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R O Z H O D N U T I E  
 

 

Okresný úrad Bytča, odbor  starostlivosti o životné prostredie  ako príslušný orgán 

štátnej správy  podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti  o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s  

§ 56 písm. b) zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon ) vydáva podľa § 7 ods. 5  cit. zákona na základe 

oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce 

Kotešová“, ktoré predložil obstarávateľ Obec Kotešová, 013 61 Kotešová,  IČO 00321 389  

v zastúpení starostom obce   PhDr. Mgr.  Petrom Mozolíkom   po ukončení zisťovacieho 

konania toto rozhodnutie:     

 

Strategický dokument „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Kotešová“ 

obstarávateľa , IČO 00321389, ktorý je územnoplánovacou dokumentáciou  podľa § 5 zákona 

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

zákonov a územnoplánovacou dokumentáciou podľa § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov   

 

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

 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto 

možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. 

 

O D Ô V O D N E N I E  

 

Obstarávateľ Obec Kotešová ,  013 61 Kotešová, IČO 000321389, v zastúpení  starostom 

obce PhDr. Mgr.  Petrom Mozolíkom    predložil Okresnému úradu Bytča, odboru starostlivosti 

o životné prostredie  (ďalej len „OÚ Bytča, OSZP") podľa § 5 zákona  dňa 19. 08. 2022  

oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce 

Kotešová „ (ďalej ZaD č. 3 ÚPN  - O Kotešová)“.  
Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Zmeny a Doplnky č. 3 



Územného plánu obce Kotešová“, existujúcej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je 

Územný plán obce Kotešová.  
 

 

Platný územný plán obce Kotešová  bol schválený  Uznesením Obecného  zastupiteľstva 

v Kotešovej  č. 17/2009  zo dňa 19. 06. 2009, v znení schválených Zmien a Doplnkov  č. 1 

a č.2.  

 

Dôvodom  pre  obstaranie Zmien  a   doplnkov č.3 ÚPN O Kotešová  bola  potreba   pre rozvoj 

nových plôch bývania a požiadavka vyplývajúca z ustanovenia § 30 zák. č. 50/76 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, t.j. obstarať ZaD ÚPN O na 

zosúladenie s ÚPN – VÚC resp. so zmenami a doplnkami ÚPN – VÚC Žilinského kraja.  

 

 

Zmeny a doplnky č. 3  ÚPN – O Kotešová  zahŕňajú nasledovné  hlavné ciele :  

 aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce v súlade  so súčasnými 

potrebami jej rozvoja ,   

 vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj funkcie bývania v rodinných domoch vo väzbe na 

existujúce  zastavané územie obce,  

 vytvoriť podmienky pre dobudovanie základného občianskeho vybavenia obce 

 vytvoriť podmienky pre dobudovanie dopravného a technického vybavenia  na 

navrhovaných plochách 

 riešiť optimálny spôsob využitia  a usporiadania riešeného územia  v súlade s princípmi 

trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia 

 regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy na území obce 

 stanoviť plochy  pre verejnoprospešné stavby  

 

Z vyššie uvedených dôvodov vyplynula pre obec Kotešová  ako obstarávateľa 

územnoplánovacej dokumentácie, potreba aktualizácie Územného plánu obce     formou ZaD 

č. 3 ÚPN-O Kotešová .  

 

ZaD č.3  ÚPN-O Kotešová sú   vypracované v súlade s ustanoveniami  § 11 a § 31   zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov 

(Stavebný zákon) a s §17 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 

a územnoplánovacej dokumentácii v členení na textovú a grafickú časť.   

 

Textová časť obsahuje : 

 

a) základné údaje 

b) riešenie Zmien a Doplnkov územného plánu  

c) doplňujúce údaje 

d) doplňujúce údaje 

  

  Grafická časť obsahuje: 

a) výkres širších vzťahov – M 1:50 000 

b) komplexný výkres priestorového usporiadania , funkčného využívania, ochrany prírody 

a tvorby krajiny – M 1 : 5000 
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    c) výkres verejného dopravného  a technického vybavenia územia M 1 : 5000 

    d) výkres budúceho použitia PP na stavebné  a iné zámery – M 1 :5000 

  

 

Uvažované variantné riešenia:  

 

 ZaD č. 3ÚPN-O Kotešová   je  s poukazom na ustanovenia § 22  až 31 stavebného 

zákona  spracovaná  v jednovariantnom riešení.  

  

Vzťah k iným strategickým dokumentom : 

Pri schvaľovaní ZaD č. 3 ÚPN-O Kotešová  bola rešpektovaná územnoplánovacia 

dokumentácia vyššieho stupňa – platný Územný plán Veľkého územného celku Žilinského  

kraja v znení schválených zmien a doplnkov, platný Územný plán obce Kotešová,  ako aj ďalšie 

strategické dokumenty súvisiace s riešeným územím. 

 

 

Základné údaje o predpokladaných  vplyvoch na životné prostredie   vrátane zdravia  

Požiadavky na vstupy: 

- uvažovať s primeraným záberom poľnohospodárskej pôdy v rozsahu odôvodnených 

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

- neuvažovať so záberom lesných pozemkov 

- rešpektovať ochranné pásma vodných tokov a zdrojov pitnej vody  

- rešpektovať zásady ochrany prírody a tvorby krajiny v riešenom území Zmien 

a Doplnkov 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 Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Kotešová, 

ktorým sa mení a dopĺňa platný Územný plán obce Kotešová v území, vymedzenom ako riešené 

územie predmetných Zmien a Doplnkov. Návrh Zmien a Doplnkov územného plánu 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 Kotešová o záväzných častiach Zmien a Doplnkov 

č. 3 ÚPN-O Kotešová.  

Zmeny a Doplnky č. 3 ÚPN-O Kotešová : 

- navrhujú nové plochy určené pre rozvoj funkcie bývania v lokalitách Nivy, Pri družstve, 

Sedliská, Buková a Oblazov, vo väzbe na zastavané územie obce  

- navrhujú nové plochy určené pre funkciu základného občianskeho vybavenia v lokalitách 

Buková a Pod kanálom 

- navrhujú zmenu funkčného využitia územia z funkcie občianskeho vybavenia na funkciu 

bývania v lokalite Demliniská 
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- navrhujú potrebný záber poľnohospodárskej pôdy v ôsmych lokalitách v celkovom rozsahu 

4,67 ha  

- neuvažujú so záberom lesných pozemkov a rešpektujú ochranné pásma lesa 

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

krajiny 

- rešpektujú regulatívy platného územného plánu obce v oblasti ochrany kultúrnych 

a historických hodnôt 

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

podzemných a povrchových vôd, odpadového hospodárstva a ochrany pred hlukom 

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

ovplyvniť kvalitu životného prostredia  

rešpektujú ochranné pásma vodných tokov 

 

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 

Z návrhu funkčného využitia malých území miestneho významu, určených len pre základné 

funkcie bývania a základného občianskeho vybavenia, ktoré tvoria riešené územie Zmien 

a Doplnku č. 3 ÚPN-O Kotešová je možné predpokladať, že strategický dokument nebude mať 

priame, ani nepriame negatívne vplyvy na životné prostredie obce, ani okolitých katastrálnych 

území. V Zmenách a Doplnkoch 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, určených len pre 

základné funkcie bývania a základného občianskeho vybavenia, ktoré tvoria riešené územie 

Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Kotešová je zrejmé, že výstupy predmetného strategického 

dokumentu nebudú mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva. 

 

Vplyvy na chránené územia: 

Riešené územie Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Kotešová, sa nachádza v prvom stupni ochrany 

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

maloplošné chránené územia Národnej sústavy chránených území, ani Súvislá európska sústava 

chránených území NATURA 2000 – chránené vtáčie územia, ani navrhované územia 

európskeho významu. Riešenie Zmien a Doplnkov zohľadňuje prvky R-USES a ochranné 

pásma vodných tokov na území obce.  

V riešenom území sa nenachádzajú národné kultúrne pamiatky evidované v registri 

nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR, ani žiadne 

evidované archeologické lokality. 

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.  

V riešenom území sa nenachádzajú zdroje pitnej vody, ani prírodné liečivé zdroje a ich OP. 

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

významný vplyv na chránené územia. 
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Možné riziká súvisiaci s uplatňovaním strategického materiálu: 

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

územie Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Kotešová je zrejmé, že uplatnenie strategického 

dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia, ochrany prírody a tvorby 

krajiny a ochrany zdravia. 

 

Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 

Uplatnenie strategického dokumentu nebude mať vplyvy na životné prostredie 

presahujúce štátne hranice. 

 

Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2) písm. b) zmena strategického 

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

odbor starostlivosti o životné prostredie  vykonal podľa § 7 zákona. 

 

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie   

rozoslal oznámenie o strategickom dokumente  podľa § 6, ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska 

dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.  Zároveň dokument zverejnil na 

webovom sídle https: :/ 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. Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, Odbor štátnej geologickej správy listom 

č.j.: 42514/2022   zo dňa 26. 07. 2022  s  nasledovnými pripomienkami: 
     V katastrálnom území obce Kotešová (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza: 
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Kotešová – Sihoť - Oblazov – štrkopiesky a piesky 
(4484)“, ktoré je v evidencii OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o., Bratislava, 
- LNN „Hliník nad Váhom – Sihoť I – štrkopiesky a piesky (4483)“, ktoré je v evidencii 
SLOVŠTRK,s.r.o., Bratislava, 
- LNN „Hliník nad Váhom – Sihoť II – štrkopiesky a piesky (4528)“, ktoré je v evidencii 
SLOVŠTRK, s.r.o., Bratislava, 
- LNN „Kotešová – štrkopiesky a piesky (4624)“, ktoré je v evidencii BEMES, s.r.o., Žilina, 
- LNN „Kotešová II (odhadom – parcely 1906 a 1909) – štrkopiesky a piesky (4530)“, ktoré je 
v evidencii Doprastav, a.s., Bratislava. 
Ložiská nevyhradeného nerastu sú podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku. 
2. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej 
mape. 
Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej 
dokumentácii. 
3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych 
záťaží evidované environmentálne záťaže: 
1. Pravdepodobná environmentálna záťaž 
Názov EZ: BY (013) / Kotešová - skládka PO a KO 
Názov lokality: skládka PO a KO 
Druh činnosti: skládka priemyselného a komunálneho odpadu 
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65) 
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
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2. Pravdepodobná environmentálna záťaž 
Názov EZ: BY (012) / Kotešová - skládka KO II 
Názov lokality: skládka KO II 
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu 
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65) 
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
Záťaž je evidovaná v registri skládok odpadov: Záznamový list 
Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť 
možnosti ďalšieho využitia územia. 
4. V predmetnom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívnych zosuvov, 
potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie 
zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich 
zosuvov. 
Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je 
citlivé na väčšie 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. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o 
zaregistrovaných svahových deformáciách: http:// apl.geology.sk/atlassd/ a 
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ 
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre 
stavebné účely. 
5. 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. 
6. 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 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného 
využitia územia: 
a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky 
stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné 
posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych 
svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. 
b) výskyt stredného radónového rizika. 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 č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 

 

2. Okresný  úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie  - úsek ŠSOH listom OU-BY-

OSZP-2022/000899-2/Cur  zo dňa 05. 09. 2022 za úsek ŠSOH, s odporučením ukončiť 

proces SEA v zisťovacom konaní bez pripomienok. 

       - úsek ŠSOPaK listom OU-BY-OSZP-2022/000896-003 zo dňa 16. 09. 2022 súhlasí za 

rešpektovania nasledovného: 

      a) rešpektovať priestorové regulatívy v schválenej ÚPN O v stavebnom konaní- rozvoj 

výstavby realizovať vo vyznačených lokalitách 
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     b) rešpektovať ustanovenia uvedené v ÚPN - O pri správe vodných tokov a to zachovať 

pobrežné pozemky obojstranne 6,0m od toku Rovnianka 

     c) doplniť do regulatív územného plánu  a v stavebných konaniach dôsledne uplatňovať 

regulatívy ako: „pri odvodňovacích rigoloch podporiť vsakovacie pásy v minimálnych 

šírkach 3 m výsadbou kríkovej a stromovej zelene“ 

      d) nebudovať pozemné stavby a oplotenia na pobrežných pozemkoch vodného toku 

Rovnianka obojstranne 6 m od brehovej čiary a pri prítokoch Rovnianky nezastavať 

pobrežné pozemky obojstranne  5 m od brehovej čiary 

     e) neurbanizovať plochy biokoridorov 

     f) dodržať maximálne % zastavanosti podľa veľkosti plochy od 25 do 35 %. Zvyšok parciel 

ponechať ako zeleň záhrad a stromov 

     g) využívať pri výsadbe nových stromov, zelených pásov  alebo vsakovacích pásov 

geograficky pôvodné druhy 

     h) navrhovať na parcelách vodozádržné prvky (nádrže na vodu, dažďové záhrady) 

s ohľadom na rozumné hospodárenie s vodou v krajine 

     i) zvoliť pri budovaní verejného osvetlenia ako aj osvetlenia jednotlivých parciel svietidlá , 

ktoré nebudú spôsobovať svetelné znečistenie – svetlo nasmerovať tak, aby svietilo iba na 

miesta, ktoré majú byť osvetlené, nakoľko tieto vplývajú negatívne na mnohé druhy vtákov 

(dezorientácia pri letoch v noci,  zmena životného rytmu , narušenie schopnosti vykonávať 

migráciu na veľké vzdialenosti.     

    - úsek ŠVS listom č. OU-BY-OSZP-2022/000848-002 zo dňa 05. 09. 2022 súhlasí za 

dodržania nasledovného:      

      a)Rešpektovať inundačné územie podľa § 20 ods. 5 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred 

povodňami v znení neskorších predpisov pri plánovanej výstavbe - nové plochy bývania. 

      b)  Zosúladiť výstavbu, výrobné, dopravné a iné záujmy či činnosti s požiadavkami 

platnej vodnej legislatívy a STN.  

    c)  Zabezpečiť ochranu vôd, podmienok ich tvorby, výskytu a prirodzenej akumulácie vôd.  

   d)  Zachovať prirodzený charakter vôd a plánovaným rozvojom obce neohroziť kvalitu 

podzemných ani povrchových vôd.  

    e)  Všetky činnosti realizovať v súlade s environmentálnymi cieľmi, aby sa zabezpečilo 

trvalo udržateľné využívanie vôd.  

    f)  Zabezpečiť existenciu splaškovej kanalizácie v predmetných lokalitách z dôvodu 

ochrany podzemných vôd, nakoľko plánovanou činnosťou dôjde k navýšeniu plôch na 

bývanie.  

   g) Realizovať opatrenia na zadržanie dažďových vôd z povrchového odtoku v území tak, 

aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej 

zástavby     a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipientoch. Zachovanie retenčnej 

schopnosti územia.      

 

3. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pozemkový  listom č.j.: OU-

ZA-OOP6-2022/042653-2/SUR zo dňa 04. 10. 2022 nebude mať  pripomienky 

k predmetnému strategickému dokumentu a nebude nepožadovať  posudzovanie  v zmysle 

zákona č. 24/2006Z.z. za splnenia nasledovných požiadaviek: 

         a) zapracovanie zo záväznej časti ZaD č.3 ÚPN- O požiadavky správcu 

hydromelioračných zariadení 

          b) Vyhodnotiť percentuálne zastavanosť lokalít v platnom ÚPN- O a zmenách  

a doplnkoch č. 1 a 2.   
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          c) Uviesť názov  kapitoly p) str. 22  v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky č. 508/2004 Z. z., 

ktorou sa vykonáva § 27 zákona (ďalej len „vyhlášky“) – Vyhodnotenie dôsledkov 

stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde. 

 

Taktiež dal do pozornosti chybu v písaní str. 23 prvý odstavec, druhý riadok (nie Tieto lokality 

sú vyhodnotené..., ale Táto lokalita je vyhodnotená...) nakoľko sa jedná o 1 lokalitu navrhovanú 

na zmenu funkcie. 

Návrh Z a D č. 3 ÚPN-O podlieha v zmysle § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o 

ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) posúdeniu z hľadiska ochrany PP a 

vydaniu súhlasu podľa § 13 zákona.  

     .   

4 . Okresný  úrad Bytča, odbor krízového riadenia   listom OU-BY-OKR-2022/000867-2  zo 

dňa 09. 09. 2022 súhlasí so zámerom.  

 

5. Okresný  úrad  Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii listom č..: OU-ZA-

OCDPK-2022/042133/2/ŠPA zo dňa 26. 08. 2022 s nasledovnými požiadavkami: 

     a) rešpektovať aktuálny ÚPN VÚC Žilinského kraja 

     b) dopravné napojenia, navrhované cesty, cyklistické a pešie trasy, statickú dopravu  je 

potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN  a technickými predpismi 

     c) na ochranu diaľnice, ciest, miestnych ciest  a premávky na nich mimo sídelného útvaru 

obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce rešpektovať 

cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

v znení neskorších predpisov  a vyhlášky č. 35/1984 Zb. , ktorou sa vykonáva zákon 

o pozemných komunikáciách (cestný zákona) 

      d) rešpektovať umiestnenie, funkciu , ochranné pásmo ako aj rozvojové zámery cesty  II/507 

a II/541 

       e) akékoľvek zámery vo vzťahu k ceste  II/507 a II/541  je potrebné konzultovať  s jej  

správcom  – Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja  a rešpektovať v plnom 

rozsahu ich pripomienky uvedené v stanovisku 

 

6. Dopravný  úrad Bratislava listom č. 19677/2022/rop-004-N/43539 zo dňa 08.09. 2022 –  

neexistujú žiadne vplyvy   , ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené 

podrobnejšie, teda  také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z.z.  

      Dopravný    úrad  vydal k návrhu ZaD č. 3 ÚPN  obce Kotešová obci stanovisko č. 

19677/2022/ROP-003-N/42817 zo dňa 08. 09. 2022, ktoré žiadame v konaní zohľadniť.: 

      Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva 

v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje, že 

lokality  riešené v Zmenách a doplnkoch č. 3 Územného plánu obce Kotešová neovplyvnia 

obmedzenia určené ochrannými pásmami Letiska Žilina. 

Obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem Letiska Žilina (aktualizované na základe 

zmeny ochranných pásiem), však nie sú v predloženej územnoplánovacej dokumentácii 

zapracované dostatočne. Na základe uvedeného žiadame v textovej časti predloženej 

územnoplánovacej dokumentácie nahradiť doterajšie, resp. vrámci zmien a doplnkov  

 

8. strana rozhodnutia č. OU-BY-OSZP-2022/000836-19 



 

navrhované nové znenie obmedzení vyplývajúcich z ochranných pásiem Letiska Žilina 

nasledovným textom: 

„Katastrálne územie obce Kotešová sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Žilina, 

určených rozhodnutím Dopravného úradu č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.03.2017, 

v ochranných pásmach vizuálnych leteckých pozemných zariadení na Letisku Žilina v rozsahu: 

„Ochranné pásmo svetelnej približovacej sústavy„ a „Ochranné pásma svetelnej zostupovej 

sústavy“, určených rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republiky č. 11367/313-3949-

OP/2009 zo dňa 01.02.2010 a v ochranných pásmach rádiových leteckých pozemných zariadení 

– systému zariadení na presné priblíženie na Letisku Žilina v rozsahu: „Ochranné pásma ILS 

LLZ 06“ a „Ochranné pásma ILS GP 06“, určených rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej 

republiky č. 8819/313-2727-OP/2010 zo dňa 20.05.2011, z ktorých vyplývajú nasledovné 

obmedzenia: 

Výškové obmedzenie stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane použitia 

stavebných a iných mechanizmov), porastov a pod., ktoré je stanovené: 

 ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru s obmedzujúcou výškou 

objektov v rozmedzí nadmorských výšok 309,5 – 337,3 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúca 

výška stúpa v sklone 1:50 /2 %/ v smere vzletu z dráhy 24, 

 ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru s obmedzujúcou výškou 

objektov v rozmedzí nadmorských výšok 311,0 – 346,3 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúca 

výška stúpa v sklone 1:40 /2,5 %/ v smere vzletu dráhy 06, 

 ochrannými pásmami prechodových plôch s obmedzujúcou výškou objektov v rozmedzí 

nadmorských výšok 309,5 – 355,0 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúca výška stúpa v sklone 

1:7 /14,3 %/ v smere od letiska, 

 ochranným pásmom svetelnej približovacej sústavy s obmedzujúcou výškou objektov                     

v rozmedzí nadmorských výšok 309,5 – 349,3 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúca výška 

stúpa v smere od letiska, 

 ochranným pásmom svetelnej zostupovej sústavy s obmedzujúcou výškou objektov                 

v rozmedzí nadmorských výšok 311,0 – 402,2 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúca výška 

stúpa               v smere od letiska, 

 ochranným pásmom vnútornej vodorovnej roviny s výškovým obmedzením objektov 

nadmorskou výškou 355,0 m n.m.Bpv, 

 ochranným pásmom kužeľovej plochy s obmedzujúcou výškou objektov v rozmedzí 

nadmorských výšok 355,0 – 419,0 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúca výška stúpa v sklone 

1:20 /5 %/ v smere od letiska, 

Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, je záväzná výška stanovená ochranným pásmom 

s nižšou hodnotou. Nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia 

nestavebnej povahy bez súhlasu Dopravného úradu.  

V časti katastrálneho územia obce Kotešová, kde už terén tvorí prekážku na ochranné 

pásmo vnútornej vodorovnej rovbiny alebo kužeľovej plochy, je obmedzujúca výška 15 m nad 

pôvodným terénom, zároveň však objekt s touto výškou nesmie presiahnuť nadmorskú výšku 

570 m n.m.Bpv. V blízkosti ochranného pásma vnútornej vodorovnej roviny alebo kužeľovej  
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plochy môže byť pri posudzovaní prekážok použitý princíp tesnej blízkosti. V ostatnej časti 

katastrálneho územia je maximálna výška stavieb a zariadení nestavebnej povahy stanovená 

ochrannými pásmami.  

Ďalšie obmedzenia sú stanovené: 

 ochranným pásmom zo zákazom stavieb. V tomto ochrannom, pásme je zakázané: 

zriadiť stavby a umiestniť a prevádzkovať zariadenia nestavebnej povahy, rozširovať 

existujúce stavby a zariadenia nestavebnej povahy, trvalo alebo dočasne umiestniť 

alebo prevádzkovať pevné alebo mobilné prostriedky a zariadenia, zvyšovať alebo 

znižovať terén spôsobom, ktorým by sa narušila plynulosť povrchu, vysádzať a nechať 

rásť porasty, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky,  

 ochranným pásmom s obmedzením stavieb nadzemných vedení elektrického prúdu 

vysokého napätia a veľmi vysokého napätia. V tomto ochrannom pásme je zakázané 

umiestňovať nadzemné vedenia elektrického prúdu zvlášť vysokého napätia, vysokého 

napätia, veľmi vysokého napätia a trakčného vedenia okrem prípadov, keď by Dopravný 

úrad na základe posúdenia rozhodol, že je nové, rozširované alebo prekladané vedenie 

tienené iným existujúcim vedením alebo neodstrániteľnou prekážkou alebo letecko-

prevádzkovým posúdením bude preukázané, že vedenie nepriaznivo neovplyvní 

bezpečnosť a plynulosť leteckej prevádzky, 

 ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám. V tomto ochrannom 

pásme je zakázané umiestniť a používať nebezpečné a klamlivé svetlá, povrchová 

úprava objektov  

a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou; externé osvetlenie 

objektov, spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod. musí byť 

riešené svietidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na osvetľovanú plochu 

a nemôže spôsobiť oslepenie alebo odpútanie pozornosti posádky lietadiel alebo podať 

klamlivú informáciu pre pilota; zakázané je použitie silných svetelných zdrojov, ktoré 

by mohli ohroziť let lietadla, 

 vnútorným ornitologickým ochranným pásmom. V tomto ochrannom pásme je vylúčené 

vykonávať činnosti a zriaďovať stavby a prevádzky, ktoré by mohli zvýšiť výskyt vtáctva 

v okolí letiska; ďalej je zakázané zriaďovať skládky, stohy, siláže a režim obrábania 

pôdy musí byť dohodnutý s prevádzkovateľom letiska,   

 vonkajším ornitologickým ochranným pásmom. V tomto ochrannom pásme je zakázané 

najmä vytvárať vodné plochy, štrkoviskové jamy zaplnené spodnou vodou, čističky 

odpadových vôd, silážne žľaby a jamy, otvorené hnojiská, hydinárne, bažantnice, 

sústredené chovy dobytka, strediska zberu a spracovanie biologických odpadov, 

poľnohospodárske stavby a vykonávanie činností, ktoré by mohli spôsobiť nadmerný 

výskyt vtáctva v okolí letiska alebo ktoré by mohli mať negatívny vplyv na letovú 

prevádzku na letisku alebo v jeho okolí. Umiestnenie stavieb alebo vykonávanie činností 

vo vonkajšom ornitologickom ochrannom pásme je možné povoliť iba na základe 

dohody s prevádzkovateľom letiska a po prijatí opatrení na obmedzenie výskytu 

živočíchov v tomto ochrannom pásme, 
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 ochranným pásmom bez laserového žiarenia. V tomto ochrannom pásme nesmie úroveň 

vyžarovania prekročiť hodnotu 50nW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne 

rušenie letovej posádky lietadla, 

 kritickým ochranným pásmom proti laserovému žiareniu. V tomto ochrannom pásme sa 

zakazuje najmä umiestňovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenie, ktorého 

úroveň vyžarovania je vyššia ako 5 µW/cm2, ak by takéto zariadenie mohlo spôsobiť 

doznievanie zrakového vnemu alebo oslepenie prudkým jasom pilota a mohla byť 

ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky, 

 ochranným pásmom kurzového presného približovacieho rádiomajáka ILS LLZ 06. 

Ochranné pásma ILS LLZ sa skladajú z troch sektorov A, B a C. V týchto ochranných 

pásmach je zakázané: 

Sektor A  - v kritickom priestore LLZ (CA LLZ) umiestňovať akékoľvek stavby a 

zariadenia nestavebnej povahy, vykonávať zmeny terénu a vysádzať a nechať rásť 

kroviny a stromy,  

Sektor B  - v citlivom priestore LLZ (SA LLZ) umiestňovať stavby a zariadenia 

nestavebnej povahy, s výnimkou zariadení nevyhnutných pre potreby zabezpečenia 

leteckej prevádzky.                     V časti za anténnym systémom LLZ môžu byť umiestnené 

nevyhnutne nutné objekty pre prevádzku LLZ (napr. domček, resp. kontajner 

s elektronikou LLZ), 

Akúkoľvek činnosť v priestoroch sektorov A a B je možné vykonávať len s vedomím                            

a súhlasom prevádzkovateľa zariadenia. 

Sektor C  - v priestore s obmedzením výstavby LLZ (BRA LLZ) umiestňovať stavby 

a zariadenia nestavebnej povahy s obsahom kovových konštrukcií, s výnimkou zariadení 

nevyhnutných pre potreby zabezpečenia leteckej prevádzky.  

Umiestňovanie stavieb a zariadení nestavebnej povahy v sektore C podlieha súhlasu 

prevádzkovateľa zariadenia. 

 ochranným pásmom zostupového presného približovacieho rádiomajáka ILS GP 06. 

Ochranné pásma ILS GP sa skladajú z dvoch sektorov B a C. V týchto ochranných 

pásmach je zakázané: 

Sektor B - v citlivom priestore GP (SA GP) umiestňovať akékoľvek stavby vrátane 

komunikácií, kovové ploty a iné kovové konštrukcie; vysádzať a nechať rásť kroviny 

a stromy; umiestňovať iné pevné objekty s výškou viac ako 60 cm nad terénom. 

Akúkoľvek činnosť v priestore B je možné vykonávať len s vedomím a súhlasom 

prevádzkovateľa zariadenia, 

Sektor C - v priestore s obmedzením výstavby GP (BRA GP) umiestňovať stavby 

a zariadenia nestavebnej povahy s obsahom kovových konštrukcií, s výnimkou zariadení 

nevyhnutných pre potreby zabezpečenia leteckej prevádzky. Umiestňovanie stavieb 

a zariadení nestavebnej povahy v sektore C podlieha súhlasu prevádzkovateľa 

zariadenia. 

 ochranným pásmom nesmerového rádiomajáka (NDB 1. km). Ochranné pásmo NDB sa 

skladá z troch sektorov A, B a C. V týchto sektoroch je zakázané: 

Sektor A (polkruh s polomerom 25 m so stredom vo vzťažnom bode NDB) – zriadiť  
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stavby a umiestniť a prevádzkovať zariadenia nestavebnej povahy, rozširovať existujúce 

stavby a zariadenia nestavebnej povahy, trvalo alebo dočasne umiestniť alebo 

prevádzkovať pevné alebo mobilné prostriedky a zariadenia, zvyšovať alebo znižovať 

terén spôsobom, ktorým by sa narušila plynulosť povrchu, vysádzať a nechať rásť 

stromy, kry a iné porasty, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky 

a umiestňovať iné objekty tvoriace prekážku, s výnimkou objektov, zariadení a činností, 

ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú činnosť zariadenia, 

Sektor B (zrezaný kužeľ s polomermi 25 m a 100 m so stredom vo vzťažnom bode NDB) 

– umiestňovať stavby a zariadenia s kovovou konštrukciou, kovové konštrukcie a iné 

kovové objekty. Umiestňovať stavby, uskutočňovať zmeny dokončených stavieb, najmä 

prístavbu a nadstavbu, umiestňovať zariadenia a konštrukcie nestavebnej povahy 

a uskutočňovať ich zmeny je možné len v prípade, že neprekročia kužeľovú plochu so 

základňou totožnou s obvodom sektoru A, stúpajúcu smerom od zariadenia v pomere 

1:15, 

Sektor C (zrezaný kužeľ s polomermi 100 m a 250 m so stredom vo vzťažnom bode NDB) 

– umiestňovať stavby, uskutočňovať zmeny dokončených stavieb, najmä prístavbu 

a nadstavbu, umiestňovať zariadenia a konštrukcie nestavebnej povahy, nadzemné 

konštrukcie vedení a uskutočňovať ich zmeny, ktoré by prekračovali kužeľovú plochu so 

základňou totožnou s horným obvodom sektora B, stúpajúcu smerom od zariadenia 

v pomere 1:15. 

Minimálna prípustná vzdialenosť nadzemných elektrických vedení od vzťažného bodu 

NDB: 

Oznamovacie vedenie a vedenie NN   100 m 

Vedenie VN do 30 kV     150 m 

Vedenie VN do 110 kV    200 m 

Vedenie VVN nad 300 kV    300 m 

Elektrifikované železnice    200 m 

 ochranným pásmom VHF polohového návestidla 75 MHz. V tomto ochrannom pásme 

nesmú byť umiestnené stavby alebo kovové predmety, ktoré by zasahovali do kužeľovej 

plochy v sklone 1:3 s vrcholom vo vzťažnom bode VHF. Všetky nadzemné vedenia 

oznamovacie a silnoprúdové VN a VVN a elektrifikované železnice musia byť vzdialené 

najmenej 30 m od vzťažného bodu VHF. 

 V zmysle ustanovení § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zákona je Dopravný úrad dotknutým 

orgánom štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy 

v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách a 

zariadeniach, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je 

potrebné požiadať Dopravný úrad o súhlas pri: 

 stavbách a zariadeniach, ktoré by svojou výškou, charakterom alebo prevádzkou mohli 

narušiť obmedzenia určené ochrannými pásmami Letiska Žilina (vrátane ochranných 

pásiem rádiových leteckých pozemných zariadení) a ochrannými pásmami vizuálnych 

leteckých pozemných zariadení, 
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 stavbách a zariadeniach vysokých 100 m a viac nad terénom /§ 30 ods. 1 písm. a) 

leteckého zákona)/,  

 stavbách a zariadeniach vysokých 30 m a viac umiestnených na prírodných alebo 

umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu /§ 30 ods. 1 

písm. b) leteckého zákona/, 

 zariadeniach, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých 

pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV 

a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice /§ 30 ods. 1 písm. c) leteckého zákona/, 

 zariadeniach, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo 

zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje /§ 30 

ods. 1 písm. d) leteckého zákona/.“ 

Dopravný úrad požaduje vykonať úpravu textovej časti a opätovne zaslať dopracovaný 

návrh územnoplánovacej dokumentácie na odsúhlasenie ešte pred jeho schválením 

(dopracovaný návrh je možné zaslať na odsúhlasenie prostredníctvom e-mailu na 

adresu michal.kozuch@nsat.sk). 

Vyjadrenie Okresného úradu: Pripomienky nemajú vplyv na životné prostredie treba ich  

zapracovať do územnoplánovacej dokumentácie a riešiť v rámci stavebného zákona.  

 

7. Regionálny úrad verejného zdravia so sídlom v Žiline listom č. 2690/2022/HŽPZ zo dňa 

07.09.2022 – Preskúmal obsah strategického dokumentu , v ktorom s avyskytujú 

nasledovné chyby:  

      1. na úvodnej strane - Zmeny a doplnky č. 1 

      2. na strane 2 v obsahu v bode B) Riešenie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce 

      3. na strane 4 v bode d) Údaje o súlade riešenia so zadaním pre ÚPN-O Kolesová…. 

      4. na strane 22 v bode p.3) Vyhodnotenie záberov PP - celková výmera lokality v ZaD č.1 

        ÚPN O Kotešová je 17,59 ha. Z toho 4,67 ha predstavuje skutočný (reálny) záber 

        poľnohospodárskej pôdy. 

        Vzhľadom k tomu, že v zverejnenej správe na informačnom portáli rezortu MŽP SR 

„Enviroportál“ sa v správe „zAd 3–SPRAVA.pdf“ nachádzajú vyššie uvedené chyby, 

správny orgán sa obratom vyjadrí až k opravenému dokumentu, ktorý bude zverejnený na 

        informačnom portáli rezortu MŽP SR „Enviroportál“. 
 
Vyjadrenie Okresného úradu Bytča: Uvedené chyby sú chybami v písaní.  
 

  8. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici  listom č. 1974- 3133/2022 zo dňa 06. 09. 2022 

neeviduje v katastrálnom území obce Kotešová žiadne výhradné ložisko nerastných surovín 

s určeným chráneným ložiskovým územím alebo dobývacím priestorom, OBÚ  nemá 

námietky k návrhu strategického dokumentu. 

 

9. Mesto Bytča  listom č. 14949/2022-VaŽP zo dňa 20. 09. 2022 Mesto Bytča k predloženému 

oznámeniu nemá námietky. 

   

10. Obec Kotešová  listom č.: 538/166/2022 zo dňa 15. 09. 2022 –oznámenie bolo zverejnenú 

na úradnej tabuli v dňoch od 25. 08. – 09. 09. 2022. 

.  
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11. Obec Hlboké nad Váhom listom č. OÚHnV114/2022/ SU012zo dňa 08. 09. 2022 bez 

pripomienok.  

 

12. Obec Veľké Rovné listom  č. 615-2/2022 Sv zo dňa 31. 08. 2022 bez pripomienok. 

 

13. Obec Horný Hričov listom č. S2022/00321/03 zo dňa 20. 09. 2022 oznámila zverejnenie 

bez pripomienok občanov. 

 

Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, po 

prihliadnutí na kritériá stanovené zákonom, doručené stanoviská a význam očakávaných 

vplyvov na životné prostredie, dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo 

nepriamych environmentálnych vplyvov činností takého významu, aby bolo potrebné ich 

podrobnejšie analyzovať a strategický dokument ďalej posudzovať. Nepredpokladajú sa 

závažné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia za predpokladu 

dodržiavania všeobecne závažných právnych predpisov a opatrení vyplývajúcich z doručených 

stanovísk uvedených v tomto rozhodnutí.  

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie  ako príslušný orgán sa pri 

rozhodovaní zaoberal pripomienkami uvedenými v stanoviskách dotknutých orgánov a 

akceptoval ich opodstatnené požiadavky a pripomienky. 

V rámci zisťovacieho konania strategického dokumentu vyplynuli nasledovné 

všeobecné odporúčania:  

 Rešpektovať riziká stavebného využitia (zosuvné a potenciálne zosuvné územia, stredné 

a vysoké radónové riziko, environmentálne záťaže)  

 Rešpektovať ochranné pásma ciest 

 Rešpektovať aktuálny ÚPN VÚC Žilinského kraja 

 Rešpektovať pripomienky správcu ciest vo vzťahu k cestám  II/507 a II/541 

 Odstraňovať invázne druhy rastlín mechanickým spôsobom, vylúčiť akékoľvek 

používanie pesticídov 

 Dbať na ochranu jestvujúcej a navrhovanej zelene v zastavaných územiach obce a na 

rozhraní zastavaných a nezastavaných územiach mesta 

 Rešpektovať inudačné územia  a zachovať pobrežné  pozemky toku Rovnianka 

 Dodržať obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem Letiska Žilina a dostatočne ich 

zapracovať do územnoplánovacej dokumentácie    

 Rešpektovať  požiadavky správcu hydromelioračných zariadení 

 Rešpektovať plochy biokoridorov a neurbanizovať ich   

 Zabezpečiť splaškovú kanalizáciu v lokalitách určených pre IBV a HBV 

 Zabezpečiť ochranu vôd, podmienok jej tvory, výskytu a prirodzenej akumulácie vôd  

 Navrhovať vodozádržné prvky pri navrhovanom využívaní parciel   

 Pri budovaní osvetlenia voliť  typ osvetlenia, ktorý nebude spôsobovať svetelné 

znečistenie  

  

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Svoje 

pripomienky neuplatnili  Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie -  ŠSOO,    

Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, Ministerstvo obrany SR,  Krajský 

pamiatkový úrad, Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Okresný úrad Žilina, 

pozemkový a lesný odbor,   Žilinský samosprávny kraj, Obec Dlhé Pole,   Obec Svederník  

a Obec Dolný Hričov v zákonom stanovenej lehote.  Zo strany dotknutej verejnosti neboli  
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doručené žiadne písomné stanoviská. Počas celého procesu posudzovania vplyvov 

strategického dokumentu nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa § 63 zákona EIA. 

 

Záver 
 

Okresný úrad Bytča,  odbor starostlivosti o životné prostredie  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. 

 

Na  základe výsledkov  zisťovacieho konania Okresný úrad Bytča,  odbor starostlivosti o 

životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

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  „Zmeny a Doplnky č. 

3 ÚPN – O Kotešová  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.  

  

 

 

     

          RNDr. Beáta Kocincová 
               vedúca odboru 
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Doručuje sa 

 

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 

1, 812 35 Bratislava  

2. Ministerstvo obrany SR, Správa  nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava 

3. Žilinský samosprávny kraj, Odbor  dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 

09 Žilina 

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

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

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

6. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ŠVS a vybraných 

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

7. Okresný úrad Žilina, odb. opravných prostriedkov, ref. pozemkový, Vysokoškolákov 

8556/33B, 010 08 Žilina 

8. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok 104 , 014 01 Bytča  

9. Okresný úrad Bytča,  odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 01401 Bytča  -

ŠVS, ŠS OH, ŠS OO, ŠSOPaK 

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

Žilina 

11.  Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina  

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

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

14.  Dopravný úrad,   Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

15.  Obvodný banský úrad  v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica  

16.  Mesto Bytča , Mestský úrad , 014 01 Bytča   

17.  Obec Kotešová, Obecný úrad Kotešová, 013 61 Kotešová + mapové podklady 

18. Obec Dlhé Pole  , Obecný úrad Dlhé Pole,  013 32 Dlhé Pole  

19. Obec Svederník, Obecný úrad Svederníki, 013 32 Dlhé Pole 

20. Obec Hlbolké nad Váhom, Obecný úrad Hlboké nad Váhom, 014 01 Bytča 

21. Obec Veľké Rovné, Obecný úrad V. Rovné , 013 62 Veľké Rovné 

22.  Obec Horný Hričov , Obecný úrad H. Hričov ,  013 42 Horný Hričov 

23.  Obec Dolný Hričov , Obecný úrad Dolný Hričov , 013 41 Dolný Hričov  
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