešenom území nenachádzajú. 
Uvedené chránené územia a spôsob ich ochrany sú v koncepte riešenia ÚPN-O Sučany 
zohľadnené - v grafickej Časti, v textovej časti i v rámci záväzných zásad a regulatívov 
(Článok 8. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnych hodnôt, ochrany a tvorby krajiny, 
vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene, ods. 2). 
Závažné negatívne vplyvy ÚPN-O Sučany na územia národnej sústavy chránených území sa 
nepredpokladajú. 

Vplyvy na územia európskej sústavy chránených území (Natura 2000) 
Na riešenom území obce Sučany sa nachádza jedno chránené vtáčie územie (SKCIIVU0I3 
Malá Fatra) a jedno územie európskeho významu (SKUEV0252 Malá Fatra). 
Obidve chránené územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 sa nachádzajú v 
severnej časti riešeného územia. 
Chránené vtáčie územie Malá Fatra zasahuje do severnej časti riešeného územia obce Sučany. 
V koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa na CHVÚ, ktoré zasahuje do riešeného územia, 
nenavrhujú také činnosti, ktoré sú zakázané podľa § 2 vyhlášky MZP SR č. 2/2011 Z. z., 
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ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Malá Fatra, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia. 
Rovnako sa v posudzovanom koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany nenavrhujú také činnosti, 
ktoré by mohli negatívne vplývať na chránené územie európskeho významu. 
Územiam európskej sústavy Natura 2000, ktoré sa nachádzajú na riešenom území, sa venuje 
pozornosť v grafickej, textovej i v záväznej časti posudzovaného konceptu riešenia ÚPN-0 
Sučany. 
Závažné negatívne vplyvy strategického dokumentu na územia Natura 2000 sa 
nepredpokladajú. 

Vplyvy na územia chránené podľa zákona č. 364/2004 Z. z. 

Vplyvy na chránené vodohospodárske oblasti (CHVO) 
Severnou časťou riešeného územia vedie južná hranica Chránenej vodohospodárskej oblasti 
(CHVO) Beskydy a Javorníky. 
Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v CHVO zakazuje 
a) stavať alebo rozširovať 

1. nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, v ktorom sa vyrábajú alebo 
na výrobu používajú znečisťujúce látky, s Výnimkou rozširovania a prestavby 
existujúcich priemyselných zdrojov, ktorými sa dosiahne účinnejšia ochrana Vôd, 

2. nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje 
priemyselné odpadové vody obsahujúce prioritné nebezpečné látky, 

3. ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok, 
4. sklad ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3; v CHVO s celkovou 

kapacitou väčšou ako 200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m3, 
5. spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúnky, 
6. stavby veľkokapacitných fariem alebo stavby sústredených menších fariem, 
7. stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia 

čistenia komunálnych odpadových vôd, 
8. stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich 

látok, 
b) vykonávať leteckú aplikáciu hnoj ív, prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov vo 

vzdialenosti menej ako 50 m od povrchových vôd, odkrytých podzemných vôd a vodných 
plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality vôd, 

c) vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia vodné 
pomery v chránenej vodohospodárskej oblasti, 

d) odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy, 
e) ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 celkovo na jednom mieste, 
í) ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, 

ktorými môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody, 
g) ukladať rádioaktívny odpad, 
h) budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov, 
i) aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu vydaného podľa 

osobitného predpisu v CHVO zakázané. 
V koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa na území CHVO Beskydy a Javorníky, ktoré zasahuje 
do riešeného územia, nenavrhuje výstavba ani rozšírenie žiadnej z uvedených činností, ktoré sú 
na území CHVO zakázané. Nepredpokladá sa ani ovplyvnenie CHVO činnosťami, ktoré budú 
umiestňované na území obce Sučany, mimo tejto chránenej oblasti. V koncepte riešenia 
ÚPN-0 Sučany sa územie CHVO Beskydy a Javorníky vrátane zákazov a obmedzení plne 
rešpektuje. 
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Vplyvy na vodárenské zdroje a ich ochranné pásma 
Na území obce Sučany sa nenachádzajú významné vodárenské zdroje pre hromadné 
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou ani ich ochranné pásma. 

Vplyvy na vodárenské vodné toky a vodohospodársky významné toky 
Z vodohospodársky významných tokov riešeným územím pretekajú rieka Váh (4-21-0.1-038) 
a Kantorský potok (4-21-05-010). Vodárenské vodné toky územím obce Sučany nepretekajú. 
Akékoľvek zásahy do vodohospodársky významného toku vrátane odberov povrchovej vody 
a vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd je potrebné oznámiť správcovi 
vodohospodársky významného toku podľa príslušných ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. 
Osobitnú pozornosť bude potrebné venovať zásahom do recipientov v rámci realizácie 
navrhovaných protipovodňových opatrení v rámci ochrany obce pred povodňami. V koncepte 
riešenia ÚPN-0 Sučany sa rešpektujú vodohospodársky významné toky, ktoré pretekajú 
územím obce, ochrana povrchových tokov je súčasťou navrhovaných zásad a regulatívov. 

Vplyvy na prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych stolových vôd 
Časť riešeného územia obce Sučany, ktorá spadá do ochranného pásma II. a III. stupňa 
prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Martine, 
ustanovených vyhláškou MZ SR č. 341/2010 Z. z., podlieha ochranným opatreniam podľa § 
66 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných 
liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Ochranné pásmo II. stupňa chráni akumulačnú oblasť, ochranné 
pásmo III. stupňa chráni infiltračnú oblasť. 
V koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa plne rešpektujú opatrenia vyplývajúce zo zákona 
Č, 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných 
miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Vplyvy strategického dokumentu na územia chránené podľa zákona č. 364/2004 Z. z. sa 
nepredpokladajú. 

VI. ZÁVERY 
1. Výsledok procesu posudzovania 
Na základe výsledkov procesu posudzovania, vykonaného podľa ustanovení zákona o 
posudzovaní, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, 
význam očakávaných vplyvov navrhovaného riešenia strategického dokumentu na životné 
prostredie a zdravie obyvateľstva, úroveň spracovania konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany a 
správy o hodnotení tohto strategického dokumentu, po zohľadnení opodstatnených stanovísk 
dotknutých subjektov, zohľadnení výsledkov verejného prerokovania, záverov odborného 
posudku a za súčasného stavu poznania 

s a o d p o r u c a 

schválenie strategického dokumentu „Územný plán obce Sučany" za podmienky dodržania 
odporúčaní uvedených v časti VI/ 3. tohto záverečného stanoviska s tým, že neurčitosti, ktoré 
sa vyskytli v procese posudzovania vplyvov konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany na životné 
prostredie, je potrebné vyriešiť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie pre povolenie 
činnosti podľa osobitných predpisov. 

Ak jednotlivé činnosti, ktoré sa budú umiestňovať na riešenom území, budú spĺňať prahové 
hodnoty pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa prílohy č. 8 k zákonu 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

- 30-



zákonov v znení neskorších predpisov, bude vykonané ich posúdenie podľa príslušných 
ustanovení tohto zákona, pred ich povolením podľa osobitných predpisov. 

2. Odporúčaný variant 
Predmetom posudzovania boli dva varianty riešenia strategického dokumentu (Variant 1 -
reálny, Variant 2 - optimistický), uvedené v koncepte riešenia ÚPN-O Sučany, založené na 
očakávanom vývoji reprodukčných ukazovateľov (počet obyvateľov), ktoré sa z hľadiska 
územného rozvoja obce líšia len vo výmere plochy určenej pre bytovú výstavbu. 
Variant 1 predstavuje reálny rozvoj obce do roku 2030 a vychádza z disponibilných plôch 
a možností pripojenia na dopravnú a technickú infraštruktúru a vytvorenie kompaktného 
zastavaného územia. Plochy trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske 
účely predstavujú 85,62 ha. 
Variant 2 predstavuje optimistický rozvoj obce s výhľadom do roku 2040 za predpokladu 
primeraného hospodárskeho rastu. Podstatná časť navrhovaného riešenia je rovnaká ako 
pri Variante č. 1. Plochy trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske 
účely predstavujú 85,81 ha. 
Z celkového trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je 77,98 
ha (Variant 1), prípadne 78,49 ha (Variant 2) zaradených podľa prílohy č. 2 k NV SR č. 
58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení 
neskorších predpisov medzi najkvalitnejšie pozemky na riešenom území (k. ú. Sučany). Podľa 
BPEJ sú najkvalitnejšie pozemky na území obce Sučany zaradené do 5., 6. a 7. stupňa kvality. 

Vzhľadom na celkovú výmeru navrhovaného trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodárske účely, ktorá je uvedená v posudzovanom koncepte riešenia ÚPN-0 
Sučany, vzhľadom na umiestnenie pozemkov, ich kvalitu a rozdiel v celkovej ploche trvalého 
záberu (0,19 ha), sú obidva varianty z hľadiska vplyvu na životné prostredie takmer 
rovnocenné a environmentálne prijateľné. O konečnom variante riešenia ÚPN-0 Sučany 
môže rozhodnúť obstarávate!' (obec Sučany) v spolupráci s príslušným orgánom ochrany 
pôdy (Okresný úrad Žilina). 

3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického 
dokumentu 

Odporúčania na dopracovanie UPN-0 Sučany 

Koncept riešenia ÚPN-0 Sučany je vypracovaný z environmentálneho hľadiska na prijateľnej 
úrovni, a preto sa jeho zásadné prepracovanie nenavrhuje. Sú v ňom zohľadnené i požiadavky 
dotknutých orgánov, ktoré súvisia s posudzovaným dokumentom a ktoré boli súčasťou 
stanovísk k oznámeniu a k správe o hodnotení. 

V rámci vypracovania návrhu ÚPN-0 Sučany sa odporúčajú z hľadiska úplnosti a zlepšenia 
kvality tohto strategického dokumentu tieto doplnenia a úpravy: 

V záväznej Časti návrhu ÚPN-O Sučany sa odporúča doplniť tieto zásady a regulatívy: 

• Navrhované činnosti, ktoré sa budú umiestňovať na nových rozvojových plochách obce 
a ktoré budú spĺňať prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z., je 
potrebné posúdiť z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa tohto zákona a v prípade 
potreby prijať účinné opatrenia. 

• Pri rozhodovaní o výbere navrhovaných činností/projektov 
- uplatňovať aspekt trvalej udržateľnosti navrhovaných činností (môže sa použiť aj test 

„udržateľnosti"); 
- zohľadniť vyváženosť environmentálnych, sociálnych a ekonomických vplyvov 
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navrhovaných činností; 
- zohľadniť vyváženosť lokálnych a regionálnych vplyvov navrhovaných činností s 

prihliadnutím na eezhraničné vplyvy; 
- zabezpečiť účasť obyvateľov na návrhu a príprave navrhovaných Činností a vytvoriť 

podmienky na dialóg medzi jednotlivými subjektmi vrátane zástupcov navrhovateľov, 
samosprávy a odbornej a vedeckej verejnosti; 

- dôsledne zohľadniť princípy ochrany prírody a kraj iny; 
- pre umiestnenie nových objektov prednostne využiť hnedé a zastavané plochy a voľné 

priestranstvá medzi existujúcimi objektmi v zastavanom území obce; 
- pri výstavbe nových objektov podporiť zvyšovanie environmentálnej výkonnosti 

energeticky úsporných budov (napr. izolácia, využitie OZE, zelené strechy, 
pasívna/solárna konštrukcia, nízkoenergetické stavby a pod.); 

- pri umiestňovaní jednotlivých stavieb, zariadení a činností v riešenom území dôsledne 
dodržiavať požiadavky na ochranu obyvateľstva pred účinkami hluku a vibrácií 
vyplývajúce z vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a v prípade potreby navrhnúť a 
realizovať účinné protihlukové opatrenia; 

- zabezpečiť dodržiavanie štandardných technických, technologických, organizačných 
a bezpečnostných predpisov súvisiacich s navrhovanou činnosťou vrátane 
protipožiarnych opatrení. 

• Z hľadiska hlukovej situácie v riešenom území zohľadniť najmä tieto požiadavky: 
- Pre územie navrhované na IBV Diele neďaleko cesty 1/18 v smere Martin - Sučany, 

ktoré má z hľadiska výpočtu izofóny 50 dB vypočítanú vzdialenosť v hodnote 213,8 m 
od osi cesty 1/18, realizovať v prípade potreby protihlukové opatrenia. 

- Na výrobných plochách neumiestňovať prevádzky s neprípustnými hladinami hluku a 
vibrácií s dosahom na obytné územie. 

- V existujúcich a navrhovaných výrobných zónach zabezpečiť stanovené limitné 
hodnoty hluku podľa príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. a súvisiacich 
predpisov. 

- V obytnom a rekreačnom území nenavrhovať prevádzky produkujúce nadlimitné 
hodnoty hluku a vibrácií. 

- Pri prevádzke telovýchovno-športových zariadení a realizácii športových, rekreačných 
a kultúrnych podujatí dbať, aby nepriaznivo neovplyvňovali okolie, najmä obytnú 
zástavbu hlukom, prachom alebo svetelným znečistením (§ 22 ods. 2 zákona č. 
355/2007 Z. z.). 

- V rámci poprojektovej analýzy overiť účinnosť realizovaných protihlukových opatrení a 
v prípade nedodržania predpokladaných hodnôt, ktoré vyplynú z procesu posudzovania 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z., požadovať zosúladenie s platnými predpismi. 

• Nepripustiť v riešenom území umiestnenia samostatných plôch fotovoltaických elektrární 
a veterných elektrární. 
Poznámka: Táto požiadavka sa zakladá na skutočnosti, že súčasťou riešeného územia je viacero 
chránených území vrátane územia európskeho významu, chráneného vtáčieho územia, rieka Váh je 
zaradená ako interkontinentálny biokoridor migrácií vtákov a veterné turbíny negatívne vplývajú 
na vtákov, ktoré sú predmetom ochrany. Zároveň plošne veľké samostatné plochy fotovoltaických 
elektrární i veterných elektrární (turbín) tiež negatívne vplývajú na biodiverzitu a vzácne prírodné 
scenérie, ktoré sú súčasťou riešeného územia. 

• Vzhľadom k polohe existujúceho podniku PROBUGAS a. s., Bratislava, prevádzka 
Martin a pri umiestňovaní nových priemyselných zariadení vo vzťahu k funkčným 
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plochám územia obce Sučany rešpektovať príslušné ustanovenia zákona Č. 128/2015 Z. z. 
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a súvisiacich predpisov. 

• V záväznej časti ÚPN-O Sučany stanoviť podľa polohy jednotlivých funkčných plôch 
limity pre výškovú hladinu, objem a plošný rozsah objektov a ich maximálnu zastavanosť. 

• V záväznej časti ÚPN-0 Sučany pre jednotlivé funkčné plochy s plánovanou zástavbou 
stanoviť koeficient zelene - podiel zastúpenia zelene podľa jednotlivých rozvojových 
plôch. 

• Využívanie vodných plôch vznikajúcich v dôsledku ťažby štrku a štrkopieskov navrhovať 
v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich predpisov, v ktorých sú ustanovené 
podrobnosti o inom použití podzemných vôd, o starostlivosti o odkryté podzemné vody 
a o následnom vodohospodárskom využití priestoru ložiska. 

• Vodu z povrchového odtoku (zrážkovú vodu) v maximálnej možnej miere zachytávať a 
využívať v riešenom území napr. na závlahy vo vegetačnom období alebo zabezpečiť jej 
vsakovanie do terénu. 

• Rešpektovať umiestnenie, funkciu a rozvojové zámery cesty 1/18, ktorá vedie 
katastrálnym územím Sučany. Akékoľvek zámery vo vzťahu k tejto komunikácii 
konzultovať s jej správcom - Slovenskou správou ciest. 

• Pri umiestňovaní nových stavieb, zariadení a činností v riešenom území dôsledne 
uplatňovať požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti 
životného prostredia platných v čase ich realizácie, najmä zákon č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny; zákon č, 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy; zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší; zákon č. 364/2004 Z. z. 
o vodách; zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a ďalších súvisiacich predpisov. V prípadoch, kedy môže dôjsť 1c ovplyvneniu verejného 
zdravia, zabezpečiť vyhodnotenie vplyvov na verejné zdravie podľa § 6 ods. 3 písm. c) 
zákona č. 355/2007 Z. z. s jeho následným posúdením príslušným orgánom verejného 
zdravotníctva. 

Na základe analýzy a zhodnotenia požiadaviek súvisiacich zásadných strategických 
dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov a vytvorenia lepších možností pre 
podporu smerovania rozvoja územia obce Sučany k trvalo udržateľnému rozvoju sa v rámci 
vypracovania návrhu UPN-0 Sučany ďalej odporúča: 
• Dôslednejšie zohľadniť a zdôrazniť skutočnosť, že územie obce Sučany, najmä jeho 

severná časť, je súčasťou chránených území podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody ä krajiny a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

• Venovať osobitnú pozornosť využitiu turistického a rekreačného potenciálu riešeného 
územia a jeho okolia (najmä severnej Časti územia obce) a tieto aktivity uprednostniť pred 
inými aktivitami, napr. priemyselnými, prihliadať pritom na únosnosť územia. 

• Problematiku rešpektovania záujmov obrany štátu prekonzultovať s miestne príslušným 
útvarom dotknutého orgánu (Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 
Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica), závery zapracovať do návrhu ÚPN-0 
Sučany a jeho záväzných častí. 

• Podľa ÚPN VÚC Žilinského kraja sa uvažuje vo výhľade s trasovaním úseku Vážskej 
vodnej cesty. Túto skutočnosť zohľadniť v záväznej časti návrhu ÚPN-O Sučany. 
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Zásady a regulatívy uvedené v záväznej časti konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany sú 
zamerané prevažne na prvky ÚSES, neriešia napr. problematiku zanášania inváznych 
druhov do územia a ich likvidáciu ani ochranu pred zanášaním nepôvodných druhov do 
riešeného územia, najmä v oblastiach chránených podľa osobitných predpisov, a preto je 
žiadúce v etape vypracovania návrhu ÚPN-0 Sučany v spolupráci s príslušným orgánom 
ochrany prírody a krajiny zásady a regulatívy doplniť. 
Vypracovať stratégiu proti rozširovaniu inváznych druhov rastlín a akčný plán ich 
odstraňovania. 
Zabezpečiť priaznivý stav chránených častí prírody a krajiny vrátane chránených druhov 
prostredníctvom zapojenia vlastníkov a užívateľov pozemkov aj uplatnením stimulačného 
opatrenia (napr. finančný príspevok štátu). 
Zosúladiť prístup ochrany prírody, ochrany pred povodňami a ochrany vôd 
cez integrovaný manažment krajiny. 
Zachovať pôvodné druhy fauny a flóry a ich biotopy s osobitným dôrazom na zabránenie 
íragmentácie prirodzeného prostredia. 
Rekonštruovať a doplniť existujúce plochy zelene a udržiavať ich v priaznivom stave. 
Nepriaznivé vplyvy budovania nových spevnených plôch na životné prostredie znížiť 
výsadbou zelene v rámci parkových a sadových úprav s použitím miestne pôvodných a 
stanovištne vhodných druhov. Pri realizácii sadových úprav v riešenom území nepoužívať 
exotické a invázne druhy rastlín. 
Obmedziť v maximálnej možnej miere podiel zastavaných a spevnených plôch na základe 
stanovených zásad a regulatívov priestorového usporiadania. 
Zabezpečiť zníženie znečistenia vody vo vodných tokoch splaškovými odpadovými 
vodami z miestnych zdrojov zvýšením pripojenia na verejnú kanalizáciu a doriešením 
nakladania s odpadovými vodami v lokalitách mimo dosahu verejnej kanalizácie. 
Pri návrhu a realizácii protipovodňových opatrení na Váhu a miestnych tokoch prihliadať, 
aby sa v maximálnej možnej miere zachovala pôvodná morfológia toku a ochrana 
pôvodnej brehovej vegetácie tokov a jej rekonštrukcia, vrátane doplnenia brehových 
porastov. Protipovodňové opatrenia posúdiť z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa 
tretej časti zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
Pri trvalých záberoch poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely postupovať 
podľa príslušných ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívam 
poľnohospodárskej pôdy. 
V rámci Programu odpadového hospodárstva obce Sučany navrhnúť zlepšenie systému 
nakladania s komunálnymi odpadmi s cieľom zníženia produkcie odpadov na 1 obyvateľa 
obce a zvýšenia podielu triedených odpadov. 
Pri príprave a realizácii novej výstavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich predpisov v oblasti 
odpadového hospodárstva. 
Navrhnúť a realizovať plán budovania náučných chodníkov, náučných lokalít a cyklotrás 
v riešenom území, aby sa zabránilo živelnému rozvoju turistiky a cestovného ruchu. 
Podporovať realizáciu a využívanie cyklistických trás a cyklistickej dopravy 
v zastavanom území i mimo zastavaného územia obce za účelom dopravného spojenia 
medzi jednotlivými miestnymi časťami a okolitými sídlami s prihliadaním na zlepšenie 
bezpečnostných parametrov. 
Brať ohľad najmä na najcitlivejších účastníkov dopravy (deti, starší obyvatelia, osoby so 
zníženou schopnosťou pohybu a orientácie), napr. znížením najvyššej prípustnej rýchlosti 
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na cestných komunikáciách alebo vytvorením peších zón v zastavanom území obce. 
• Osobitnú pozornosť venovať objemu a architektonickému riešeniu nových objektov, 

najmä v rozvojovom výrobnom areáli, nakoľko nevhodná architektúra nových objektov 
by mohla spôsobiť vizuálne a štrukturálne zmeny scenérie krajiny a krajinného rázu. 

• Pri výstavbe nových energetických vedení prednostne využívať formu káblového vedenia 
v zemi z dôvodu zníženia negatívneho vplyvu najmä na obyvateľstvo, na vtákov a na 
krajinu. 

• Zabezpečiť kapacitne dostatočnú a environmentálne prijateľnú statickú dopravu. 
• V posudzovanom koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany sa venuje osobitná pozornosť i 

možným nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy. Súčasťou záväznej časti konceptu 
riešenia ÚPN-0 Sučany (Článok 9 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie) 
sú uvedené všeobecné opatrenia vyplývajúce zo „Stratégie SR na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy". Tieto opatrenia by bolo vhodné v návrhu ÚPN-0 Sučany viac 
konkretizovať priamo na podmienky riešeného územia k. ú. Sučany. 

• Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného 
radónového rizika posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov 
ionizujúceho žiarenia. 

• Odstrániť všetky formálne chyby a nedostatky, ktoré sa v hojnom počte nachádzajú v 
koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany, vrátane citovania neaktuálnych všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

• Pri vypracovaní návrhu ÚPN-0 Sučany zohľadniť výsledky procesu posudzovania 
uvedené v záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu a v správe 
o hodnotení strategického dokumentu. 

• Dodržať podmienky/požiadavky RÚVZ so sídlom v Martine, uvedené v odbornom 
stanovisku č. HŽP .2019/0-1311 zo dňa 24,06.2019 ku Konceptu Územného plánu obce 
Sučany. 

4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu 
Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 a prílohy č. 6 k zákonu o posudzovaní na 
základe oznámenia, stanovísk k oznámeniu, určeného rozsahu hodnotenia, informácií 
uvedených v koncepte riešenia ÚPN-0 Sučany, správe o hodnotení, po zohľadnení stanovísk 
dotknutých subjektov k správe o hodnotení, záverov verejného prerokovania, odborného 
posudku vypracovaného podľa § 13 zákona a ďalších dostupných doplňujúcich informácií. 

K správe o hodnotení bolo príslušnému orgánu doručených 7 písomných stanovísk 
dotknutých subjektov (Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja; Okresný úrad 
Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Martin, odbor 
starostlivosti o životné prostredie - úsek ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva 
a ochrany vôd; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine; Obvodný 
banský úrad Banská Bystrica). 

Žiadny z dotknutých subjektov nebol proti schváleniu ÚPN-0 Sučany. Podstatná časť 
stanovísk (5 stanovísk) bola bez pripomienok a požiadaviek. Zohľadnenie požiadaviek 
uvedených v zostávajúcich dvoch stanoviskách sú súčasťou odporúčaní z procesu 

- 35-



posudzovania vplyvov na životné prostredie uvedených v kapitole VI/3 tohto záverečného 
stanoviska. 

Pri odporúčaní schválenia ÚPN-0 Sučany sa brali do úvahy predpokladané environmentálne, 
sociálne a hospodárske vplyvy, ako aj predpokladané vplyvy na horninové prostredie, 
nerastné suroviny, pôdu, miestnu klímu, ovzdušie, povrchové a podzemné vody, hlukovú 
situáciu, na genofond, biodiverzitu, biotu, ekologickú stabilitu, na chránené územia, na 
krajinu, jej štruktúru a využívanie, scenériu krajiny, územný systém ekologickej stability, 
obyvateľstvo a jeho zdravie a aktivity, na kultúrne a historické pamiatky, paleontologické a 
archeologické náleziská. 

Z výsledkov procesu posudzovania vplyvov koncepcie riešenia ÚPN-0 Sučany na životné 
prostredie vyplynulo, že posudzovaný strategický dokument je z hľadiska vplyvov na životné 
prostredie prijateľný. 
Opodstatnené pripomienky z procesu posudzovania boli zapracované do odporúčaní na 
dopracovanie, konceptu ÚPN-0 Sučany a do návrhu opatrení pre etapu jeho realizácie. 

5. Návrh monitoringu 
Podľa § 16 zákona o posudzovaní je obstarävateľ povinný zabezpečiť sledovanie a 
vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie. 

Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie 
spočíva: 

• v systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov, 
• vo 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 sú horšie, ako sa uvádza 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 aktualizáciu, prípadne 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 

Záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu obsahuje v bode IV/3 
Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu, v 
ktorých boli zohľadnené výsledky posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré sú 
popísané v správe o hodnotení a opodstatnené požiadavky vyplývajúce zo stanovísk k správe 
o hodnotení. 

V rámci pripomienkovania správy o hodnotení a konceptu riešenia ÚPN-0 Sučany bolo 
príslušnému orgánu doručených celkom 7 písomných stanovísk orgánov verejnej správy, 
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stanoviská zástupcov verejnosti k správe o hodnotení neboli doručené. Zohľadnenie 
požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk subjektov procesu posudzovania sú uvedené pri 
každom stanovisku v kapitole III/6 tohto záverečného stanoviska. 

Koncept riešenia ÚPN-O Sučany bol vypracovaný a posudzovaný v dvoch variantoch 
riešenia (Variant 1, Variant 2). Posudzované varianty sa navzájom líšia len veľkosťou záberu 
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely a to iba v minimálnom rozsahu 
(rozdiel 0,19 ha v prospech Variantu 1). Vplyvy riešenia strategického dokumentu obidvoch 
variantov možno považovať za rovnocenné a environmentálne prijateľné, a preto obidva 
varianty sú realizovateľné. 

Požiadavka vyhlásenia sumarizujúceho, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych 
aspektoch do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení 
strategického dokumentu, uvedené v názve tohto bodu, je v etape posudzovania vplyvov na 
životné prostredie predčasná a nie je možné ju doslovne splniť, nakoľko predmetom 
posudzovania bol koncept riešenia UPN-O Sučany, ktorý bude do konečného návrhu ÚPN-O 
Sučany dopracovaný na základe výsledkov procesu posudzovania podľa zákona až po vydaní 
tohto záverečného stanoviska. 

7. Informácia pre schvaľujúci orgán o dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov 
strategických dokumentov 

Podľa § 6a ods. 1 zákona o posudzovaní dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov 
strategických dokumentov je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu 
strategických dokumentov pred ich schválením. 

V čase posudzovania vplyvov ÚPN-0 Sučany na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 
Z. z. nikto z dotknutej verejnosti neprejavil záujem o jeho prípravu a rovnako nebol 
zaznamenaný nikto, kto by mohol mať o jeho prípravu záujem. 

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

1. Spracovatelia záverečného stanoviska 
Okresný úrad Martin 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
Bc. Jana Hanzelyová 

v súčinnosti s 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 
MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH, regionálny hygienik 

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, 
pečiatka 
Ing. Miroslav Matula, vedúci odboru v > 
Okresný úrad Martin 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

Námcsaes.H.vajanskéhol 
3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska 

V Martine 20. 02. 2020 
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