OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ODDELENIE ŠTÁTNEJ SPRÁVY VÔD A VYBRANÝCH ZLOŽIEK
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KRAJA
Ul. Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina

zo zisťovacieho konania
Č.: OU-ZA-OSZP2-2018/002059-30/Gr

V Žiline, 03. 01. 2018

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy v
zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 55 písm. a) zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon EIA") vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o
strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu veľkého územného
celku Žilinského kraja“, ktoré predložil obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 68, 011 09 Žilina, IČO 378 08 427 po ukončení zisťovacieho konania toto
rozhodnutie:
Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu veľkého územného
celku Žilinského kraja“, obstarávateľa: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 68, 011
09 Žilina, IČO 378 08 427
sa nebude posudzovať
podľa zákona EIA v platnom znení. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie
podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie :
Obstarávateľ Žilinský samosprávny kraj, Komenského 68, 011 09 Žilina, IČO 378
08 427 predložil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
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štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, podľa § 5 zákona EIA dňa
18. 10. 2017 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 5 Územného
plánu veľkého územného celku Žilinského kraja“.
Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 5
Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja“, ktorý aktualizuje
územnoplánovaciu dokumentáciu regionálnej úrovne formou zmien a doplnkov.
Hlavným cieľom predložených Zmien a doplnkov č. 5 je najmä umiestnenie
cyklodopravných trás regionálneho významu v území Žilinského samosprávneho kraja, ktoré
boli začlenené do Prílohy č. 7.17 „Identifikácia potrieb budovania cyklodopravných trás
v Žilinskom kraji“ strategického dokumentu „Regionálna územná stratégia Žilinského kraja
na roky 2014 – 2020“ a ktoré je záujem realizovať v rámci finančnej pomoci z fondov EÚ.
Jedná sa o nasledujúce trasy:
1) Cyklodopravná Vážska cyklotrasa – úsek Strečno – Lipovec – Vrútky
2) Cyklodopravná Vážska cyklotrasa – úsek Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok
3) Cyklodopravná Vážska cyklotrasa – úsek hranica TSK/ŽSK – Bytča – Žilina
(Považský Chlmec – hrad Budatín)
4) Cyklodopravná Rajecká cyklotrasa – úsek Žilina – Rajecké Teplice
5) Cyklodopravná Terchovsko – Zázrivská cyklotrasa – úsek Varín – Terchová –
Zázrivá.
Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN VÚC Žilinského kraja tvorí textová, tabuľková a grafická
časť, ktoré sú vypracované ako samostatné prílohy platného územného plánu v zmysle § 17
Vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z. z.
Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2, zmena strategického
dokumentu uvedeného v ods. 1 podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Žilina,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja vykonal podľa § 7 zákona.
V rámci zisťovacieho konania OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,
rozoslal oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska
dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.
V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému
orgánu písomné stanoviská tieto subjekty, ktorých stanoviská predkladáme v skrátenej forme:
1. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava, listom č. OHŽP4877/17 zo dňa 16.11.2017, nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona, za
dodržania nasledovnej podmienky:
• rešpektovať pásma ochrany prípadných vodárenských zdrojov a ČOV, ako aj
ochranných pásiem pohrebísk.
2. ŠOP SR Správa NP Malá Fatra, 013 03 Varín, listom č. NPMF/238-010/2017 zo dňa
13.11.2017, nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona, za dodržania
nasledovnej podmienky:
• pre konkrétne aktivity je potrebné dodržať všetky navrhnuté podmienky
a opatrenia na elimináciu, prevenciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na
životné prostredie a zdravie, ktoré vyplynú z ďalších konaní.
3. Železnice SR Bratislava, GR, odbor expertízy, listom č. 26098/2017/O420-2 zo dňa
20.11.2017, nepožaduje ďalšie posudzovanie, za dodržania nasledovných podmienok:
• v súčasnosti prebieha príprava stavby „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice
Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry v uzle Žilina“, ktorá prešla
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posudzovaním vplyvov na životné prostredie a podľa zákona investície ŽSR
musia byť nadradené a nepodmienené cyklotrasám ,
• stavby v ochrannom pásme dráhy podliehajú dodržiavaniu zákona č. 513/2009
Z. z. o dráhach a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku,
• zachovať všetky jestvujúce objekty a zariadenia ŽSR a všetky novobudované
kríženia komunikácií so železničnou traťou riešiť ako mimoúrovňové ,
• novobudované objekty občianskej a technickej vybavenosti odporúčame
situovať z ekologického hľadiska v takej vzdialenosti od železničnej trate, aby
boli za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku spôsobenej
železničnou dopravou, pltnej pere príslušné objekty , stavby a územia,
v zmysle platnej legislatívy MŽP SR,
• ŽSR protihlukové opatrenia cudzích stavieb v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.
nezabezpečujú.
4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava, sekcia cestnej dopravy a pozemných
komunikácií,
odbor
rozvoja
dopravnej
infraštruktúry,
listom
č.
18456/2017/SCDPK/80923 zo dňa 22.11.2017, nepožaduje strategický dokument
posudzovať ďalej v zmysle zákona, za predpokladu dodržania nasledovných
podmienok:
• rešpektovať NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj
transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ a
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1316/2013
z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení
nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č.
67/2010,
• rešpektovať ochranné pásma letísk, heliportov a leteckých pozemných
zariadení nachádzajúcich sa na území Žilinského kraja,
• rešpektovať uznesenie vlády SR č.223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR,
• rešpektovať stanoviská Železníc Slovenskej republiky, Národnej diaľničnej
spoločnosti, a. s., Slovenskej správy ciest a Dopravného úradu.
5. Okresný úrad Žilina, odbor OP, referát pôdohospodárstva, listom č. OU-ZA-OOP42017/045773-2/KOZ, zo dňa 24.11.2017 nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle
zákona, ale požaduje dodržať :
• stanovisko č. OU-ZA-OOP4-2017/025013-2/KOZ zo dňa 09.06.2017, ktoré bolo
doručené Žilinskému samosprávnemu kraju.
6. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. listom č. 7241/109399/30101/2017 zo dňa
04.12. 2017. NDS požaduje rešpektovať koridory, vydané v zmysle právoplatných
územných rozhodnutí a vydané stavebné povolenia, ktoré sú zverejnené aj na
informačnom portáli Okresného úradu Žilina a informačnom portáli MDV SR. NDS
požaduje rešpektovať koridor a ochranné pásmo diaľnic D1, D3 a rýchlostných ciest
R3, R1, R5 ktoré je v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vo vzdialenosti 100 m od
osi vozovky priľahlého jazdného pásu. V súlade s ustanoveniami cestného zákona
v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by
mohla ohroziť diaľnice alebo premávku na nich. NDS ďalej požaduje rešpektovať
vydané záverečné stanoviská v procese EIA, ktoré vydalo MŽP SR k úseku diaľnice
D1 Turany – Hubová, rýchlostnú cestu R3 Martin – Horná Štubňa, rovnako pre úsek
R3 Mošovce – Horná Štubňa. Požiadavky predložené NDS sa týkajú predovšetkým
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cestnej dopravy, ktorá nie je samostatne predmetom posudzovania Zmien a doplnkov
č. 5 VÚC ŽSK. Napriek tomu, NDS ďalej pri územnom plánovaní požaduje :
• rešpektovať trasovanie koridorov diaľníc a rýchlostných ciest v zmysle vyššie
uvedených upozornení v stanovisku,
• rešpektovať, že aktuálne prebieha proces EIA D1 Hubová – Ivachnová, preto
zapracovať posudzované trasovanie,
• rešpektovať nové trasovanie koridoru D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto,
• prevádzkované úseky diaľnice D1 Dubná Skala – Turany, Svrčinovec – Skalité,
D3 Strážov – Žilina Brodno, zapracovať ako súčasný (skutkový) stav do
územného plánu.
7. MŽP SR, Bratislava, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, listom č.
9298/2017-6.3 zo dňa 01.12.2017. Upozorňuje na podstatný nesúlad medzi
oznámením a samotným strategickým dokumentom – návrhom územného plánu.
V oznámení je charakter zmien a doplnkov zúžený iba na umiestnenie 5 navrhovaných
cyklotrás, Vážska cyklotrasa úsek Žilina (hrad Budatín) – Strečno (hrad Strečno)
absentuje. V návrhu územného plánu je uvedených 6 cyklotrás, ako aj iné zmeny
a doplnky (napr. zrušenie navrhovaného VD Nezbudská Lúčka, doplnenie záväzného
regulatívu č. 4.10 o zabezpečení ochrany bezcestných území v chránených územiach
s tretím a vyšším stupňom ochrany
a v územiach sústavy NATURA 2000).
Vzhľadom na nesúlad medzi oznámením a samotným návrhom strategického
dokumentu, sekcia požaduje zjednotiť obsah predložených zmien a doplnkov
v oznámení s obsahom zmien a doplnkov v návrhu strategického dokumentu.
V zmysle uvedeného navrhujú ďalšie konzultácie.
Táto požiadavka sa akceptuje.
Dňa 13.12.2017 sa uskutočnilo prerokovanie zmien a doplnkov na základe pozvánky
od obstarávateľa, ktorým je Žilinský samosprávny kraj. Prerokované boli požiadavky
ochrany prírody a krajiny, v zmysle stavebného zákona, ktoré musí obstarávateľ ŽSK
akceptovať pri vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie. Na základe tohto
prerokovania bolo dňa 20.12.2017 listom zaslané doplnenie stanoviska na MŽP SR,
sekciu ochrany prírody a krajiny, č. ŠOP SR/1701-012/2017, zo dňa 14.12.2017,
v ktorom sa konštatuje, že po prerokovaní všetkých pripomienok sa nepožaduje ďalšie
posudzovanie v zmysle zákona EIA.
8. Obec Zázrivá listom zo dňa 30. 11. 2017 oznámila, že Oznámenie o strategickom
dokumente bolo sprístupnené verejnosti od 13. 11. 2017 do 28. 11. 2017. Pripomienky
9. vznesené neboli.
10. Mesto Rajecké Teplice, listom zo dňa 27. 11. 2017 oznámilo, že Oznámenie
o strategickom dokumente bolo sprístupnené verejnosti od 13. 11. 2017 do 27. 11.
2017. Pripomienky vznesené neboli.
11. Obec Lietavská Lúčka, listom zo dňa 30. 11. 2017 oznámila, že Oznámenie
o strategickom dokumente bolo sprístupnené verejnosti od 13. 11. 2017 do 28. 11.
2017. Pripomienky vznesené neboli.
12. Mesto Trstená, listom č. 14681/17 zo dňa 30. 11. 2017 oznámilo, že Oznámenie
o strategickom dokumente bolo sprístupnené verejnosti od 14. 11. 2017 do 29. 11.
2017. Pripomienky vznesené neboli.
13. Obec Kotešová, listom č. 724/116/2017 zo dňa 30. 11. 2017 oznámila, že Oznámenie
o strategickom dokumente bolo sprístupnené verejnosti od 13. 11. 2017 do 27. 11.
2017. Pripomienky vznesené neboli.
14. Okresný úrad Žilina, odbor OP, referát pôdohospodárstva, listom č. 2017/045753-2
zo dňa 30. 11.2017, nemá zásadné pripomienky a so strategickým dokumentom
súhlasí.
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15. Obec Beňadiková, listom č. OcUB-00162/2017 zo dňa 04. 12. 2017 oznámila, že
Oznámenie o strategickom dokumente bolo sprístupnené verejnosti od 13. 11. 2017 do
29. 11. 2017. Pripomienky vznesené neboli.
16. Obec Svederník, listom zo dňa 04. 12. 2017 oznámila, že Oznámenie o strategickom
dokumente bolo sprístupnené verejnosti od 16. 11. 2017 do 04. 12. 2017. Pripomienky
vznesené neboli.
17. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie ÚP, listom č. OUZA-OVBP1-2017/047183/TOM zo dňa 04.12.2017 nepožaduje ďalšie posudzovanie
v zmysle zákona.
18. Obec Hvozdnica, listom č. 901/2017 zo dňa 07. 12. 2017 oznámila, že Oznámenie
o strategickom dokumente bolo sprístupnené verejnosti od 13. 11. 2017 do 28. 11.
2017. Pripomienky vznesené neboli.
19. Obec Horný Hričov, listom zo dňa 04. 12. 2017 oznámila, že Oznámenie
o strategickom dokumente bolo sprístupnené verejnosti od 16. 11. 2017 do 01. 12.
2017. Pripomienky vznesené neboli.
20. Obec Liesek, listom zo dňa 04. 12. 2017 oznámila, že Oznámenie o strategickom
dokumente bolo sprístupnené verejnosti od 14. 11. 2017 do 04. 12. 2017. Pripomienky
vznesené neboli.
21. Mesto Bytča, listom OSO/18998/2017 zo dňa 19. 12. 2017 oznámila, že Oznámenie
o strategickom dokumente bolo sprístupnené verejnosti od 14. 11. 2017 do 08. 12.
2017. Pripomienky vznesené neboli.
Záver
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v rámci zisťovacieho konania posúdil
oznámenie strategického dokumentu z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti,
miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu
poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu.
Dotknuté orgány štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania
nepožadovali ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického
dokumentu na úrovni zisťovacieho konania.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa
uvádza v strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť
opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente
a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne
upozornenia, ktoré sú zahrnuté vo vyššie uvedených stanoviskách dotknutých orgánov
a je potrebné ich zohľadniť v procese schvaľovania „Zmeny a doplnky č. 5 Územného
plánu veľkého územného celku Žilinského kraja“, podľa osobitných predpisov.
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Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie:
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok), v platnom znení, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

RNDr. Drahomíra Macášková
vedúca odboru

Rozdeľovník:
Doručuje sa :
1. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a ÚP, Komenského 48, 011 09 Žilina
Na vedomie :
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6,810 05 Bratislava
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35Bratislava
3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
4. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
5. Okresný úrad, odbor výstavby a ÚP, Vysokoškolákov, 010 08 Žilina
6. Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov, 010 08 Žilina
7. Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, ul. J. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
8. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov, 010 08 Žilina
9. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B,
(OPaK kraja), 010 08 Žilina
10. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina
11. ŠOP SR, správa NP Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín
12. Národná diaľničná spoločnosť, a .s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
13. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 821 08 Bratislava 2
14. Slovenská správa ciest IVSC, ul. M. Rázusa 104/A, 01 001 Žilina
15. Železnice SR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
16. Lesy SR, š. p., Nám SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
17. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I.
Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
18. Dopravný úrad Žilina, Horný Val 65/28, 010 01 Žilina
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19. Mesto Vrútky, Nám. S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
20. Obec Strečno, Sokolovská 013 24 Strečno
21. Obec Lipovec, Hrabiny 290, 038 61 Vrútky
22. Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Strečno
23. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
24. Obec Beňadiková, Beňadiková 17, 032 04 Liptovský Ondrej
25. Obec Liptovský Ján, . Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján
26. Obec Uhorská Ves, Stará 53, 032 03 Liptovský Ján
27. Obec Podtureň, Podtureň 164, 033 01 Liptovský Hrádok
28. Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
29. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 010 01 Žilina
30. Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča
31. Obec Divinka, Divinka 142, 013 31 Divinka
32. Obec Horný Hričov, Horný Hričov 191, 013 42 Horný Hričov
33. Obec Svederník, Svederník 48, 013 32 Dlhé Pole
34. Obec Kotešová, Kotešová 325, 013 61 Kotešová
35. Obec Predmier, Bajzova 55, 013 51 Predmier
36. Obec Hvozdnica, Hvozdnica 38, 013 56 Hvozdnica
37. Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
38. Obec Lietavská Lúčka, Cementárska 271/3, 013 11 Lietavská Lúčka
39. Obec Porúbka, Rajecká cesta 29, 013 11 Porúbka
40. Obec Teplička nad Váhom, Nám. Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom
41. Obec Mojš, Mojš 147, 010 01 Žilina – Mojš
42. Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
43. Obec Varín, Nám. Sv. Floriána 1, 013 03 Varín
44. Obec Krasňany, Krasňany 22, 013 03 Varín
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