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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2015 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

Schvaľuje 

 

Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok číslo 2 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V roku 10/2011 bol spracovaný a uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline číslo 15/2012 

zo dňa 20.02.2012 schválený Územný plán mesta Žilina (ďalej len ÚPN-M), pričom jeho zá-

väzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením číslo 4/2012; v 01/2013 bol spra-

covaný a uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline číslo 90/2013 dňa 24.06.2013 schvále-

ný Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 1, ktorého záväzné časti boli vyhláse-

né všeobecne záväzným nariadením č. 9/2013, (ďalej len ÚPN-M Žilina v platnom znení).  

 

Podľa §30 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len stavebný zákon) „Orgán územného plánovania, 

ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-

technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia 

organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejno-

prospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánova-

cej dokumentácie“.  

 

Dôvodom obstarania Zmeny a doplnku číslo 2 bola potreba zosúladenia zámeru mesta – vý-

stavby areálu žilinského športu s Územným plánom mesta. Cieľom teda bolo riešiť aktuálnu a 

nevyhnutnú potrebu pre rozvoj nového vymedzeného územia, nie aktualizácia ÚPN-M Žilina 

v plnom rozsahu katastrálnych území mesta.  

 

Na základe vyššie uvedeného pristúpilo Mesto Žilina k obstaraniu Územného plánu mesta 

Žilina – Zmena a doplnok číslo 2 (ďalej len ÚPN-M Žilina ZaD č.2). Obstarávanie zabezpe-

čovala Ing. arch. Júlia Durdyová ako odborne spôsobilá osoba podľa §2a stavebného zákona, 

registračné číslo preukazu 222.  

 

V rámci spracovania ZaD č.2 sú riešené primerane aj súvisiace zmeny v rámci jednotlivých 

okruhov – kapitol územného plánu (verejná dopravná a technická vybavenosť, pôdny fond, 

životné prostredie...). ÚPN-M Žilina ZaD č.2 nie je v rozpore so schváleným Zadaním, t.j. s 

Územnými a hospodárskymi zásadami pre ÚPN-SÚ Žilina schválenými uznesením Mestské-

ho zastupiteľstva v Žiline číslo 4/1997 dňa 11.09.1997. 

 

Prvým krokom obstarávania bolo spracovanie zadávacieho dokumentu – „Požiadaviek na 

spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok číslo 2“, ktorý bol 

schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline uznesením číslo 23/2015 zo dňa 26.01.2015. 

 

Návrh ÚPN-M Žilina ZaD č.2 bol spracovaný v 03/2015 a objednávateľovi odovzdaný dňa 

24.03.2015. Následne začalo Mesto Žilina ako príslušný orgán územného plánovania jeho 

prerokovanie podľa §22 stavebného zákona.  

 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN-M Žilina ZaD č.2 bol zverejnené v termíne od 

01.04.2015 do 04.05.2015 na úradnej tabuli Mesta Žilina a na internetovej stránke Mesta Žili-

na. Celý obsah Návrhu ÚPN-M Žilina ZaD č.2, vrátane textovej a záväznej časti bol verejne 

prístupný na oficiálnej stránke Mesta Žilina www.zilina.sk a v Klientskom centre Mestského 

úradu v Žiline. O prerokovaní ÚPN-M Žilina ZaD č.2 boli dotknuté orgány, dotknutý samo-

správny kraj, dotknuté obce a správcovia sietí upovedomení jednotlivo. 

 

V stanovenom termíne mohli orgány a organizácie štátnej správy a samosprávy, fyzické a 

právnické osoby oznámiť k prerokovávanému návrhu svoje stanovisko. 

http://www.zilina.sk/
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Stanoviská a písomné pripomienky k návrhu, ktoré neboli zohľadnené, boli opätovne 

prerokované s tými, ktorí ich uplatnili dňa 21.05.2015.  

 

Vyhodnotenie pripomienkového konania spolu so stanoviskom obstarávateľa k jednotlivým 

pripomienkam je súčasťou agendy z obstarávania. 

 

Na základe prerokovania, opätovného prerokovania, doručených pripomienok a po ich 

vyhodnotení, vydalo Mesto Pokyny pre vypracovanie výsledného návrhu ÚPN-M Žilina ZaD 

č.2, tzv. čistopisu, ktoré boli dňa 19.05.2015 odovzdané spracovateľovi a tento ho dopracoval 

do predkladanej podoby.  

 

Po odovzdaní výsledného návrhu ÚPN-M Žilina ZaD č.2 spracoval obstarávateľ návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach Územného plánu mesta Žilina – 

Zmena a doplnok číslo 2, ktoré bude po schválení Mestským zastupiteľstvom v Žiline 

záväzným podkladom pre usmerňovanie investičnej činnosti a rozvojových zámerov vo 

vymedzenom území. 

 

Návrh ÚPN-M Žilina ZaD č.2 bol predložený Okresnému úradu v Žiline, Odb. výstavby a 

bytovej politiky, Odd. územného plánu na preskúmanie podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. 

v znení neskorších predpisov. Výsledok preskúmania je súčasťou predkladaného materiálu 

 

Stanoviská komisií: 

- komisia územného plánovania a výstavby na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 4.júna 2015 

zobrala na vedomie (uznesenie č.26/2015) 

- komisia životného prostredia na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 4.júna 2015 odporučila 

schváliť predložený materiál (uznesenie č.21/2015) 

- komisia dopravy a komunálnych služieb na zasadnutí dňa 3.júna 2015 hlasovala k návrhu 

s výsledkom:    Za: 2    Proti: 3   Zdržal sa:  2 
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Návrh ÚPN-M Žilina – Zmena a doplnok číslo 2 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA – dotknuté orgány, organizácie, obce 

 P. 

č. 
Pripomienkujúci 

List č. 

zo dňa 
Pripomienka Stanovisko obstarávateľa 

1. MŽP SR, Odb. štátnej geolo-

gickej správy Bratislava 

 

3155/2015-

7.3 

19321/2015 

16. 04. 2015 

V k.ú mesta Žilina (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza: 

- výhradné ložisko „Divinka (352) - dekoračný kameň“; s určeným 

chráneným ložiskovým územím  (CHLÚ), ktorého ochranu zabez-

pečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, 

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Bánová (4364) - tehliarske 

suroviny“; ktoré eviduje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

Bratislava, 

- ložisko nevyhradeného nerastu „Bytčica (4375) - Žilina; tehliarske 

suroviny“; ktoré eviduje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

Bratislava, 

- ložisko nevyhradeného nerastu  „Snežnica (4630) - stavebný ka-

meň“, ktoré využíva RS Kameňolomy, s.r.o., Žilina. 

Podľa  §15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a 

spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnop-

lánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpoklada-

ných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z 

hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných 

záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia 

§18 a §19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana vý-

hradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania  a  

podľa §17 ods. 5 a §26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice 

chránených ložiskových území a  dobývacích priestorov v územnop-

lánovacej dokumentácii. Vzhľadom na súčasné a predpokladané vyu-

žívanie ložísk žiadame územia v blízkosti   chránených ložiskových 

území nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné účely. 

Berie sa na vedomie, menované ložiská sa nachádzajú 

mimo v ZaD č.2 riešeného územia. 

   V  predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú 

zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené sklád-

ky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 

Akceptuje sa, v riešenom území sa vyskytujú dve evido-

vané skládky (viď. grafická časť), mesto ich eviduje a 

pravidelne odstraňuje. 

   V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému 

environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže: 

Potvrdená environmentálna záťaž: 

1. Názov EZ: ZA (020) / Žilina - skládka odpadov Považský Chlmec 

    Názov lokality: skládka odpadov Považský Chlmec 

Druh činnosti: skládka priemyselného a komunálneho odpadu  

    Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K < 35) 

    Registrovaná ako: B - potvrdená environmentálna záťaž 

2. Názov EZ: ZA (021) / Žilina - východné priemyselné pásmo 

Názov lokality: východné priemyselné pásmo 

Menované environmentálne záťaže sa nachádzajú mimo 

v ZaD č.2 riešeného územia.  
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Druh činnosti: výroba chemikálií 

Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65) 

Registrovaná ako: B - potvrdená environmentálna záťaž 

Pravdepodobná environmentálna záťaž: 

1. Názov EZ: ZA (019) / Žilina - neriadená skládka TKO Považ. Chl. 

Názov lokality: neriadená skládka TKO Považ. Chlmec 

Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu 

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65) 

Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž 

2. Názov EZ: ZA (1882) / Žilina - Rušňové depo, Cargo a.s. 

Názov lokality: Rušňové depo, Cargo a.s. 

Druh činnosti: železničné depo a stanica 

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65) 

Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž 

3. Názov EZ: ZA (018) / Žilina - areál ZVL 

Názov lokality: areál ZVL 

Druh činnosti: spracovanie kovov 

Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65) 

Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž 

4. Názov EZ: ZA (013) / Rosina - skládka popolčeka - odkalisko 

Názov lokality: skládka popolčeka - odkalisko 

Druh činnosti: odkalisko  

Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65) 

Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž 

Pravdepodobná environmentálna záťaž aj sanovaná / rekultivovaná 

lokalita 

1. Názov EZ: ZA (1840) / Žilina - Trnové - odkalisko popolčeka 

Názov lokality: Trnové - odkalisko popolčeka 

Druh činnosti: odkalisko  

Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65) 

Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž 

                            C - sanovaná / rekultivovaná lokalitaSanovaná / 

rekultivovaná lokalita: 

1. Názov EZ: ZA (002) / Žilina - ČS PHM - Montáža  

Názov lokality: ČS PHM - Montáža 

Druh činnosti: čerpacia stanica PHM 

Registrovaná ako: C - sanovaná / rekultivovaná lokalita 

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže 

môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 

   V predmetnom území sú evidované zosuvné územia (svahové defor-

mácie) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada 

evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú 

Akceptuje sa, zosuvné územia (svahové deformácie) sú v 

ÚPN-M zakreslené s požiadavkou podmieniť stavebnú 

činnosť v nich geologickým prieskumom. 

http://envirozataze.enviroportal.sk/verejnostdetailA.aspx?Id_Zataz=684&Id_Zaradenie=684
http://envirozataze.enviroportal.sk/verejnostdetailA.aspx?Id_Zataz=684&Id_Zaradenie=684
http://envirozataze.enviroportal.sk/verejnostdetailA.aspx?Id_Zataz=684&Id_Zaradenie=684
http://envirozataze.enviroportal.sk/verejnostdetailA.aspx?Id_Zataz=684&Id_Zaradenie=684
http://envirozataze.enviroportal.sk/verejnostdetailA.aspx?Id_Zataz=684&Id_Zaradenie=684
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ochranu podľa §12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej  republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánova-

cích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v  

územnoplánovacej dokumentácii. 

Podľa §20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako 

riziká stavebného využitia územia výskyt aktívnych, potenciál-

nych a stabilizovaných svahových deformácií. 

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. 

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického 

zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej do-

kumentácie 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), ktorá je voľne prístupná na 

Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra Bratislava a na 

http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv. 

b) prítomnosť environmentálnych záťaží ZA (021) / Žilina - vý-

chodné priemyselné pásmo, ZA (018) / Žilina - areál ZVL, ZA 

(013) / Rosina - skládka popolčeka – odkalisko, ZA (1840) / Žilina 

- Trnové - odkalisko popolčeka s vysokou prioritou riešenia 

(hodnota K ≥ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v In-

formačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a pod-

mienky stavebného využitia územia s výskytom environmentál-

nych záťaží s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a ove-

riť geologickým prieskumom životného prostredia. 

Menované environmentálne záťaže sa nachádzajú mimo 

v ZaD č.2 riešeného územia. 

 

2. ŽSK, Odb. dopravy a regio-

nálneho rozvoja, Žilina 

3467/2015/O

DaRR-002 

23.04.2015 

Žilinský samosprávny kraj (ďalej aj ŽSK) sa k predloženému návrhu 

ZaD č.2 ÚPN – M Žilina vyjadruje z hľadiska: 

územného plánovania: Podkladom pre posúdenie súladu predklada-

ného návrhu ZaD č.2 ÚPN-M Žilina s územným plánom regiónu je 

Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja (ďalej ÚPN 

VÚC ŽK), ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením Vlády 

SR č. 223/1998 dňa 26.5. 1998 v znení Zmien a doplnkov č.4. Po 

preštudovaní predloženej územnoplánovacej dokumentácie ŽSK ako 

orgán územného plánovania regionálnej úrovne konštatuje, že návrh 

riešenia ZaD č.2 ÚPN-M Žilina je v súlade so záväznou časťou 

Zmien a doplnkov č.4 ÚPN VÚC ŽK. 

 

 

Berie sa na vedomie. 

   dopravy a majetko - právnych vzťahov: Riešenú časť územia v 

meste Žilina sprístupňuje cesta II/583, ktorá je vo vlastníctve ŽSK a v 

Cesta II/583 je v návrhu ÚPN-M Žilina ZaD č.2 akcepto-

vaná.  

http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv
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správe SC ŽSK. V rámci návrhu ZaD č.2 ÚPN-M Žilina požadujeme 

rešpektovať existujúcu trasu cesty II. triedy a jej šírkové usporiada-

nie. Ďalej požadujeme dodržať nasledovné požiadavky: 

- plánovanie výstavby  nových objektov, ktoré sa budú napájať na 

cestu II. triedy riešiť obslužnými komunikáciami, ktoré budú riešiť 

dopravný systém v rámci novej výstavby, 

- pri plánovaní inžinierskych sieti (nové vedenia, prípojky k existu-

júcim alebo novovybudovaným objektom), tieto viesť mimo cestný 

pozemok, v intraviláne min. 2,0 m za hranicou cestného pozemku, 

v extraviláne s dodržaním ochranného pásma. Nesúhlasíme s vede-

ním inžinierskych sietí v telese cesty a mostných objektoch, 

- kríženie inžinierskych sietí s cestou II. triedy riešiť zásadne formou 

pretláčania, kolmo na os komunikácie, kde potrubie (káble,....) bu-

de uložené v celej šírke cesty v chráničke, ktorá bude presahovať 

min. 1,0 m na obe strany za okraj komunikácie, min. hĺbku pretla-

ku požadujeme 1,2 m pod niveletou vozovky, 

- pri riešení vjazdov k objektom nesmie byť narušený odvodňovací 

systém cesty,  

- bezpečnosť pohybu chodcov v obci riešiť formou budovania chod-

níkov (minimálne jednostranne). Pri riešení pešej dopravy rešpek-

tovať existujúci prejazdný profil cesty II. triedy, 

- v prípade budovania nových komunikácii (prepojenie s obcami – 

dopravná dostupnosť) a ich plánovaného zaradenia do cestnej siete, 

s odovzdaním príslušnému budúcemu vlastníkovi (cesty I. – III. 

triedy, resp. MK) je nutné postupovať v zmysle platného Technic-

kého predpisu TP 03/2004 – Usporadúvanie cestnej siete – účin-

nosť od 01.01.2004, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a te-

lekomunikácii SR, sekcia cestnej infraštruktúry. 

 

 

Ostatné pripomienky sú nad rámec podrobnosti ÚPN-M 

a budú sa riešiť v rámci následných dokumentácií. 

   Na funkčnej ploche 7.24.DS/01 (parkovacie plochy, dopravná a tech-

nická infraštruktúra), ktorá je navrhnutá na zrušenie, sa nachádza 

Stredisko údržby Budatín vo vlastníctve ŽSK a v správe Správy ciest 

ŽSK. Vzhľadom k tomu, že ide o plne funkčné stredisko a v súčas-

nosti ŽSK nedisponuje inou relevantnou plochou, na ktorú by mohlo 

byť stredisko premiestnené, ŽSK požaduje zachovanie funkčnej 

plochy 7.24.DS/01 v ZaD č.2 ÚPN-M Žilina. Na základe vzájomnej 

dohody medzi ŽSK a Mestom Žilina je možné uvedenú funkčnú plo-

chu v nevyhnutnom rozsahu zmenšiť pri zachovaní pôvodnej funkcie 

tak,  aby boli naplnené základné i doplnkové funkcie novonavrhova-

nej funkčnej plochy 7.24.ŠR/03. 

Čiastočne akceptované.  

Požiadavka rešpektovať Stredisko údržby Budatín v ne-

vyhnutnom rozsahu do doby získania relevantnej plochy, 

na ktorú by mohlo byť stredisko premiestnené je zapraco-

vaná v záväzných regulatívoch pre funkčnú plochu 

7·24·ŠR/03. 

3. Krajský pamiatkový úrad, 

Žilina 

KPUZA-

2015/8787-

3/23471 

Krajský pamiatkový úrad Žilina ako príslušný orgán štátnej správy na 

ochranu pamiatkového fondu podľa § 3 písm. c) a §9 ods. 5 zákona 

č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

Berie sa na vedomie. 
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/SIC 

13.04.2015 
predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) na základe oznámenia o 

prerokovaní ÚPN-M Žilina ZaD č.2 doručeného dňa 02.04.2015, 

podľa ustanovenia §30 ods. 4 v spojitosti s §29 ods. 4 pamiatkového 

zákona vydáva toto záväzné stanovisko. Krajský pamiatkový úrad 

Žilina nemá námietky proti ÚPN-M Žilina ZaD č.2 v časti, ktorá sa 

vzťahuje na ochranu záujmov podľa pamiatkového zákona. 

4. OÚ Žilina, Odb. VaBP, odd. 

ÚP, Žilina 

OU-ZA-

OVBP1-

2015/015261

/HRI 

20.04.2015 

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie 

územného plánovania ako dotknutý orgán štátnej správy v zmysle 

stavebného zákona, na základe oboznámenia sa s návrhom Zmeny a 

doplnku č.2 ÚPN-M Žilina, dáva v zmysle §22 ods.5 stavebného 

zákona nasledovné stanovisko:  

Na základe vyššie uvedených pripomienok a pripomienok dotknu-

tých orgánov štátnej správy, OÚ Žilina, odbor VaBP, oddelenie ÚP 

žiada o dopracovanie návrhu Zmeny a doplnku č.2 ÚPN-M Žilina. V 

prípade, že budú uplatnené v prerokovaní stanoviská a písomné pri-

pomienky, ktoré nebudú môcť byť v návrhu zohľadnené, žiadame 

zaslať oznámenie o termíne ich opätovného prerokovania podľa §22 

ods.7 stavebného zákona. 

Záverom Vás informujeme, že až po vyhodnotení pripomienkového 

konania, po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy a samo-

správy a doplnení dokumentácie v zmysle uplatnených pripomienok 

(ktorá má byť predmetom schvaľovania v mestskom zastupiteľstve), 

Mesto Žilina predloží výsledný návrh predmetného územného plánu 

OÚ Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného 

plánovania, na preskúmanie súladu návrhu Zmeny a doplnku č.2 

ÚPN-M Žilina so stavebným zákonom podľa §25 ods.4 (s prílohami 

podľa §25 ods.2 stavebného zákona a §15 Vyhlášky č.55/2001 Z.z. o 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii). 

K žiadosti o preskúmanie v zmysle §25 ods.l stavebného zákona 

predloží Mesto Žilina, v zastúpení primátorom mesta, podklady pod-

ľa §25 ods.2 stavebného zákona, oznámenie o vyvesení a zvesení 

návrhu, doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými právnickými, 

fyzickými osobami a dotknutými štátnymi organizáciami a orgánmi 

štátnej správy (zápisnica z prerokovania, fotokópie stanovísk), vy-

hodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu, návrh 

všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväz-

ná časť ÚPD, súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné úče-

ly podľa zákona č.220/2004 Z.z. vydaný príslušným orgánom ochra-

ny poľnohospodárskej pôdy, vyjadrenie OÚ Žilina, odboru starostli-

vosti o životné prostredie v zmysle §9 ods.l písm. a) zákona NR SR 

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, stanovisko Žilinského 

samosprávneho kraja - či je obsah návrhu v súlade so záväznou čas-

Berie sa na vedomie. 
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ťou schváleného Územného plánu veľkého územného celku Žilinský 

kraj s jeho Zmenami a doplnkami, stanoviská príslušných odborov 

dopravy a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Návrh 

územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou 

ÚPD vyššieho stupňa alebo s príslušnými  všeobecne záväznými 

právnymi predpismi alebo ktorého postup obstarania a prerokovania 

nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi pred-

pismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek ta-

kémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné (§25 ods.6 

stavebného zákona). 

5. OÚ Žilina, Odb. opravných 

prostriedkov, Ref. pôdohos-

podárstva, Žilina 

OU-Z A-

OOP4-

2015/015456

-002/KOZ 

21.04.2015 

 

V zmysle Nariadenia vlády SR č.58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie 

a neoprávnený záber PP (ďalej len „NV“) sú od 01.04.2013 v katas-

trálnom území Budatín chránené PP s týmito kódmi bonitovaných 

pôdno-ekologických jednotiek (ďalej len „BPEJ“): 0702045, 

0706015, 0714065, 0763222, 0763412, 0763415, 0769415, 0770443, 

0770543. Podľa §12 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č.220/2004 Z.z. o 

ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integro-

vanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákona“) orgán ochrany PP zabezpečí ochranu najkvalit-

nejšej PP v katastrálnom území podľa kódu BPEJ uvedenú v osobit-

nom predpise (príloha č. 2 NV). Poľnohospodársku pôdu možno po- 

užiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných 

prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. V zmysle §12 ods.2 písm. a) 

zákona je ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohos-

podárskej pôdy, povinný chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku 

pôdu podľa odseku 1. Podľa §13 ods. 1 zákona pri každom obstará-

vaní územnoplánovacej dokumentácie, projektov pozemkových 

úprav a iných návrhov podľa osobitných predpisov sa musí dbať na 

ochranu PP a riadiť sa zásadami ochrany podľa §12 zákona. 

1. V predloženom návrhu ÚPN-M Žilina ZaD č.2 je navrhovaná loka-

lita č.39 o výmere 11,00 ha, ktorá predpokladá záber poľnohospo-

dárskej pôdy o výmere 0,49 ha, z toho 0,14 ha na chránenej PP. 

OU Žilina, OOP, RP k predmetnému návrhu nemá pripomienky 

2. V návrhu na odsúhlasenie, tunajší úrad požaduje v textovej a 

tabuľkovej časti kapitoly 2.16.3 - Zdôvodnenie záberov poľnohos-

podárskej pôdy uviesť iba predmetnú lokalitu č. 39. Ďalej je po-

trebné zosúladiť výmeru pri tejto lokalite (výmera lokality 11,00 

ha, z toho záber PP 0,49 ha a v poznámke 11,01 ha ost. a zastavená 

plocha, spolu to je ale 11,50 ha). 

3. V nadpise tabuľky Tab.PP.l uviesť katastrálne územie: Budatín 

(v texte je uvedené: Žilinská Budatín). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie.  

 

 

 

V dopracovaní akceptované.  

 

 

 

 

 

V dopracovaní opravené. 
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   Návrh ÚPN-M ZaD č. 2 musí byť v zmysle §14 zákona pred schvá-

lením podľa osobitného predpisu (§25 stavebného zákona) odsúhla-

sený orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy - Okresným úradom 

Žilina, odborom opravných prostriedkov, referátom pôdohospodár-

stva podľa § 13 zákona. K žiadosti je okrem návrhu ÚPN-M ZaD č.2 

- textovej, tabuľkovej a mapovej časti (vyhodnotený v zmysle §5 

ods. 1 - 4 vyhlášky č.508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva §27 zákona) 

doručeného v dvoch vyhotoveniach, potrebné doložiť potvrdenie 

Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, regionálneho 

pracoviska Banská Bystrica (Ul. Mládežnícka č. 36, 974 04 Banská 

Bystrica) o zaradení poľnohospodárskej pôdy do BPEJ podľa 7-

miestnych kódov BPEJ a potvrdenie hraníc BPEJ, informáciu správ-

cov hydromelioračných zariadení (Hydromeliorácie, š.p. Bratislava a 

poľnohospodárska organizácia) k ich existencii, stanovisko užívateľa 

predmetnej poľnohospodárskej pôdy k jej záberom, stanovisko orgá-

nu ochrany prírody a krajiny k návrhu v zmysle §9 ods. 1 zákona NR 

SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, súhlas orgánu 

ochrany poľnohospodárskej pôdy k ÚPN-O, vyhodnotenie pripo-

mienkového konania. 

Berie sa na vedomie. 

6. OÚ Žilina, Odb. starostlivosti 

o ŽP, odd. OP a vybraných 

zložiek ŽP kraja, Žilina 

OU-ZA-

OSZP1-

2015/017234

-004/Ryb 

29.04.2015 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odde-

lenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

(ďalej len „Okresný úrad Žilina“), ako príslušný orgán štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny podľa §4 ods.1 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 podľa §67 písm. 

f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zneníneskor-

ších predpisov (ďalej len „zákon“), dáva k Návrhu Zmeny a Doplnku 

č. 2 Územného plánu Mesta Žilina (ďalej len ZaD č.2 ÚPN-M Žili-

na), podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, nasledovné vyjadrenie: Rieše-

né územie v ZaD č.2 ÚPN-M Žilina, sa nachádza v Žilinskom kraji, 

okrese Žilina, katastrálne územie Žilina, na území na ktorom podľa 

zákona platí 1. stupeň ochrany prírody, pre ktorý platia podmienky o 

všeobecnej ochrane prírody a krajiny. ZaD č.2  

ÚPN-M Žilina rieši lokalitu Sihoť, kde je plánované umiestnenie 

športového zázemia. Územie nezasahuje do území Sústavy NATU-

RA 2000. V zmysle R-ÚSES Žilina, lokalita čiastočne zasahuje od 

nadregionálneho biokoridoru Nrbkl rieka Váh. Okresný úrad Žilina 

nahliadol do dokumentácie predmetného zámeru, ako aj do mapo-

vých podkladov a na základe skutočností uvedených vyššie a v súla-

de s odborným stanoviskom SOP SR, Správy NP Malá Fatra č. 

NPMF/256/2015/2 zo dňa 22.04.2015, v ktorom Správa NP uvádza: 

„Správa NP Malá Fatra nemá námietky k Zmene a doplnku č. 2 

Akceptuje sa, požiadavka na regulatív nesituovať pláno-

vanú výstavba do priestoru minimálne 15 m od brehovej 

čiary vodného toku je zapracovaná v záväzných častiach 

ÚPN-M ZaD č.2. 
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ÚPN-M Žilina, za predpokladu, že bude platiť regulatív, aby pláno-

vaná výstavba nebola situovaná do priestoru minimálne 15m od bre-

hovej čiary vodného toku“, Okresný úrad Žilina konštatuje, že pred-

metnou Zmenou a Doplnkom č. 2 Územného plánu Mesta Žilina, pri 

dodržaní regulatívu „plánovanú výstavbu nesituovať do priestoru 

minimálne 15 od brehovej čiary vodného toku“, budú dotknuté zá-

ujmy ochrany prírody a krajiny v prijateľnej miere a teda nemá vý-

hrady k predloženému Návrhu Zmeny a Doplnku č. 2 Územného 

plánu Mesta Žilina. 

7. OÚ Žilina, odb. starostlivosti 

o ŽP, Žilina 

OU-ZA-

OSZP3-

2015/015291 

-002/Hnl 

27.04.2015 

 

 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odde-

lenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na 

úseku EIA ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vply-

vov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa§1 

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

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov, podľa §56 písm. c) zákona č.24/2006 Z.z. o posudzo-

vaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len EIA) dáva nasle-

dovné stanovisko. Obstarávateľ, Mesto Žilina, listom doručeným na 

tunajší úrad dňa 01.04.2015 predložil oznámenie o prerokovaní 

„ÚPN-M Žilina ZaD č. 2“. V zmysle §4 ods. 2) zákona EIA je vyššie 

uvedený strategický dokument predmetom posudzovania vplyvov na 

životné prostredie. 

Na tunajší úrad v súčasnosti prebieha proces posudzovania vyššie 

uvedeného strategického dokumentu, ku ktorému ako dotknuté orgá-

ny sa vyjadruje za jednotlivé zložky aj Okresný úrad Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie. Tieto podmienky budú zahrnuté v 

rozhodnutí zo zisťovacieho konania a je ich potrebné akceptovať aj v 

rámci schvaľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona. 

Berie sa na vedomie. 

  OU-ZA-

OSZP3-

2015/015523

-002/Grf za 

úsek ŠVS  

20.04.2015 

OU-ZA-

OSZP3-

2015/015522

-002/Nem 

04.05.2015 

za úsek 

ŠSOO a OU-

ZA-OSZP3-

2015/015521

- Vody z povrchového odtoku môžu byť vypúšťané do podzemných 

vôd, a to len v prípade pokiaľ sú na to vytvorené vhodné podmien-

ky na základe preskúmania a zhodnotenia hydrogeologických po-

merov predmetnej lokality oprávnenou osobou alebo do povrcho-

vých vôd – do vodného recipienta (vypúšťané množstvo dažďo-

vých vôd nesmie byť vyššie, ako je prirodzený odtok povodia). 

- Vody zo spevnených plôch (napr. z parkovísk, komunikácií) je 

pred vypúšťaním do podzemných / povrchových vôd nutné prečis-

tiť t.j. odstrániť škodlivé látky (napr. odlučovačmi ropných látok). 

- Odvedenie dažďových vôd zo striech, spevnených plôch a cestných 

komunikácií riešiť v zmysle platných technických noriem a predpi-

sov. V prípade ich zaústenia do miestnych recipientov je potrebné 

tieto práce odsúhlasiť správcom vodných tokov v území. 

Stanoviská, ktoré sú súčasťou Rozhodnutia č. OU-ZA-

OSZP3-2015/015059-003/Hnl zo dňa 19.05.2015 sa berú 

na vedomie. 
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-002/Deb  

21.04.2015 
- Pre elimináciu rizík spojených so znečistením povrchovej a pod-

zemnej vody (únik ropných látok) je nutné dodržiavať povinnosti 

uvedené v §§ 27, 39 a 41 vodného zákona. 

8. OÚ Žilina, Odb. cestnej do-

pravy a PK, Žilina 

  podľa §22 ods. 5) zákona č. 479/2005 Z.z. ktorým sa me-

ní a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „nemá 

pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

9. OÚ Žilina, Odb. krízového 

riadenia, odd. civilnej ochrany 

a krízového plánovania Žilina 

  podľa §22 ods. 5) zákona č. 479/2005 Z.z. ktorým sa me-

ní a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „nemá 

pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

10. RÚVZ Žilina  A/2015/0118

3/HŽPZ 

23.04.2015 

RÚVZ so sídlom v Žiline ako orgán príslušný podľa §3, odst.l, písm. 

c) a §6 odst.l v spojení s Prílohou č.l a §6 odst.3, písm. g) zákona NR 

SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č.355/2007 

Z.z.) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa: Mesto Žilina, Mestský 

úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina IČO: 

00 321 796 zapísaná v štatistickom registri Štatistického úradu SR na 

vydanie záväzného stanoviska k návrhu: „Zmena a Doplnok č. 2 

Územného plánu mesta Žilina“, podľa §13, odst.3, písm. a) zákona 

NR SR č.355/2007 Z.z. vydáva toto záväzné stanovisko: Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline súhlasí s návrhom 

žiadateľa: Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí ko-

munizmu 1, 011 31 Žilina IČO: 00 321 796 zapísaná v štatistickom 

registri Štatistického úradu SR na vydanie záväzného stanoviska k 

návrhu: „Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu mesta Žilina“.  

Poznámka: Orgán na ochranu zdravia bude posudzovať jednotlivé 

stavby v územnom, alebo zlúčenom územnom a stavebnom konaní 

samostatne podľa Zákona NR SR č.355/2007 Z.z. 

Berie sa na vedomie. 

11. OR Hasičského a záchranár-

skeho zboru, Žilina 

  podľa §22 ods. 5) zákona č. 479/2005 Z.z. ktorým sa me-

ní a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „nemá 

pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

13. SVP, š.p., OZ Povodie Váhu, 

Piešťany 

CZ 

12202/2015 

06.05.2015 

Listom zo dňa 24.3.2015, ktorý nám bol doručený dňa 7.4. 2015, ste 

nám zaslali oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmien a dopln-

kov č.2 Územného plánu mesta Žilina so žiadosťou zaslania stanovi-

ska k nemu. Z hľadiska správcu tokov a povodia Vám dávame nasle-

dovné stanovisko: 

Navrhovaná lokalita je v bezprostrednom dotyku s nami spravova-

ným vodohospodársky významným vodným tokom Váh. V dotyku s 

vodným tokom Váh: 

- požadujeme rešpektovať Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a prí-

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptuje sa. 
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slušné platné normy STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a 

komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2102 „Úpravy riek a po-

tokov“, 

- je potrebné ponechať manipulačný pás pre opravy, údržbu a po-

vodňovú aktivitu v šírke min. 10,0 m od brehovej čiary, resp. päty 

hrádze vodohospodársky významného vodného toku Váh, 

- akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s 

tokmi požadujeme odsúhlasiť s našou organizáciou. 

V následne spracovanej urbanistickej štúdii zóny (UŠ-Z AŽIŠ) ako 

ÚPP, požadujeme rešpektovať naše vyjadrenie k štúdii „Areál žilin-

ského športu“, ktoré sme Vám zaslali listom č. 4771/210/ 2015 zo dňa 

16.2.2015 a ktorého kópiu Vám v prílohe zasielame: 

 

 

 

Akceptuje sa. 

 

 

Berie sa na vedomie.  

 

Akceptuje sa v rámci spracovania následných dokumentá-

cií. 

   V zmysle vyhlášky MŽP SR č.211/2005 Z.z. je vodný tok Váh vodo-

hospodársky významný vodný tok, hydrologické číslo poradia: 4-21-

05, číslo v správcovstve: 3, KN-C p. č. 951/58, 951/80, 951/81, druh 

pozemku vodná plocha, LV č. 2258 (SVP, š.p.), k. ú. Budatín. 

S návrhom areálu žilinského športu je možné súhlasiť za dodržania 

nasledujúcich podmienok: podmienok: 

- Podzemné garáže žiadame umiestniť za ochranným pásmom vod-

ného toku, ktoré je 10,0 m od brehovej čiary.  

- Upozorňujeme na zakladanie v blízkosti vodného toku, kde hladina 

podzemnej vody je ovplyvňovaná výškou hladiny vo vodnom toku. 

- Vyhliadkovú reštauráciu vysunutú nad vodným tokom žiadame 

navrhnúť tak, aby nezasahovala do profilu vodného toku. 

- Most cez vodný tok musí byť navrhnutý v zmysle platných údajov 

SHMÚ na Q100 min. s 0,5 m bezpečnosťou. 

- Všetka zeleň v blízkosti vodného toku bude umiestnená nad Q100. 

- Pôvodný terén neodporúčame znižovať, nakoľko by mohlo prísť k 

vybreženiu vody z vodného toku pri väčších prietokoch. 

- Ďalší stupeň PD, ktorý bude okrem iného obsahovať aj platné údaje 

Q100 vodného toku Váh zohľadnené v priečnych profiloch žiada-

me predložiť na vyjadrenie.  

Upozorňujeme: K štúdii je potrebné vyjadrenie Dopravného úradu, 

nakoľko v blízkosti VS Žilina má byť umiestnený prístav na vodnom 

toku Váh. K štúdii je potrebné vyjadrenie Vodohospodárskej výstav-

by, š.p., VD Žilina, Ulica pri celulózke, 010 01 Žilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. VV, š.p., Bratislava   podľa §22 ods. 5) zákona č. 479/2005 Z.z. ktorým sa me-

ní a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „nemá 

pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

15. Slovenské telekomunikácie,   podľa §22 ods. 5) zákona č. 479/2005 Z.z. ktorým sa me-
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a.s., Primárna oblasť Žilina  ní a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „nemá 

pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

16. SeVaK, a.s., Žilina 5575/2015/K

Li 

08.04.2015 

K predloženej žiadosti o prerokovaní Zadania č.2 ÚPN-M Žilina 

zasielame nasledovné stanovisko: 

1. S predloženým Zadaním č.2 pre ÚPN-M Žilina súhlasíme. 

2. V záujmovej lokalite sa vodohospodárske zariadenia v našej správe 

nenachádzajú. 

3. V mieste napojenia (ul. Na strelnici) sa nachádza verejný vodovod 

o dimenzii DN l00 mm Kanalizačný zberač je o DN 1200 mm. 

4. Nové budúce inž. siete situovať do voľne prístupných pozemkov 

pre mechanizmy SEVAK, a.s. V prípade, že inž. siete budú situo-

vané do súkromných pozemkov, bude potrebné zabezpečiť vecné 

bremeno na pozemky so zápisom do katastra nehnuteľností ako aj 

písomné súhlasy vlastníkov so vstupom na pozemok za účelom 

prevádzkovania a odstránenia porúch na vodovode a kanalizácii. 

5. Pri návrhu nových stavebných objektov žiadame rešpektovať ve-

rejný vodovod a verejnú kanalizáciu v uliciach, ako aj prívodné a 

zásobné vodovodné potrubia. Žiadame dodržať ochranné pásmo 

vodovodu a kanalizácie 1,5 m, ako aj STN 736005. 

6. Pri návrhu ÚP-Z Žilina - Zad. č.2 žiadame dodržať ustanovenia 

Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných ka-

nalizáciách § 19 odst. 2/ vymedzuje sa pásmo ochrany verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie (pri osadení objektov) v šírke 1,5 

m (do DN 500 mm potrubia) a v šírke 2,5 m (nad DN 500 mm po-

trubia) od pôdorysného bočného okraja vodovodného a kanalizač-

ného potrubia na obidve strany. V pásme ochrany dľa odst. 5/ je 

zakázané vykonávať zemné práce, terénne úpravy, stavby, umies-

tňovať konštrukcie - iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, 

ktoré obmedzujú prístup k VV a VK, alebo ktoré by mohli ohroziť 

ich technický stav. 

2. Technické riešenie zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania 

daného územia v ďalších stupňoch PD požadujeme predložiť na 

odsúhlasenie našej spoločnosti. 

 

 

Berie sa na vedomie.  

Pripomienky 2 – 7 majú informačný charakter a berú sa 

na vedomie. 

17. SPP – distribúcia, a.s., Brati-

slava 

DPSMM/ 

010/2015 

11.04.2015 

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava k predloženej dokumentácii preroko-

vania Zmena a doplnok č.2 Územného plánu mesta Žilina dáva nasle-

dovné stanovisko: 

1. Požadujeme v návrhu zmeny a doplnok č. 2 územného plánu mesta 

Žilina, ako aj ďalších stupňoch projektovej dokumentácie týkajú-

cich sa výstavby v záujmovej lokality mesta (lokalita Sihoť - AŽIS, 

Sever II okrsok č. 24 Dubeň) rešpektovať v súlade so zákonom 

251/2012 Z.z. ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich  plyná-

 

 

 

Akceptuje sa, STL 0,1 MPa a DN 100 vedúci severo-zá- 

padnou hranicou riešeného územia, ako aj jeho ochranné 

a bezpečnostné pásmo sú v ÚPN-M ZaD č.2 rešpektované  
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renských zariadení slúžiacich na rozvod zemného plynu 

2. Zakreslenie existujúcich plynárenských zariadení pre potreby 

zmien a doplnkov územného plánu, ako aj ďalších stupňoch pro-

jektovej dokumentácie si môže projektant vyžiadať na SPP - distri-

búcia, a.s. Bratislava, lokálne centrum Žilina, Závodská cesta č.26. 

3. Plánované pripojenie na existujúce plynárenské zariadenie a ná-

sledné rozšírenie plynárenského zariadenia v záujmovej lokalite 

mesta Žilina bude riešené na základe podanej žiadosti o pripojenie 

odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti budúceho od-

berateľa plynu, resp. podaním žiadosti o vydanie technických pod-

mienok rozšírenia distribučnej siete. Žiadosti a pokyny pre žiadate-

ľov sa nachádzajú na stránke www. spp-distribucia.sk. 

4. Pri príprave a realizácii rozšírenia plynárenských zariadení v záuj-

movej lokalite dodržať zákon 251/2012 Z.z. 

5. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie požadujeme zaslať na 

odsúhlasenie na SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, lokálne centrum 

Žilina, ulica Závodská cesta číslo 26. 

2. Všetky rozvojové projekty plynárenských zariadení viazané na 

investičný vstup SPP - distribúcia, a.s. sú podmienené ich ekono-

mickou návratnosťou v zmysle vnútorných pravidiel SPP - distri-

búcia, a.s. 

 

Pripomienky 2 – 6 majú informačný charakter a berú sa 

na vedomie. 

18. SPP, OZ Žilina   podľa §22 ods. 5) zákona č. 479/2005 Z.z. ktorým sa me-

ní a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „nemá 

pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

19. SEPS, a.s., Mlynské Nivy 

59/A, 824 84 Bratislava 

PS/2015/006

786 

16.04.2015 

Z hľadiska nami prevádzkovaných existujúcich elektrických zariadení 

VVN a ZVN, ako i z hľadiska rozvoja prenosovej sústavy nemáme 

k riešenému územiu pripomienky. 

Berie sa na vedomie. 

20. Stredoslovenská energetika – 

distribúcia, a.s., Žilina 

120101-15-

A-0087 

08.04.2015 

SSE-D, a.s. predkladá nasledovné stanovisko: 

1. VYSOKÉ NAPÄTIE: Pri návrhu je potrebné dodržať ochranné 

pásmo existujúcich VN vedení v zmysle Zákona č.251/2012 Z.z. 

VN prípojky na trafostanice v zastavanej časti riešiť ako zemné 

káblové. 

2. NÍZKE NAPÄTIE: Vedenia v intraviláne riešiť ako zemné káblové 

so zokruhovaním z dôvodu zabezpečenia spoľahlivosti a plynulosti 

dodávky elektrickej energie. Pri výstavbe iných zemných inžinier-

skych sietí žiadame dodržať ochranné pásmo od zemného káblové-

ho vedenia v zmysle Zák. č.251/2012 Z.z. - §43, manipulačný prie-

stor od podperných bodov 1 m a neporušenie ich stability. Elek-

tromerové rozvádzače plánovanej zástavby riešiť na verejne prí-

stupnom mieste, napr. v oplotení. 

3. TRAFOSTANICE:  

 

Pripomienky sú v podrobnosti ÚPN-M akceptované.  

 

 

 

Pripomienky sú v podrobnosti ÚPN-M akceptované. 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptuje sa požiadavka samostatne stojacich kiosko-
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- Navrhované trafostanice v zastavanej časti požadujeme riešiť ako 

kioskové samostatne stojace výkonovo do 630 kVA. 

- Umiestnenie navrhovaných trafostaníc je potrebné riešiť tak, aby 

NN vývody z jednotlivých trafostaníc nepresahovali dĺžku 350 m 

- Ku konkrétnemu počtu a umiestneniu nových trafostaníc sa záväz-

ne vyjadríme po predložení zastavovacieho plánu a energetickej bi-

lancie jednotlivých objektov. 

a) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia 

je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník 

elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu pre-

ložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického roz-

vodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za 

podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elek-

troenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. 

b) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely 

tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetic-

kého rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy. 

c) SSE-D, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje 

právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj 

jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 

dní pred plánovaným termínom preložky. V otázke zabezpečenia 

uvedeného súhlasu je potrebné sa obrátiť na: František Vacko - MT: 

0908921144. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSE-D, 

a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia. 

5. Pred prípravou ďalšieho stupňa doporučujeme vzájomnú spoluprá-

cu a konzultácie na nižšie uvedenom kontakte. 

6. Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre 

pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSE-D, a.s. 

v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby. 

7. Ďalší stupeň dokumentu „Zmena a doplnok č.2 ÚPN Mesta Žilina“ 

žiadame predložiť na odsúhlasenie SSE-D, a.s. 

4. Voči tomuto vyjadreniu môžete poslať pripomienky písomne na 

SSE-D, a.s. do 14 dní od jeho doručenia. 

vých trafostaníc, ktorá je v rozpore s celkovou koncep-

ciou budovania areálu Žilinských športov.  

Berie sa na vedomie. 

 

Berie sa na vedomie.  

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 

Berie sa na vedomie.  

 

 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

Berie sa na vedomie.  

 

 

Berie sa na vedomie.  

Podľa §2 ods.6) stavebného zákona „Na územnoplánova-

ciu činnosť sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správ-

nom konaní“, pričom prerokovanie ÚPN-M sa riadi podľa 

§22 stavebného zákona, a preto oznámenie, že „...Voči to- 

muto vyjadreniu môžete poslať pripomienky písomne na 

SSE-D, a.s. do 14 dní od jeho doručenia...“ je irelevantné. 

21. Žilinská teplárenská, a.s., 

Žilina 

  podľa §22 ods. 5) zákona č. 479/2005 Z.z. ktorým sa me-

ní a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „nemá 

pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

22. Správa NPMF Varín NPMF/225/2

015/2 

20.04.2015 

Riešené územie sa nachádza v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpi-

Akceptuje sa, požiadavka na regulatív nesituovať pláno-

vanú výstavba do priestoru minimálne 15 m od brehovej 
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sov. Lokalita podľa RÚSES Žilina čiastočne zasahuje do nadregio-

nálneho biokoridoru Nrbk1 rieka Váh. Správa NP Malá Fatra nemá 

námietky k ZaD č.2 ÚPN-M Žilina za predpokladu, že pre územie 

bude platiť regulatív, aby plánovaná výstavba nebola situovaná do 

priestoru minimálne 15 m od brehovej čiary vodného toku. 

čiary vodného toku je zapracovaná v záväzných častiach 

ÚPN-M ZaD č.2. 

23. SSC, úsek doprav. plánovania 

a technic. riešenia, Bratislava 

  podľa §22 ods. 5) zákona č. 479/2005 Z.z. ktorým sa me-

ní a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „nemá 

pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

24. SSC, investorský útvar, Žilina   podľa §22 ods. 5) zákona č. 479/2005 Z.z. ktorým sa me-

ní a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „nemá 

pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

25. Správa ciest ŽSK, Žilina   podľa §22 ods. 5) zákona č. 479/2005 Z.z. ktorým sa me-

ní a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „nemá 

pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

26. DPMŽ Žilina   podľa §22 ods. 5) zákona č. 479/2005 Z.z. ktorým sa me-

ní a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „nemá 

pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

27. Obec Teplička nad Váhom   podľa §22 ods. 5) zákona č. 479/2005 Z.z. ktorým sa me-

ní a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „nemá 

pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 
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