
 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 
 

1. Názov 

Obec Snežnica 

 

2. Identifikačné číslo 

00314315 

3. Adresa sídla 

Obecný úrad Snežnica 17, 023 32 Snežnica,,  

 

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

obstarávateľa, osoba s odbornou spôsobilosťou na obstarávanie územnoplánovacích 

podkladov a územnoplánovacej dokumentácie  
Oprávnený zástupca obstarávateľa – MVDr. Milan Hlavatý, starosta obce, 

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 

dokumentácie: Ing. arch. Karol Ďurenec,  

 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 
1. Názov 

 Územný plán obce Snežnica – návrh 

2. Charakter 

Územnoplánovacia dokumentácia  - tento strategický dokument sa zaraďuje podľa § 4 ods. 

1 zákona medzi strategické dokumenty pripravované pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, 

rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, 

telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania alebo využívania územia, 

regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategické dokumenty spolufinancované 

Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie 

a  zároveň  vytvárajú  rámec  na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v 

prílohe č. 8 okrem strategických dokumentov, ktoré určujú využívanie malých území na 

miestnej úrovni. 

3. Hlavné ciele 

Pre obec Snežnica nebola doteraz vypracovaná žiadna územnoplánovacia dokumentácia - 

územný  plán,  ktorý  by   riešil   jednak   zastavané   územie  obce a   jeho  rozvoj  (hlavne 

pre  bývanie),  ale  aj  zastavané  územie  mimo obce.   Zo   strany   obce  je   záujem   najmä o 

rozšírenie jej zastavaného  územia  na výstavbu, hlavne rodinných domov.  

Riešenie územného plánu obce sleduje a napĺňa hlavne tieto ciele : 

 návrh primeraného rozvoja obce vzhľadom na jej polohu, význam a predpokladaný 

demografický vývoj, 
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 účelné a optimálne využitie územia obce pri rešpektovaní záväznej časti ÚPN regiónu  

samosprávneho kraja, ochranných pásiem, ekologickej stability územia,  

 ochranu prírodných hodnôt a kultúrneho dedičstva , 

 koordináciu a usmernenie záujmov v danom území, 

 skvalitnenie životného prostredia, 

 skvalitnenie dopravnej siete a technickej infraštruktúry obce, 

 skvalitnenie života v obci, 

- aktuálna  potreba  premietnuť  súčasné  a  predpokladané rozvojové zámery obce (v 

kontexte celkového regionálneho rozvoja) do jej územno-priestorového potenciálu, 

- zosúladenie, koordinácia a optimalizácia relevantných programových zámerov, 

požiadaviek rozvojových a plánovacích dokumentov na úrovni vyššieho územného celku 

s rozvojovými zámermi obce, 

- priemet a zosúladenie sociálno-ekonomických a výrobných (podnikateľských) aktivít 

obyvateľov obce s rozvojovými možnosťami územného potenciálu obce. 

  

4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu 

Dokumentácia ÚPN Snežnica sa člení na textovú časť a grafickú časť, obsahuje smernú 

a záväznú časť: 

A. Textová časť  

1. Základné údaje 

1.1. Hlavné ciele rozvoja územia a riešené problémy  

1.2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce 

1.3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním  

 

2. Riešenie územného plánu – smerná časť 

2. 1.  Vymedzenie riešeného územia 

2.2.   Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu 

2.3.   Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce 

2.4.   Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce 

2.5.   Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 

2.6.   Návrh funkčného využitia územia obce 

2.7.   Podrobný opis návrhu funkčného využitia územia podľa funkčných území 

2.8.   Vymedzenie zastavaného územia obce 

2.9.   Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných prepisov 

2.10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami 

2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej   

stability a ekostabilizačných opatrení 

2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia 

2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie 

2.14. Vymedzenie a  vyznačenie  prieskumných území,  chránených ložiskových území a do-

bývacích priestorov 

2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu 
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2.16. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej 

pôde a lesných pozemkoch 

2.17. Hodnotenie navrhovaného riešenia  z  hľadiska environmentálnych,  ekonomických, 

sociálnych a územno-technických dôsledkov 

 

3. Riešenie územného plánu - záväzná časť 

3.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie 

prípustných, obmedzujúcich, vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch 

a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia plôch 

3.2. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia 

3.3. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia 

3.4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia 

3.5. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt 

3.6. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, ochrany a využívania prírodných 

zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability 

3.7. Vymedzenie zastavaného územia obce 

3.8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných prepisov 

3.9. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na 

asanáciu a na chránené časti krajiny 

3.10. Zoznam verejnoprospešných stavieb 

3.11. Vymedzenie častí obce pre podrobnejšie riešenie v územnom pláne zóny 

3.12. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 

 

4. Doplňujúce údaje 

4.1. Zoznam východiskových podkladov 

 

5. Dokladová časť 

 

B. Grafická časť  

 Výkres širších vzťahov M 1: 50 000 

 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 

s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – v mierkach 1: 

1:5 000 

 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia M1: 5000  

 Výkres riešenia verejného technického vybavenia M 1: 5000  

 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov MÚSES M 1:5000  

 Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na 

stavebné a iné zámery M 1:5000 

 

Obstarávateľskú činnosť vykonáva Ing. arch. Karol Ďurenec - odborne spôsobilá osoba na 

obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. 
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5. Vzťah k iným strategickým dokumentom 

Správa o hodnotení je v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi na regionálnej 

aj národnej úrovni, ako aj rôznymi koncepciami (Koncepcia územného rozvoja Slovenska 

KURS 2001  a jej zmeny a doplnky 2011,  Územný plán veľkého územného celku Žilinského 

kraja  v znení zmien a doplnkov, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského kraja 

na roky 2014 - 2020, Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 2014).  

III. Opis priebehu prípravy a posudzovania 

1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania  

 

 Prípravné práce:  2017 

 Prieskumy a rozbory:  2017 

 Zaslanie oznámenia príslušnému orgánu – Okresnému  úradu  Kysucké Nové Mesto, 

odboru starostlivosti o životné prostredie: 25.07.2017 ( oznámenie vypracovali: Ing. arch. 

Karol Ďurenec, doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.). Oznámenie bolo zverejnené na 

úradnej tabuli obce a na internetovej stránke 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-sneznica  

 Príslušný orgán rozposlal oznámenia o strategickom dokumente dotknutým orgánom 

štátnej správy, organizáciám a obciam a vyzval na zaslanie písomných stanovísk: 

25.07.2017 

 Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente : do 15 dní od jeho doručenia 

na adresu:  Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Litovelská 1218,  024 01 Kysucké Nové Mesto 

 Výzva príslušného orgánu obci na zverejnenie oznámenia: 25.07.2017 

 Prerokovanie  rozsahu hodnotenia strategického dokumentu:  11. 09. 2017 

 Pripomienky k Rozsahu hodnotenia: do  10 dní od zverejnenia  na adresu: Okresný úrad 

Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218,  024 01 

Kysucké Nové Mesto, do 21. 09. 2017,  

 Rozsah hodnotenia strategického dokumentu vydaný Okresným úradom Kysucké Nové 

Mesto, odborom životného prostredia: 11. 09. 2017 

 Zadanie, vrátane prerokovania  a schválenia: 19. 01.2018 

 Návrh ÚPD: 4Q/2019 

 Správa o hodnotení strategického dokumentu obce boli zverejnené na úradnej tabuli obce 

a na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-

sneznica : 21. 10. 2019,  

 Stanoviská a pripomienky k Správe o hodnotení: do 21 dní na adresu:  Okresný úrad 

Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218,  024 01 

Kysucké Nové Mesto: do 11. 11. 2019,  

 Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu: 08. 11. 2019 o 14.00 

hod. na obecnom úrade v Snežnici,  

 Vypracovanie odborného posudku na Správu o hodnotení strategického dokumentu: január 

2020, 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-sneznica
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-sneznica
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-sneznica


5 
 

 Vydanie záverečného stanoviska príslušným orgánom: predpokladaný termín: január 2020,  

 Schválenie a vyhlásenie územného plánu: uznesenie Obecného zastupiteľstva obce 

Snežnica o schválení územného plánu obce a VZN obce Snežnica, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť územného plánu. Predpokladaný termín február 2020. 

 

2. Orgán kompetentný na jeho prijatie:  

Obecné zastupiteľstvo obce Snežnica 

 

3. Druh prijatia, rozhodnutia 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Snežnica 

 

4. Vypracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu 

Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie  vypracoval 

Doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD. v septembri 2019.  Správa o hodnotení strategického 

dokumentu má 58 strán textu a bola spracovaná podľa prílohy č.5 zákona č.24/2006 Z. z. 

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

neskorších predpisov. Správa o hodnotení a samotný návrh strategického dokumentu boli 

vypracované v jednom variante a v rozsahu stanovenom v rozhodnutí o rozsahu hodnotenia 

vydanom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, odborom starostlivosti o životné prostredie.  

Ako podklad pre hodnotenie správy o hodnotení slúžili aj jednotlivé stanoviská uplatnené 

k oznámeniu o strategickom dokumente, rozsah hodnotenia stanovený Okresným úradom 

Kysucké Nové Mesto, odborom starostlivosti o životné prostredie a stanoviská k správe 

o hodnotení.  

Správa o hodnotení strategického dokumentu obsahuje podstatné informácie o charaktere 

navrhovaného strategického dokumentu, základné informácie o súčasnom stave životného 

prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovaného strategického 

dokumentu na životné prostredie. V správe o hodnotení sú vyhodnotené predpokladané vplyvy 

určeného variantu navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie a navrhnuté sú 

aj opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné 

prostredie a zdravie. 

Možno konštatovať, že úplnosť Správy o hodnotení navrhovaného strategického 

dokumentu na životné prostredie je dostatočná.   

 

5. Posúdenie Správy o hodnotení strategického dokumentu 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie určil v zmysle 

§ 13 ods. 4 zákona listom č.j. OU-KM-OSŽP-2019/00744-017 zo dňa 21. 11. 2019 za 

spracovateľa odborného posudku strategického dokumentu ,,Územný plán obce  Snežnica – 

návrh“ RNDr. Bronislavu Trnkovú, zapísanú v zozname odborne spôsobilých osôb na 

účely  posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 61 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o 

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

neskorších predpisov 

Dátum vyhotovenia odborného posudku: 09.01.2020 
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Z hľadiska posúdenia úplnosti predloženej správy o hodnotení spracovateľka odborného 

posudku uviedla, že správa o hodnotení bola vypracovaná v hlavných bodoch štruktúry 

stanovenej prílohou č. 5 zákona o posudzovaní a jej obsah a štruktúra zodpovedá v zákone 

exaktne definovaným požiadavkám a určenému rozsahu hodnotenia a časovému 

harmonogramu. V ďalšej etape spracovania územnoplánovacej dokumentácie je potrebné 

akceptovať odporúčané opatrenia uvedené v posudku. 

Správa o hodnotení je v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi na regionálnej 

aj národnej úrovni, ako aj rôznymi koncepciami (Koncepcia územného rozvoja Slovenska 

KURS 2001  a jej zmeny a doplnky 2011,  Územný plán veľkého územného celku 6ilinského 

kraja  v znení zmien a doplnkov, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského kraja 

na roky 2014 - 2020, Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 2014).  

V údajoch  o vstupoch sú rozpracované informácie o pôde – záber pôdy celkom, z toho 

zastavané územie (ha, poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, bonita). Rozvoj obce je 

navrhovaný primárne v rámci jestvujúceho zastavaného územia a to dostavbou IBV 

v prielukách a otvorením nových stavebných obvodov na voľných plochách (záhradách) za 

rodinnými domami a v dotyku so zastavaným územím. Spracovateľ uprednostňoval kompaktné 

plochy v snahe chrániť pôdu pred rozdrobením. Zábery poľnohospodárskej pôdy sú navrhované 

prevažne na menej kvalitných skupinách bonity.  Najaktuálnejšie rozvojové priority boli 

zaradené do návrhovej I. etapy, ostatné rozvojové plochy sú navrhnuté v II. etape.  

 Informácie o vode sú vyhodnotené z hľadiska súčasného využívania zdrojov a kapacít 

pitnej vody a produkcie splaškových odpadových vôd. Súčasťou dokumentácie sú podrobné 

výpočty spotreby pitnej vody pre súčasnú ako aj návrhovú etapu.   

 Súčasťou tejto kapitoly sú aj údaje o energiách (zásobovanie elektrickou energiou a 

zemným plynom). Z hľadiska dopravnej infraštruktúry je v správe podrobne popísaná 

existujúca dopravná infraštruktúra prechádzajúca katastrálnym územím obce a jej význam. 

Ďalej sú rozpracované aj nároky na ďalšiu výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií 

motorových i nemotorových. 

V údajoch o výstupoch sú podrobne rozpísané zámery navrhovaného ÚPN v súvislosti 

s ovzduším, vodou, odpadmi, hlukom a vibráciami a žiarením.  

  Ďalej správa komplexne charakterizuje a hodnotí vplyvy na životné prostredie vrátane 

zdravia. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia – podľa 

stupňa územnoplánovacej dokumentácie je spracovaná veľmi podrobne najmä v bodoch: 

horninové prostredie, klimatické pomery – zrážky, teplota, veternosť, ovzdušie – stav 

znečistenia ovzdušia, vodné pomery – povrchové vody, podzemné vody, pôdne pomery, 

fauna a flóra – lesná a nelesná vegetácia, trvalo trávnaté porasty, trvalé kultúry, sídelná 

vegetácia, živočíšstvo, krajina – štruktúra krajinného obrazu, scenéria, ekologická stabilita 

a ekologická významnosť, chránené územia, územný systém ekologickej stability V kapitole 

sú podrobne rozpísané aj prvky ÚSES na regionálnej a miestnej úrovni. V katastri obce 

Snežnica sa nachádza maloplošné chránené územia Prírodná rezervácia Brodnianka,  vyhlásené 

podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, kde platí 4. a 5. stupeň ochrany. 

V obci sa nachádza 1 chránený strom - Lipa pri kostole. Celý kataster obce spadá do Chránenej 

vodohospodárskej oblasti Beskydy a Javorníky. Ostatné územie obce sa nachádza v 1. stupni 

územnej ochrany. V katastri obce sa nenachádza žiadne územie sústavy NATURA 2000.  

Ostatným bodom ako je obyvateľstvo – demografické údaje, kultúrne a historické pamiatky 
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a pozoruhodnosti, archeologické náleziská, paleontologické náleziská a významné 

geologické lokality (na území obce sa nenachádzajú), iné zdroje znečistenia sa tiež venuje 

značná pozornosť vzhľadom pre potreby posudzovania SEA. Na území obce nie sú známe 

žiadne ďalšie zdroje znečistenia ako sú uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Výstižné je 

zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov v riešenom území.  

Celkovo možno vyzdvihnúť kvalitu spracovania správy o hodnotení strategického 

dokumentu a jej podrobnosť,  zrozumiteľnosť a prehľadnosť a je možné konštatovať, že 

predmetná správa bola predložená kompletne v zmysle požadovaného rozsahu. 

V zmysle rozsahu hodnotenia bolo určené pre hodnotenie okrem nulového variantu (stav, 

ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) aj jedno riešenie, ktoré je 

rozpracované v návrhu riešenia územného plánu obce. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, 

odbor starostlivosti o životné prostredie  v rámci rozsahu hodnotenia určil všeobecné i 

špecifické požiadavky, ktoré bolo potrebné podrobnejšie rozpracovať v správe o hodnotení.  

Tieto boli spracované v samostatnej kapitole „Vyhodnotenie splnenia rozsahu hodnotenia 

a špecifických požiadaviek na hodnotenie“, ktorá je súčasťou Všeobecného záverečného 

zhrnutia v správe o hodnotení. Tu sú jednotlivé špecifické požiadavky konkrétne uvedené spolu 

s vyhodnotením a spôsobom ich riešenia.   

Súčasťou odborného posudku je návrh záverečného stanoviska podľa § 13 ods. 9 zákona o 

posudzovaní. 

6. Stanoviská predložené k Správe o hodnotení a ich vyhodnotenie 

V zmysle § 35 zákona boli do termínu spracovania posudku a návrhu záverečného stanoviska 

doručené na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

nižšie uvedené písomné stanoviská. 

1) Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o  životné prostredie, štátna správa 

ochrany prírody a krajiny  č .j. OU-KM-OSZP-2019/000759-00 zo dňa 06. 11. 2019 so správou 

o hodnotení strateg. dokumentu a k návrhu strat. dokumentu "Územný plán obce (UPN-0) 

Snežnica, návrh" súhlasí za dodržania nasledovnej podmienky:  

I. V územnom pláne obce Snežnica musia byť rešpektované chránené územia, aktuálne prvky 

Regionálneho územného systému ekologickej stability (RUSES) a chránený strom, 

nachádzajúci sa v riešenom území.  

Zároveň upozorňujeme na to, aby sa pri využívaní územia v zmysle územného plánu 

nerozširovali nepôvodné invázne druhy rastlín, nezasahovalo sa do vodných plôch a v čo 

najväčšej možnej miere sa zachovávali prírodné ekosystémy, čím sa zachová ekologická 

stabilita a biodiverzita prostredia.  

Vyjadrenie k pripomienke : Akceptované v Správe o hodnotení a návrhu ÚPD 

2) Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový a lesný č. j. OU-ZA-PLO-2019/046043-2/VAL zo 

dňa 28. 10. 2019 k  predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu nemáme 

pripomienky z hľadiska ochrany lesných pozemkov a nie je ho potrebné posudzovať' podľa 

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

niektorých zákonov 

Vyjadrenie k pripomienke : Berie sa na vedomie 

3) Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o  životné prostredie, štátna vodná 

správa č.j. OU-KM-OSZP-2019/000773 zo dňa 06. 11. 2019 do územných plánov, doplnkov a 

zmien obcí žiadame zapracovať mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika (ak 

sú spracované), z ktorých sa bude pri navrhovaných činnostiach v daných lokalitách vychádzať.  

Vyjadrenie k pripomienke : Akceptované v Správe o hodnotení a návrhu ÚPD 
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4) Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci č. j. ORHZ-CA2-

2019/000487-005 zo dňa 07. 10. 2019 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v 

Čadci ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní zámeru "Územný 

plán obce (UPN-0) Snežnica, návrh" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 

navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych 

vplyvov na životné prostredie.  

Vyjadrenie k pripomienke : Berie sa na vedomie 

5) Okresný úrad Kysucké Nové Mesto odbor starostlivosti o  životné prostredie, štátna správa 

ochrany ovzdušia  č.j. OU-KM-OSZP-2019/000787-002 zo dňa 07. 11. 2019 Špecifické ciele 

návrhu rozvoja územia obce Snežnica v rámci územného plánu obce sú formulované 

nasledovne:  

- navrhnúť kvalifikovanú a komplexnú koncepciu rozvoja obce, ktorá sa bude zaoberať' 

otázkami rozvoja bývania, rekreácie a podnikateľských aktivít, ako aj vzájomným zosúladením 

týchto funkcií,  

- definovať optimálnu územno-priestorovú organizáciu sídla, zachovávajúcu jedinečnosť a 

identitu obce a vychádzajúcu z princípov udržateľného rozvoja, zohľadňujúcu požiadavky 

ochrany prírody a životného prostredia,  

- overenie možnosti rozšírenia zástavby obce, predovšetkým zástavby rodinných domov a 

malopodlažných bytových domov,  

- stanovenie zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, pre 

umiestnenie verejného dopravného vybavenia a verejného technického vybavenia, ako aj 

ďalších zásad a regulatívov starostlivosti o životné prostredie, ochranu a využívanie 

prírodných zdrojov, ochranu a tvorbu krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability.  

Vyjadrenie k pripomienke : Berie sa na vedomie 

Návrhom územného plánu obce Snežnica nie sú dotknuté záujmy ochrany ovzdušia, nakoľko 

nebude zriadený stredný ani veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky č. 410/2012 

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.  

Na základe uvedeného Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia súhlasí s predloženým návrhom územného 

plánu obce Snežnica bez pripomienok.  

Vyjadrenie k pripomienke : Berie sa na vedomie 

6) Okresný úrad Kysucké Nové Mesto odbor starostlivosti o  životné prostredie, štátna správa 

odpadového hospodárstva  č.j. OU-KM-OSZP-2019/000760-002 zo dňa 06. 11. 2019 Okresný 

úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy 

odpadového hospodárstva so správou o hodnotení strategického  

dokumentu a k návrhu strategického dokumentu "Územný plán obce (UPN - 0) Snežica, návrh" 

pre obstarávateľa obec Snežnica, vypracovaný spracovateľom doc. Ing. arch. Jaroslavom 

Coplákom, PhD. súhlasí bez pripomienok.  

Pri realizácií cieľov v oblasti odpadového hospodárstva je potrebné postupovať podľa platnej 

legislatívy, zákona NR SR c. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o odpadoch a ďalších súvisiacich právnych predpisov. A to najmä, vybudovať 

plánovaný zberný dvor v súlade s legislatívou odpadového hospodárstva a požiadať tunajší úrad 

o vydanie súhlasu na jeho prevádzkovanie.  

Vyjadrenie k pripomienke : Berie sa na vedomie 

 

7) Krajský pamiatkový úrad Žilina č.j. KPUZA-2019/23348-2/94164/LEH zo dňa 15. 11. 2019 

Krajský pamiatkový úrad Žilina predloženú Správu o hodnotení strategického dokumentu 

„Územný plán obce (UPN-0) Snežnica, návrh“ posúdil a uvádza, že s ňou z hľadiska 
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záujmov chránených pamiatkovým zákonom súhlasí bez pripomienok.  

V zmysle § 44a pamiatkového zákona záväzné stanoviská vydané podľa § 30 ods. 4 

pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa ich vydania strácajú platnosť, ak nedošlo 

k ich použitiu na účel, pre ktorý sú určené 

Vyjadrenie k pripomienke : Berie sa na vedomie 

8) Ministerstvo dopravy a výstavby SR, inštitút dopravnej politiky, 

č.j.32207/2019/IDP/86687/2019 zo dňa 07. 11. 2019 MDV SR má k oznámeniu o strategickom 

dokumente (ÚPN-O Snežnica nasledujúce požiadavky a pripomienky:  

predmetný dokument spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou 

UPN VUC Žilinského samosprávneho kraja;  

Vyjadrenie k pripomienke : Akceptované v Správe o hodnotení a návrhu ÚPD 

rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;  

Vyjadrenie k pripomienke : Akceptované v Správe o hodnotení a návrhu ÚPD 

 dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých 

navrhovaných objektoch), autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v 

súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;  

Vyjadrenie k pripomienke : Akceptované v Správe o hodnotení a návrhu ÚPD 

 v záväznej časti žiadame neuvádzať stavebné kategórie pozemných komunikácií, počty jazdných 

pruhov a ich rozmery. Uvedené informácie možno ponechať len ako odporúčané v smernej časti 

územnoplánovacej dokumentácie;  

Vyjadrenie k pripomienke : Akceptované v Správe o hodnotení a návrhu ÚPD 

 pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť nepriaznivé 

vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva 

zdravotníctva 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 v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme 

s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je 

nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a 

zaviazať investorov na vykonanie protihlukových opatrení.  

Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto 

opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;  

Vyjadrenie k pripomienke : Akceptované v Správe o hodnotení a návrhu ÚPD 

 obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie požadujeme 

zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a 

zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia 

obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 

549/2007 Z. z. a vyhláškou c. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška;  

 v oblasti cyklistickej dopravy odporúčame postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013.  

Vyjadrenie k pripomienke : Akceptované v Správe o hodnotení a návrhu ÚPD 

9) Obvodný banský úrad v Prievidzi č. j. 1023-2450/2019 zo dňa 28. 10. 2019 

OBÚ v Prievidzi, neeviduje v katastrálnom území obce Snežnica žiadne výhradné ložisko 

nerastných surovín s určeným chráneným ložiskovým územím alebo dobývacím priestorom. 

V katastrálnom území obce Snežnica je evidované ložisko nevyhradeného nerastu stavebného 

kameňa t. j. lokalita, ktorá bola využívaná na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu 
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stavebného kameňa - vápenca organizáciou EUROMAXX, s.r.o., Predmestská 90, 010 01 

Žilina, IČO: 44924879 na pozemkoch registra C parcelné čísla 1709 a 1710/7. V súčasnosti sa 

ložisko nevyhradeného nerastu nevyužíva a ani tu nie je povolená činnosť vykonávaná 

banským spôsobom.  

Vyjadrenie k pripomienke : Berie sa na vedomie  

. Na základe uvedeného OBU v Prievidzi požaduje, aby pri spracovaní predmetnej 

dokumentácie pre územný plán obce Snežnica bolo dodržané ustanovenie § 15 ods. 1 a ods. 2 

zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení ' 

neskorších predpisov.  

§ 15 banského zákona Zabezpečenie ochrany nerastného bohatstva pri územnoplánovacej 

činnosti  

(1) Na včasné zabezpečenie ochrany nerastného bohatstva sú orgány územného plánovania 

a spracovatelia územnoplán. dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať 

z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách poskytovaných ich 

ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky; pri tom postupujú podľa osobitných 

predpisov a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného 

bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.  

(2) Koncepciu územného rozvoja Slovenska prerokuje jej obstarávateľ s Hlavným banským 

úradom. Územné plány regiónov, územné plány obcí a územné plány zón, ak riešia ochranu a 

využitie nerastného bohatstva, prerokujú ich obstarávatelia s obvodným banským úradom. 

Vyjadrenie k pripomienke : Akceptované v Správe o hodnotení a návrhu ÚPD 

10) Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline  č. j. 17836/2019-57940/2019-OŽP-KLM zo dňa Mesto 

Žilina súhlasí s predloženou správou o hodnotení strategického dokumentu a návrhom 

strategického dokumentu s týmito pripomienkami: 

 1. Požadujeme ukončiť navrhované obslužné komunikácie rozvojových plôch bývania v 

rodinných domov (navrhované lokality 7 a 8) vrátane bytových domov (navrhovaná lokalita 7) 

na území obce Snežnica. To znamená, že komunikácie C2, C3 a D1 v priamom dotyku s k.ú. 

Zástranie požadujeme riešiť ako slepé ulice; nenaznačovať ich pokračovanie do lokality 

Dúbravka v k.ú. Zástranie.  

Vyjadrenie k pripomienke : Čiastočne akceptované. V grafickej časti ÚPD nie je znázornený 

presah alebo pokračovanie komunikácií do lokality Dúbravka v k. ú. Zástranie. V textovej časti  

ÚPD sa táto požiadavka explicitne neuvádza.  

2. Odporúčame zjednotiť názvy navzájom prepojených miestnych biocentier Mbc1 Lazište a 

interakčného prvku Pod Bukovinou – Bukovina (návrh ÚPN-O Snežnica) s Mbc7 Kosové, 

Dúbrava, Kopanice (ÚPN-M Žilina v platnom znení) a Mbc2 Klin (návrh ÚPN-O Snežnica) s 

Mbc8 Kopec (ÚPN-M Žilina v platnom znení).  

Odôvodnenie:  

Mesto Žilina má spracovaný a schválený Územný plán mesta Žilina v znení zmien a doplnkov 

č. 1 – 6a (ďalej len ÚPN-M Žilina v platnom znení). V priamej väzbe na severozápadnú hranicu 

k. ú. Zástranie, lokalitu Dúbravka je v ÚPN-O Snežnica, v lokalite Chotáre navrhovaná 

rozsiahla výstavba rodinných domov, z ktorých navrhované lokality 7 a 8 o rozlohe 4,1899 ha 

sú v priamom „dotyku“ s katastrálnou hranicou mestskej časti Žilina – Zástranie; v lokalitách 

5, 6 a 7 pripúšťa aj výstavbu bytových domov. Navrhovaná výstavba rodinných, prípadne 

bytových domov, ktorej južná časť zasahuje do ochranného pásma lesa má byť sprístupnená 

jestvujúcou obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C2 a jednotlivé rozvojové lokality 

komunikáciami vo funkčnej triede C3 a D1, s ich pokračovaním do k. ú. Zástranie.  

Podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení v severozápadnej časti k. ú. Zástranie, ktoré je definované 

ako voľná krajina nie sú navrhované izolované urbanistické celky v odťažitej polohe s 
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dopravnou obsluhou územia. Z toho dôvodu požadujeme ukončiť navrhované obslužné 

komunikácie rozvojových plôch bývania v rodinných domov (navrhované lokality 7 a 8) 

vrátane bytových domov (navrhovaná lokalita 7) na území obce Snežnica. To znamená, že 

komunikácie C2, C3 a D1 v priamom dotyku s k.ú. Zástranie požadujeme riešiť ako slepé ulice; 

nenaznačovať ich pokračovanie do lokality Dúbravka v k.ú. Zástranie.  

V rámci v ÚPN-O Snežnica navrhnutej kostry MÚSES:  Miestne biocentrum Mbc1 Lazište a 

interakčný prvok Pod Bukovinou - Bukovina priamo nadväzujú na Mbc7 Kosové, Dúbrava, 

Kopanice (podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení),  Miestne biocentrum Mbc2 Klin priamo 

nadväzuje na Mbc8 Kopec (podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení). „...ÚSES predstavuje 

celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá 

zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine...“ (Miklós, 1996) a nepozná 

administratívne hranice. Preto odporúčame zjednotiť názvy navzájom prepojených miestnych 

biocentier Mbc1 Lazište a interakčného prvku Pod Bukovinou – Bukovina (návrh ÚPN-O 

Snežnica) s Mbc7 Kosové, Dúbrava, Kopanice (ÚPN-M Žilina v platnom znení) a Mbc2 Klin 

(návrh ÚPN-O Snežnica) s Mbc8 Kopec (ÚPN-M Žilina v platnom znení) 

Vyjadrenie k pripomienke : Čiastočne akceptované. V grafickej časti ÚPD sú vyznačené prvky 

ÚSES len v katastri obce Snežnica, v textovej časti sa v susedných katastroch využíva len 

číselné označenie prvkov ÚSES (Mbc7, Mbc8). Zjednotenie  názvov prvkov ÚSES s rozsahom 

cez viacero katastrov by mala riešiť nadradená územnoplánovacie dokumentácie, teda ÚPN 

VÚC Žilinského kraja. 

11) Obec Teplička, č .j. 007/2019/10706/Há zo dňa 07. 11. 2019 Obec Teplička nad Váhom 

nemá námietky k navrhovanému riešeniu - variant "I" (návrhový variant) využitia riešeného 

územia katastrálne územie Snežnica za predpokladu:  

1.realizácie návrhov obsiahnutých v územnoplánovacej dokumentácii  

2. zabezpečenia udržateľného rozvoja riešeného územia a zohľadnenia požiadavky ochrany 

prírody a životného prostredia.   

Vyjadrenie k pripomienke : Berie sa na vedomie  

12) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci č .j 2019/01842 zo dňa 28. 10. 

2019 k návrhu Územného plánu obce Snežnica rozposlanie správy o hodnotení strategického 

dokumentu zo zdravotno-hygienického hľadiska v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  niet 

pripomienok. 

Vyjadrenie k pripomienke : Berie sa na vedomie  

13) Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Kysuce  č. j. CHKOKZ/400-

002/2019/DP zo dňa 12. 11. 2019  

Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny: 

- v dotknutom území platí 1. stupeň ochrany,  

- v katastri obce sa nenachádza územie európskeho významu;  

- Podľa Aktualizácie prvkov regionálneho ÚSES okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto 

(2006) v rámci katastra obce Snežnica boli vytýčené a zasahujú tieto prvky: regionálny 

biokoridor Brodnianka - Lysica, genofondové lokality KM 36 Malý Vreteň a KM 37 Veľký 

Vreteň;  

- Vodné toky so sprievodnými brehovými porastmi;  

- Migračné koridory NRBk Kysucká vrchovina V, VI, RBk Kysucká vrchovina IX, Javorníky 

R I, R IV;  

Vyjadrenie k pripomienke : Berie sa na vedomie  

Hodnotenie správy o hodnotení z hľadiska ochrany prírody: 



12 
 

Správa o hodnotení je vypracovaná dostatočne. Správa obsahuje aj kapitolu, ktorá sa zaoberá 

opatreniami na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné 

prostredie a zdravie. 

Vyjadrenie k pripomienke : Berie sa na vedomie  

Hodnotenie plnenia špecifických požiadaviek rozsahu hodnotenia:  

Hodnotenie plnenia špecifických požiadaviek bolo spracované v poslednej kapitole VIII. 

Všeobecné záverečné zhrnutie. Boli zodpovedané všetky špecifické požiadavky.  

Vyjadrenie k pripomienke : Berie sa na vedomie  

Návrh riešenia a odôvodnenie: 

Činnosť  je prijateľná vo variante 1 teda návrhový variant a teda vypracovanie územného plánu 

obce. Sprava o hodnotení je dostatočná.  Variant 1 je najvhodnejší pre ochranu prírody - pri 

realizácií variantu 1 a teda vypracovaní územného plánu obce sa počíta s vyváženým rozvojom 

územia, elimináciou existujúcich alebo potenciálnych environmentálnych problémov, 

zachovaním scenérie krajiny. 

Vyjadrenie k pripomienke : Berie sa na vedomie  

7. Verejné prerokovanie a jeho závery 

Obec Snežnica ako obstarávateľ územného plánu v zmysle § 10 ods. 3 a 4 v spolupráci 

s príslušným orgánom zabezpečila verejné  prerokovania správy o hodnotení strategického 

dokumentu a návrhu  územného plánu obce Snežnica a oznámila termín verejného prerokovania 

správy o hodnotení a prerokovania návrhu  územného plánu spolu s odborným výkladom, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 08. 11. 2019 o 14.00 hod. na Obecnom úrade v Snežnici. Informácie boli 

zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke    

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-sneznica 

Na verejné prerokovanie bol prizvaný spracovateľ ÚPN - pán Ing. arch. Jaroslav Coplák, 

autorizovaný architekt, ktorý je aj súčasne spracovateľ Správy o hodnotení, Ing. arch. Karol 

Ďurenec – odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územného plánu obce. 

IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu 
 

Predpokladané vplyvy  ÚPN obce Snežnica na životné prostredie sú v Správe o hodnotení 

vyhodnotené z viacerých hľadísk. Vplyvy boli hodnotené tak pre predložený variant 

strategického dokumentu ako aj pre nulový variant.  

Správa o hodnotení strategického dokumentu hodnotí predpokladané vplyvy strategického 

dokumentu  na životné prostredie v kapitole III., pričom sa jednotlivo zaoberá vplyvmi na 

obyvateľstvo a jeho zdravie, na horninové prostredie, geodynamické javy, nerastné suroviny 

a geomorfologické pomery, vplyvmi na klimatické pomery a ovzdušie, vodné pomery, pôdu,  

vplyvmi na faunu, flóru a ich biotopy, vplyvmi na krajinu, územný systém ekologickej stability, 

chránené územia a ochranné pásma, vplyvmi na kultúrne, historické, 

archeologické,  paleontologické a iné geologické náleziská.  Na záver v kapitole 13 komplexne 

posudzuje očakávané vplyvy z hľadiska ich významnosti a porovnáva ich s platnými právnymi 

predpismi.  

 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-sneznica
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Vplyvy strategického dokumentu na obyvateľstvo. 

Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo sa v správe konštatuje, že návrh územného plánu 

neobsahuje riešenia, ktoré by zvyšovali ohrozenie zdravotného stavu obyvateľstva a mali naň 

negatívne sociálno-ekonomické dopady alebo by narušovali pohodu a kvalitu života.  Naopak, 

stanovenie záväzných regulatívov pre rozvoj jednotlivých činností v obci zaisťuje možnosť 

minimalizácie potenciálnych  negatívnych vplyvov na obytné územie obce, obyvateľstvo 

a jednotlivé zložky životného prostredia.  

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

pomery.                                                                                                

Návrh územného plánu nevyvoláva žiadne priame negatívne vplyvy na horninové 

prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery, nenavrhujú sa 

žiadne nové dobývacie priestory ani skládky odpadov.  Naopak, v území s aktívnymi zosuvmi sa 

vylučuje výstavba a v územiach so stabilizovanými alebo potenciálnymi zosuvmi sa podmieňuje 

využitie územia vykonaním inžinierskogeologického prieskumu.  

Vplyvy na klimatické pomery 

Návrh územného plánu nevyvoláva žiadne priame negatívne vplyvy na klimatické pomery 

v území. Zvyšovanie teploty vzduchu a sálavá teplo zo spevnených a zastavaných povrchov 

navrhuje územný plán eliminovať plochami verejnej a súkromnej, hlavne vzrastlej, zelene. Pre 

zmiernenie nepriaznivých vplyvov klimatických zmien je v ÚPD navrhovaných viacero 

opatrení uvedených v kapitole IV. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, 

minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie.   

  Vplyvy na ovzdušie 

Nepredpokladajú sa žiadne priame negatívne vplyvy na ovzdušie a ani sa neuvažuje s  

umiestnením nových stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, nakoľko sa počíta 

s plynofikáciou obce.  

Vplyvy na vodné pomery 

Návrh územného plánu obce nevyvoláva priame negatívne vplyvy na vodné pomery 

územia, kvalitu povrchových a podzemných vôd a odtokové pomery. Predpokladané navýšenie 

spotreby pitnej vody je v rámci kapacity vodného zdroja únosné. Návrh územného plánu rieši 

odvádzanie odvádzanie odpadových vôd splaškovou kanalizáciou, čo možno hodnotiť ako 

priamy pozitívny vplyv na životné prostredie.  

Vplyvy na pôdu 

Navrhované rozvojové plochy nadväzujú na zastavané územie obce a spolu s intravilánom 

vytvárajú kompaktný celok a vzhľadom na nie veľký rozsah záberov pôdy bol hodnotený vplyv 

na pôdu ako negatívny ale málo významný.  Na zábery boli uprednostnené poľnohospodárske 

pôdy najnižšej bonity.  

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 

Chránené a vzácnejšie spoločenstvá fauny a flóry sa viažu prevažne na prvky ÚSES, 

chránené územia a lesné ekosystémy. Rozvoj obce sa bude diať v jej blízkom okolí v 

nadväznosti na jej zastavané územie. Na lesnej pôde a trvalo trávnatých porastoch sa nové 

rozvojové zámery nenavrhujú. V územnom pláne sú navrhnuté ekostabilizačné opatrenia, ktoré 

by mali prispieť k stabilizácii územia a jestvujúcu situáciu zlepšiť. Vzhľadom na uvedené bol 

hodnotený vplyv na faunu, flóru a ich biotopy ako pozitívny.                                                                           
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Vplyvy na krajinu 

Navrhovaná zástavba RD bude kompozične podobná existujúcej vidieckej zástavbe, takže 

krajinný obraz nebude narúšaný novými prvkami, čo je zabezpečené záväznými regulatívmi 

(výška zástavby, percento zastavanosti, povolené a zakázané využitie a pod.). Celkovo možno 

vplyv na krajinu hodnotiť ako neutrálny až pozitívny hodnotou 1.  

Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma, na územný systém ekologickej stability 

Návrh územného plánu rešpektuje prvky územného systému ekologickej stability, 

nenavrhuje žiadne nové chránené územia, ale navrhuje nové biokoridory miestneho významu 

a biocentrá miestneho významu, čím sa vytvárajú predpoklady a  podmienky pre zvyšovanie 

ekologickej stability v území obce, čo je hodnotené ako pozitívny vplyv. Na zabezpečenie ich 

funkčnosti je potrebné zachovať ich priepustnosť v krajine, t.j. nevytvárať na ich trase 

nepriestupné bariéry. 

Návrh územného plánu rešpektuje aj ochranné pásma technickej infraštruktúry – ochranné 

prístupové pásmo vodných tokov, OP líniových dopravných stavieb, OP líniových technických 

stavieb. 

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská  

Návrh územného plánu nevyvoláva žiadne priame negatívne vplyvy na kultúrne a 

historické pamiatky a archeologické náleziská, rešpektuje historickú zástavbu, kultúrne a 

historické pamiatky obce.  

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality 

Vzhľadom na to, že takého lokality a náleziská sa v katastri obce nenachádzajú je 

hodnotenie vplyvu návrhu územného plánu na ne bezpredmetné. 

Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti, vzájomných 

vzťahov a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi 

Hodnotenie významnosti predpokladaných vplyvov bolo uskutočnené s použitím bodovej 

stupnice hodnotenia od 0 do 5. 0 zodpovedá absencii akéhokoľvek vplyvu a hodnota 5 

predstavuje veľmi významný vplyv, ktorý má presahuje lokálnu úroveň alebo ovplyvňuje 

najzraniteľnejšie zložky životného prostredia.  Ani v jednej kategórií sa nepredpokladajú 

významnejšie vplyvy hodnôt 3-5. Všetky hodnotené vplyvy sa pohybujú v hodnotách 1-2.  

Pozitívne je hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na 

životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti z hľadiska pozitívneho vplyvu na 

obyvateľstvo a v súčinnosti s rešpektovaním záujmov ochrany prírody a krajiny. Z 

komplexného hodnotenia vyplýva, že územnoplánovacia dokumentácia neobsahuje riešenia, 

ktoré by mali významný negatívny vplyv na zložky životného prostredia. Vplyv na územný 

systém ekologickej stability je hodnotený ako kladný, z dôvodu, že sú zaregulované pravidlá 

ochrany prvkov ÚSES, definované sú nové biocentrá a biokoridory na miestnej úrovni, ktoré 

doteraz nemali žiadnu ochranu. Pri hodnotení očakávaných vplyvov nových rozvojových 

zámerov na životné prostredie možno konštatovať, že tieto boli navrhnuté tak, aby nepôsobili 

významnými vplyvmi na životné prostredie a súčasne rešpektovali všetky platné zákony a iné 

právne predpisy a ich priama realizácia bude možná tiež za podmienky ich rešpektovania, čo sa 

bude kontrolovať v priebehu následných povoľovacích konaní. Ako pozitívne priame boli 

hodnotené aj vplyvy na vodné pomery (navrhnutá je obecná kanalizácia). Ako negatívny 
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nepriamy hodno veľmi slabý (hodnota 1) bol hodnotený vplyv na pôdu a to hlavne z dôvodu 

záberov pôdy pre rozvojové zámery. Ostatné kapitoly stručne a vecne vystihujú svoj účel.   

Záverom spracovateľka odborného posudku konštatuje, že jednotlivé hodnotenia 

vplyvov v správe o hodnotení boli spracované podrobne a úplne postačujú pre účely 

hodnotenia vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie.  

 

V. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na 

navrhované chránené vtáčie územia alebo európsku sústavu 

chránených území 

Strategický dokument, ktorým je územný plán obce Snežnica nemá vplyv na chránené 

vtáčie územie a územia európskeho významu alebo súvislú európsku sústavu chránených území 

NATURA 2000. Tieto územia nezasahujú do katastrálneho územia obce.  

 

VI. Závery 
 

1. Výsledok procesu posudzovania 

Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovaného strategického dokumentu, správy 

o hodnotení, stanovísk orgánov, inštitúcií a iných subjektov, odborného posudku a v súčinnosti 

s orgánom verejného zdravia, Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné 

prostredie 

odporúča 

 

prijať a schváliť dokument „Územný plán obce Snežnica - návrh“ .   

 

2. Odporúčaný variant 

Posudzovaný strategický dokument je vypracovaný v jednom variante. Na základe 

výsledkov posúdenia nulového a predkladaného variantu a ich vzájomného porovnania je 

zrejmá výrazná preferencia variantu navrhovaného riešenia vzhľadom na preukázané benefity 

pre skvalitnenie životného prostredia a aj pre obyvateľov. 

 

3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického 

dokumentu. 

Vychádzajúc zo Správy o hodnotení  je zrejmé, že strategický dokument  navrhovanými 

aktivitami zásadne nenarušuje životné prostredie a negatívne neovplyvňuje zdravie ľudí. Pokiaľ 

budú plánované aktivity posúdené a schválené podľa platných právnych predpisov nemalo by 
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prísť k zásadnému poškodeniu životného prostredia a zdravia obyvateľov, malo by však prísť 

k jeho zlepšeniu.  

Za  účelom  preventívnych  opatrení, opatrení   na  minimalizáciu  a  kompenzáciu  vplyvov na 

životné prostredie a zdravie sú v návrhu územného plánu obce Snežnica definované nasledovné 

opatrenia: 

 

1. Opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity: 

 zvýšiť druhovú diverzitu lesných porastov a nelesnej drevinovej vegetácie a zabrániť 

jej ďalšej  monokulturalizácii,   

 optimalizovať drevinovú skladbu a preferovať pôvodné dreviny, v súlade s potenciálnou 

prirodzenou vegetáciou v danom území,   

 po výruboch nepôvodných smrekových a borovicových monokultúr obnovovať listnatý 

alebo zmiešaný les,   

 obmedziť holorubný spôsob ťažby v biokoridoroch, biocentrách a plochách 

interakčných prvkov,  

 zachovať a vytvoriť nárazníkové pásy brehových porastov pozdĺž vodných tokov (mimo 

zastavaného územia obce), za účelom retencie vody a živín, eliminácie znečisťovania 

vody,  

 zabrániť šíreniu a zabezpečiť odstraňovanie nepôvodných a inváznych druhov rastlín 

ohrozujúcich biologickú diverzitu v súlade s §7b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 24/2003 Z. z.  

 obnoviť extenzívne využívanie zarastajúcich lúk a pasienkov s ich kosením a 

vypásaním, za účelom obmedzenia sukcesného procesu (zarastanie náletovými 

drevinami),  

 kosenie krovín a nelesnej drevinovej vegetácie na pasienkoch až po ich okraj zachovať 

lúčne biotopy európskeho významu a biotopy národného významu zachovať a 

revitalizovať meandre vodných tokov, za účelom zvýšenia inundačnej a retenčnej 

kapacity tokov a tradičných krajinárskych štruktúr,  

 renaturalizovať kanalizované vodné toky,  

 dobudovať prvky územného systému ekologickej stability (biokoridory, biocentrá) 

funkčnosť prvkov ÚSES zabezpečiť rešpektovaním ich ochrany pred zástavbou - 

nezasahovať do ich plochy bariérovými prvkami, oploteniami, stavbami,  

 dodržať minimálnu šírku regionálneho biokoridoru 40 m a minimálnu šírku miestneho 

biokoridoru 20 m,  

 vysadiť nové lesné plochy, resp. plochy nelesnej drevinovej vegetácie v súlade s 

návrhmi MÚSES,  

 doplniť stromovú a krovinovú vegetáciu, prípadne trvale trávne porasty v trase 

navrhovaných biokoridorov,  

 obmedziť socioekonomické činnosti v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES,  

 obmedziť používanie chemických prostriedkov používaných v rastlinnej výrobe v 

blízkosti obydlí i prvkov ÚSES,  

2. Opatrenia na ochranu prírodných zdrojov  
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 udržiavať existujúcu a založiť novú líniovú zeleň s funkciou retencie vody v krajine v 

podobe vsakovacích vegetačných pásov, umiestnených po vrstevniciach,  

 realizovať vodozádržné úpravy na drobných vodných tokoch,  

 realizovať hydrotechnické opatrenia na horných úsekoch tokov na zachytávanie a 

retenciu prívalových vôd, napr. poldre, hrádzky,  

 optimalizácia agrotechnických postupov pri obrábaní ornej pôdy, extenzívne 

hospodárenie na enklávach ornej pôdy obkolesených lesnými porastmi,  

 rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov a podmienky ich ochrany vylúčiť 

veľkochovy a živočíšnu výrobu orientovať na pasienkarsky chov oviec a hovädzieho 

dobytka,  

 eliminácia nepriaznivých účinkov kontaktu vodných tokov s poľnohospodárskou pôdou 

a zastavaným územím obce založením nárazníkových pásov s funkčnými brehovými 

porastmi, trvalými trávnymi porastmi a sprievodnou drevinovou vegetáciou,  

 výsadba protieróznej a pôdoochrannej drevinovej vegetácie na strmších svahoch, 

stabilizácia (potenciálnych) svahových pohybov úpravou vodného režimu a výsadbou 

vegetácie,  

 dodržiavať ochranné pásmo lesa - 50 m od hranice lesného pozemku (v zmysle zákona 

č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov),  

3. Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia, ochranu zdravia obyvateľstva a na 

zmiernenie pôsobenia stresových javov:  

 výsadba pásu alebo línie izolačnej zelene na rozhraní zastavaného územia, vrátane jeho 

navrhovaného rozšírenia a poľnohospodárskej pôdy,  

 revitalizácia a výsadba línii zelene (stromoradia alejí) a vegetačných pásov pozdĺž 

účelových komunikácii, poľných ciest, na medziach,  

 netolerovať v území zaburinené plochy, ani v lokalitách vzdialenejších od zastavaného 

územia; ladom ležiace plochy a niekoľkokrát ročne a včas skosiť, alebo zalesniť 

drevinovou a krovinnou vegetáciou a ponechať sukcesii,  

 posilnenie ekologickej osvety medzi obyvateľmi a najmä deťmi, s aktívnym zapojením 

obyvateľov na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia - napr. organizovanie brigád 

a akcií skrášľovania obce,  

4. Opatrenia na zachovanie a udržiavanie vegetácie v sídle:  

 výsadba zelene z miestne pôvodných druhov drevín a zvyšovanie podielu prvkov zelene 

a prírodných prvkov v zastavanom území obce,  

 výsadba aspoň jednostrannej líniovej zelene na hlavných obslužných komunikáciách v 

navrhovaných obytných uliciach,  

 úprava zelených pásov a predzáhradiek pozdĺž komunikácií v zastavanom území obce,  

 postupné nahradenie alergénnych drevín vhodnejšími druhmi v zastavanom území obce,  

Viaceré z navrhovaných adaptačných opatrení prispejú k naplneniu cieľov Stratégie adaptácie 

SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Ide hlavne o opatrenia ako zvyšovanie podielu 

vegetácie v sídle (vrátane líniovej zelene), ochrana funkčných brehových porastov tokov, 

opatrenia na zvýšenie retenčnej a inundačnej schopnosti krajiny, budovanie zelenej 

infraštruktúry (biokoridorov), agrotechnické opatrenia, návrh výsadby líniovej zelene pozdĺž 

ciest.  
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Spracovateľka odborného posudku považuje vyššie uvedené opatrenia za relevantné, 

opodstatnené, technicky a ekonomicky realizovateľné. Javia sa podľa nej ako účinné z hľadiska 

eliminácie identifikovaných negatívnych vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na 

životné prostredie. Odporúča navrhované opatrenia akceptovať, zapracovať do posudzovaného 

návrhu strategického dokumentu a v prípade schválenia navrhovaného dokumentu aj dodržať 

pri napĺňaní záverov z neho vyplývajúcich.  

Okrem toho Spracovateľka odborného posudku navrhuje doplniť uvedené opatrenia 

o nasledovné opatrenie vyplývajúce z akceptácie uplatnených pripomienok  - konkrétne 

pripomienka Mesta Žilina: 

 - Prekonzultovať s Mestom Žilina požiadavku ukončenia navrhovaných obslužných 

komunikácií rozvojových plôch bývania v rodinných domov (navrhované lokality 7 a 8) vrátane 

bytových domov (navrhovaná lokalita 7) na území obce Snežnica,( t.j., že komunikácie C2, C3 

a D1 v priamom dotyku s k. ú. Zástranie požaduje Mesto Žilina riešiť ako slepé ulice);  

a dohodnúť formu ich uplatnenia v textovej časti územného plánu obce Snežnica.  

 

4. Odôvodnenie záverečného stanoviska 

Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 zákona o posudzovaní na základe 

oznámenia, stanovísk k oznámeniu, určeného rozsahu hodnotenia, správy o hodnotení a návrhu 

strategického dokumentu, verejného prerokovania, odborného posudku a konzultácií. Pri 

hodnotení podkladov a vypracovaní tohto záverečného stanoviska sa postupovalo podľa 

ustanovení § 13 zákona  24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov. Pri posudzovaní boli zvažované všetky možné negatívne vplyvy 

územného plánu na životné prostredie, vodné pomery a obyvateľstvo, ako aj predpokladaná 

účinnosť navrhovaných opatrení.  

V rámci prerokovávania správy o hodnotení strategického dokumentu bolo doručených 

celkovo 13 stanovísk od dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy. Voči 

prerokovávanému strategickému dokumentu boli v zásade uplatnené stanoviská 

s pripomienkami, ktoré boli zapracované ako odporúčania pre prepracovanie, dopracovanie 

a úpravu návrhu strategického dokumentu. Počas procesu posudzovania vplyvov strategického 

dokumentu na životné prostredie neboli identifikované nové negatívne vplyvy činností, ktoré 

strategický dokument v území vyvolá. Strategický dokument smeruje riešenie funkcií v území 

tak, aby výsledkom bolo uspokojenie sociálno–ekonomických požiadaviek rozvoja obce a  

ochrana hodnotných prírodných území a vytvorenie kvalitného životného prostredia. 

 

5. Návrh monitoringu 

Proces hodnotenia vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu Územný plán 

obce Snežnica, etapa návrhu, nenahrádza procesy hodnotenia vplyvov na životné prostredie 

činností (procesy EIA). Monitoring vplyvov tohto strategického dokumentu na životné 

prostredie vrátane zdravia sa bude realizovať na úrovni procesov posudzovania vplyvov 

navrhovaných činností na životné prostredie podľa prílohy č.8 k Zákonu č. 24/2006 Z. z. v 

znení neskorších predpisov. 

Kontrola dodržiavania stanovených podmienok je určená najmä platnou legislatívou 

v oblasti ochrany ovzdušia, vôd, nakladania s odpadmi a ochrany zdravia obyvateľov. Nad 
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rámec týchto legislatívnych požiadaviek nie je potrebné navrhovať ďalšie podmienky. 

Jednotlivé stavby, ktoré sa budú realizovať v súlade s ÚPN, musia byť realizované v súlade s 

platnou legislatívou, ktorej súčasťou sú aj podmienky na vykonávanie kontrolných meraní 

emisií, odberov vôd, vypúšťania vôd, hlukových meraní a pod. Podľa § 16 zákona, obstarávateľ 

a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného 

strategického dokumentu na ŽP, prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring. Ak 

obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na ŽP sú horšie, ako sa uvádza 

v správe o hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich 

zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického 

dokumentu. 

 

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 

 

Strategický dokument v dostatočnej miere definoval negatívne environmentálne faktory 

v obci, popísal ich a zdôvodnil, akým spôsobom riešenia navrhnuté v návrhu územného plánu 

prispejú k riešeniu environmentálnych problémov a ich prevencii. 

Správa o hodnotení strategického dokumentu splnila účel, v zmysle prílohy č. 5 zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov 

dostatočne podrobne a objektívne zhodnotila súčasný stav životného prostredia, definovala 

problémové okruhy z hľadiska životného prostredia ako aj zhodnotila možné vplyvy 

strategického dokumentu na životné prostredie. 

Uskutočnilo sa verejné prerokovanie s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, 

právnickými osobami a verejnosťou. Správa o hodnotení sa vyjadrila k vhodnosti návrhu 

územného plánu. Odborný posudok odporúča návrh strategického dokumentu t. j. návrh 

územného plánu obce Snežnica schváliť. 

 

7. Informácia pre schvaľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní 

vplyvov strategických dokumentov. 

Podľa § 6a ods. 5 zákona zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických 

dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, 

a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa 

§ 6 ods. 6, § 8 ods.8, § 12 ods.2, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického 

dokumentu.  

Príslušný orgán a obstarávateľ strategického dokumentu v priebehu posudzovania vplyvov 

posudzovaného strategického dokumentu vykonali všetky zákonom požadované kroky 

v zákonom stanovených lehotách, aby sa informácia o spracovanom oznámení o strategickom 

dokumente (§ 5 a § 6 zákona č. 24/2006 Z. z.) a o správe o hodnotení strategického dokumentu 
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(§ 9 a § 10 zákona č. 24/2006 Z. z.), ako aj informácia o verejnom prerokovaní správy o 

hodnotení strategického dokumentu (§ 11 zákona č. 24/2006 Z. z.) a o možnosti predložiť 

pripomienky dostala k čo najširšej verejnosti. 

Na základe dostupných podkladov a informácií v priebehu procesu posudzovania vplyvov 

navrhovaného strategického dokumentu  (§ 6a a súvisiace ustanovenia zákona č. 24/2006 Z. z. 

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

neskorších predpisov) zo strany zainteresovanej verejnosti neboli doručené žiadne písomné 

pripomienky, stanoviská alebo písomné námietky k vypracovanému strategickému 

dokumentu.  

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 
 

1. Spracovatelia záverečného stanoviska 

 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Ing. Miriama Urbaníková  

 

V súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova ul. 

1156, 022 01 Čadca 

 

 

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného 

orgánu 

 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Litovelská 1218,   

024 01 Kysucké Nové Mesto 

 

 

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska 

 

V Kysuckom Novom Meste, dňa 11.02. 2020 
 

 

 


