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Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
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Číslo spisu
OU-ZA-OSZP3-2021/037654-028

Žilina
22. 11. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Teplička nad Váhom

Výrok
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 EIA na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny
a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Teplička nad Váhom“, ktoré predložil obstarávateľ: Obec Teplička nad
Váhom, Obecný úrad Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, po ukončení
zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Teplička nad Váhom“, obstarávateľa: Obec
Teplička nad Váhom, Obecný úrad Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 00 648 264

sa nebude posudzovať

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

Odôvodnenie

Obstarávateľ, Obec Teplička nad Váhom, Obecný úrad Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01
Teplička nad Váhom, IČO: 00 648 264 predložil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona EIA dňa 03.09.2021
oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Teplička nad Váhom“.
Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Teplička nad
Váhom“, doplňujúci existujúcu územnoplánovaciu dokumentáciu obce.
Aktualizácia platného Územného plánu obce Teplička nad Váhom, schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva
v Tepličke nad Váhom č. 36/2017 zo dňa 23.5.2017, v znení schválených Zmien a Doplnkov č. 1 a č. 2 ÚPN-O
Teplička nad Váhom. Zmeny a Doplnky č. 3 ÚPN-O Teplička nad Váhom sú obstarávané v súlade s ustanoveniami
§ 30 Zákona č. 50/76 Zb. ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a spracované v súlade s § 12 Vyhlášky
MŽP SR č. 55/2001 Z. z.

I. Textová časť návrhu Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Teplička nad Váhom:

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
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a) Dôvody obstarania ZaD č.3 ÚPN-O
- doplniť nové zámery
- stanoviť funkčnú a priestorovú reguláciu v riešenom území
- vytvoriť legislatívne prostredie pre realizáciu návrhu – upraviť záväznú časť ÚPN
- preveriť nároky na verejnú dopravnú a technickú vybavenosť
- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.
b) Hlavne ciele riešenia
- aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce v súlade so súčasnými potrebami jej rozvoja
- vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj funkcie športu a rekreácie na území obce
- riešiť funkčné využitie plôch pri čerpacej stanici PHM a doplniť zázemie existujúcej Materskej školy
- vytvoriť podmienky pre optimalizáciu dopravného napojenia lokality Priemysel západ na nadradený dopravný
systém
- riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja
a únosnosti územia
- regulovať a koordinovať záujmy a investičné činnosti v území obce
- zabezpečiť ochranu životného prostredia
- zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt a kultúrneho dedičstva
- stanoviť plochy pre ktoré je potrebné obstarať územný plán zóny
- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.
c) Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu
V súčasnosti platný územný plán obce bol schválený uznesením č.36/2017 zo dňa 23.5.2017 (VZN č.4/2017 zo dňa
23.5.2017. V roku 2018 bol ÚPN aktualizovaný Zmenami a doplnkami č.1 ÚPN O Teplička nad Váhom, ktoré boli
schválené uznesením č. 34/2018 zo dňa 27.06.2018. V roku 2019 bol ÚPN aktualizovaný Zmenami a doplnkami č.2
ÚPN O Teplička nad Váhom, ktoré boli schválené uznesením č. 25/2020/3a zo dňa 28.04. 2020.
d) Údaje o súlade riešenia so zadaním
Návrh ZaD č.3 ÚPN O Teplička nad Váhom je vypracovaný v súlade so Zadaním pre ÚPN O Teplička nad Váhom,
ktoré bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom č. 5/2016 zo dňa 10.2.2016.

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE - ZMIEN A DOPLNKOV Č. 3
a) Vymedzenie riešeného územia
1. Lokalita Priemysel západ: dopĺňa sa nové pripojenie do priemyselného územia
2. Lokalita pri ČSPHM: upravuje sa funkčné využitie okolia čerpacej stanice na zmiešané územie určené pre
individuálne bývanie a občiansku vybavenosť
3. Lokalita Školská: zakreslenie súčasného stavu funkčného využitia (MŠ) a doplnenie navrhovaného zázemia MŠ
4. Lokalita Na lán: zväčšenie plochy športu
5. Lokalita Malá Straníková: vymedzenie plôch pre rozšírenie záhradkovej osady
6. Lokalita Pod horou: vymedzenie plochy pre VPS – splašková kanalizácia,
7. Lokalita Zarakytie: definovanie území pre ktoré je potrebné obstarať ÚPN zóny
8. Lokalita Na jame: definovanie území pre ktoré je potrebné obstarať ÚPN zóny
9. Lokalita Na troják: zakreslenie lukostreleckého areálu (OÚ Žilina - zosúladiť so stanoviskom Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky, odbor dopravnej stratégie listom č.j. 44305/2021/OSD/107687 zo dňa 20.09.2021)
10. Lokalita Pri domove pokoja: definuje sa nová verejnoprospešná stavba na ploche Pri Domove pokoja Žofie
Bošniakovej - q) bývanie pre seniorov.
Celková výmera riešeného územia je cca 5,54 ha.

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

c) Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady
Na základe Za D č.5 ÚPN VÚC ŽK sa upravuje v kapitole 4 znenie bodu 4.10 nasledovne: 4. V oblasti usporiadania
územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho fondu: 4.10 prispôsobovať trasy
dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť
a homogénnosť a nezasahovať do bezcestných území v rámci chránených území s 3. a vyšším stupňom ochrany
prírody.
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d) Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy
Riešené lokality sa nachádzajú v zastavanom území obce Teplička nad Váhom, alebo v jeho nadväznosti. Ich vplyvy
nezasahujú do území iných katastrov. Všetky riešené lokality ležia v chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO)
Beskydy - Javorníky a platí tu 1 stupeň ochrany prírody.

e) Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
Koncepcia priestorového usporiadania platného územného plánu obce Teplička sa nemení a doplnené funkcie sú
v súlade zo schváleným Zadaním pre vypracovanie územného plánu obce Teplička. Najväčší funkčný zásah je
navrhovaný v lokalite Malá Straníková, kde je vymedzené územie pre rozšírenie záhradkovej osady, resp. novú
záhradkovú osadu. Formálne to môže byť regulérna záhradková osada aj so štatútom a záhradkovým poriadkom a
členskou základňou. Prípustná je aj menej inštitucializovaná forma v podobe individuálnych záhrad s možnosťou
výstavby záhradných chatiek s obmedzením ich veľkosti.

Vymedzenie častí územia, ktoré je potrebné riešiť v podrobnosti ÚPN zóny
Pôvodne znenie sa ruší a nahrádza sa novým znením: Pre lokality č.7 Zarakytie, č.8a Za ulicou a č.8b Na jame
navrhujeme obstarať územný plán zóny. Dôvodom pre toto rozhodnutie je problematicky spôsob vysporadúvania
pozemkov a možnosť efektívneho využitia územia. V prípade vypracovania ÚPN Z a následne pozemkových úprav
je možnosť zmysluplnejšieho usporiadania zástavby aj zo zreteľom na spravodlivejšie poskytnutie pozemkových
podielov na komunikácie a inžinierske siete.

Zásady pre urbanistickú kompozíciu
Na koniec odstavca sa dopĺňa veta: Pre riešené územie vymedzené v ZaD č.3 ÚPN O Teplička nad Váhom je potrebné
dodržať zásady urbanistickej kompozície navrhovanej v platnom znení ÚPN O Teplička nad Váhom.

f) Návrh funkčného využitia územia
Nové funkčné využitie sa týka iba lokality č.2 pri ČSPHM kde sa upravuje funkčné využitie na zmiešané pre
individuálne bývanie a občiansku vybavenosť, lokality č.4 Na lán kde sa mení individuálne bývanie na plochy športu
a lokality č.5 Malá Straníková kde sa navrhuje poľnohospodársky využívaná plocha na záhradkovú osadu.

g) Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby, rekreácie a zelene
Návrh riešenia bývania
g) 1. Bývanie
Na koniec podkapitoly sa dopĺňa veta: Riešenie ZaD č.3 ÚPN O Teplička nad Váhom má zanedbateľný vplyv na
počet domov, prípade obyvateľov.
g) 2. Občianska vybavenosť
Na koniec podkapitoly sa dopĺňa veta: V rámci návrhu ZaD č.3 ÚPN O Teplička nad Váhom sa dopĺňa občianska
vybavenosť v lokalite č.2 Pri ČSPHM vo forme zmiešanej s bývaním. Zameranie občianskej vybavenosti musí byť
akceptovateľné obytným okolím. V lokalite č.3 - Školská sa navrhuje rozšírenie existujúcej materskej školy vo forme
športových a rozptylových plôch.
g) 3. Výroba
Nerastné suroviny
Bez zmeny
Priemyselná výroba, stavebníctvo, sklady
Bez zmeny.
Poľnohospodárstvo
Bez zmeny
Lesné hospodárstvo
Bez zmien
g) 4. Rekreácia, šport a cestovný ruch
Rekreačné využitie riešeného územia Zahradkárske osady
Na koniec odseku sa dopĺňa veta: V lokalite Malá Straníková vľavo od cesty k lyžiarskym vlekom sa navrhuje
územie súkromných záhrad so záhradnými domčekmi a chatami. Územie umožňuje výstavbu limitovaného počtu
záhradných chatiek a rekreačných chát.
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h) Vymedzenie zastavaného územia obce
Bez zmien

i) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
Pre riešené územie ZaD č.3 platia ochranné pásma uvedené v platnom znení ÚPN O Teplička nad Váhom. Na koniec
kapitoly sa dopĺňa nasledovný text: Ochranné pásmo letiska Žilina Katastrálne územie obce Teplička nad Váhom sa
nachádza v ochranných pásmach letiska Žilina, určených rozhodnutím Dopravného úradu č. 2452/2017/ROP-120-
OP/9575 zo dňa 29.3.2017, z ktorých vyplýva nasledovné obmedzenie stanovené 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.
Dopravný úrad je potrebné požiadať o súhlas pri stavbách a zariadeniach:
- ktoré by svojím charakterom alebo prevádzkou mohli narušiť vyššie popísané ochranné pásma letiska Žilina,
- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom,
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú
100 m a viac nad okolitú krajinu,
- zariadenia, 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,
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a iné silné svetelné zdroje.

j) Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami
j) 1. Záujmy obrany štátu
V riešenom území sa nenachádzajú objekty a zariadenia Ministerstva obrany.
j) 2. Požiarna ochrana
Požiarnu ochranu zabezpečuje Hasičský a záchranný zbor v Žiline v spolupráci s príslušníkmi Dobrovoľnej požiarnej
ochrany obce Teplička nad Váhom. Zdrojom požiarnej vody pre riešené územie bude sieť verejného vodovodu,
alebo odber povrchovej vody z Váhu. Pre riešené územie platia primerane ostatné ustanovenia z ÚPN O Teplička
nad Váhom.
j) 3. Ochrana pred povodňami
Riešené územia ZaD č.3 ÚPN O Teplička nad Váhom ležia v území dostatočne ochránenom pred povodniam.

k) Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny a návrh ochrany kultúrno-historických hodnôt
k) 1. Ochrana prírody a tvorba krajiny
Riešené lokality sa nachádzajú v prvom stupni ochrany podľa § 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, kde platí najnižší 1. stupeň územnej ochrany (tzv. všeobecná ochrana).
Chránené územia národnej siete chránených území
Riešené lokality nezasahujú do týchto území.
Európska sústava chránených území Natura 2000
Riešené lokality nezasahujú do týchto území. Navrhované územia siete Natura 2000 Riešené lokality nezasahujú
do týchto území.
Chránené stromy
Na riešenom území sa chránené stromy nenachádzajú.
Regionálny územný systém ekologickej stability
Riešené lokality ležia mimo záujmovej oblasti prvkov ekologickej stability.
k) 2. Ochrana kultúrneho dedičstva
Vznik a vývoj obce
V zmysle platného ÚPN O Teplička nad Váhom
Kultúrne pamiatky
Archeologické lokality
V riešenom území nie sú evidované archeologické lokality. Vzhľadom na existenciu viacerých archeologických
lokalít v katastri obce Teplička nad Váhom je možný výskyt dosiaľ neobjavenej archeologickej lokality.
Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky
V riešenom území sa nenachádzajú národné kultúrne pamiatky.
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l) Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
l) 1. Doprava a dopravné zariadenia
l) 1.1. Napojenie riešeného územia na nadradenú dopravnú sieť
Bez zmeny
l) 1.2. Železničná doprava
Bez zmeny
l) 1.3. Organizácia dopravy, dopravný systém
Lokalita č.1 je riešená na základe DÚR „Hala pre stanicu technickej kontroly, emisnej kontroly a kontrolu originality
vrátane výhľadového riešenia“ (ďalej STK, EK a KO), kde sa uvažuje s dopravným pripojením areálu na cestu
II/583A prostredníctvom úrovňovej kolmej stykovej križovatky. Cesta II/583A sa v priestore križovatky pre
napojenie haly STK, EK a KO vrátane jej výhľadového riešenia (pre zónu V2 – priemysel západ v zmysle ZaD
č.2 Teplička nad Váhom) rozšíri JZ smerom o ďalšie dva jazdné pruhy tak, aby bolo možné na hlavnej ceste
II/583A zabezpečiť bezkolízne odbočovanie vpravo (ku hale) a priebežné pokračovanie v smere Žilina – Terchová,.
Z opačného smeru Terchová – Žilina vytvorenie samostatného pruhu pre odbočovanie vľavo (ku hale) a pre výjazd z
areálu vytvorenie samostatného pripájacieho pruhu pre odbočenie do priebežného priameho jazdného pruhu v smere
na Terchovú. Vo výhľade po šírkovom usporiadaní II/583A a transformácií na cestu I/18 sa križovatka upraví tak, aby
umožňovala len pravé odbočenie (z cesty I/18 do areálu – smer od Žiliny) a len pravé pripojenie (z areálu na cestu I/18
- smer Terchová). Odbočovanie vľavo (ku hale) zo smeru od Terchovej bude zrušené. Navrhované križovanie spĺňa
požiadavky STN 736110 týkajúce sa vzájomných vzdialeností križovatiek na zberných komunikáciách (II/583A –
150 až 300m, vo výhľade I/18 – 300 až 500m) .
l) 1.4. Rozvoj prepravných vzťahov a ich objemov
Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom
l) 1.5. Hromadná autobusová doprava
Lokality riešené v ZaD č.3 sú v dostupnosti SAD do 15 minút.
l) 1.6. Cyklistická doprava
Lokality riešené v ZaD č.3 sú v dostupnosti siete existujúcich a navrhovaných cyklotrás.
l) 1.7. Peší pohyb
Dopĺňa sa text na konci podkapitoly:
V lokalitách riešených v ZaD č.3 je potrebné v miestach, kde dochádza k zvýšenému pohybu automobilov uvažovať
o segregácii pešej a automobilovej dopravy.
l) 1.8. Statická doprava, parkovanie a odstavovanie vozidiel
Dopĺňa sa text na konci podkapitoly:
V areáli komplexného pracoviska STK a KO Teplička nad Váhom (Priemysel Západ) je navrhnutých v zmysle STN
73 6110/Z1 a Z2 celkovo 24 parkovacích státí, z ktorých 18 kolmých státí je pre osobné automobily, 2 kolmé státia
budú slúžiť pre osoby so zdravotným postihnutím a 4 pozdĺžnych parkovacích státí pre veľké nákladné vozidlá.
Vzhľadom na rozlohu riešeného areálu je do budúcna možné kapacity parkovacích stojísk ešte navýšiť.
l) 1.9. Vodná doprava
Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom
l) 1.10. Dopravné zariadenia
Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom
l) 1.11. Letecká doprava
Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom
l) 1.12. Značené pešie turistické trasy
Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom
l) 1.13. Vplyv dopravy na územie obce, ochranné a hlukové pásma
Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom
l) 1.14. Zásady rozvoja dopravy
V riešenom území je potrebné rešpektovať regulatívy z platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom.
l) 2. Vodné hospodárstvo
l) 2.1. Zásobovanie pitnou vodou
Širšie vzťahy
Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom
Súčasný stav
Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom
Návrh
Na koniec kapitoly sa dopĺňa:
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V ZaD č.3 ÚPN O Teplička nad Váhom sa nenavrhuje rozšírenie rozvodov vody a nevznikajú nároky na pitnú
vodu okrem tých, ktoré boli rámcovo definované v platnom ÚPN. V lokalite 5. Malá Straníková sa navrhuje územie
pre záhradkárov. Vzhľadom na charakter funkčného využitia a to že väčšia časť územia je nad úrovňou vodojemu
neuvažuje sa so zásobovaním pitnou vodou. Potrebu vody si záhradkári budú riešiť vlastnými, alebo združenými
studňami.
Ostatné bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom.
Potreba požiarnej vody
Bez zmeny
l) 2.2. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
Stav
V zmysle platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom
Návrh
Splašková kanalizácia
Na koniec odstavca sa dopĺňa:
V ZaD č.3 ÚPN O Teplička nad Váhom sa navrhuje rozšírenie splaškovej kanalizácie v lokalite č.6 Pod horou. Jedná
sa o vetvu gravitačnej kanalizácie z objektov, ktoré sú nižšie položené a bolo by potrebné technicky a ekonomicky
náročné prečerpávanie. Ostatné lokality už majú možnosť na odkanalizovanie riešenú v platnom ÚPN O Teplička
nad Váhom. V lokalite 5. Malá Straníková sa navrhuje územie pre záhradkárov. Vzhľadom na charakter funkčného
využitia sa neuvažuje so zásobovaním pitnou vodou a preto ani s kanalizáciou. V blízkosti lokality sa nachádza
kanalizácia, ktorá by potenciálne mohla slúžiť na odvádzanie splaškových vôd z územia. Potrebu odvádzania
splaškovej vody si záhradkári budú riešiť vlastnými žumpami. Ň
Dažďová kanalizácia
Na koniec odstavca sa dopĺňa:
V súvislosti s návrhom záhradkovej osady v lokalite 5. Malá Straníková sa doporučuje 100% dažďovej vody so
striech záhradných chatiek akumulovať v nádržiach a spätne využívať na zavlažovanie v čase sucha.
Ostatné riešené lokality v zmysle platného ÚPN O Teplička nad Váhom.
l) 2.3. Ochrana územia pred povodňami
V zmysle platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom
l) 3. Zásobovanie elektrickou energiou
l)3.1. Súčasný stav
Širšie vzťahy
Bez zmeny
l)3.2. Návrh
Riešené územie
Na koniec odstavca sa dopĺňa: V ZaD č.3 ÚPN O Teplička nad Váhom sa nenavrhuje rozšírenie elektrických vedení
vysokého napätia. Doplnenie NN sietí bude realizované v lokalite 5. Malá Straníková pripojením na existujúce NN
rozvody.
Ostatné lokality boli už riešené v platnom ÚPN O Teplička nad Váhom.
l) 3.3. Návrh riešenia elektrifikácie
Trafostanice
Bez zmeny
VN 22 kV vedenia
Bez zmeny
Sekundárny rozvod
Pre riešené lokality platia ustanovenia v zmysle platného ÚPN O Teplička nad Váhom.
l) 3.4. Ochranné pásma
Bez zmeny
l) 4. Zásobovanie plynom
V ZaD č.3 ÚPN O Teplička nad Váhom sa nenavrhuje rozšírenie plynovodov ani miesta s vyššou spotrebou plynu.
l) 5. Zásobovanie teplom
Pre lokality riešené v ZaD č.3 ÚPN O Teplička nad Váhom platia ustanovenia z platného ÚPN.
Lokality
Ochranné pásma
Bez zmeny
l) 6. Elektronické komunikačné siete
Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom
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l) 7. Civilná ochrana
Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom

m) Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
Na celé územie riešené v ZaD č.3 sa vzťahujú ustanovenia platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom .

n) Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov
Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom.

o) Vymedzenie plôch vyžadujúcich si zvýšenú ochranu
Bez zmeny v zmysle platného znenia ÚPN O Teplička nad Váhom.

p) Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej a lesnej pôde

p) 1. Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy
Celkovo sa predpokladá rozvoj na ploche 5,54 ha, z toho skutočne zaberaná poľnohospodárska pôda tvorí 1,11 ha.
Do zoznamu najkvalitnejšej pôdy z uvedenej plošnej výmery pôdy patrí 0,46 ha.
p) 2. Vyhodnotenie záberov lesnej pôdy
V ZaD č.3 nedochádza k záberom lesných pozemkov.

q) Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a
územnotechnických dôsledkov

Navrhované úpravy a doplnenia umožnia efektívnejšie využitie územia, rozšíria ponuku služieb a občianskej
vybavenosti tak vo forme komerčno-obchodnej ako aj športovo-rekreačnej. Rozvoj sa realizuje na úkor
poľnohospodárskej pôdy, ktorá je v súčasnosti bez intenzívneho využitia.

r) Návrh záväznej časti
príloha č.1

C) DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
D) DOKLADOVÁ ČASŤ

GRAFICKÁ ČASŤ

1.Výkres širších vzťahov M 1 : 50 000
2.Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS M 1 : 10 000
3.Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného
využívania zastavaného územia a rozvojových plôch s vyznačenou
záväznou časťou riešenia a VPS M 1 : 5 000
4.Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia M 1 : 10 000
5.Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo M 1 : 10 000
6.Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - energie, telekomunikácie M 1 : 10 000
7.Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov
na poľnohospodárskej a lesnej pôde M 1 : 10 000
8.Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny M 1 : 10 000

Požiadavky na vstupy

Vstupom pre spracovanie Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Teplička nad Váhom boli:
- požiadavky fyzických a právnických osôb a samotnej obce Teplička nad Váhom na aktualizáciu platného územného
plánu obce
- platný Územný plán obce Teplička nad Váhom schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Tepličke nad
Váhom č. 36/2017 zo dňa 23.5.2017 v znení schválených Zmien a Doplnkov č. 1 a č. 2 ÚPN-O Teplička nad Váhom.
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- aktualizované podklady a informácie o území vrátane požiadaviek na jeho riešenie vyplývajúcich zo strategických
dokumentov súvisiacich s riešeným územím
Pri spracovaní Návrhu Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Teplička nad Váhom 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.
- neuvažovať so záberom lesných pozemkov, rešpektovať ochranné pásmo lesa
- rešpektovať prvky ÚSES na území obce
- rešpektovať zásady ochrany prírody a tvorby krajiny
- rešpektovať zásady ochrany životného prostredia
- nenavrhovať novú výstavbu v inundačnom území vodných tokov
- rešpektovať existujúce trasy a zariadenia nadradenej dopravnej a technickej infraštruktúry
- uvažovať so zabezpečením dopravného a technického vybavenia na navrhovaných rozvojových plochách.
Údaje o výstupoch

Výstupom procesu obstarávania je Návrh Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Teplička nad Váhom, ktorým sa mení a
dopĺňa platný Územný plán obce Teplička nad Váhom na plochách vymedzených 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 Teplička nad
Váhom o záväzných častiach Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Teplička nad Váhom.

Zmeny a Doplnky č. 3 ÚPN-O Teplička nad Váhom:

- navrhujú plochy pre rozvoj zmiešanej funkcie občianskeho vybavenia a bývania v lokalite pri čerpacej stanici PHM
s predpokladaným záberom poľnohospodárskej pôdy v rozsahu 0,46 ha, vo väzbe na existujúce obytné územie
- navrhujú plochy pre rozvoj funkcie športu, s predpokladaným záberom poľnohospodárskej pôdy v rozsahu 0,31
ha, vo väzbe na existujúce a navrhované plochy športovísk
- navrhujú plochy pre rozšírenie existujúcej záhradkárskej osady s predpokladaným záberom poľnohospodárskej
pôdy v rozsahu 0,31 ha
- navrhujú doplnenie vybavenosti Materskej školy s predpokladaným záberom poľnohospodárskej pôdy v rozsahu
0,03 ha
- navrhujú optimalizáciu dopravného napojenia lokality Priemysel západ na nadradený dopravný systém
- vymedzujú verejnú kanalizáciu a bývanie pre seniorov ako verejnoprospešné stavby
- stanovujú plochy, pre ktoré je potrebné obstarať územný plán zóny
- rešpektujú regulatívy platného územného plánu obce v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny
- rešpektujú 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
- rešpektujú ochranné pásma vodných tokov a ochranné pásmo vodných zdrojov II. stupňa
- neuvažujú s realizáciou takých terénnych úprav, ktoré by mali za následok negatívny zásah do krajiny.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Z návrhu funkčného využitia malých území miestneho významu, ktoré tvoria riešené územie Zmien a Doplnkov č. 3
ÚPN-O Teplička nad Váhom je zrejmé, 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 zachovanie
stavu životného prostredia v obci.

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

Z návrhu funkčného využitia malých území miestneho významu, ktoré tvorí riešené územie Zmien a Doplnkov
č. 3 ÚPN-O Teplička nad Váhom a ich umiestnenia vo vzťahu k obytnému územiu obce je zrejmé, že výstupy
predmetného strategického dokumentu nebudú mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.
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Vplyvy na chránené územia

Celé riešené územie Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Teplička nad Váhom 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 Súvislá európska sústava chránených území NATURA 2000 –
chránené vtáčie územia a navrhované územia európskeho významu. Riešené územie Zmien a Doplnkov ÚPN-O
nezasahuje do genofondových lokalít, biotopov a biocentier regionálneho a nadregionálneho významu. Prvky ÚSES
v riešenom území sú v Návrhu rešpektované.
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.
Riešené územie nezasahuje do územia Chránenej vodohospodárskej oblasti, nenachádzajú sa tu zdroje pitnej vody,
ani prírodné liečivé a prírodné minerálne zdroje. Ochranné pásmo vodného zdroja II. stupňa, ktoré svojim zasahuje
do riešeného územia je v Návrhu rešpektované.
Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že predmetný strategický dokument nebude mať vplyv na chránené
územia.

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu

Z návrhu funkčného využitia malých území miestneho významu, ktoré tvoria riešené územie Zmien a Doplnkov č.
3 ÚPN-O Teplička nad Váhom a ich umiestnenia 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) strategický dokument uvedený v odseku 1, ktorý
určuje využitie malých území na miestnej úrovni podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Žilina, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vykonal
podľa § 7 zákona EIA.

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 EIA
na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. Zároveň dokument zverejnil na
webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemneho-plánu-obce-teplicka-nad-
vahom- a informáciu o začatí procesu zisťovacieho konania aj na webovom sídle a verejnej tabuli okresného úradu.

V súlade s § 6 ods. 4 zákona EIA a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská
tieto subjekty, ktorých stanoviská predkladáme v skrátenej forme:

1. Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej
správy listom č.j.: 5494/2021-5.3 50756/2021 zo dňa 21.09.2021 zaslal nasledovné stanovisko:

1. V katastrálnom území obce Teplička nad Váhom (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov
tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť
v územnoplánovacej dokumentácii.
2. V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidovaná
environmentálna záťaž:
Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ: ZA (014) / Teplička nad Váhom - neriadená skládka TKO
Názov lokality: neriadená skládka TKO
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
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Registrovaná ako: A pravdepodobná environmentálna záťaž
Pravdepodobná environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.
3. V predmetnom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových
deformácií. Svahové deformácie môžu čiastočne zasahovať aj do intravilánu obce. Nestabilné je aj bezprostredné
okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie potenciálnych zosuvov.
Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi
zásahmi, resp. ich kombináciou. 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.
4. 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.
5. 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 a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti
územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác.
b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného
radónové 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 Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a
obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom č.j.: A/2021/02538/HŽPZ zo dňa 21.09.2021
vydal záväzné stanovisko odporučením ukončiť proces SEA s nasledovnými pripomienkami:

V územnom konaní je potrebné predložiť meranie objemovej aktivity radónu pre výstavbu novej verejnoprospešnej
stavby na ploche Pri Domove pokoja Žofie Bošniakovej - bývanie pre seniorov v zmysle Vyhlášky MZ SR č.
528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie z prírodného žiarenia.
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.

3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor dopravnej stratégie listom č.j. 44305/2021/
OSD/107687 zo dňa 20.09.2021 s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní s nasledovnými
požiadavkami a pripomienkami:

a) predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou
ÚPN VÚC Žilinského samosprávneho kraja;
b) rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
c) rešpektovať trasovanie pripravovaných stavieb dopravnej infraštruktúry, predovšetkým projekt „ŽSR, dostavba
zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“;
d) všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, chodníky, atď.) je potrebné navrhnúť v
súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;
e) postupovať v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
f) rešpektovať vyhlásené ochranné pásma Letiska Žilina spolu s prekážkovými rovinami a plochami;
g) postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov;
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h) pre stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD – 60 m od osi krajnej koľaje), ktoré neslúžia na prevádzku dráhy
alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písmeno ac), je potrebný súhlas na vykonanie činnosti v ochrannom
pásme dráhy. V nadväznosti na uvedené nesúhlasíme so zmenou funkčného využitia lokality č. 9 „Na trojak“,
ktorá je umiestnená v ochrannom pásme železničnej trati č. 106 a tiež v ochrannom pásme cesty II/583. Pri
návrhu územnoplánovacej dokumentácie žiadame rešpektovať ochranné pásma spomínanej dopravnej infraštruktúry
a zmeny funkčného využitia navrhovať zásadne mimo uvedeného ochranného pásma;
i) na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného
platným územným plánom obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva
dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
j) dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity
dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných
komunikácií a ich následným pripojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu v súlade
s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;
k) pri navrhovanej lokalite č. 2 „Pri ČSPHM“ žiadame vyznačiť (aspoň orientačne) návrh dopravného pripojenia
spracovaného v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na
technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie. Zároveň žiadame dodržať
ochranné hygienické pásmo podľa aktuálne platnej STN 73 6059;
l) v súvislosti s navrhovanou stykovou križovatkou na ceste II/583 je potrebné kontaktovať Generálne riaditeľstvo
Slovenskej správy ciest a následne rešpektovať ich stanovisko. V grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie
žiadame body navrhovaného dopravného pripojenia vyznačiť schematicky (bez určenia typu a tvaru križovatky);
m) odporúčame vytvoriť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy, tak aby bola splnená požadovaná
maximálna vzdialenosť pešej dostupnosti k zastávkam hromadnej dopravy pre občanov;
n) návrhom pešej dopravy vytvárať sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov;
o) pri navrhovaní a úpravách chodníkov, ciest pre chodcov, nadchodov, podchodov, schodísk, parkovísk, odstavných
plôch, nástupíšť a prechodov pre chodcov žiadame rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, uvedené vo vyhláške č. 532/2002 Z. z.;
p) v blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi
účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít,
predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V
prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy
a zaviazať investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie
prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií
a železničných dráh nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky
vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
q) obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požadujeme zabezpečiť
vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácií a dráhe (a doprave na nich) a zahrnúť jej výsledky
do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade
s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyššie uvedená vyhláška MZ SR;
r) rešpektovať stanovisko Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali priamo. Zároveň je potrebné vyžiadať si
stanovisko Železníc Slovenskej republiky a rešpektovať ho v plnom rozsahu.

4. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát listom, OU-ZA-OOP6-2021/038181-2/
KOZ zo dňa 24.09.2021 s odporučením ukončiť proces SEA s pripomienkou:
Pri realizácii stavebných zámerov, situovaných na poľnohospodárskej pôde, je potrebné 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.

5. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia listom, OU-ZA-OKR1-2021/040784-004 zo dňa 04.10.2021 s
odporučením ukončiť proces SEA bez pripomienok.
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6. Dopravný úrad, referát ochranných pásiem listom 16951/2021/ROP-4 zo dňa 13.09.2021 s odporučením ukončiť
proces SEA bez pripomienok.

7. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom, OU-ZA-OCDPK-2021/038683/2/
JED zo dňa 27.09.2021 s odporučením ukončiť proces SEA s nasledujúcimi pripomienkami:
S návrhom textovej smernej a záväznej časti ako aj s grafickou časťou lokality č. 1 – Priemysel Západ v rámci
kapitoly verejného dopravného a technického vybavenia nesúhlasíme a požadujeme tieto časti prepracovať z
nasledovného dôvodu:
Lokalita č. 1 je riešená na základe DÚR „Hala pre stanicu technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality
vrátane výhľadového riešenia“, kde sa uvažuje s dopravným napojením areálu na cestu II/583A prostredníctvom
úrovňovej stykovej križovatky. Toto dopravné napojenie bude príslušným cestným správnym orgánom povolené len
ako dočasné, do času transformácie cesty II/583A na cestu I/18. Po rozšírení cesty II/583A a jej preklasifikovaní
na cestu I/18 bude dopravné napojenie stavby „Hala pre stanicu technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly
originality vrátane výhľadového riešenia“ na cestu II/583A (I/18) zrušené a dopravné napojenie lokality č. 1 bude
v zmysle ZaD č. 2 Územného plánu obce Teplička nad Váhom, a to na existujúcu miestnu obslužnú komunikáciu
napájajúcu Zriaďovacie nádražie Teplička.

8. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny
listom č.j.: OU-ZA-OSZP1-2021/041646-002/Bra zo dňa 15.10.2021 súhlasí bez pripomienok.

9. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej odpadového hospodárstva listom č.j.: OU-ZA-
OSZP3-2021/038267-002/Slt zo dňa 17.09.2021 súhlasí bez pripomienok s odporučením ukončiť proces SEA.

10. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy listom č.j.: OU-
ZA-OSZP3-2021/038266-002/Sta zo dňa 23.09.2021 nepožaduje posudzovanie SEA v zisťovacom konaní s
nasledujúcimi pripomienkami:

1. Rešpektovať brehový porast pozdĺž vodných tokov, nakoľko tento je významným prirodzeným stabilizačným
prvkom toku a plní vodohospodársku funkciu a aj ekologickú.
2. Dažďové vody z striech a spevnených plôch v nových lokalitách 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 štúdiou s dôrazom na zadržanie vody
v krajine, pre zachovanie retenčnej schopnosti územia a zachovanie prírode blízkych pomerov aj po urbanizovaní
krajiny.
3. Rozšírenie obytných lokalít je možné realizovať až po vybudovaní rozvodov verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie. Tam, kde nie je možné vybudovať verejnú kanalizáciu, budú splaškové vody likvidované v
nepriepustných žumpách a nie v čistiarňach odpadových vôd, nakoľko je v danom území vyhlásené ochranné pásmo
(OP) I. stupňa vodného zdroja Teplička nad Váhom.
4. Všetka činnosť v OP, musí byť podľa zákona o vodách č. 364 § 32 (5) v súlade s rozhodnutím o ručení
ochranných pásiem vodárenského zdroja vyhláseného ONV-PLVH Žilina č. VH-810-1/86-405/En z 17.6.1986,
ako aj s vyhláškou č. 29/2005 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem VZ, o
opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v OP VZ.
5. Počas výstavby spevnených plôch dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona pri zaobchádzaní so škodlivými
látkami a obzvlášť škodlivými látkami. Je nutné navrhnúť a urobiť také opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi
nevnikli do podzemných vôd alebo povrchových vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.

11. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej ochrany ovzdušia listom č.j.: OU-ZA-
OSZP3-2021/038269-002/Jak zo dňa 16.09.2021 súhlasí s nasledovnou pripomienkou:
a) Prípadné aktivity týkajúce sa okolia čerpacej stanice je potrebné riešiť v súlade s platnou legislatívou v oblasti
ochrany ovzdušia.
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12. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline listom
ORHZ-ZA-2021/001021-001 zo dňa 07.10.2021 súhlasí bez pripomienok.

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Svoje pripomienky neuplatnili
Žilinský samosprávny kraj, Ministerstvo obrany SR, Mesto Žilina-útvar hlavného architekta mesta Žilina, Okresný
úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, pozemkový a lesný odbor a Krajský pamiatkový úrad v zákonom
stanovenej lehote. Tieto sa považujú za súhlasné stanovisko. Požiadavka uvedená pod písm. h) v liste 44305/2021/
OSD/107687 zo dňa 20.09.2021 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor dopravnej stratégie
t.j. pre stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD – 60 m od osi krajnej koľaje), ktoré neslúžia na prevádzku dráhy
alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písmeno ac), je potrebný súhlas na vykonanie činnosti v ochrannom
pásme dráhy. V nadväznosti na uvedené nesúhlasíme so zmenou funkčného využitia lokality č. 9 „Na trojak“,
ktorá je umiestnená v ochrannom pásme železničnej trati č. 106 a tiež v ochrannom pásme cesty II/583. Pri
návrhu územnoplánovacej dokumentácie žiadame rešpektovať ochranné pásma spomínanej dopravnej infraštruktúry
a zmeny funkčného využitia navrhovať zásadne mimo uvedeného ochranného pásma a tiež pripomienka Okresného
úradu Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uvedená v liste č.OU-ZA-OCDPK-2021/038683/2/
JED zo dňa 27.09.2021 t.j. s návrhom textovej smernej a záväznej časti ako aj s grafickou časťou lokality č. 1 –
Priemysel Západ v rámci kapitoly verejného dopravného a technického vybavenia nesúhlasíme a požadujeme tieto
časti prepracovať z nasledovného dôvodu: Lokalita č. 1 je riešená na základe DÚR „Hala pre stanicu technickej
kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality vrátane výhľadového riešenia“, kde sa uvažuje s dopravným
napojením areálu na cestu II/583A prostredníctvom úrovňovej stykovej križovatky. Toto dopravné napojenie bude
príslušným cestným správnym orgánom povolené len ako dočasné, do času transformácie cesty II/583A na cestu
I/18. Po rozšírení cesty II/583A a jej preklasifikovaní na cestu I/18 bude dopravné napojenie stavby „Hala pre stanicu
technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality vrátane výhľadového riešenia“ na cestu II/583A (I/18)
zrušené a dopravné napojenie lokality č. 1 bude v zmysle ZaD č. 2 Územného plánu obce Teplička nad Váhom,
a to na existujúcu miestnu obslužnú komunikáciu napájajúcu Zriaďovacie nádražie Teplička, boli zohľadnené a
premietnuté do rozhodnutia tunajšieho úradu. Zo strany dotknutej verejnosti nebolo doručené písomné stanovisko,
ktoré by súviselo s posudzovaním vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie.

Záver

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4
zákona posúdil strategický dokument z hľadiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného
zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu predpokladaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu. Prihliadal pritom na stanoviská
doručené od dotknutých orgánov a zainteresovaných subjektov vrátane verejnosti a na kritériá pre zisťovacie konanie
uvedené v prílohe č. 3 zákona. Verejnosť doručila stanovisko, avšak predmetné pripomienky nesúvisia s posúdením
strategického dokumentu na životné prostredie, ale s konaním schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie podľa
stavebného zákona.

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 Žilina 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 Územného plánu obce Teplička nad Váhom“ podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona EIA dotknutá
obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
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Rozdeľovník:

1. Obec Teplička nad Váhom, Obecný úrad Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička
nad Váhom
2. Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
3. Obec Nededza, Obecný úrad v Nededzi, 013 02 Nededza
4. Obec Mojš, Obecný úrad v Mojši, 010 01 Žilina
5. Obec Kotrčiná Lúčka, Obecný úrad v Kotrčinej Lúčke, 013 02 Kotrčiná Lúčka
6. Obec Snežnica, Obecný úrad v Snežnici, 023 32 Snežnica
7. MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, sekcia geológie
8. Ministerstvo obrany SR, Správa majetku, detašované pracovisko, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
9. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
10. Žilinský samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina
11. Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
12. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
13. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP kraja,
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
14. 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,
15. Okresný úrad Žilina, Odb. opravných prostriedkov, Ref. pôdohospodárstva, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
16. Okresný úrad Žilina, Odbor KR, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
17. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
18. Okresný úrad Žilina, PLO, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
20. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
21. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 2902/6, 811 06 Bratislava
22. OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina

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. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10002

Doručuje sa
Obec Teplička nad Váhom, Nám. Sv. Floriána 290/2, 013 01  Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina, Slovenská republika
Obec Nededza (OVM), Hlavná 1, 013 02  Nededza, Slovenská republika
Obec Mojš (OVM), Mojš 147, 010 01  Žilina, Slovenská republika
Obec Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64, 013 02  Kotrčiná Lúčka, Slovenská republika
Obec Snežnica (OVM), Snežnica 17, 023 32  Snežnica, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava, Slovenská
republika
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava, Slovenská republika
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05  Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

OU-ZA-OSZP3-2021/037654-0139005/2021



15 / 15

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina, Slovenská republika
Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina, V. Spanyola 1731, 011 71  Žilina, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie , 010 01  Žilina, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Martin Janáček, generálny tajomník služobného úradu,
Námestie Slobody 6 , 810 05  Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
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Príloha č.1 

r) NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI 

Text, ktorý sa v rámci Zmien a doplnkov č.3 ÚPN O Teplička nad Váhom nemení je napísaný tenkým 

kolmým písmom, text , ktorý sa dopĺňa je napísaný hrubým kolmým písmom, text, ktorý sa ruší je napísaný 

kolmým písmom a je prečiarknutý. Komentár je písaný šikmým písmom. 

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Vymedzenie pojmov 

 

Bez zmeny v zmysle platného ÚPN-O Teplička nad Váhom 

 
 

Rozsah platnosti Zmien a doplnkov č.3 

 
1. Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN O Teplička nad Váhom platí pre časť obce Teplička nad Váhom, 
vymedzenej vo výkresovej časti, ako riešené územie. 

2.Všeobecne záväzné nariadenia upravuje rozsah platnosti Záväznej časti ÚPN O Teplička nad Váhom 

3.Všeobecne záväzné nariadenie platí do doby schválenia prípadnej aktualizácie ÚPN – O, resp. do doby schválenia 
nového územného plánu obce. 

 
 

ZÁVÄZNÁ ČASŤ 

 
 

Článok 1 

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 

 

Dopĺňa sa odsek (3) Priestorové jednotky 

(3) Funkčné plochy 

a) V rámci k.ú. obce Teplička nad Váhom sú vyčlenené nové funkčné jednotky pre zmiešané    územie s 

označením B1/O1 – Zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. 

 

 

Článok 2 

Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch 

 

Ustanovenia článku 2 sa dopĺňajú o odseky 23 a 24 

23. Lokality riešené v Zmenách a Doplnkoch č.3 ÚPN O Teplička nad Váhom: 

a) Riešená lokalita č.2 Pri ČSPHM je zaradená do B1/O2 - Zmiešané územie bývania a 

občianskej vybavenosti 

b) Riešená lokalita č. 4 Na lán je zaradené do Š1 - športové plochy 

c) Riešená lokalita č.5 Malá Straníková je zaradená do Z3 - plochy zelene - záhradková osada, 

záhrady v extraviláne 

d) Riešená lokalita č.9 Na troják je zaradená do Š1 - plochy športu (OÚ Žilina, OSZP – zosúladiť so 

stanoviskom MDaV SR) 

24. B1/O1 – Zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. 

Prípustné funkcie: bývanie v rodinných domoch a objektoch s inou hlavnou funkciou (suterén + 1 

nadzemné podlažie+podkrovie, alebo suterén + 2 nadzemné podlažia), základná a komerčná 

občianska vybavenosť - zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných 

služieb, malé ihriská pre neorganizovaný šport, nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 

pešie, cyklistické a motorové komunikácie a zastávky MAD, nevyhnutné odstavné plochy pre 

automobily, parkovo upravená verejná zeleň, zeleň okrasných a úžitkových záhrad, malé 

ubytovacie zariadenia penziónového 
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typu, zariadenia administratívy, nerušiace výrobné služby a služby pre motoristov. Plošný podiel 

bývania a občianskej vybavenosti nie je limitovaný. 

Neprípustné funkcie: iné ako prípustné 

Doplňujúce ustanovenia: odstavné miesta obyvateľov musia byť riešené v rámci súkromných 

pozemkov, parkovanie užívateľov zariadení komerčného vybavenia a služieb musí byť riešené na 

pozemkoch ich prevádzkovateľov. Pri navrhovaní bývania a ubytovania mať na zreteli zvýšenú 

hlučnosť z cesty II/583 (výhľadovo I/18). 

 
 

Článok 3 

Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia 

 

Bez zmeny v zmysle platného ÚPN-O Teplička nad Váhom 

 

 

Článok 4 

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia 

 

(1) Dopravné vybavenie územia 

Na koniec odseku sa dopĺňa text s odrážkou 

- realizovať novú križovatku s cestou II/583A ako stykovú, a vo výhľade po šírkovom usporiadaní 

cesty II/583A a jej zmene na I/18, upraviť na križovatku s možnosťou len pravého pripojenia a 

len pravého odbočenia.(OÚ Žilina, OSZP- zosúladiť so stanoviskom OÚ Žilina, odbor CDaPK) 

 

Článok 5 

Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, 

ochrany prírody a tvorby krajiny 

 

Na koniec odseku(1) Ochrana kultúrneho dedičstva sa dopĺňa text s odrážkou 

-      zachovať autentický vidiecky charakter zástavby na ul. Dr. Karola Kmeťku 

 

Článok 6 

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 

 

Bez zmeny v zmysle platného ÚPN-O Teplička nad Váhom 

 
 

Článok 7 

Vymedzenie zastavaného územia obce 

 

Bez zmeny v zmysle platného ÚPN-O Teplička nad Váhom 

 
 

Článok 8 

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 

 

Ustanovenia článku 8 sa dopĺňajú o odsek 2) 

2) Ochranné pásma letiska Žilina 

Katastrálne územie obce Teplička nad Váhom sa nachádza v ochranných pásmach letiska 

Žilina, určených rozhodnutím Dopravného úradu č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.3.2017, z 

ktorých vyplýva nasledovné obmedzenie stanovené 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. 

Dopravný úrad je potrebné požiadať o súhlas pri stavbách a zariadeniach: 

- ktoré by svojím charakterom alebo prevádzkou mohli narušiť vyššie popísané ochranné pásma 

letiska Žilina, 
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- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom, 

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých 

vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu, 

- zariadenia, 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, 

- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie 

elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a iné silné svetelné zdroje. 

 
 

Článok 9 

Plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na 

chránené časti krajiny 

 

Bez zmeny v zmysle platného ÚPN-O Teplička nad Váhom 

 
 

Článok 10 

Potreba obstarania a schválenia územného plánu zóny 

 

Ustanovenia článku 10 sa dopĺňajú o odsek 4 : 

(4)     Po schválení Zmien a Doplnkov č.3 ÚPN-O Teplička nad Váhom je potrebné obstarať pre lokality 

Zarakytie a Na jame územný plán zóny v zmysle grafického vymedzenia v Schéme záväzných častí 

a verejnoprospešných stavieb . 

 

Článok 11 

Zoznam verejnoprospešných stavieb 

 

Ustanovenia článku 11 v odseku 1 sa dopĺňajú o verejnoprospešné stavby p) a q) 

p) materská škola so zázemím 

q) bývanie pre seniorov, sociálna starostlivosť 

 

Ustanovenia článku 11 sa dopĺňajú o odsek 4 : 

(4) Na riešené územie zmien a doplnkov č.3 sa vzťahujú aj nasledovné verejnoprospešné 

stavby vymedzené v platnom ÚPN-O Teplička nad Váhom: 

f) zberné a obslužné komunikácie, 

h) pešie chodníky a námestia, cyklotrasy, 

k) stavby pre odvádzanie splaškových vôd, 

m) trafostanice a rozvody pre zásobovanie elektrickou energiou 

 
 

Článok 12 

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb 

 

Viď nasledujúca strana 

. 
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