
OKRESNÝ  ÚRAD  ŽILINA 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Vysokoškolákov 8556/33B,  010 08  Ž i l i n a 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
zo zisťovacieho konania 

 

 

 

č.j.: OU-ZA-OSZP3-2019/026309-003/Hnl                       V Žiline 13  12. 2019 

 

 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 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 § 56 písm. b) 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 

„Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba“ ktoré predložil 

obstarávateľ: Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, IČO 

00 648 876 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:   

 

Strategický dokument „Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kamenná 

Poruba“, obstarávateľa: Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná 

Poruba, IČO 00 648 876 

 
 

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť  

 

podľa zákona EIA v platnom znení. Uvedený dokument je preto možné schváliť podľa 

osobitných predpisov. 

 

 
O D Ô V O D N E N I E  

 

 

Obstarávateľ, Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, 

IČO 00 648 876, predložil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie  ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona EIA dňa 

22. 05. 2019 oznámenie o strategickom dokumente „Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu 

obce Kamenná Poruba“. 

 

Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Zmena a Doplnok č. 1 
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Územného plánu obce Kamenná Poruba“, doplňujúci existujúcu územnoplánovaciu 

dokumentáciu obce.   

 

Hlavným cieľom riešenia je aktualizácia skutkového stavu, aktualizácia vyplývajúca 

so ZaD nadradených ÚPD a vytvorenie legislatívnych podmienok pre rozvoj bývania 

v riešených lokalitách. Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Kamenná Poruba budú spracované 

v dvoch etapách. Prvou etapou je návrh Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Kamenná Poruba. 

Po prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 obstarávateľ vyhodnotí pripomienky k návrhu a 

vypracuje Pokyny na dopracovanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Kamenná Poruba.  

 Riešenie Zmien a doplnkov č. 1 je v súlade so Zadaním pre spracovanie územného 

plánu obce Kamenná Poruba, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba 

uznesením č. 4/2005  zo dňa 24. 6. 2005 .  

 

 Zmena a Doplnok je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 50/76 Zb. 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 12Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z., 

v členení na textovú a grafickú časť. 

 

I. Textová časť návrhu Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba: 

 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

 

a) Dôvody obstarania ZaD č.1 ÚPN  

Vypracovanie Zmien a doplnkov č. 1 vychádza z potreby zapracovať do ÚPN O Kamenná 

Poruba požiadavky obce schválené zastupiteľstvom dňa: 13. 02. 2019: 

 

b) Hlavné ciele riešenia  

 

c) Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu  

 

d) Údaje o súlade riešenia územia so Zadaním  

 

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU  

 

a) Vymedzenie riešeného územia  

Riešené územie Zmien a doplnkov č. 1 je vymedzené v nasledovnými lokalitami:  

Lokalita Pri bytovke, Lokalita Dlhé Kusy, Lokalita Drevodomy,  Lokalita ul. Vŕbie, 

Lokalita ul. Otlíkovská, Lokalita pod kostolom, Lokalita za kostolom, Ulica Podlipie, 

Lokalita „Huboč – Na Záhumní“, Ul. Vršok,  Lokalita Skotňa, Lokalita okolo obecného 

úradu, Lokalita okolo kultúrneho domu, Lokalita Hranice, Cesta okolo p. Vereša, Cesta 

smerom na Jaty, Lokalita za ZŠ, Ul. Potočná, Ul. Valašské, Ul. Lesná, Ul. Štamberky 

 

b) Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu  

 

c) Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady OBCE   

 

d) Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie obce 

do systému osídlenia  
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e) Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 

e.2) Koncepcia priestorového usporiadania 

Zmeny a doplnky č. 1 dopĺňajú územný plán obce Kamenná Poruba v lokalitách: 

1. Lokalita Pri bytovke - rozšírenie IBV (individuálna bytová výstavba) od ulice Lúky až 

po hranicu k.ú. Kamenná Poruba 

2. Lokalita Dlhé Kusy – zachovávajú sa plochy zelene okolo bývalého ŠM, ruší sa plocha 

výroby (plánovaná plnička termálnej vody) a dopĺňa sa časť IBV na ploche pôvodne 

navrhovanej výroby  

3. Lokalita Drevodomy – upravuje sa skutkový stav v grafickej časti (obytná plocha na ploche 

drevovýroby) 

4. Lokalita ul. Vŕbie  - v grafickej časti sa dopĺňa skutkový stav miestnej komunikácie 

nadväzujúcej na ul. Vŕbie okolo potoka až ku obecnej hale a okolo haly na Hlavnú cestu 

5. ul. Otlíkovská – v grafickej časti sa mení funkčné využitie plochy pôvodne určenej 

na občiansku vybavenosť na oddychovú a športovú (multifunkčné ihrisko), okrem toho sa 

navrhuje predĺženie obslužnej komunikáciu z lokality Otlíkovské až na hlavnú cestu a 

dopĺňa funkcia bývania (IBV) v preluke 

6. Lokalita pod kostolom – mení sa funkčné využitie pôvodne navrhovanej oddychovo-

športovej zóny na polyfunkčnú zónu občianskej vybavenosti a bytovej výstavby 

7. Lokalita za kostolom – navrhuje sa rozšírenie cintorína na úkor IBV a rozširuje sa IBV 

po oboch stranách cesty do Kuneradu 

8. Ulica Podlipie – dopĺňajú sa plochy existujúcej IBV  

9. Lokalita „Huboč – Na Záhumní“ – navrhuje sa rozšírenie IBV. Vo výkresoch sa mení sa 

miestny názov Huboč na označenie Na Záhumní – (Pzn. OU Žilina: z návrhu vylúčená.)  

10. ul. Vršok – v grafickej časti sa dopĺňa skutkový stav o existujúce plochy IBV a navrhuje 

sa rozšírenie IBV. Územím prechádza prívodné vodovodné potrubie (DN 300) do Žiliny, 

ktoré je potrebné rešpektovať spolu s ochranným pásmom. 

11. Lokalita Skotňa – navrhuje sa kompostovisko  

12. Lokalita okolo obecného úradu: ruší sa plánovaná oddychovo-športová zóna za obecným 

úradom a zachováva sa IBV.  

13. Lokalita okolo kultúrneho domu (KD) – ruší sa pôvodný zámer rozšírenia KD  a ponecháva 

sa len občianska vybavenosť v ploche vymedzenej ako stav a navrhuje sa využitie pre 

hasičskú zbrojnicu a oddychový areál. V KD sa neuvažuje o nadstavbe a využití pre MŠ. 

14. Lokalita Hranice  - dopĺňa sa  IBV aj z druhej strany miestnej komunikácie  

15. Cesta okolo p. Vereša A.-  pešia komunikácia sa mení na miestnu obslužnú komunikáciu a 

rozširuje sa IBV. 

16. Cesta smerom na Jaty – dopĺňa sa existujúca IBV  

17. Lokalita za ŽŠ – ruší sa navrhovaná dostavba telocvične a ihrísk a ponecháva sa funkcia 

IBV.  V  preluke sa dopĺňa IBV.  

18. Ul. Potočná  - navrhuje sa IBV a prístupové cesty (obslužné komunikácie)  

19. Ul. Valašské - dopĺňajú sa nové plochy IBV  

20. Ul. Lesná – mení sa pôvodná funkcia IBV na reálny skutkový stav - občianska vybavenosť 

21. Ul. Štamberky – dopĺňajú sa plochy existujúcej a navrhovanej IBV 

 

h) Vymedzenie zastavaného územia obce 

Zmeny a doplnky č. 1 navrhujú zväčšenie zastavaného územia obce o plochu lokalít riešených 

v Zmenách a doplnkoch č. 1, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990. 

Sú to lokality : 7,9,10,14,18,21. (Pzn OU Žilin: lokalita 9 po dohovore so ŠOP SR vylúčená 

z riešenia)  

 

i) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov  



 

Strana 4 z 16 z rozhodnutia č.j.: OU-ZA-OSZP3-2019/026309-003/Hnl 

 

j) Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami   

 

k) Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny  

 

l)  Návrh verejného dopravného a technického vybavenia  

 

m) Koncepcia starostlivosti o životné prostredie  

 

n) Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a 

dobývacích priestorov  

 

o) Vymedzenie plôch vyžadujúcich si zvýšenú ochranu  

 

p) Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej 

a lesnej pôde  

 

A.2.17. Hodnotenie navrhovaného riešenia  

Koncepcia rozvoja obce Kamenná Poruba sa oproti schválenému územnému plánu obce 

v podstate nemení. Zmeny a doplnky č. 1 dopĺňajú do územného plánu hlavne plochy pre rozvoj 

obytnej funkcie a aktualizujú už realizovaný stav, prípadne odchýlky v jeho funkčnom využití. 

V rámci Zmien a doplnkov č. 1 sú navrhnuté nové plochy pre výstavbu asi 99 rodinných domov. 

Rozvoj funkčných plôch je riešený v nadväznosti na už zastavané plochy. Celková výmera 

riešených lokalít predstavuje 10,48 ha. Záber poľnohospodárskej pôdy v rámci Zmien 

a doplnkov č. 1 predstavuje 3,50 ha. Celkovo sa predpokladá prinavrátenie 5,88 ha 

poľnohospodárskej pôdy odsúhlaseného k vyňatiu.  K záberu lesnej pôdy v rámci Zmien 

a doplnkov č.1 nedochádza. 

 

A.2.18. Návrh záväznej časti  

 

ČASŤ PRVÁ 

Úvodne ustanovenia 

 

Článok 1 Rozsah platnosti ÚPN O Kamenná Poruba a VZN 

1. Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN – O Kamenná Poruba je platná pre územie obce 

Kamenná Poruba vymedzené vo výkresovej časti ako riešené územie.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie určí  alebo upraví rozsah platnosti Záväznej časti Zmien a 

doplnkov č. 1  ÚPN – O Kamenná Poruba  

3. Všeobecne záväzné nariadenie platí do doby schválenia prípadnej aktualizácie  ÚPN – O, 

resp. do doby schválenia nového územného plánu obce.  

 

Článok 2 Vymedzenie pojmov 

1. Záväzné časti územného plánu obce – obsahujú regulatívy územného rozvoja s presne 

formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce 

vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú 

opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.  

2. Zásady – určujú základnú koncepciu funkčného využitia a priestorového usporiadania a 

vymedzeného riešeného územia obce. 3. Regulatívy – sú záväzné pravidla vyjadrené 

slovne, číselne alebo graficky, ktoré regulujú funkčné využitie a priestorové usporiadanie 

územia. 
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Článok 3 Význam obce v rámci územia okresu Žilina 

Bez zmeny  

 

ČASŤ DRUHÁ 

 

Článok 4 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 

1. Regulatívy priestorové  

Ruší sa text písmena i),  

Dopĺňa sa text: m) rozvoj bytovej výstavby realizovať v lokalitách Pri bytovke a Na predĺžení 

ulice Vŕbie ako náhradu za pôvodnú funkciu výroby n) rozšírenie bytovej výstavby realizovať 

v lokalitách: Na Záhumní“, Ul. Vršok , Hranice, za ZŠ, Ul. Potočná , Ul. Valašské, Ul. 

Štamberky 

2. Regulatívy kompozične : Text odstavca sa riešením ZaD č. 1 ÚPN O Kamenná Poruba 

nemení 

3. Regulatívy funkčného usporiadania riešeného územia časti obce v členení na : 

Upravuje sa znenie písmena c: c) výrobná zóna – nachádzajúca sa na plochách bývalého 

hospodárskeho dvora a mechanizačného dvora ŠM a na priľahlých plochách na severnom okraji 

zastavaného územia obce 

Ostatné ustanovenia článku sa riešením ZaD č. 1 ÚPN O Kamenná Poruba nemenia 

 

Článok 5 Určenie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok na využitie 

jednotlivých plôch 

Text článku sa riešením ZaD č. 1 ÚPN O Kamenná Poruba nemení 

 

Článok 6 Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia Text článku sa riešením ZaD 

č. 1 ÚPN O Kamenná Poruba nemení 

 

Článok 7 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

územia 

Dopĺňa sa odstavec 10, ktorý znie: 

10) V oblasti civilnej ochrany obyvateľstva:  

a) zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri mimoriadnej 

udalosti spojené s ich únikom (vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane 

obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov),  

b) zabezpečiť druh a rozsah stavebnotechnických požiadaviek zariadení civilnej ochrany 

zameraných na ochranu zdravia a majetku a technických podmienok zariadení na utváranie 

predpokladov na znižovanie rizík a následkov mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového 

stavu (vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

stavebnotechnických požiadaviek a o technických podmienkach zariadení civilnej ochrany v 

znení neskorších predpisov),  

c) zabezpečiť materiálom civilnej ochrany a humanitárnej pomoci (vyhláška MV SR 

č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej 

ochrany v znení neskorších predpisov),  

d) zabezpečiť technické a prevádzkové podmienky informačného systému civilnej ochrany 

(vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a 

prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších 

predpisov), 

e) neumiestňovať novú výstavbu do územia ohrozeného 50 ročnou resp. 100 ročnou vodou 

z miestnych tokov,  
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f) v ďalších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie riešiť spôsob a rozsah ukrytia 

obyvateľstva mesta podľa vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

stavebnotechnických požiadaviek a o technických podmienkach zariadení civilnej ochrany a 

§ 15 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov,  

g) v ďalších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov 

a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických osôb riešiť podľa § 4 ods. 3, 4 

vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických 

požiadaviek a o technických podmienkach zariadení civilnej ochrany a § 16 ods. 1 písm. e) 

ods. 12 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov, h) v prípade bytovej výstavby riešiť rozsah povinnej výstavby zariadení CO 

budovaním ochranných stavieb v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne. Obvodové 

konštrukcie jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne musia vyhovovať predpísanému 

koeficientu Ko - 50.  

i) Situovanie nových stavebných objektov musí byť v súlade so zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane 

pred povodňami. V zmysle tohto zákona je potrebné zabezpečiť ochranu inundačných území 

vodných tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti. 

Text článku sa riešením ZaD č. 1 ÚPN O Kamenná Poruba nemení 

 

Článok 8 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania 

prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej 

stability vrátane plôch zelene 

Text článku sa riešením ZaD č. 1 ÚPN O Kamenná Poruba nemení 

 

Článok 9 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 

Text článku sa dopĺňa: 

Opatrenia zo Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a) Opatrenia voči 

častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • koncipovať urbanistickú štruktúru tak, aby 

umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu, • zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných 

prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest, • zabezpečiť a podporovať 

zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby 

k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, tienením transparentných výplní, • podporovať a 

využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre, 

• zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a 

infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam, • vytvárať a podporovať 

vhodnú mikroklímu pre chodcova cyklistov v mestách Zabezpečiť a podporovať ochranu 

funkčných brehových porastov v sídlach, • zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu 

v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam, • vytvárať komplexný systém plôch zelene 

v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny. b) Opatrenia voči 

častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: • zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo 

spoločenstiev drevín v extravilánoch miest a obcí, • zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, 

statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie, • zabezpečiť dostatočnú odstupnú 

vzdialenosť v blízkosti elektrického vedenia, • zabezpečiť a podporovať implementáciu 

opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu 

prenosných zábran. c) Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: • podporovať a zabezpečiť 

opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody, • zabezpečiť minimalizáciu strát vody 

v rozvodných sieťach, • v menších obciach podporovať výstavbu domových čistiarní 

odpadových vôd, • v prípade, že samospráva je vlastníkom lesov, zabezpečiť opatrenia voči 

riziku lesných požiarov, • samosprávy by mali podporovať a pokiaľ možno zabezpečiť zvýšené 

využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných vodných zdrojov. d) Opatrenia 
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voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • v prípade že samospráva je vlastníkom lesov, 

zabezpečiť udržiavanie a rozširovanie plochy prírode blízkych lesov, resp. prirodzených lesov,  

ÚPN O Kamenná Poruba - Zmeny a doplnky č. 1 28 

• zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických 

opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu, ak opatrenia zelenej infraštruktúry 

nepostačujú, • zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním 

štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a 

minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch 

na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí, • zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu 

vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných 

centrách miest, • zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí, • v prípade, 

že samospráva vlastní lesy, zabezpečiť udržiavanie siete lesných ciest s účinnou 

protipovodňovou ochranou a rozrušovať nepotrebné lesné cesty, • usmernenie odtoku pomocou 

drobných hydrotechnických opatrení, • zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii, 

zosuvom pôdy.  

 

Článok 10 Vymedzenie zastavaného územia obce 

1 Hranice zastavaného územia platia v zmysle vymedzenia v grafickej časti. 

 

Článok 11 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 

Text článku sa riešením ZaD č. 1 ÚPN O Kamenná Poruba nemení 

 

Článok 12 Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, 

na asanáciu a na chránené časti krajiny 

Text článku sa riešením ZaD č. 1 ÚPN O Kamenná Poruba nemení 

 

Článok 13 Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny 

Text článku sa riešením ZaD č. 1 ÚPN O Kamenná Poruba nemení 

 

ČASŤ TRETIA 

Verejnoprospešné stavby 

 

Článok 14 Zoznam verejnoprospešných stavieb Text článku sa riešením ZaD č. 1 ÚPN-O 

Kamenná Poruba nemení 

 

 

C) DOPLŇUJÚCE ÚDAJE  

 

D) DOKLADOVÁ ČASŤ  

 

GRAFICKÁ ČASŤ  

je spracovaná formou priesvitiek na výkresoch : 

a) Výkres širších vzťahov          M 1 : 50 000 

b) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ochrany 

prírody a tvorby krajiny          M 1 : 10 000  

c) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia     M 1 : 5 000 

d) Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia        M 1 : 5 000 

e) Výkres riešenia verejného technického vybavenia vodné hospodárstvo    M 1 : 5 000 
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f) Výkres riešenia verejného technického vybavenia energetika a telekomunikácie    M 1 : 5 000 

g) Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP                    M 1 : 5 000 

 

Požiadavky na vstupy 
Vstupom pre spracovanie Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Kamenná Poruba boli: 

- požiadavky fyzických a právnických osôb a samotnej obce Kamenná Poruba na aktualizáciu platného 

územného plánu obce vo vybraných lokalitách  

- platný Územný plán obce Kamenná Poruba schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Kamennej Porube č. 3/206 zo dňa 10.2.2006 

- aktualizované podklady a informácie o území vrátane požiadaviek na jeho riešenie vyplývajúcich 

zo strategických dokumentov súvisiacich s riešeným územím 

  

Pri spracovaní  Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Kamenná Poruba sa vychádzalo z nasledovných 

požiadaviek a predpokladov: 

- uvažovať s primeraným záberom poľnohospodárskej pôdy v rozsahu odôvodnených potrieb 

rozvoja obce pri rešpektovaní ustanovení § 12 zákona č. 220/2004 Z. z.  

- rešpektovať ochranné pásma zdrojov pitnej vody a prírodných liečivých zdrojov na území 

obce  

- rešpektovať zásady ochrany prírody a tvorby krajiny, zohľadniť chránené územia a prvky 

USES v riešenom území Zmeny a Doplnku ÚPN-O 

- rešpektovať zásady ochrany kultúrnych a historických hodnôt 

- rešpektovať zásady ochrany životného prostredia 

- nenavrhovať novú výstavbu v zosuvnom území a v inundačnom území vodných tokov 

- uvažovať s dobudovaním dopravnej a technickej infraštruktúry na navrhovaných 

rozvojových plochách 

 

Údaje o výstupoch  

Výstupom procesu obstarávania je Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Kamenná Poruba, 

ktorou sa mení a dopĺňa platný Územný plán obce Kamenná Poruba v území, vymedzenom ako 

riešené územie predmetnej Zmeny a Doplnku. Návrh Zmeny a Doplnku je spracovaný v súlade 

s ustanoveniami § 12 Vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacej dokumentácii a 

územnoplánovacích podkladoch a obsahuje smerné a záväzné časti riešenia. Záväzné časti riešenia budú 

vyhlásené všeobecne záväzným nariadením obce o záväzných častiach Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-

O Kamenná Poruba. 

Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Kamenná Poruba bude v súlade s ustanovením § 22, 

ods. 1) stavebného zákona zverejnený spôsobom v mieste obvyklým po dobu 30 dní spolu 

s Oznámením o jeho prerokovaní. Dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy, 

s právnickým osobám bude Oznámenie o prerokovaní Zmeny a Doplnku doručené jednotlivo 

v súlade s ustanovením § 22, ods. 2) stavebného zákona. Po ukončení pripomienkového konania 

bude Zmena a Doplnok ÚPN-O opätovne prerokovaná podľa § 22, ods. 7) stavebného zákona 

s tými, ktorých pripomienky nemohli byť zohľadnené a dohodnutá s dotknutými orgánmi 

štátnej správy. Po dopracovaní Zmeny a Doplnku ÚPN-O na základe akceptovaných 

pripomienok, vydaní vyjadrenia Okresného úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie 

v Žiline podľa § 9, ods. 1, písm. a) Zákona č.543/2002 Z. z. a vydaní súhlasu Okresného úradu, 

Odboru opravných prostriedkov, referátu pôdohospodárstva v Žiline podľa § 13 zákona 
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220/2004 Z. z. bude predmetný Návrh preskúmaný príslušným orgánom štátnej správy 

územného plánovania podľa § 25) stavebného zákona a následne predložený Obecnému 

zastupiteľstvu na schválenie.  

 

Zmena a Doplnok č. 1 ÚPN-O Kamenná Poruba: 

- navrhuje nové plochy bývania v rodinných domoch vo viacerých lokalitách vo väzbe 

na zastavané územie obce s predpokladaným novým záberom poľnohospodárskej pôdy 

v rozsahu 1,96 ha  

- navrhuje zmenu funkcie výroby pri severnom okraji zastavaného územia obce na funkciu 

izolačnej zelene a bývania v rodinných domoch  

- navrhuje rozšírenie cintorína, jednu plochu zmiešaného územia občianskeho vybavenia 

a bývania v centre obce a plochu kompostoviska pri okraji zastavaného územia 

- navrhuje zrušenie časti plochy výroby v severnej časti obce a jej prinavrátenie 

do poľnohospodárskej pôdy s predpokladanou výmerou 5,88 ha 

- vyznačuje existujúce plochy bývania a občianskeho vybavenia a oddychovo športovú 

plochu, ktoré boli realizované od schválenia ÚPN-O Kamenná Poruba v roku 2006 

- nenavrhuje záber lesných pozemkov a rešpektuje ochranné pásma lesa  

- rešpektuje regulatívy platného územného plánu obce v oblasti ochrany prírody a tvorby 

krajiny 

- rešpektuje regulatívy platného územného plánu obce v oblasti ochrany kultúrnych 

a historických hodnôt 

- rešpektuje regulatívy platného územného plánu obce v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany 

podzemných a povrchových vôd, odpadového hospodárstva a ochrany pred hlukom 

a vibráciami, nenavrhuje nové prevádzky ani činnosti, ktoré by mohli významnejšie 

ovplyvniť kvalitu životného prostredia,  

- nezasahuje svojim riešeným územím do zdrojov pitnej vody, do prírodných liečivých 

zdrojov, ani do vodných tokov a rešpektuje ich ochranné pásma 

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie  

Z návrhu funkčného využitia malých území miestneho významu, ktoré tvoria riešené územie 

Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Kamenná Poruba je zrejmé, že strategický dokument nebude 

mať priame ani nepriame negatívne vplyvy na životné prostredie obce ani okolitých 

katastrálnych území. V  Zmene a Doplnku ÚPN-O sú stanovené záväzné regulatívy, ktoré spolu 

so záväznou časťou platného územného plánu obce vytvárajú predpoklady pre zlepšenie stavu 

životného prostredia v obci. 

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva  

Z návrhu funkčného využitia malých území miestneho významu, ktoré tvoria riešené územie 

Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Kamenná Poruba je zrejmé, že výstupy predmetného 

strategického dokumentu nebudú mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.  

 

Vplyvy na chránené územia  

Riešené územie Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Kamenná Poruba sa nachádza v prvom stupni 

ochrany podľa § 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. V riešenom území sa nenachádzajú 

veľkoplošné ani maloplošné chránené územia Národnej sústavy chránených území, ani 

navrhované územia európskeho významu Súvislej európska sústavy chránených území 
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NATURA 2000. Chránené vtáčie územie CHVÚ 013 Malá Fatra a prvky ÚSES sú v riešení 

Zmeny a Doplnku ÚPN-O zohľadnené.  

Zmena a Doplnok č. 1 ÚPN-O Kamenná Poruba rešpektuje národnú kultúrnu pamiatku kostol 

Všetkých svätých, evidovanú v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného 

zoznamu pamiatkového fondu SR.  

V riešenom území sa nenachádzajú výhradné ložiská nerastných surovín s určeným dobývacím 

priestorom, výhradné ložiská nerastných surovín s určeným chráneným ložiskovým územím, 

ložiská nevyhradených nerastov ani určené prieskumné územia pre vyhradené nerasty. 

Riešené územie Zmeny a Doplnku ÚPN-O sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa 

prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach, ktoré je v Návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 

ÚPN-O Kamenná Poruba rešpektované. V riešenom území sa nenachádzajú zdroje pitnej vody, 

ani ich ochranné pásma. 

Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že predmetný strategický dokument nebude mať 

významný vplyv na chránené územia. 

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu  

Z návrhu funkčného využitia malých území miestneho významu, ktoré tvoria riešené územie 

Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Kamenná Poruba je možné predpokladať, že uplatnenie 

strategického dokumentu nebude predstavovať riziká z hľadiska životného prostredia, ochrany 

prírody a tvorby krajiny a ochrany zdravia. 

 

Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice  
Dokument nebude mať vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. 
 

 Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2, písm. c) zmena 

strategického dokumentu uvedeného v ods. 1 podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný 

úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia vykonal podľa § 7 zákona. 
 

V rámci zisťovacieho konania OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozoslal oznámenie 

o strategickom dokumente podľa § 6, ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, 

povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. Zároveň dokument zverejnil na webovom sídle 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-1-uzemneho-planu-obce-kamenna-

poruba a informáciu o začatí procesu zisťovacieho konania aj na webovom sídle a verejnej 

tabuli okresného úradu.  

  

  V súlade s § 6 ods. 4  zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému 

orgánu písomné stanoviská tieto subjekty, ktorých stanoviská predkladáme v skrátenej forme: 

 

1. Mesto Rajec listom č.j.:280/2019/OVS-2115 zo dňa 01. 07. 2019 s odporučením ukončiť 

proces SEA v zisťovacom konaní bez pripomienok. Zároveň upovedomil o zverejnení 

oznámenia občanom v lehote 12. 06. 2019 – 28. 06. 2019. K dokumentu neboli vznesené 

žiadne pripomienky 

 

2. Obec Kamenná Poruba listom zo dňa 09. 07. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-1-uzemneho-planu-obce-kamenna-poruba
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-1-uzemneho-planu-obce-kamenna-poruba
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v zisťovacom konaní bez pripomienok. Zároveň upovedomil o zverejnení oznámenia 

občanom v lehote 19. 06. 2019 – 08. 07. 2019 

 

3. Obec Konská listom č.j.: OCUKON-S2019/00383 zo dňa 25. 06. 2019 s odporučením 

ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní bez pripomienok. Zároveň upovedomil 

o zverejnení oznámenia občanom v lehote 10. 06. 2019 – 25. 06. 2019 

 

4. Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, odbor štátnej geologickej správy listom 

č.j.: 3869/2019-5.3 30764/2019  zo dňa 21. 06. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA 

v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami: 

1. V katastrálnom území obce Kamenná Poruba (ďalej len „predmetné územie“) sú 

evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej 

mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce 

zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a 

územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v  územnoplánovacej dokumentácii.  

    V predmetnom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívnych, 

potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Svahové deformácie čiastočne 

zasahujú aj do intravilánu obce. Aktívna svahová deformácia vznikla účinkom 

klimatických faktorov a vplyvom podzemných vôd. Nestabilné je aj bezprostredné okolie 

zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie 

existujúcich zosuvov. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných 

pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi zásahmi, resp. ich kombináciou. Do rajónu 

potenciálne nestabilných území s priaznivou geologickou stavbou pre občasný vznik 

svahových deformácií sú zaradené ďalšie svahy v širšom okolí zaregistrovaných 

svahových pohybov. Potenciálne nestabilné územia sú citlivé na negatívne antropogénne 

zásahy.  

    Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné 

v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky 

geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu 

spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, 

Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho 

geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd/). 

Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie  o zaregistrovaných 

svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.   

 

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia 

nestabilných území pre stavebné účely.   

 

2. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to 

zobrazené na priloženej  mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť 

možnosti ďalšieho využitia územia.    

 

3. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke 

Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie 

http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.    

 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) 

v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného 
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využitia územia:  

a) výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť 

a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je 

potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom 

aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.   

b) stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia 

s výskytom stredného radónového rizika je potrebné 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.   

 

5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, odbor 

stratégie a rozvoja listom č.j. 20557/2019/IDP/51183 zo dňa 20. 06. 2019 s odporučením 

ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami: 

Katastrálnym územím obce Kamenná Poruba prechádza cesta III. triedy č. 2108.   

MDV SR má k oznámeniu o strategickom dokumente ZaD č. 1 ÚPN-O Kamenná Poruba 

nasledujúce pripomienky a podnety:  

a) rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016 – 2020) za oblasť dopravy;  

b) rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – 

zmeny  a doplnky č. 1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011);  

c) predmetný návrh spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou 

ÚPN VÚC Žilinského samosprávneho kraja;  

d) postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy SR do roku 2020 (uznesenie vlády SR  

č. 158/2010);  

e) rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020;  

f) rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030;  

g) rešpektovať Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020;  

h) postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja 

infraštruktúru;  

i) na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného 

útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce 

dodržať cestné ochranné pásma podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., 

ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách;  

j) dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, cyklistické 

trasy  a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN  a technickými 

predpismi;  

k) pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné 

posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred 

hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa 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 

v znení neskorších zmien a predpisov. S umiestnením lokalít, predovšetkým bývania, 

v pásmach s negatívnymi dopadmi a vplyvmi z dopravy súhlasíme len v prípade, ak 

budú vypracované hlukové štúdie v týchto oblastiach s vyhovujúcimi prípustnými 

hodnotami určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií. V prípade prekročenia 

limitov týchto hodnôt je nutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu 

negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči 
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správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu 

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

l) upozorňujeme, že dňa 13. 4. 2015 vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR Rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete č. 10755/2015/C212-

SCDPK/21695, ktorým bolo rozhodnuté o prečíslovaní všetkých ciest III. triedy na 

území SR novými štvorcifernými číslami s platnosťou od 1. 5. 2015. Rozhodnutie, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 5. 2015 a všetky súvisiace informácie o prečíslovaní 

ciest III. triedy, ako aj prevodníky čísel ciest III. triedy po krajoch v tabuľkovej forme 

(pôvodné číslo - nové číslo) a mapy cestnej siete sú zverejnené na stránke Slovenskej 

správy ciest (www.cdb.sk). Odporúčame uvádzať iba nové čísla ciest I. a III. triedy.  

 

6.  Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica listom č.j. ASMdpS-

1-935/2019 zo dňa 25. 06. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní 

bez pripomienok. 

 

7. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja listom, OU-ZA-OSZP1-2019/038924-

002/Bra zo dňa 02. 09. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA kde uvádza:   

a) Návrh ZaD č. 1 UPN – O Kamenná Poruba bol dopracovaný  v zmysle požiadaviek ŠOP 

SR Správy NP Malá Fatra  (odborné stanovisko č. NP MF/253-003/2019 zo dňa 11. 07. 

2019, kde sa uvádza: Správa NP Malá Fatra navrhuje lokality č. 14, 21 a časť lokality 9, 

ktorá zasahuje do SKCHVU013 – Malá Fatra z návrhu vylúčiť. Tieto zásahy do 

SKCHVU013 – Malá Fatra považujeme za zbytočné, keďže nie sú vyčerpané navrhované 

ani výhľadové lokality, ktoré sú uvedené v ÚPN – O v platnom znení  a obec má priestor 

rozvíjať sa aj mimo toto chránené územie.   Následne v odbornom stanovisku č.j.: NPMF 

253-003/2019 zo dňa 11. 07. 2019 uvádza: Vzhľadom na fakt, že lokality č. 14 a 21 

navrhované pre rozšírenie výstavby v ÚPN – O Kamenná Poruba nepredstavujú 

významný plošný zásah do SKCHVU013 Malá Fatra a reálne už výstavba na nich 

prebehla, Správa NP Malá Fatra súhlasí s ponechaním uvedených lokalít v návrhu ÚPN 

– O. Pri terénnej obhliadke dňa 02. 07. 2019 obec súhlasila s vylúčením lokality č. 9.) OÚ 

Žilina s návrhom za splnenia týchto podmienok súhlasí. 

 

8. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS listom, OU-ZA-OSZP3-2019/027496-

002/Ros zo dňa 21. 06. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA s nasledovnými 

podmienkami:  

a) Dažďové vody zo striech a spevnených plôch je potrebné v maximálnej miere zadržať 

v území a následne túto vodu využívať na závlahu pozemku a kontrolovane, len 

v minimálnom množstve vypúšťať do recipientu po odznení prívalovej zrážky. Preto 

odporúčame vyhotoviť zrážkovo-odtokovú štúdiu s dôrazom na zadržanie vody 

v krajine, pre zachovanie retenčnej schopnosti územia.  

 

9. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, ŠS OO listom, OU-ZA-OSZP3-2019/027494-

002/Bar zo dňa 10. 06. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA bez pripomienok  

 

10. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, ŠS OH listom, OU-ZA-OSZP3-2019/027495-

002/Deb zo dňa 11. 06. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA bez pripomienok 
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11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom č.j.: 

A/2019/02539/HŽPZ zo dňa 21. 06. 2019 s  odporučením ukončiť proces SEA 

s nasledovnými pripomienkami: 

a) Požadujeme dodržať ochranné pásmo cintorína v zmysle Zákona NR SR č. 131/2010 Z. 

z. o pohrebníctve.  

b) V územnom konaní požadujeme predložiť meranie objemovej aktivity radónu 

pre výstavbu 99 RD - IBV v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie z prírodného žiarenia.  

c) Orgán na ochranu zdravia bude posudzovať jednotlivé stavby v územnom, alebo 

v zlúčenom územnom a stavebnom konaní samostatne. Stavba musí byť v súlade 

s požiadavkami zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žilina, listom č.j.: ORHZ-ZA2-

2019/000567-003 zo dňa 19. 06. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom 

konaní bez pripomienok.  

 

13. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát listom, OU-ZA-

OOP6-2019/027882-2/KOZ  zo dňa 19. 06. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA 

s následnou pripomienkou:  

a) Pri realizácii stavebných zámerov situovaných na poľnohospodárskej pôde, je potrebne 

riadiť sa zásadami ochrany poľnohospodárskej pôdy, ustanovenými v § 12 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, s dôrazom 

na ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona a nariadenia vlády 

SR č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej 

pôdy. 

 

14. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia listom, OU-ZA-OKR1-2019/029340-002 

zo dňa 20. 06. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA bez pripomienok, 

 

15. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom, OU-ZA-

OCDPK-2019/028107/2/SUB zo dňa 19. 06. 2019s odporučením ukončiť proces SEA bez 

pripomienok 

a) Akékoľvek zámery vo vzťahu k pozemným komunikáciám II. triedy – č. II/507, je 

potrebné konzultovať s jej správcom – Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, 

závod Horné Považie.    

 

16. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania 

listomOU-ZA-OVBP1-2019/027737/KRU zo dňa 20. 06. 2019 s odporučením ukončiť 

proces SEA s nasledovnou pripomienkou: 

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania 

požaduje v celom procese obstarávania návrhu územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) 

dodržiavať zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon),Vyhlášku MŽP SR č. 55/2001 Z.z. 

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii(ďalej len vyhláška) 

a pri spracovaní ÚPD postupovať podľa metodických usmernení MDV SR, 
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17. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom OU-ZA-

OCDPK-2019/027629/2/POL zo dňa 01. 07. 2019 odporučením ukončiť proces SEA 

s nasledovnými pripomienkami:  

a) rešpektovať umiestnenie, funkciu, ako aj rozvojové zámery cesty III/2108, ktorá 

prechádza katastrálnym územím obce Kamenná Poruba.  

b) Akékoľvek zámery vo vzťahu k predmetnej komunikácii je potrebné konzultovať s jej 

správcom – Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja. 

 

Záver 

 

 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia 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 organizácií a je potrebné ich zohľadniť v procese  schvaľovania  „Zmena a Doplnok č. 1 

Územného plánu obce Kamenná Poruba“  podľa osobitných predpisov.   

 

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.  
  

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. arch. Pavel Kropitz 

   vedúci odboru 
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R o z d e ľ o v n í k :  

1. Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba  

2. Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2 Rajec, IČO: 00321575 

3. Obec Kunerad, Kunerad 60, 013 13Kunerad, IČO: 00648892 

4. Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, Rajec 015 01, IČO: 00632732 

5. Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská, IČO 00648876 

6. MŽP SR,  Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, sekcia geológie, ŠSOPaK 

7. Ministerstvo obrany SR, Správa majetku, detašované pracovisko, ČSA 7, 974 31 

Banská Bystrica 

8. Žilinský samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Odbor dopravy, Komenského 

48, 011 09 Žilina 

9. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

10. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP a vybraných 

zložiek ŽP kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina  

11. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie VS a vybraných 

zložiek ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina,  ŠVS, ŠS OH, ŠS OO,  

12. Okresný úrad Žilina, Odb. opravných prostriedkov, Ref. pôdohospodárstva, J. Kráľa 4, 

010 01 Žilina 

13. Okresný úrad Žilina, Odbor KR, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina 

14. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 

Žilina 

15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina  

16. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

17. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 2902/6, 811 06 Bratislava 

18. Okresný úrad Žilina, PLO, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

19. OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina 
 


