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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2022 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I.  Konštatuje, že 
 

– Návrh Územného plánu mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 8 bol zverejnený spôsobom v 

mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, dotknu-

tým samosprávnym krajom, dotknutými právnickými osobami a verejnosťou v súlade s 

ustanoveniami § 22 stavebného zákona, 

– akceptované pripomienky sú zapracované v Územnom pláne mesta Žilina – Zmeny a do-

plnky číslo 8, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania ďalších stupňov projekto-

vej dokumentácie. 

 

II. Berie na vedomie 
 

– Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu Územného plánu mesta Žilina – Zmeny a doplnky 

číslo 8. 

 

III. Schvaľuje   
 

– Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 8 podľa ustanovenia § 26, ods. 3) sta-

vebného zákona.  

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

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

20.02.2012 schválený Územný plán mesta Žilina, pričom jeho záväzné časti boli vyhlásené VZN 

č.4/2012; v 01/2013 bol spracovaný a uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č.90/2013 dňa 

24.06.2013 schválený Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 1, ktorého záväzné 

časti boli vyhlásené VZN č.9/2013; v roku 2015 boli spracované Územný plán mesta Žilina – 

Zmena a doplnok č.2 schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č.129/2015 dňa 

29.06.2015 a Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok č.3 schválený uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Žiline č.130/2015 dňa 29.06.2015, ktorých záväzné časti boli vyhlásené VZN 

č.14/2015; v 06/2016 bol spracovaný a uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č.107/2016 

dňa 28.06.2016 schválený Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 4, ktorého záväzné 

časti boli vyhlásené VZN č.21/2016, v 01/2018 bol spracovaný a uznesením Mestského zastupi-

teľstva v Žiline č.107/2018 dňa 23.04.2018 schválený ÚPN-M Žilina – ZaD č.5, ktorého záväzné 

časti boli vyhlásené VZN č. 5/2018; v 07/2018 bol spracovaný a uznesením Mestského zastupi-

teľstva v Žiline č.62/2019 dňa 11.02.2019 schválený ÚPN-M Žilina – ZaD č.6a, ktorého záväzné 

časti boli vyhlásené VZN č.2/2019; v 11/2019 bol spracovaný a uznesením Mestského zastupiteľ-

stva v Žiline č.16/2020 dňa 17.02.2020 schválený ÚPN-M Žilina – ZaD č.7 (6b), ktorého záväzné 

časti boli vyhlásené VZN č. 4/2020; (ďalej len ÚPN-M Žilina v platnom znení a VZN v platnom 

znení). 
 

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

ný zákon) v znení neskorších predpisov „Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnop-

lánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a 
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sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dô-

jde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územné-

ho plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie“. 
 

Prvým krokom obstarávania bolo spracovanie zadávacieho dokumentu – „Požiadaviek na spraco-

vanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 8“, ktorý bol schválený 

na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline uznesením číslo 51/2021 zo dňa 27.04.2021. 
 

Cieľom obstarania a spracovania „ÚPN-M Žilina – Zmeny a doplnky č.8“ bolo, na základe:  

– prehodnotenia a riešenia podnetov fyzických a právnických osôb, 

– prehodnotenia a riešenia podnetov Mesta Žilina, 

– opravy formálnych chýb zistených počas práce s ÚPN-M v platnom znení, 

zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja mesta a odsúhlasiť záväzný podklad pre ďalšie 

stupne územno-plánovacej a ostatnej projektovej dokumentácie v riešenom území, zosúladiť na-

vrhované rozvojové zámery s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného 

využitia územia, so zásadami organizácie územia, vecne a časovo koordinovať jednotlivé činnos-

ti v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, podľa ustanovení § 1 Stavebného zákona.  

A teda ÚPN-M Žilina ZaD č.8 sa nezaoberá aktualizáciou celého územia mesta Žilina, ale sú v 

ňom riešené konkrétne podnety a lokality. 
 

Odborne spôsobilou osobou, ktorá zabezpečuje obstarávanie ÚPN-M Žilina ZaD č.8 podľa §2a 

stavebného zákona, je zamestnankyňa Útvaru hlavného architekta mesta Žilina, Ing. arch. Júlia 

Durdyová (registračné číslo preukazu 404); výber zhotoviteľa sa uskutočnil podľa zákona 

č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

V rámci spracovania ZaD č.8 sú riešené primerane aj súvisiace zmeny v rámci jednotlivých okru-

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

prostredie...). ÚPN-M Žilina ZaD č.8 je v súlade so schváleným Zadaním, t.j. s Územnými a hos-

podárskymi zásadami pre ÚPN-SÚ Žilina schválenými uznesením Mestského zastupiteľstva v 

Žiline číslo 4/1997 dňa 11.09.1997. 
 

Návrh ÚPN-M Žilina ZaD č.8 bol spracovaný v 12/2021 a dňa 06.12.2021 odovzdaný objednáva-

teľovi. Následne začal Útvar hlavného architekta mesta Žilina (ďalej len ÚHA), zastupujúci mes-

to Žilina v zmysle Čl. 3 bodu 1. Zriaďovacej listiny zo dňa 25.04.2019 ako príslušný orgán územ-

ného plánovania, jeho prerokovanie podľa § 22 Stavebného zákona.  
 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN-M Žilina ZaD č.8 bolo zverejnené v termíne od 

08.12.2021 do 07.01.2022 vrátane na úradnej tabuli Mesta Žilina a na internetovej stránke Mesta 

Žilina https://www.zilina.sk/urad/uradna-tabula/. Celý obsah Návrhu ÚPN-M Žilina ZaD č.8, 

vrátane textovej a grafickej časti bol verejne prístupný na oficiálnej stránke Mesta Žilina https:// 

www.zilina.sk/uzemne-planovanie/uzemny-plan-mesta-zilina-2/ a v Klientskom centre Mestského 

úradu v Žiline. O prerokovaní ÚPN-M Žilina ZaD č.8 boli dotknuté orgány, dotknutý samospráv-

ny kraj, dotknuté obce a správcovia sietí upovedomení jednotlivo. 
 

V stanovenom termíne 30 dní odo dňa doručenia oznámenia mohli dotknuté orgány, obce, samo-

správny kraj a správcovia verejného technického vybavenia územia oznámiť k prerokovávanému 

návrhu svoje stanovisko. V rámci prerokovania bolo na ÚHA mesta Žilina doručených 17 pripo-

mienok od dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a správcov verejného technického 

vybavenia územia. Ostatní, ktorí sa nevyjadrili v určenej lehote, v súlade s ustanovením § 22, ods. 

5) Stavebného zákona „nemali pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

Akceptované a dohodnuté pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a správcov 

verejného technického vybavenia územia sú zapracované v dopracovanom ÚPN-M Žilina ZaD č.8, 

resp. bude sa k nim prihliadať v rámci následných projektových dokumentácií, pred a počas reali-

zácie jednotlivých zámerov. 

https://www.zilina.sk/urad/uradna-tabula/
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V lehote 08.12.2021 do 07.01.2022 bolo zo strany verejnosti, fyzických a právnických osôb doru-

čených 11 pripomienok.   
 

Stanoviská a písomné pripomienky k návrhu, ktoré neboli zohľadnené, boli opätovne prerokované 

podľa § 22 ods. 7) stavebného zákona s tými, ktorí ich uplatnili v termíne od 22.02.2022 do 

31.03.2022, s dotknutými orgánmi bol návrh ÚPN-M Žilina ZaD č.8 dohodnutý.  
 

Doručené pripomienky a ich vyhodnotenie spolu so stanoviskom obstarávateľa sú súčasťou agen-

dy z obstarávania. 
 

K tomuto strategickému dokumentu vydal Okresný úrad Žilina, odb. starostlivosti o životné 

prostre- die, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia dňa 08.03.2022 

Rozhodnutie č.j. OU-ZA-OSZP3-2022/007195-022, v ktorom sa uvádza, že „...Strategický 

dokument ... sa nebude posudzovať podľa zákona EIA v platnom znení. Uvedený dokument je 

preto možné schváliť podľa osobitných predpisov...“. 
 

Závery z prerokovania, opätovného prerokovania, doručené pripomienky a ich vyhodnotenie, 

postúpil ÚHA mesta Žilina spolu s pokynmy na dopracovanie dňa 04.04.2022 spracovateľovi pre 

vypracovanie výsledného návrhu ÚPN-M Žilina ZaD č.8, tzv. čistopisu a tento ho dopracoval do 

výslednej podoby.  
 

Po odvzdaní výsledného návrhu ÚPN-M Žilina ZaD č.8 spracoval obstarávateľ návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina – Zmeny a 

doplnky číslo 8, 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.8 bol predložený Okresnému úradu Žilina, odb. VaBP, odd. ÚP na 

posúdenie podľa § 25 stavebného zákona. Tento vo svojom stanovisku číslo OU-ZA-OVBP1-

2022/024559-002 zo dňa 17.05.2022 uvádza „...Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej 

politiky, oddelenie územného plánovania, podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s predlo-

ženým návrhom Zmien a doplnkov č.8 ÚPN mesta Žilina a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 

Žiline, aby podľa § 26 ods. 3 stavebného zákona, schválilo návrh Zmien a doplnkov č.8 ÚPN 

mesta Žilina a v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhlásilo záväznú časť 

Zmien a doplnkov č.8 ÚPN mesta Žilina všeobecne záväzným nariadením. 
 

Komisia územného plánovania a výstavby odporúča predložený materiál schváliť. 
  
Komisia dopravy odporúča predložený materiál schváliť. 
 

Komisia životného prostredia neprijala platné  uznesenie. 
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Návrh ÚPN-M Žilina – Zmeny a doplnky č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK                                                                                                                                      

P. 

č. 
pripomienkujúci 

list č. 

zo dňa 
pripomienka stanovisko obstarávateľa 

 
 

1 MŽP SR, Odb. štátnej geolo-

gickej správy, Bratislava 

5493/2021-

5.3 

69595/2021 

29.12.2021 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geo-

logickej správy (ďalej len „ministerstvo“) na základe Vášho oznámenia o 

prerokovaní Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Žilina Vám 

podľa §15 ods.1 a ods.3 zákona č.44/1988 Zb. o ochrane a využití ne-

rastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, §20 a §23 

ods.16 zákona č.569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) 

v znení neskorších predpisov zasiela nasledovné stanovisko: 

1. V katastrálnom území mesta Žilina (ďalej len „predmetné územie“) sa 

nachádza: 

- výhradné ložisko „Divinka – dekoračný kameň (352)“; na ktoré bolo 

vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL) a s určeným chráneným 

ložiskovým územím (CHLÚ), ktorého ochranu zabezpečuje ŠGÚDŠ 

Bratislava, Bratislava 

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Snežnica  – stavebný kameň 

(4630)“, ktoré nemá určenú organizáciu, 

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Bánová – tehliarske suroviny 

(4364)“, ktoré eviduje ŠGÚDŠ Bratislava, Bratislava, 

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Bytčica - Žilina – tehliarske su-

roviny (4375)“, ktoré eviduje ŠGÚDŠ Bratislava, Bratislava. 

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

covatelia ÚPD povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z pod-

kladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní 

navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bo-

hatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo požadu-

je dodržať ustanovenia §18 a §19 banského zákona tak, aby bola zabezpe-

čená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich do- 

bývania a podľa §17 ods.5 banského zákona vyznačiť hranice CHLÚ v 

ÚPD. Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame 

územia v blízkosti  CHLÚ nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné úče-

ly. Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa §7 banského zákona súčasťou 

pozemku. 

2. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobra-

zené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpa-

dov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 

3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému 

environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:  

Pravdepodobná environmentálna záťaž 

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

Stanovisko, ktoré má skôr charakter informácie súvisia-

cej s prípravnými prácami podľa § 19b) Stavebného zá- 

kona (nie je stanoviskom ku konkrétnemu riešeniu) sa 

berie na vedomie. Informácie sa týkajú celého územia 

mesta Žilina, nielen podnetov riešených v ZaD č.8. 

Všetky informácie sú zahrnuté už v ÚPN-M Žilina v 

platnom znení a riešením ZaD č.8 zostávajú nezmenené. 

Menované ložiská sa nachádzajú mimo v ZaD č.8 rieše-

ného územia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už akceptované. Evidované skládky odpadov sú zakres-

lené v ÚPN-M Žilina v platnom znení a v ZaD č.8 sa 

nemenia. 

Berie sa na vedomie, riešenie ÚPN-M Žilina ZaD č.8 

nezasahuje do lokalít menovaných environmentálnych 

záťaží. 
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Názov lokality: skládka popolčeka odkalisko 

Druh činnosti: odkalisko 

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

Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž 

2. 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 

3. Názov EZ: ZA (019)/ Žilina - neriadená skládka TKO Považ. Chlmec  

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 

Potvrdená environmentálna záťaž 

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

Názov lokality: východné priemyselné pásmo 

Druh činnosti: výroba chemikálií 

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

Registrovaná ako: B Potvrdená 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 s vysokou prioritou (K > 65) 

Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž 

3.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 

Sanovaná / rekultivovaná lokalita 

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

Názov lokality: ČS PHM - Montážna 

Druh činnosti: čerpacia stanica PHM 

Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita 

Potvrdená 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 so strednou prioritou (K 35 - 65) 

Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž C Sanovaná / rekul-
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tivovaná lokalita 

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu 

negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.  

4. V predmetnom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaný početný 

výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií a 14 ak-

tívnych svahových deformácií. Prevažná časť intravilánu mesta patrí do 

rajónu stabilných území. Niektoré časti intravilánu a extravilán mesta 

patria do rajónu potenciálne nestabilných území (územia s doteraz neza-

registrovanými svahovými deformáciami, s priaznivou geologickou 

stavbou nevylučujúcou v prípade priaznivých morfologických pomerov 

občasný vznik svahových deformácii vplyvom prírodných pomerov) a 

rajónu nestabilných území (patria sem územia svahových deformácií so 

stredným až vysokým stupňom náchylnosti k aktivizácii svahových de-

formácií a územia bezprostredného okolia registrovaných svahových de-

formácií, a taktiež územia s doteraz nezaregistrovanými svahovými de-

formáciami, s priaznivou geologickou stavbou ku vzniku svahových de-

formácií). Aktívne svahové deformácie sú rozptýlené v rôznych častiach 

katastrálneho územia, najmä v extraviláne mesta. Pravdepodobne ich 

vznik podmienili klimatické faktory, bočná hĺbková erózia, abrázia a 

podzemné vody. Patria do rajónu nestabilných území, ide o územia sva-

hových deformácií so stredným až vysokým stupňom náchylnosti k akti-

vizácii svahových deformácií. Aktivizácia svahových deformácií je mož-

ná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi 

faktormi, 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 Bratisla-

va (http://apl.geo-logy.sk/atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné 

aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformá-

ciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/. Svahové deformácie v 

predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre 

stavebné účely. 

5. Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika, tak 

ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné až vysoké radónové rizi-

ko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 

6. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii 

na webovej stránke ŠGÚ Dionýza Štúra – aplikácia  Atlas  geotermálnej 

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

 

 

 

Už akceptované. Zosuvné územia (svahové deformácie) 

sú zakreslené s požiadavkou podmieniť stavebnú činnosť 

v nich geologickým prieskumom už v ÚPN-M Žilina v 

platnom znení a v ZaD č.8 sa nemenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 

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


8 / 53 

Podľa §20 ods.3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká 

stavebného využitia územia: 

a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť 

a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych 

a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeo-

logickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových de-

formácií nie sú vhodné pre stavebné účely. 

b) prítomnosť environmentálnych záťaží ZA (013) / Rosina – skládka 

popolčeka – odkalisko, ZA (018) / Žilina – areál ZVL, ZA (021) / Žili-

na – východné priemyselné pásmo, ZA (1882) / Žilina – Rušňové depo, 

Cargo a.s. s vysokou prioritou riešenia (hodnota K ≥ 65 podľa klasifi-

kácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentál-

nych záťaží). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s vý-

skytom environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia je potreb-

né posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.  

c) výskyt stredného až vysokého radónového rizika. Vhodnosť a pod-

mienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónové ri-

zika je potrebné posúdiť podľa zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, pod-

pore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č.98/2018 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovní-

kov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.  

Už akceptované. Uvedené riziká stavebného využitia 

územia sú súčasťou grafickej aj textovej časti ÚPN-M 

Žilina v platnom znení a v ZaD č.8 sa nemenia. 

 

 

 

 

 

2 MDV SR, Odb. stratégie do-

pravy, Bratislava 

09485/2022/

OSD/3258 

11.01.2022 

MDV SR má k oznámeniu o prerokovaní návrhu ZaD č. 8 ÚPN-M Žilina 

nasledovné požiadavky a pripomienky: 

- predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s nadra- 

denou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Žilinského samo- 

správneho kraja; 

- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma; 

- rešpektovať trasovanie pripravovaných stavieb dopravnej infraštruktúry; 

 

 

- všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú 

dopravu/parkovacie domy, cyklistické trasy, atď.) je potrebné navrhnúť v 

súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi; 

 

 

 

- 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; 

 

 

Akceptované. ÚPN-M Žilina ZaD č.8 je spracovaný v 

súlade s ÚPN-VÚC ŽK  

 

Už akceptované. Nadradená dopravná sieť existujúca aj 

pripravovaná, jej ochranné pásma a požiadavka ich reš-

pektovania je súčasťou ÚPN-M Žilina v platnom znení 

a v ZaD č.8 sa nemení. 

Už akceptované. Požiadavka „...riešiť dopravné napoje-

nia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu 

(pri všetkých navrhovaných objektoch), cyklistické trasy 

a pešie trasy v súlade s aktuálne platnými technickými 

predpismi a STN...“ je súčasťou ÚPN-M Žilina v plat-

nom znení a v ZaD č.8 sa nemení. 

Už akceptované, OP Letiska Žilina sú súčasťou ÚPN-M 

Žilina v platnom znení a v ZaD č.8 sa nemenia. 
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- rešpektovať vyhlásené ochranné pásma Letiska Žilina spolu s preká-

žkovými rovinami a plochami; 

- postupovať podľa ustanovení zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

- pre stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD - 60 m od osi krajnej koľa- 

je), 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. Upozorňujeme, že akákoľvek stavebná činnosť 

v ochrannom pásme dráhy musí byť vopred prekonzultovaná a odsúhla- 

sená s Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) a najmä 

MDV SR - sekciou železničnej dopravy a dráh, ktorá je gesčne spôsobilá 

na vydanie takéhoto súhlasu. V nadväznosti na uvedené nesúhlasíme s 

odčlenením (od funkčnej plochy 11.20.0V/02) a vytvorením nového reg-

ulatívu pre funkčnú plochu 11.20.P/01 a tiež s zrušením funkčnej plochy 

4.15.OV/01 a jej nahradením novou funkčnou plochou 4.15.P/01, ktorej 

novým regulatívom by sa umožnilo funkčne zmiešané využívanie plochy 

pre hromadné bývanie a občiansku vybavenosť pred vydaním záväzného 

(súhlasného) stanoviska ŽSR a MDV SR - sekcie železničnej dopravy a 

dráh - uvedené sa vzťahuje aj pre navrhovaný parkovací dom, ktorý má 

byť umiestnený na funkčnej ploche 11.20.VS/05; 

- v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky žiadame rezervovať 

územnú rezervu pre: 

 stavbu „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a 

nadväzujúcej Železničnej infraštruktúry v uzle Žilina podľa spraco-

vanej projektovej dokumentácie, 

 parkovací dom pre osobné automobily pri ŽST Žilina a pri Autobusovej 

stanici Žilina, 

 parkoviská pre osobné automobily pri železničných zastávkach Žilina 

záriečie a Žilina Solinky, pri ŽST Bytčica (trať Žilina - Rajec) a pri 

novej železničnej stanici Žilina predmestie (trať Kraľovany - Žilina - 

Púchov),  

 zvýšenie najvyššej traťovej rýchlosti na trati Žilina - Rajec zo 60 km/h 

na 80 km/h,  

 súvislú vysoko rýchlostnú trať sever-juh (Bratislava - Žilina - št. hr. 

SK/PL) a západ-východ (severný variant Bratislava - Žilina - st. hr. 

SK/UA) s prepojením cez ŽST Žilina; 

- všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimo- 

úrovňové a zároveň všetky existujúce úrovňové kríženia komunikácií so 

železničnou traťou žiadame v územnom pláne navrhnúť ako 

mimoúrovňové; 

 

 
Už akceptované. Odvolávka na príslušné zákony, podľa 

ktorých sú ustanovené ochranné pásma a prípadné vý-

nimky z nich je uvedená v kapitole 2.18.9.1 záväznej 

časti ÚPN-M Žilina v platnom znení a v ZaD č.8 sa ne-

mení. Požiadavka vydania záväzného (súhlasného) sta-

noviska vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 

513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov a  bude 

uplatnená v rámci spracovania ďalších stupňov projekto-

vej dokumentácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Už akceptované, je v podrobnosti obsahu a rozsahu rie-

šenia ÚPN- súčasťou ÚPN-M Žilina v platnom znení. 

 

Dňa 11.03.2022 dohodnuté v znení „ÚPN-M Žilina ZaD 

č.8 sa nezaoberá aktualizáciou celého územia mesta Žili-

na, ale sú v ňom riešené konkrétne podnety a lokality. 

Požiadavky na parkovací dom, parkoviská a zvýšenie 

traťovej rýchlosti na trati Žilina - Rajec sú nad rámec 

riešenia ÚPN-M Žilina ZaD č.8, a teda neboli ani pred-

metom prerokovania; tieto budú riešené v rámci najbliž-

šej aktualizácie Územného plánu mesta Žilina“. 

Už akceptované, VRT je súčasťou ÚPN-M Žilina v plat-

nom znení a v ZaD č.8 sa nemení. 

 

Berie sa na vedomie. Požiadavka na konkrétne riešenia 

je nad rámec podrobnosti ÚPN-M a bude riešená v ná-

sledných stupňoch projektových dokumentácií. V ÚPN-

M ZaD č.8 nie sú navrhované nové dopravné prepojenia 

križujúce železničnú trať.  
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- 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 po-

zemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky č.35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vy-

konáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon); 

- podotýkame, že zmysle §11 ods.2 cestného zákona je v cestných 

ochranných pásmach zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla 

ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne cesty alebo premávku na nich. 

Príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch 

výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom. V 

nadväznosti na uvedené žiadame požiadať o povolenie výnimky 

príslušný cestný správny orgán (napr. pre diaľnice MDV SR - sekcia 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií) najmä v súvislosti s 

funkčnou plochou 7.39.ŠR/02 a tiež funkčnou plochou 6.35.BI/03, ktoré 

sa nachádzajú v ochrannom pásme diaľnice D3. Upozorňujeme, že 

ochranné pásmo diaľnice je určené zvislými plochami vedené po oboch 

stranách komunikácie od osi vozovky priľahlého jazdného pásu a tiež 

zvislou osou tunelov. Po získaní záväzného (súhlasného) stanoviska 

príslušného cestného správneho orgánu súhlasíme so zmenou funkčného 

využitia, resp. doplnenia regulatívov pre riešené funkčné plochy; 

- dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinier- 

skych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej 

výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom 

obslužných ciest a ich následným pripojením na existujúce mieste cesty a 

na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s ak-

tuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania 

súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov 

pre pozemné komunikácie; 

- pri návrhu nových lokalít prehodnotiť dopravné riešenie v širšom kon-

texte dopravnej obslužnosti v meste tak, aby pri zvýšenej koncentrácii 

dopravného pohybu nedochádzalo k dopravným kolíziám a preťaženiu 

pozemných komunikácií; 

- všetky plánované dopravné pripojenia žiadame v grafickej časti vyznačiť 

schematicky, tzn. bez vyznačenia konkrétneho typu a tvaru križovatky. 

Tvar a typ križovatky bude možné určiť až na základe dopravno-inžinier- 

skeho posúdenia;  

- s pripojením funkčnej plochy 8.31.BI/17 priamo na cestu 1/18 nesúhlasí- 

me. Žiadame rešpektovať vzdialenosť križovatiek v zmysle STN 73 

6101, resp. STN 73 6110. Predmetnú lokalitu požadujeme pripojiť na ex-

Už akceptované. Odvolávka na príslušné zákony, podľa 

ktorých sú ustanovené ochranné pásma a prípadné vý-

nimky z nich je uvedená v kapitole 2.18.9.1 záväznej 

časti ÚPN-M Žilina v platnom znení a v ZaD č.8 sa ne-

mení; ich uplatňovanie je predmetom následných PD. 

 
Už akceptované. Odvolávka na príslušné zákony, podľa 

ktorých sú ustanovené ochranné pásma a prípadné vý-

nimky z nich je uvedená v kapitole 2.18.9.1 záväznej 

časti ÚPN-M Žilina v platnom znení a v ZaD č.8 sa ne-

mení; ich uplatňovanie je predmetom následných PD. 

 

 

 

 
Akceptované. V kapitole 2.18.9.1 je zmenená definícia  

pre ochranné pásmo diaľnic „100 m po oboch stranách 

komunikácie od osi vozovky priľahlého jazdného pásu a 

zvislou osou tunelov“ 

 

 
Už akceptované. Požiadavka „...Navrhované objekty 

budú dopravne napojené na miestne komunikácie a ich 

prostredníctvom následne na nadradenú cestnú sieť...“ je 

uvedená v kapitole 2.18.4 záväznej časti ÚPN-M Žilina 

v platnom znení a v ZaD č.8 sa nemení. 

 

 

 
Upozornenie sa berie sa na vedomie. 

 

 

 

Upozornenie sa berie sa na vedomie. 

 

 

 

Akceptované, podnet 3.59 bol vylúčený z riešenia. 

S podn etom sa bude možné zaoberať až na základe do-

pravného posúdenia existujúcej stykovej križovatky - 

súčasného dopravného prepojenia Mojšovej Lúčky. 
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istujúce dopravné pripojenie - na existujúcu sieť miestnych ciest (plocha 

8.42.BI/03), ktorá je prepojená s cestou 1/18 existujúcou stykovou 

križovatkou - súčasné dopravné pripojenie obce Mojšova Lúčka. Zároveň 

upozorňujeme na nárast dopravy v území z dôvodu navrhovanej IBV a 

žiadame posúdiť dopravnú výkonnosť predmetnej križovatky. V prípade, 

že kapacita súčasnej križovatky nie je postačujúca, bude potrebné vy-

konať úpravu, resp. prestavbu križovatky na náklady investora (nie Slov-

enskou správou ciest), na kapacitne vyhovujúcu križovatku; 

- v grafickej časti žiadame opraviť nesprávne označenie cesty 1/64 na 1/18 

(smer na Strečno); 

- z hľadiska návrhu vodnej dopravy uvádzame, že podľa expertízneho 

posudku vypracovaného spoločnosťou HYDROINVEST, spol. s.r.o. 

(01/1998, arch. číslo 036 - 97) na posúdenie alternatívneho vedenia trasy 

prieplavu cez Poľsko a ČR vedie plavebný úsek č. I. Žilina - Kysucké 

Nové Mesto, ktorý je počiatočným úsekom plavebnej cesty cez intravilán 

mesta Žilina. Začiatok, km 0.00 je navrhnutý na konci zdrže vodného 

diela Hričov, v priestore budúceho prístavu Žilina. Trasa pokračuje 

ľavotočivým oblúkom s polomerom R = 350 m od ústia rieky Kysuce. 

Na základe uvedeného žiadame všetky mapové podklady dopracovať o 

úsek Vážskej vodnej cesty, ktorej začiatok je navrhnutý na konci zdrže 

vodného diela Hričov, a nie sútoku Váhu a Kysuce ako je zakreslené v 

mapových podkladoch územného plánu mesta Žilina; 

- ďalej konštatujeme, že v textovej časti je uvedený text „Na pozemku p.č. 

KN-C 1167/3 a 1167/27 k.ú. Brodno doplniť možnosť výstavby dvojpod- 

lažnej športovej haly so zázemím (kaviareň, šatne, posilňovňa, ubyto-

vacie zariadenie) resp. telocvične ... Prevažná časť pozemku je súčasťou 

plôch športu a rekreácie funkčnej plochy 07.39.ŠR/02 - juhozápadná časť 

pozemku zasahuje do Vážskej vodnej cesty. Požiadavka: preveriť v rám- 

ci riešenia ZaD v podrobnosti UPN-M. Popis: funkčná plocha 

7.39.ŠR/02 je vhodná aj pre umiestnenie požadovanej občianskej vyba- 

venosti. Časť pozemku zasahujúca do funkčnej plochy 07.39.VP/04 je 

nevhodná pre požadovaný zámer na vyznačenie v grafickej časti na roz- 

šírenie funkčnej plochy. Obmedzenia: Akceptovať zámer s trasovaním 

Vážskej vodnej cesty. Vyhodnotenie: zámer sa čiastočne akceptuje. Sú-

časná funkčná plocha vyznačená v grafickej časti ostáva bez zmeny. V 

ZaD sa do regulatívov v prípustných funkciách primerane zapracujú do- 

plnené možnosti výstavby vo funkčnej ploche 7.39.ŠR/02 s existujúcim 

športovým areálom“. Podľa aktualizovaného posudku vypracovaného 

spoločnosťou HYDROINVEST, spol. s.r.o. (01/2021, zák. č. HI 00121 - 

120121) na posúdenie stavby „Stavebné úpravy a nadstavba zázemia 

športového areálu“ ako celku a z hľadiska jej jednotlivých stavebných 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptované, v grafickej časti opravené.  

 

Dňa 11.03.2022 dohodnuté v znení „ÚPN-M Žilina ZaD 

č.8 sa nezaoberá aktualizáciou celého územia mesta Žili-

na, ale sú v ňom riešené konkrétne podnety a lokality. 

Požiadavka dopracovať úsek Vážskej vodnej cesty je nad 

rámec riešenia ÚPN-M Žilina ZaD č.8, a teda nebola ani 

predmetom prerokovania; táto bude riešená v rámci naj-

bližšej aktualizácie Územného plánu mesta Žilina na 

základe podkladov poskytnutých z MDV SR“. 

 

 

 

 
Konštatovanie sa berie na vedomie. 
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objektov vyplýva, že predmetné stavebné objekty nie sú v priamom kon-

flikte so záujmami projektového zámeru trasovania Vážskej vodnej cesty 

v lokalite umiestnenia stavby pri rieke Kysuca a nezasahujú do čiary zá-

beru plôch potrebných pre výstavbu plavebného kanála v rámci 4. etapy 

Vážskej vodnej cesty, avšak musia byť dodržané podmienky stanované 

sekciou vodnej dopravy, ktorá sa k projektovej dokumentácii na účel 

územného a stavebného konania vyjadrila listom č.08735/2021/SCLVD/ 

37942; 

- postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy 

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

- cyklistické trasy odporúčame navrhovať tak, aby boli prepojené s re-

gionálnymi a nadregionálnymi trasami, resp. cyklistickými komunikáci-

ami; 

- cyklistické trasy žiadame umiestňovať zásadne mimo telesa cesty I. 

triedy v zmysle platných STN a technických predpisov; 

- pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú 

sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov 

a cyklistov; 

- pri navrhovaní a úpravách chodníkov, ciest pre chodcov, nadchodov, 

podchodov, schodísk, parkovísk, odstavných plôch, nástupíšť a pre-

chodov pre chodcov žiadame rešpektovať požiadavky na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, uvedené vo 

vyhláške č.532/2002 Z.z.; 

- v blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh je nevyhnutné 

dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vy- 

hlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustano- 

vujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 

o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v život- 

nom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška 

MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania a ubytovania, 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 opatrení (napr. protihlukových) tak, 

aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrá- 

cií 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 real-

izácie známe; 

- obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už akceptované. Tým, že ÚPN-M Žilina ZaD č.8 rešpek-

tuje nadradenú ÚPD, ktorou je ÚPN-VÚC Žilinského 

kraja, rešpektuje aj všetky národné koncepcie a stratégie, 

ktoré sú do tejto nadradenej dokumentácie zapracované 

Upozornenia a odporúčania sa berú na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Už akceptované (kap. 2.18.7.4 Zásady a regulatívy eli-

minácie faktorov zhoršujúcich životné prostredie, pod-

kapitola Opatrenia na elimináciu hluku, bod.5) „V úze-

miach navrhovaných v ÚPN-M Žilina v rámci následnej 

predprojektovej a projektovej dokumentácie investor na 

vlastné náklady zabezpečí vypracovanie hlukovej štúdie 

v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 

hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 

neskorších zmien a predpisov (ďalej „vyhláška MZ 

SR“), výsledky ktorej musia byť v ďalších stupňoch pro- 

jektovej dokumentácie akceptované. V prípade ak hlu-

ková štúdia preukáže, že na dodržanie prípustných hladín 

hluku je potrebné zabezpečiť protihlukové opatrenia, 

investor tieto opatrenia zabezpečí na vlastné náklady. Ak 

výsledky hlukovej štúdie preukážu, že ani so zabezpeče-
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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; 

- pri aktualizácií územnoplánovacej dokumentácie v prípade návrhu 

nových lokalít v blízkosti a v ochrannom pásme diaľnice požadujeme 

využívať aktuálne strategické hlukové mapy a akčné plány pred hlukom, 

ktoré sú zverejnené na http://www.avekol.sk/strategicke-hlukovemapy-

2016/narodna-dialnicna-spolocnost-as/;  

- postupovať v zmysle bodu 1.9 prílohy k vyhláške MZ SR, aby si investor 

vyžiadal stanovisko od príslušného orgánu verejného zdravotníctva, či sa 

môžu umiestňovať nové budovy na bývanie a budovy vyžadujúce tiché 

prostredie okrem škôl, škôlok, nemocničných izieb a účelovo podobných 

budov aj v území, kde hluk z dopravy prekračuje hodnoty uvedené v 

tabuľke č.l pre kategóriu územia II., alebo v území, kde takéto 

prekročenie je možné v budúcnosti očakávať. 

MDV SR požaduje rešpektovať stanovisko Železníc Slovenskej republiky, 

Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Slovenskej správy ciest a Dopravné-

ho úradu, o ktoré ste požiadali priamo. 

ním protihlukových opatrení nebude možné splniť prí-

pustné hodnoty hladín hluku podľa vyhlášky MZ SR, u 

správcu pozemných komunikácií nebude možné uplat-

ňovať požiadavku na realizáciu protihlukových opatrení, 

pretože negatívne účinky vplyvu dopravy boli v čase 

realizácie známe. Na základe výsledkov hlukových štúdií 

sa za prípustnú hladinu hluku nebudú umiestňovať loka-

lity slúžiace na bývanie, resp. ubytovanie.“ 

 

 

 

Požiadavka sa berie sa na vedomie a bude uplatňovaná v 

následných stupňoch projektovej dokumentácie.  

 

 

 

 

 

Viď. body 3, 4, 25 a 26 tohto vyhodnotenia pripomienok.  

3 Dopravný úrad SR, Divízia 

civilného letectva, Bratislava 

22124/2021/

ROP-

005/56312a5

7849 

22.12.2021 

Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného le-

tectva v zmysle ustanovenia §28 ods.3 zákona č.143/1998 Z.z. o civilnom 

letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Vám oznamuje, že riešené lokality a navrhované 

zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie, zverejnené na 

www.zilina.sk, nepredpokladajú rozpor so zákazmi a obmedzeniami urče-

nými ochrannými pásmami Letiska Žilina. Dopravný úrad preto s preroko-

vávanou územnoplánovacou dokumentáciou súhlasí bez pripomienok. 

Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov 

civilného letectva. 

Berie sa na vedomie. 

4 Dopravný úrad SR, Divízia 

vnútrozemskej plavby, Žilina  

 Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

5 Žilinský samosprávny kraj, 

Odb. dopravy a RR, Žilina 

07426/2021/

ORR-2 

27.12.2021 

Podkladom pre posúdenie súladu predkladaného návrhu ZaD č.8 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.5. ÚPN VÚC ŽK. ŽSK zasiela nasledovné požiadavky v 

zmysle § 22 Zákona 50/1976 Zb. v platnom znení:  

1. ŽSK ako zriaďovateľ viacerých organizácií, ktoré sa nachádzajú v navr-

hovaných zónach ekvivalentného uhla tienenia 42°, 36°, 30° požaduje v 

 

 

 

Dňa 03.03.2022 sa na ÚHA mesta Žilina uskutočnilo 

prerokovanie doručených pripomienok s nasledovným 

záverom: 

Akceptované. Do kapitoly 2.18.1.2 je doplnené znenie 

„.... toto vymedzenie sa nevzťahuje na predškolské a 

http://www.avekol.sk/strategicke-hlukovemapy-2016/narodna-dialnicna-spolocnost-as/
http://www.avekol.sk/strategicke-hlukovemapy-2016/narodna-dialnicna-spolocnost-as/
http://letectvo.nsat.sk/uvod/
http://letectvo.nsat.sk/uvod/
http://www.zilina.sk/
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smernej i záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) v 

zmysle STN 73 0580-1/Z2 uplatniť výnimku pre predškolské a školské 

zariadenia, ubytovacie zariadenia sociálnych služieb a pod., ktorá pre tie-

to zariadenia odporúča ekvivalentný uhol tienenia do 20°, nesmie však 

prekročiť 25°.“  

2. V textovej, grafickej a záväznej časti návrhu ZaD č.8 ÚPN-M Žilina z 

plochy 7.24.ŠR/02 (zmena funkčného využívania z AŽIŠ na Športovo - 

rekreačné územie Budatín – Sihoť) ŽSK požaduje vyčleniť samostatnú 

plochu pre existujúce stredisko údržby Budatín vo vlastníctve ŽSK a v 

Správe ciest ŽSK samostatnú plochu s funkčným využitím ako parkova-

cie plochy, dopravná a technická infraštruktúra – stav, tak ako to bolo 

riešené v ÚPN-M Žilina v znení ZaD č.1. Uvedené platí aj pre záväznú 

časť návrhu ZaD č.8 ÚPN-M Žilina. Ďalšou možnosťou, ktorú ZSK pri-

púšťa, je na funkčnej ploche č. 7.24.ŠR/02 rešpektovať existujúce stredi-

sko údržby Budatín vo vlastníctve ŽSK a v Správe ciest ŽSK ako prí-

pustnú funkciu (tak, ako je to uvedené v ZaD č.2 ÚPN-M Žilina v rámci 

plochy 7.24.ŠR/03). ŽSK jednoznačne nesúhlasí so zrušením existujúce-

ho strediska údržby Budatín a požaduje jeho zachovanie, keďže ide o pl-

ne funkčné stredisko a ŽSK nedisponuje žiadnou inou relevantnou plo-

chou, na ktorú by mohlo byť premiestnené.  

3. Návrh záväzného regulatívu pre plochu 3.12.ZLP/01 ŽSK požaduje 

upraviť nasledovne (navrhované zmeny sú zvýraznené boldom): 

 doplnková funkcia: IQ Park v Žiline - hvezdáreň a digitárium, ekosta-

bilizačná, rekreačná a kultúrno spoločenská na prírodných plochách, mú-

zeum vody, detský prírodný park, športovo rekreačné prírodné plochy a 

zariadenia a prírodný amfiteáter 

 typ stavebnej činnosti: Terénne úpravy, stavebné úpravy, prístavba a 

údržba dopravnej a technickej infraštruktúry. Pri stavebných úpravách 

kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového 

fondu (ÚZPF) - Hrob spoločný s náhrobníkom (3303/0 - Hrob spoločný s 

náhrobníkom) - akceptovať zásady pamiatkovej starostlivosti. Navrhova-

ný prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES) - biocentrum 

miestneho významu Mbc 20 Bôrik, cintorín, IQ Park v Žiline- hvezdá-

reň a digitárium. 

 typ zástavby: IQ Park v Žiline- hvezdáreň a digitárium, Múzeum vo-

dy, Prírodný amfiteáter, záhradkárska osada Kamélia na zrušenie, novos-

tavby,  

Zároveň požadujeme do návrhu záväzného regulatívu doplniť: 

 Opatrenia na ochranu pred svetelným znečistením: stavebné činnosti a 

následne aj realizáciu všetkých doplnkových aktivít (múzeum vody, det-

ský prírodný park, športovo rekreačné prírodné plochy a zariadenia a prí-

školské zariadenia, ubytovacie zariadenia sociálnych 

služieb a pod., pre ktoré sa v zmysle STN 73 058-1/Z2 

odporúča ekvivalentný uhol tienenia do 20°, nesmie však 

prekročiť 25°“. 

 

Neakceptované.  

ÚPN-M Žilina ZaD č.8 sa nezaoberá aktualizáciou celé-

ho územia mesta Žilina, ale sú v ňom riešené konkrétne 

podnety a lokality v súlade s Požiadavkami na spracova-

nie dokumentácie ÚPN-M Žilina ZaD č.8 odsúhlasenými 

uznesením MsZ v Žiline č.51/2021 zo dňa 27.04.2021. 

požiadavka „vyčleniť samostatnú plochu pre existujúce 

stredisko údržby Budatín ... tak ako to bolo riešené v 

ÚPN-M Žilina v znení ZaD č.1“, t.j. odčlenením vytvoriť 

novú funkčnú plochu 724DS/01 nie je zahrnutá v rieše-

ní ÚPN-M Žilina ZaD č.8, a teda nebola ani predmetom 

jeho prerokovania.  

 

 

 

Neakceptované. 

Prílišná konkretizácia podnetov – zámerov v rámci ÚPN-

M je z pohľadu podrobnosti a mierky, v ktorej je spraco-

vaný (M 1:10 000), kontraproduktívna. Uvedený „IQ 

Park v Žiline - hvezdáreň a digitárium“ má kultúrno-

spoločenskú funkciu, ktorá je v ZaD č.8 uvedená.  

Požiadavky, ktoré sú v pripomienke uvedené, vrátane 

rešpektovania STN noriem sú predmetom spracovania 

následnej PD. 
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rodný amfiteáter) podmieniť inštaláciou takého osvetlenia priestorov, 

aby nedošlo k zníženiu kvality jasu hviezdnej oblohy v širšom okolí IQ 

Parku - intenzita osvetlenia, smerovosť osvetlenia, spektrálny rozsah 

svetla svietidiel. Tak isto tomu prispôsobiť aktivity v tejto lokalite. 

 Opatrenia na ochranu pred hlukom v zmysle technických noriem, keďže 

veľká časť podujatí hvezdárne je v súčasnosti a bude aj v budúcnosti rea-

lizovaná v exteriéri. 

Viac informácií o pripravovanej realizácii IQ Parku je dostupná na 

https://www.hrajzakraj.sk/projekt-iq-parku-ponuka-nove-varianty-

vzdelavania/, resp. http://www.zilina.zasahy.sk/projekt/17/zilinsky-iq-

park. 

4. V rámci riešenia funkčnej plochy 4.51.OV/02 (Hliny oproti Váhostavu) 

ŽSK požaduje obmedziť navrhovanú výškovú zástavbu tak, aby nedošlo 

k zatieneniu Gymnázia Hlinská. 

 

 

 

5. ŽSK požaduje neznižovať index ozelenenia s poukázaním na Uznesenie 

Vlády SR č.148 z 26.03.2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dô-

sledky zmeny klímy a ekologickú kvalitu zastavaného územia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ŽSK ďalej nesúhlasí s návrhom posunutia hranice funkčnej plochy 

1.01.P/07 o 7 m do funkčnej plochy 1.01.ZBI/01 s izolačnou zeleňou 

(územie v ochrannom pásme MPR), keďže ide o porušenie princípu sta-

noveného v textovej časti ZaD č.8 ÚPN-M Žilina, viď: „V ZaD navrhu-

jeme index zelene v MPR 0,0, pričom je nevyhnutné rešpektovať plochy 

zelene po obvode MPR tak ako sú vyznačené v grafickej časti ÚPN-M. 

V ochrannom pásme MPR sa index zelene nezmení, nakoľko by si to vy-

žiadalo podrobnú analýzu územia“ a nie je v súlade s Uznesením Vlády 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptované. Požiadavka stanoviť výšku zástavby 

„aby nedošlo k zatieneniu Gymnázia Hlinská“ je nad 

podrobnosť ÚPN-M, ktorý je spracovaný v M 1:10 000. 

Túto je potrebné, vo väzbe na STN 73 0580 Denné 

osvetlenie budov v platnom znení, uplatniť v rámci spra-

covania následnej PD. 

Neakceptované. Stratégia je do ÚPN-M premietnutá 

(viď. kapitola 2.18.7.7) cieľom Stratégie adaptácie SR na 

nepriaznivé dôsledky zmeny klímy ako strategického 

dokumentu nie je zamedzenie investičnej činnosti v 

území, ale je „... priniesť čo najširšiu informáciu o sú-

časných adaptačných procesoch SR a na základe ich 

analýzy navrhnúť rámcový koordinačný mechanizmus, 

ktorý by mal pomôcť pri ich zefektívnení a tiež zvýšiť 

celkovú informovanosť o tejto problematike ... Riešením, 

ktoré by malo v konečnom výsledku zabrániť alebo as-

poň minimalizovať riziká a negatívne dôsledky zmeny 

klímy, je kombinácia opatrení zameraných na znižovanie 

emisií skleníkových plynov (mitigácia) s opatreniami, 

ktoré znížia zraniteľnosť a umožnia adaptáciu človeka a 

ekosystémov s nižšími ekonomickými, environmentál-

nymi a sociálnymi nákladmi ...“. 

Neakceptované. Posunom hranice sa rozširuje funkčná 

plocha, nemení sa index zelene; zníženie indexu zelene 

v MPR s požiadavkou rešpektovať plochy zelene je zdo-

kumentovaním súčasného stavu historicky založenej 

kompaktnej zástavby MPR. KPÚ v Žilina, ako vo veci 

príslušný dotknutý úrad vydal súhlasné stanovisko (viď.6 

vyhodnotenia pripomienok).  

 

https://www.hrajzakraj.sk/projekt-iq-parku-ponuka-nove-varianty-vzdelavania/
https://www.hrajzakraj.sk/projekt-iq-parku-ponuka-nove-varianty-vzdelavania/
http://www.zilina.zasahy.sk/projekt/17/zilinsky-iq-park
http://www.zilina.zasahy.sk/projekt/17/zilinsky-iq-park
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SR č.148 z 26.03.2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy a ekologickú kvalitu zastavaného územia.  

7. upresniť text v smernej časti v kapitole 2.12.1.9 v znení: „V  tejto súvis-

losti sa aktualizuje trasa Kysuckej cyklomagistrály Kysucká cyklomagis-

trála, v úseku Budatín – Brodno – Vranie – Rudinka, sa začína na Váž-

skej cyklotrase východne od Budatínskeho zámku medzi železničným a 

cestným mostom a prechádza východným okrajom železničnej trate Žili-

na – Čadca k existujúcemu úrovňovému železničnému priecestiu v Brod-

ne. Potom sa stáča na severozápad, mimoúrovňovo križuje plánovanú 

diaľnicu D3, resp. terajšiu cestu I/11 a existujúcou lávkou ponad rieku 

Kysuca sa dostáva do k. ú. Vranie. Odtiaľ vedie popri ceste III/2095, 

resp. medzi touto cestou a riekou Kysuca do Rudinky, kde prekračuje 

hranicu mesta Žilina a pokračuje v smere do Kysuckého Nového Mesta 

a Dunajova.“. 

 

 

Akceptované, text v kapitole 2.12.1.9 je zmenený podľa 

pripomienky. 

  04052/2022/O

RR-3 

04.03.2022 

Žilinský samosprávny kraj konštatuje, že predložený návrh ZaD č.8 ÚPN - 

M Žilina bol dohodnutý na prerokovaní pripomienok Žilinského samo-

správneho kraja k návrhu územnoplánovacej dokumentácie dňa 3.3.2022 a 

je v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC ŽK v platnom znení. 

Berie sa na vedomie. 

6 Krajský pamiatkový úrad, 

Žilina 

KPUZA-

2022/499-

3/1462/SIC 

05.01.2022 

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 predpisov 

na základe žiadosti ÚHA mesta Žilina, v súlade s ustanovením §11 ods.2 

písm.d) a v nadväznosti na §29 ods.4 pamiatkového zákona vydáva toto 

stanovisko. K návrhu ZaD č.8 ÚPN-M Žilina nemáme pripomienky. 

Berie sa na vedomie. 

7 OÚ Žilina, Odb. VaBP, odd. 

ÚP, Žilina 

OU-ZA-

OVBP1-

2022/007972/

TOM 

18.01.2022 

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územ-

ného plánovania, na základe oboznámenia sa s predloženou dokumentáci-

ou vydáva v zmysle §22 ods.5 stavebného zákona nasledovné stanovisko  

1.  Požadujeme predloženie pôvodného Zadania pre ÚPN-M Žilina k záve-

rečnému posúdeniu predmetných zmien a doplnkov ÚPD spolu s vý-

pisom uznesenia o jeho schválení v mestskom zastupiteľstve. 

2. V textovej časti predmetných zmien a doplnkov sa uvádza (napr. na 

str.51, 52, ...) pojem - urbanistická štúdia zóny - upozorňujeme Mesto 

Žilina, že stavebný zákon pojem „urbanistická štúdia zóny“ nepozná, 

požadujeme preformulovať.   

3. Požadujeme rešpektovať stanovisko Žilinského samosprávneho kraja a 

doložiť ho, či sú predmetné zmeny a doplnky v súlade so záväznou čas-

ťou schváleného Územného plánu veľkého územného celku Žilinského 

kraja v znení všetkých jeho zmien a doplnkov. 

4. Upozorňujeme na Metodické usmernenie MDVRR SR odboru územného 

plánovania k zabezpečeniu plnenia uznesenia vlády SR č.248/2014 z 

26.3.2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klí-

 

 

 

Akceptované.  

 

 

Akceptované, viď. str.49 a 51 sprievodnej správy.  

 

 

 

Akceptované. 

 

 

 

Už akceptované v ÚPN-M Žilina v platnom znení a v 

ZaD č.8 sa nemení. 

 

http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/uzemneplanovanie/metodickeusmer/MetodickeusmernenieMDVRR_SR.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/uzemneplanovanie/metodickeusmer/MetodickeusmernenieMDVRR_SR.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/uzemneplanovanie/metodickeusmer/MetodickeusmernenieMDVRR_SR.pdf
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my, ktorého znenie je uvedené na http://www.telecom.gov.sk/index/ in-

dex.php?ids=148430 a závery ktorého je nutné premietnuť do predmetnej 

ÚPD. 

5. Upozorňujeme Mesto Žilina, že v prípade dopracovania akýchkoľvek 

nových výkresov (aj nových javov a nových navrhovaných funkčných 

plôch), ktoré vyplynú z prerokovania predmetného návrhu zmien a do-

plnkov ÚPN-M, je nutné tieto nanovo verejne prerokovať v zmysle §22 

stavebného zákona. 

6. V prípade, že budú uplatnené stanoviská a písomné pripomienky, ktoré 

nebudú môcť byť zohľadnené, žiadame byť informovaní o termíne ich 

opätovného prerokovania podľa §22 ods.7 stavebného zákona, prípadne 

odporúčame k uvedenému prerokovaniu prizvať pracovníka tunajšieho 

oddelenia územného plánovania. 

Až po vyhodnotení pripomienkového konania, po dohode s dotknutými 

orgánmi štátnej správy a po upravení dokumentácie v zmysle uplatnených 

pripomienok (ktorá má byť predmetom schvaľovania v mestskom zastupi-

teľstve), Mesto Žilina predloží výsledný Návrh Zmien a doplnkov č.8 ÚPN 

mesta Žilina Okresnému úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, 

oddeleniu územného plánovania, na preskúmanie súladu predmetného 

návrhu so stavebným zákonom podľa §25 ods.4.  

K žiadosti o preskúmanie v zmysle §25 ods.1 stavebného zákona predloží 

Mesto Žilina podklady podľa §25 ods.2 stavebného zákona, oznámenie o 

vyvesení a zvesení návrhu, doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými 

právnickými, fyzickými osobami a dotknutými orgánmi a samosprávnym 

krajom (zápisnica z prerokovania, fotokópie stanovísk), vyhodnotenie sta-

novísk a pripomienok (odporúčame spracovať v tabuľkovej forme podľa 

rozdeľovníka) s uvedením konkrétnej akceptácie pripomienok v texte, ná- 

vrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť ÚPD, súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely podľa 

zákona NR SR č.220/2004 Z.z., vydaný príslušným orgánom ochrany po-

ľnohospodárskej pôdy, záväzné stanovisko príslušného úradu životného 

prostredia v zmysle §9 ods.1 písm.a) zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o 

ochrane prírody a krajiny, stanovisko príslušného úradu pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie, stanovisko Krajského pamiatkového úradu, sta-

novisko príslušného lesného úradu v zmysle zákona o lesoch č.326/2005 

Z.z., stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, stanovisko 

Žilinského samosprávneho kraja, či je obsah Návrhu Zmien a doplnkov č.8 

ÚPN mesta Žilina v súlade so záväznou časťou schváleného Územného 

plánu veľkého územného celku Žilinský kraj, ... 

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

ÚPD vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

 

 

 

Upozornenie sa berie na vedomie.  

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/uzemneplanovanie/metodickeusmer/MetodickeusmernenieMDVRR_SR.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/%20index.php?ids=148430
http://www.telecom.gov.sk/index/%20index.php?ids=148430
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predpismi alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade 

s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schvá-

liť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je 

v celom rozsahu neplatné (§ 25 ods.6 stavebného zákona). 

8 OÚ Žilina, Odb. opravných 

prostriedkov, Žilina 

OU-ZA-

OOP6-

2022/007948

-2/KOZ 

05.01.2022 

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát 

(ďalej len „OÚ Žilina, OOP, PR“) sa  oboznámil s predloženým návrhom 

ZaD č.8 ÚPN-M, v ktorom sa navrhuje záber poľnohospodárskej pôdy 

(ďalej len „PP“) na stavebné a iné zámery v 15 lokalitách, a v 3 lokalitách 

zmena funkčného využitia. OÚ Žilina, OOP, PR ako príslušný orgán podľa 

§5 ods.3 písm.f) zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, uspo-

riadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom 

fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, z 

hľadiska ochrany PP, konštatuje nasledovné: Podľa §12 ods.1 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 (ďalej len „zákona“) v konaniach o zmene poľnohos-

podárskeho druhu pozemku je orgán ochrany PP povinný zabezpečiť 

ochranu najkvalitnejšej PP v katastrálnom území podľa kódu  BPEJ  uve-

deného v osobitnom predpise (príloha č.2 nariadenia vlády) a viníc. PP 

možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v 

nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. V zmysle Nariadenia 

vlády SR č.58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber PP v 

katastrálnom území (ďalej len „k.ú.“) Žilinská Lehota je chránená PP s 

týmto kódom bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ): 0706042, 

0756405, 0756505, 0769412, 0769432, 0769512, 0769515; v k.ú. Brodno: 

0706012, 0706015, 0763415, 0763512, 0763515, 0769212, 0769412; v 

k.ú. Bánová: 0711002, 0712003, 0769212, 0770213; v  k.ú.  Budatín:  

0702045, 0706015, 0714065, 0763222, 0763412, 0763415, 0769415, 

0770443, 0770543; v k.ú. Považský Chlmec: 0706015, 0706042, 0771212;  

v k.ú. Trnové: 0706005, 0711002, 0711005, 0711015, 0712003, 0714065, 

0757005, 0769212, 0789015, 0789212, 0789215, 0789312, 0789315, 

871412, 0871512; v k.ú. Vranie: 0714065, 0763412, 0763442; v k.ú. Moj-

šová Lúčka: 0706005, 0711005, 0714065, 0757005; v k.ú. Žilina: 

0702045, 0706005, 0706015, 0706042, 0706045, 0712003, 0714062, 

0756005. Podľa  §12 ods.2 písm.a) zákona je ten, kto navrhne nepoľno-

hospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, povinný chrániť najkvalit-

nejšiu poľnohospodársku pôdu a vinice  podľa odseku 1. Podľa §12 ods.2 

písm.b) zákona je ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľno-

hospodárskej pôdy, povinný riešiť alternatívne umiestnenie stavby na PP 

za hranicou zastavaného územia obce so zreteľom na ochranu najkvalitnej-
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ších PP podľa písmena a) a vyhodnotiť dôsledky pre PP pre každú alterna-

tívu. Podľa §12 ods.2 písm.c) zákona je ten, kto navrhne nepoľnohospo-

dárske použitie poľnohospodárskej pôdy, povinný nenarušovať ucelenosť 

honov a nesťažovať obhospodarovanie PP nevhodným situovaním stavieb, 

jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospoda-

rovanie poľnohospodárskymi mechanizmami. Podľa §13 ods.1 zákona pri 

každom obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie, projektov pozem-

kových úprav a iných návrhov podľa osobitných predpisov sa musí dbať na 

ochranu PP a riadiť sa zásadami ochrany podľa §12 zákona. Podľa §14 

ods.1 zákona návrhy nepoľnohospodárskeho použitia PP, ktoré menia a 

dopĺňajú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu, sa posudzujú so 

zreteľom na doteraz nepoužité plochy v rámci platnej územnoplánovacej 

dokumentácie. Tunajší úrad na základe vyššie uvedeného požaduje nasle-

dovné: 

1. Prehodnotiť navrhovaný záber chránenej poľnohospodárskej pôdy podľa 

§12 ods.1, 2 zákona a §14 ods.1 zákona, a to lokality č.163, 164, 165, 

168, 70b, 75a, 76a. 

2. Prehodnotiť navrhovaný záber celkovej poľnohospodárskej pôdy podľa 

§12 ods.1, 2 zákona, §13 ods.1 a §14 ods.1 zákona, a to lokality č.164, 

4b, 41b, 168, 71a, 70b, 75a, 76a, nakoľko plochy odsúhlasené v predchá-

dzajúcich územnoplánovacích dokumentáciách v jednotlivých katastrál-

nych územiach nie sú všetky zastavané. 

3. Prehodnotiť záber poľnohospodárskej pôdy podľa §12 ods.1, 2 zákona 

vzhľadom k zásahu do okolitej voľnej poľnohospodárskej krajiny, a to 

navrhované lokality č.164, 4b, 41b, 166, 168, 169.  

4. Prehodnotiť navrhovaný záber poľnohospodárskej pôdy podľa §12 ods.1, 

2 zákona vzhľadom k súčasným užívateľom poľnohospodárskej pôdy. 

Doplniť užívateľa poľnohospodárskej pôdy na lokalite č.168, ak existuje. 

Doplniť, resp. správne uviesť užívateľa poľnohospodárskej pôdy na loka-

lite č.41b. V tabuľke Tab.PP.1 na str. 3 je uvedené EURO PPF, ale vo 

vysvetlivkách pod tabuľkou tento užívateľ nie je uvedený. Prehodnotiť 

navrhovaný záber poľnohospodárskej pôdy aj vzhľadom k existujúcim 

melioráciám aj na chránenej poľnohospodárskej pôde. 

5. Zosúladiť návrh lokality č.166 v k.ú. Bánová. Podľa údajov v kapitole 

2.16 sa navrhuje zámer pre výstavbu rodinných domov a rozvoj areálu 

výroby na celkovej výmere lokality, a to 0,21 ha. Podľa grafického šra-

fovania na priesvitke výkresu č.2D ide o návrh iba funkčného využitia: 

bývanie, a asi časť už existujúca zástavba. Na grafickej časti priesvitky 

chýba šrafovanie na výrobu. Prehodnotiť vhodnosť týchto dvoch funk-

čných využití na jednej lokalite. 

6. Prehodnotiť vhodnosť návrhu lokality č.165 v k.ú. Žilinská Lehota pre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 04.03.2022 sa na ÚHA mesta Žilina uskutočnilo 

prerokovanie doručených pripomienok podľa §22 ods.4) 

SZ s nasledovným záverom: 

z návrhu ÚPN-M Žilina ZaD č.8 boli vylúčené nasle-

dovné zábery poľnohospodárskej pôdy:  

- č. 41b, Budatín (podnet č.3.60),  

- č. 71a, Trnové (podnet č.3.48),  

- č. 76a, Trnové (podnet č.3.19),  

- č. 168, Trnové (podnet č.3.59).  

 

 

 

 

 

Zábery č. 41b (podnet č.3.60) a 168 (podnet č.3.59) boli 

prehodnotené a vylúčené z riešenia ÚPN-M ZaD č.8.  

 

 

 

 

 

 

Záberom PP č.166 je riešený podnet č. 3.14; pozemok 

pre nové využitie funkčnej plochy sa nachádza v Báno-

vej a prepája plochu jestvujúceho RD s jestvujúcou vý-

stavbou; na pozemku sú evidované zámery výstavby RD. 

Chybne zakreslené rozvojové územie výroby 533VS/03 

je v dopracovaní odstránené. 

 

Záberom PP č.165 je riešený podnet č.3.27 - zámer 
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funkčné využitie: bývanie pri existujúcom poľnohospodárskom družstve. 

 

 

 

 

 

 

7. Prehodnotiť a zosúladiť návrh lokality č.167 v k.ú. Žilina pre funkčné 

využitie: bývanie. Podľa grafického šrafovania na výkrese č. 2D ide o 

funkčné využitie: zeleň cintorínov. 

8. Prehodnotiť a zosúladiť návrh lokality č.169 v k.ú. Mojšová Lúčka pre 

funkčné využitie: bývanie. Podľa grafického šrafovania na výkrese č.2G 

ide o funkčné využitie: zeleň záhradkárskych osád a sadov. 

9. Prehodnotiť a zosúladiť návrh plochy č.3.28 v k.ú. Trnové, ktorá je gra-

ficky vyznačená iba na výkrese č.2G, funkčné využitie: poľnohospodár-

sky dvor, farma. Plocha nie je vyhodnotená na poľnohospodárskej pôde. 

Ak návrhom dochádza k záberu poľnohospodárskej pôdy aj na stavebné 

a iné zámery, je potrebné ju vyhodnotiť. 

V zmysle vyššie uvedeného žiadame návrh prepracovať. 

Návrh ZaD č.8 ÚPN-M musí byť v zmysle §13 zákona pred schválením 

podľa osobitného predpisu (§25 stavebného zákona) odsúhlasený orgánom 

ochrany poľnohospodárskej pôdy - Okresným úradom Žilina, odborom 

opravných prostriedkov, pozemkovým referátom. 

K žiadosti je okrem návrhu ZaD č.8 ÚPN-M - textovej, tabuľkovej a ma-

povej časti (vyhodnotený v zmysle §5 ods. 1-4 vyhlášky č.508/2004 Z.z., 

ktorou sa vykonáva §27 zákona) doručeného v dvoch vyhotoveniach, po-

trebné 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 

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

poľnohospodárska organizácia) k ich existencii, stanovisko užívateľa 

predmetnej poľnohospodárskej pôdy k jej záberom, stanovisko orgánu 

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 poľno-

hospodárskej pôdy k ÚPN-O, vyhodnotenie pripomienkového konania. 

umiestnenia rozvojovej plochy pre RD vo východnej 

časti Žilinskej Lehoty priamo nadväzuje na obdobne 

využívané územie funkčnej plochy 546BI/01. Severná 

časť pozemku je súčasťou uceleného honu LPIS-diely 

pôdnych blokov. V rámci prerokovania ÚPN-M ZaD č.8 

neboli od užívateľa doručené pripomienky (konkludent-

ný súhlas). 

Záberom PP č.167 je riešený podnet č.3.29 – nejedná sa 

o záber cintorína, ale záber navrhovanej plochy lesnej 

zelene (lesoparku). 

Záberom PP č.169 je riešený podnet č.3.6 – rozšírenie 

navrhovaných plôch bývania je mimo záhradkárskej 

osady Hýrov I.  

Podnet č.3.28 rieši navrhovanú plochu poľnohospodár-

skeho dvora, podnet spoločnosť Ekofarma Trnové, s.r.o., 

Višňové, ktorá je aj užívateľom vymedzeného územia. 

Navrhovaný záber PP o výmere 0,71 ha bude dopraco-

vaný do výsledného návrhu ÚPN-M Žilina ZaD č.8 pod 

číslom lokality 171. 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OU-ZA-

OOP6-

2022/007948

/KOZ 

01.04.2022 

Doplnenie stanoviska o požiadavku zapracovať do ZaD č. 8 ÚPN-M Žilina 

vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy ohľadom navrhovaného 

poldra na Trnovke. Navrhovaný polder na Trnovke je súčasťou ÚPN-M 

Žilina v platnom znení, do ktorej bol prevzatý z územnoplánovacej doku-

mentácie ZaD č.4 ÚPN-VÚC ŽK. Vzájomnou kontrolou však bolo zistené, 

Akceptované. 

 



21 / 53 

že polder nie je vyhodnotený z hľadiska záberov poľnohospodárskej pôdy 

vo vyššie uvedených územnoplánovacích dokumentáciách.  

9 OÚ Žilina, pozemkový a les-

ný odb., Žilina 

OÚ-ZA-

PLO2-2021 

/050784-

2/VAL 

23.12.2021 

predkladáme nasledovné stanovisko: Navrhuje sa rozvoj funkčných zložiek 

na ploche 18,85 ha z toho záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohos- 

podárske účely je 9,41 ha, so záberom lesnej pôdy sa neuvažuje. Navrhujú 

sa lokality č. 4b, 41b, 70b, 71a, 75a, 76a, 161a, 163, 164, 165, 166, 167, 

168, 169, 170 v k.ú. Žilinská Lehota, Brodno, Bánová, Budatín, Považský 

Chlmec, Trnové, Vranie, Žilina, Mojšová Lúčka. 

Lokality č. 4b, 41b, 70b, 71a, 75a, 76a, 161a, 163, 164,165, 166,167, 168, 

169, 170 sú funkčne určené pre bývanie, lokalita č. 166 v k.ú. Bánová je 

funkčne určená aj pre výrobu. V lokalitách č. 75 k.ú. Trnové, č. 87a a 96a 

k.ú. Žilina sa mení funkčné využitie z občianskej vybavenosti, verejnej a 

izolačnej zelene na bývanie, verejnú zeleň, rekreáciu a šport. 

Z uvedených lokalít zasahujú do ochranného pásma lesa (t.j. vo 

vzdialenosti bližšej ako 50 m od hranice lesných pozemkov v zmysle §10 

zákona o lesoch č.326/2005 Z.z. v zn. nesk. predp.) nasledovné lokality: 

- č.161a k.ú. Považský Chlmec (funkčné využitie bývanie),  

- č.163 k.ú. Vranie (funkčné využitie bývanie),  

- č.164 k.ú. Brodno (funkčné využitie bývanie),  

- č. 166 k. ú. Bánová (funkčné využitie bývanie),  

- č.168 k.ú. Trnové (funkčné využitie bývanie),  

- č.76a k.ú. Trnové (funkčné využitie bývanie). 

Uvedené lokality v navrhovaných ZaD č.8 ÚPN-M Žilina sú situované v 

blízkosti lesných pozemkov (vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesných 

pozemkov), a preto v lokalitách, kde bude prebiehať realizácia stavieb v 

tejto vzdialenosti, je potrebné požiadať orgán štátnej správy lesného hos- 

podárstva o záväzné stanovisko - ochranné pásmo lesa §10 v zmysle záko- 

na o lesoch č.326/2005 Z.z. v znení nesk. predpisov. Vo všeobecnosti však 

požadujeme dodržanie minimálnej odstupovej vzdialenosti objektov stavby 

v rámci lokalít, tak aby boli umiestňované od hranice lesných pozemkov v 

min. 25 m vzdialenosti (lokalita 161a k.ú. Považský Chlmec, č.163 k.ú. 

Vranie, č.164 k.ú. Brodno, č.166 k.ú. Bánová, č.168 k.ú. Trnové, č.76a) a 

zároveň boli dostupné aj naďalej prístupové miesta na lesné pozemky za 

účelom hospodárenia v lesoch v zmysle príslušných ustanovení. V prípade, 

že budú akceptované vyššie uvedené podmienky nemáme k Návrhu ÚPN-

M Žilina, ZaD č. 8 pripomienky a Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný 

odbor z hľadiska záujmov lesného hospodárstva v zmysle §6 ods.2 zák. 

č.326/2005 Z.z. o lesoch v zn. nesk. predp. súhlasí s predloženým 

Návrhom ÚPN-M Žilina, ZaD č. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Už akceptované v obsahu, rozsahu a podrobnosti ÚPN-

M. Požiadavka rešpektovať ochranné pásma lesa s tým, 

že v lokalitách, kde bude požiadavka na umiestnenie sta- 

vieb do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku, 

sa požaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy 

lesného hospodárstva  je uvedená v kapitole 

2.18.9.1 záväznej časti ÚPN-M Žilina v platnom znení a 

v ZaD č.8 sa nemení. 

Akceptované, doplnené do záväzných regulatívov 

funkčných plôch 635BI/03 (lok. č.161a), 638BI/01 

(lok. č.163), 739BI/04 (lok. č.164) a 533BI/07 (lok. 

č.166) „dodržať minimálnu odstupovú vzdialenosť 

objektov stavby, tak aby boli umiestňované od hranice 

lesných pozemkov v min. 25 m vzdialenosti a zároveň 

boli dostupné aj naďalej prístupové miesta na lesné 

pozemky za účelom hospodárenia v lesoch v zmysle 

príslušných ustanovení“. Na základe prerokovania 

návrhu – dohody s dotknutými orgánmi podľa §22 ods.4) 
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SZ bolo riešenie podnetov č.3.19 (lok. č.76a) a č.3.59 

(lok. č.168) vylúčené z návrhu ÚPN-M Žilina ZaD č.8.  

10 OÚ Žilina, Odb. starostlivosti 

o ŽP, odd. OP a vybraných 

zložiek ŽP kraja, Žilina 

 Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

11 OÚ Žilina, odbor starostlivos-

ti o ŽP, Žilina 

 Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

12 OÚ Žilina, Odb. cestnej do-

pravy a PK, Žilina 

OU-ZA-

OCDPK-

2021/050172

/2/ŠPA 

14.12.2021 

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako 

príslušný orgán štátnej správy podľa §2 ods.3 a §9 ods.3 a ods.4 zákona 

č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ako dotknutý orgán štátnej správy v zmysle zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení ne-

skorších predpisov a ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán 

podľa §3 ods.4 a ods.5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komuniká-

ciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe Vašej žia-

dosti preskúmal oznámenie o začatí prerokovania „ÚPN-M Žilina ZaD 

č.8“. Cieľom obstarania a spracovania ÚPN-M Žilina ZaD č.8 je zmeniť a 

doplniť schválenú koncepciu rozvoja mesta a odsúhlasiť záväzný podklad 

pre ďalšie stupne územno-plánovacej a ostatnej projektovej dokumentácie 

v riešenom území, zosúladiť navrhované rozvojové zámery s komplexným 

riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, so zása-

dami organizácie územia, vecne a časovo koordinovať jednotlivé činnosti v 

súlade s princípmi udržateľného rozvoja, podľa ustanovení § 1 Stavebného 

zákona. Ide najmä o prehodnotenie a riešenie podnetov fyzických a práv-

nických osôb, prehodnotenie a riešenie podnetov mesta Žilina a opravy 

formálnych chýb zistených počas práce s ÚPN-M Žilina v platnom znení. 

Z hľadiska riešenia širších vzťahov v doprave v ÚPN-M Žilina ZaD č. 8 

nevyplývajú žiadne zmeny oproti schválenému ÚPN-M Žilina v znení ZaD 

č. 1-7 (6b). Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných ko-

munikácií, vykonávajúci pôsobnosť cestného správneho orgánu a špeciál-

neho stavebného úradu vo veciach ciest I. triedy v Žilinskom kraji a ciest 

II. a III. triedy pre okresy Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto vzal ozná-

menie o prerokovaní „UPN-M Žilina ZaD č.8“ na vedomie bez zásadných 

pripomienok. Toto stanovisko nie je rozhodnutím a nenahrádza povolenie 

ani súhlas podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskor-

ších predpisov. 

Berie sa na vedomie. 

13 OÚ Žilina, Odb. krízového 

riadenia, odd. CO a KP 

OU-ZA-

OKR1-

2021/051212

-004 

27.12.2021 

V zmysle §140a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich vyhlášok v súlade s 

§6 ods.1, písm.g) a §14 ods.1, písm.m) zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o 

civilnej ochrane v znení neskorších predpisov, Vám vydávame toto stano-

visko: k návrhu „ÚPN-M Žilina ZaD č.8“ z hľadiska záujmov civilnej 

Berie sa na vedomie. 
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ochrany vyplývajúcich z ustanovení §15 Zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o 

civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV 

SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnic-

kých požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v 

znení neskorších predpisov. Po preštudovaní a posúdení predloženého ná- 

vrhu územnoplánovacej dokumentácie „ÚPN-M Žilina ZaD č.8“ Okresný 

úrad Žilina, odbor krízového riadenia dospel k záveru, že uvedená doku-

mentácia je doplnením dokumentu UPN-M Žilina v platnom znení, ktorý 

obsahuje v textovej časti A2) v bode 2.10 - “Návrh na riešenie záujmov 

civilnej ochrany, obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňa-

mi“, komplexné zhodnotenie požiadaviek mesta Žilina vyplývajúcich za 

oblasť riešenia záujmov civilnej ochrany. Okresný úrad Žilina k uvedené-

mu zadaniu územnoplánovacej dokumentácie z hľadiska záujmov civilnej 

ochrany nemá pripomienky. 

14 Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva, Žilina 

A/2021/0452

9/HŽPZ 

03.01.2022 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 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 roz-

voji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zák. č.355/2007 Z.z.) ... podľa §13, odst.3, 

písm. a) zákona NR SR č.355/2007 Z.z. v spojení s ustanovením §23 ods. 

4 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. vydáva toto záväzné stanovisko: Regio-

nálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline súhlasí s návrhom 

podaného podľa §23 ods. 1 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. ... na vydanie 

záväzného stanoviska k oznámeniu o prerokovaní návrhu: „Územný plán 

mesta Žilina-Zmeny a doplnky č.8“, podľa §13, odst. 3, písm. a) zákona 

NR SR č.355/2007 Z.z. v spojení s ustanovením §23 ods. 4 zákona NR SR 

č.24/2006 Z.z.   

Orgán na ochranu zdravia bude posudzovať jednotlivé stavby v územnom, 

alebo v zlúčenom územnom a stavebnom konaní samostatne. Predložený 

návrh bol posúdený v zmysle Zákona NR SR. č.355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Súhlasné záväzné stanovisko sa berie na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia sa berie na vedomie. 

15 Regionálna veterinárna 

a potravinová správa, Žilina 

 Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

16 SVP, OZ Povodie Váhu, 

Piešťany 

CS SVP OZ 

PN 

327/2022/2 

CZ 859/2022 

11.01.2022 

Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia Vám dávame nasledovné 

stanovisko: Katastrálnym územím mesta Žilina pretekajú nami spravované 

vodohospodársky významné vodné toky Váh, Rajčanka, Kysuca, vodné 

toky Bytčický potok, Bitarovský potok, Všivák, Bradová, Tmovka, Brez-

nický potok, Rosinka, Chotárny potok, Stráňavský potok, Zlatný potok, 

Teplička, Liešovský potok, Brodnianka, Neslušanka, Snežnica, Divina, 

Lehotský potok a ich bezmenné prítoky. 
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Podnet č. 3.5 - Začleniť pozemok p.č. KN-C 1109/9, 1109/10 a 1109/11 

k.ú. Brodno do plôch pre bývanie v rodinných domoch a rozšíriť lokalitu 

6.38.BI/01. Lokalita sa nachádza v blízkosti ľavostranného bezmenného 

prítoku vodného toku Brodnianka a v rámci výstavby žiadame rešpektovať 

ochranné pásmo vodného toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary. 

Podnet č. 3.14 - Pozemok p.č. 1405/2 k.ú. Bánová riešiť ako plochy pre 

IBV. Lokalita sa nachádza v blízkosti ľavostranného bezmenného prítoku 

vodného toku Rajčanka a v rámci výstavby žiadame rešpektovať ochranné 

pásmo vodného toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary. 

Podnet č. 3.15 - Vo funkčnej ploche 04.16.BI/01 doplniť do typu stavebnej 

činnosti „novostavby“ s možnosťou riešenia prístupovej cesty k domu cez 

potok Všivák. Doplnenie riešenia prístupovej cesty k novostavbám v danej 

lokalite cez potok Všivák môže mať za následok intenzívne premosťovanie 

vodného toku v pomerne krátkom úseku toku a tým počas zvýšených prie-

tokov v toku spôsobovať zachytávanie plavenín, znižovanie prietočného 

profilu mostu a vybreženie vody z koryta. Z uvedených dôvodov 

nesúhlasíme s možnosťou doplnenia možnosti prístupovej cesty cez potok 

Všivák k danej lokalite a žiadame využívanie existujúcich mostných ob-

jektov pre prístup k lokalite. 

Podnet č. 3.17 - Na pozemku p.č. KN-C 1274/2 k.ú. Trnové zámer realize- 

vať polyfunkčnú budovu v rozsahu ubytovania a služieb. Lokalita je sú-

časťou funkčnej plochy 8.31.OV/07 a nachádza sa v dotyku s vodným to- 

kom Trnovka. Vodný tok v danej lokalite v súčasnosti nie je upravený a 

jeho prietočná kapacita nepostačuje na prevedenie vody pri prietoku Q100. 

Z uvedených dôvodov je potrebné pred vydaním stavebného povolenia za- 

bezpečiť a našej organizácii predložiť hydrotechnické posúdenie – výpočet 

kapacity koryta s určením rozsahu záplavového územia a následne výstav- 

bu umiestniť v súlade so znením §20 zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred 

povodňami v znení neskorších predpisov. 

Podnet č. 3.28 - Funkcia, ktorá by vyhovovala: zimovisku dobytka, skla-

dov (haly), prípadne výrobné priestory na výrobu výrobkov z mäsa a mlie-

ka a pod., na p.č. KN-C 1527/36, 1529/4, 593/239, 593/130 a KN-E 815, 

806,798 k.ú. Trnové a okolitých pozemkoch. Lokalita sa nachádza v blíz-

kosti vodného toku Chotárny potok a v prípade výstavby v lokalite požadu-

jeme predložiť našej organizácii pred vydaním stavebného povolenia hy-

drotechnické posúdenie - výpočet kapacity koryta s určením rozsahu zá-

plavového územia a následne výstavbu umiestniť v súlade so znením §20 

zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších pred- 

pisov. 

Podnet č. 3.48 - Žiadosť o rozšírenie funkčnej plochy 8.31.BI/09 o po-

zemok p.č. C-KN 1482/5 a 1482/2, k.ú. Trnové. Lokalita sa nachádza v 

Už akceptované, odvolávka na zákon č.364/2004 Z.z. 

o vodách, a teda aj rešpektovanie OP vodných tokov je 

zahrnutá už v ÚPN-M Žilina v platnom znení a riešením 

ZaD č.8 zostáva nezmenená. 

 

Už akceptované, odvolávka na zákon č.364/2004 Z.z. 

o vodách, a teda aj rešpektovanie OP vodných tokov je 

zahrnutá už v ÚPN-M Žilina v platnom znení a riešením 

ZaD č.8 zostáva nezmenená. 

Akceptované. Do regulatívov pre funkčnú plochu 

0416BI/01 sú doplnené „novostavby“ bez stanovenia 

riešenia prístupu na pozemok.  

 

 

 

 

 

 

 

Akceptované, do regulatívov pre funkčnú plochu 

831OV/07 je doplnená požiadavka „pri následnej pro-

jektovej činnosti zabezpečiť a SVP predložiť hydrotech-

nické posúdenie vodného toku Trnovka - výpočet kapa-

city koryta s určením rozsahu záplavového územia a ná- 

sledne výstavbu umiestniť v súlade so znením §20 záko-

na č.7/2010 Z.z.“. 

 

 

 

Akceptované, do regulatívov pre funkčnú plochu 

831PV/01 je doplnená požiadavka „pri následnej pro- 

jektovej činnosti zabezpečiť a SVP predložiť hydrotech- 

nické posúdenie vodného toku Chotárny potok - výpočet 

kapacity koryta s určením rozsahu záplavového územia a 

následne výstavbu umiestniť v súlade so znením §20 

zákona č.7/2010 Z.z.“. 

 

 

 

Akceptované, do regulatívov pre funkčnú plochu 

831BI/09 je doplnená požiadavka „pri následnej projek-
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blízkosti vodného toku Trnovka a v prípade výstavby v lokalite požaduje-

me predložiť našej organizácii pred vydaním stavebného povolenia hydro-

technické posúdenie - výpočet kapacity koryta s určením rozsahu záplavo-

vého územia a následne výstavbu umiestniť v súlade so znením §20 záko-

na č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. 

Podnet č. 3.55 - Zámer realizovať na pozemku p.č. KN-C 3669/4 a 3669/7 

k.ú. Žilina, polyfunkčnú budovu v rozsahu ubytovania a služieb. Lokalita 

sa nachádza v blízkosti vodného toku Rajčanka a v rámci navrhovanej 

lokality žiadame rešpektovať ochranné pásmo vodného toku v šírke min. 6 

m od brehovej čiary. 

Podnet č. 3.60 - Podnet pričleniť Pozemok p.č. KN-C 725/58 k.ú. Budatín 

k funkčnej ploche 7.40.BI/01. Lokalita sa nachádza v blízkosti ľavostran-

ného bezmenného prítoku vodného toku Liešovský potok a v rámci 

výstavby požadujeme rešpektovať ochranné pásmo vodného toku v šírke 

min. 4 m od brehovej čiary. 

V rámci všetkých rozvojových lokalít žiadame v zmysle vykonávacej 

normy STN 75 2102 rešpektovať a zachovať ochranné pásmo vodohospo-

dársky významného vodného toku Kysuca a Váh v šírke min. 10 m od 

brehovej čiary, resp. vzdušnej päty ochrannej hrádze obojstranne, ochranné 

pásmo vodohospodársky významného vodného toku Rajčanka v šírke min. 

6 m od brehovej čiary obojstranne a ochranné pásmo drobných vodných 

tokov v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne. V ochrannom 

pásme, ktoré požadujeme ponechať bez trvalého oplotenia, nie je prípustná 

orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s 

látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Osade-

nie stavieb, oplotenie samotného pozemku, resp. akékoľvek stavebné ob-

jekty v dotyku s vodným tokom požadujeme umiestňovať za hranicou 

ochranného pásma. 

Upozorňujeme Vás, že pri výkone správy vodného toku a správy vodných 

stavieb alebo zariadení (§49 Zákona o vodách č.364/2004 Z.Z) môže 

správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami 

v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospo-

dársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a 

pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej 

hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. 

Ďalej upozorňujeme, že v zmysle §49 ods.5 zákona č.364/2004 Z.z. o vo- 

dách v znení neskorších predpisov správca vodných tokov a povodia ne-

zodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a užívaním tokov. 

V rámci všetkých rozvojových lokalít žiadame klásť dôraz na zachytávanie 

dažďovej vody v krajine v takej miere, aby odtok z územia nebol zvýšený 

voči stavu pred realizáciou výstavby. Dažďové vody zo striech a 

tovej činnosti zabezpečiť a SVP predložiť hydrotechnic-

ké posúdenie vodného toku Trnovka - výpočet kapacity 

koryta s určením rozsahu záplavového územia a následne 

výstavbu umiestniť v súlade so znením §20 zákona 

č.7/2010 Z.z.“. 

Už akceptované, odvolávka na zákon č.364/2004 Z.z. o 

vodách, a teda aj rešpektovanie OP vodných tokov je 

zahrnutá už v ÚPN-M Žilina v platnom znení a riešením 

ZaD č.8 zostáva nezmenená. 

 

Už akceptované, odvolávka na zákon č.364/2004 Z.z. o 

vodách, a teda aj rešpektovanie OP vodných tokov je 

zahrnutá už v ÚPN-M Žilina v platnom znení a riešením 

ZaD č.8 zostáva nezmenená. 

 

Už akceptované, odvolávka na zákon č.364/2004 Z.z. o 

vodách, a teda aj rešpektovanie OP vodných tokov je 

zahrnutá už v ÚPN-M Žilina v platnom znení a riešením 

ZaD č.8 zostáva nezmenená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie sa berie na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie sa berie na vedomie. 

 

 

Už akceptované. Požiadavka je jedným z adaptačných 

opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktoré sú 

uvedené v ÚPN-M Žilina v platnom znení.  
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spevnených plôch žiadame likvidovať vsakom do podložia v mieste do-

padu, prípadne akumuláciou v zberných nádržiach a využiť túto vody v 

čase sucha, napríklad na zavlažovanie. Zvýšený odtok z doposiaľ nezasta-

vaného územia zhoršuje povodňovú situáciu v nižšie situovaných častiach 

povodia a môže prispieť k vzniku povodní vybrežením vody z koryta toku, 

a tým spôsobiť škody na zdraví a majetku. Zadržiavanie vody v krajine a 

jej využívanie v obdobiach sucha naviac zlepšuje stav zelene a môže 

pomôcť pri boji so suchom. 

Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných to- 

kov a ich ochranných pásiem požadujeme odsúhlasiť s našou organizáciou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

17 Vodohospodárska výstavba, 

š.p., Bratislava 

 Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

18 ST, a.s., Riaditeľstvo teleko-

munikácií Stredné Slovensko 

OZ, Primárna oblasť Žilina 

 Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

19 Oblastný telekomunikačný 

úrad Žilinský kraj, Odd. vý-

stavby telekomunikačných 

stavieb, Žilina 

 neprevzaté  

20 SeVaK, a.s., Žilina 021045456 

21.12.2021 
K oznámeniu o prerokovaní ÚPN-M Žilina – ZaD č.8 zasielame nasledov-

né stanovisko: 

1. Predložený ÚNP-M Žilina ZaD č.8 akceptujeme. Detaily technických 

riešení zásobovania objektov pitnou vodou a ich odkanalizovania v navr-

hovanej lokalite v dalších stupňoch požadujeme konzultovať v rozpraco-

vanosti s pracovníkmi našej spoločnosti. 

2. Upozorňujeme, že zásobovanie objektov pitnou vodou zabezpečíme iba 

do kapacity existujúcej rozvodnej vodovodnej siete a tlakových pomerov 

v danej lokalite. Z kapacitného (hydraulického) preťaženia existujúcej 

verejnej kanalizácie na území mesta, žiadame dažďové vody zo striech 

navrhovaných objektov, spevnených plôch a parkovísk odvádzať do vsa-

ku, prípadne využiť retenčnú zdržiavaciu nádrž s riadeným odtokom 

max. 3 l/s. 

 

 

Požiadavka sa berie na vedomie. 

 

 

 

Upozornenie sa berie na vedomie. 

21 SPP-D, a.s., Bratislava DPSMK/023 

16.12.2021 
1. S predloženým návrhom súhlasím 

2. Na základe priloženého výkresu komplexného priestorového usporiada-

nia č.2 sa blízkosti lokality s označením: 

- Lokalita 3.20, 3.18, 3.12, 3.27, 4.37, 3.47, 4.23, 3.44, 3.28, 3.48, 3.59 v 

blízkosti sa nenachádza žiadne plynárenské zariadenie 

- Lokalita 3.4, 3.5 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná sieť pre-

vádzkovaná SPP-D, STL2 plynovod z materiálu PE D50 s maximálnym 

prevádzkovým tlakom do 280 kPa 

Berie na vedomie.  

 

 

Informácia sa berie na vedomie.  

 

Informácia sa berie na vedomie 
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   - Lokalita 3.34, 3.24, 3.6, 3.32, 4.25 v blízkosti lokality sa nachádza distri-

bučná sieť prevádzkovaná SPP-D, STL2 plynovod z materiálu PE D63 s 

maximálnym prevádzkovým tlakom do 280 kPa 

- Lokalita 3.56 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná sieť prevádz-

kovaná SPP-D, STL2 plynovod z materiálu PE D110 s maximálnym 

prevádzkovým tlakom do 280 kPa 

- Lokalita 3.54 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná sieť prevádz-

kovaná SPP-D, STL1 plynovod z materiálu PE D315 s maximálnym 

prevádzkovým tlakom do 280 kPa 

- Lokalita 3.58, 3.1 v blízkosti predmetnej lokality prechádza distribučná 

sieť prevádzkovaná SPP-D, VTL plynovod z materiálu oceľ DN300 s 

maximálnym prevádzkovým tlakom do 2,5 MPa. Upozorňujem, že pre 

umiestnenie stavby bude potrebné stanoviť technické podmienky pre 

umiestnenie stavby v bezpečnostnom a ochrannom pásme plynárenského 

zariadenia v zmysle TPP 90601. 

- Lokalita 3.8 Predmetnou lokalitou prechádza distribučná sieť prevádzko-

vaná SPP-D, VTL pripojovací plynovod z materiálu oceľ DN100 s ma-

ximálnym prevádzkovým tlakom do 2,5 MPa. Upozorňujem, že pre 

umiestnenie stavby bude potrebné stanoviť technické podmienky pre 

umiestnenie stavby v bezpečnostnom a ochrannom pásme plynárenského 

zariadenia v zmysle TPP 90601  

- Lokalita 4.20 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná sieť prevádz-

kovaná SPP-D, STL1 plynovod z materiálu PE D110 s maximálnym 

prevádzkovým tlakom do 100 kPa 

- Lokalita 4.26 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná sieť prevádz-

kovaná SPP-D, STL1 plynovod z materiálu PE D160 s maximálnym 

prevádzkovým tlakom do 100 kPa 

- Lokalita 3.57 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná sieť prevádz-

kovaná SPP-D, STL1 plynovod z materiálu PE D63/50 s maximálnym 

prevádzkovým tlakom do 100 kPa 

- Lokalita 3.3, 3.10 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná sieť pre-

vádzkovaná SPP-D, STL1 plynovod z materiálu oceľ DN200 s maximál-

nym prevádzkovým tlakom do 100 kPa 

- Lokalita 4.22 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná sieť prevádz-

kovaná SPP-D, STL1 plynovod z materiálu oceľ DN100 s maximálnym 

prevádzkovým tlakom do 100 kPa 

- Lokalita 3.6 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná sieť prevádzko-

vaná SPP-D, STL1 plynovod z materiálu oceľ DN150 s maximálnym 

prevádzkovým tlakom do 100 kPa. Predmetnou lokalitou prechádza dis-

tribučná sieť prevádzkovaná SPP-D, VTL pripojovací plynovod z mate-

Informácia sa berie na vedomie. 

 

 

Informácia sa berie na vedomie. 

 

 
Informácia sa berie na vedomie. 

 

 
Informácia sa berie na vedomie, technické podmienky 

umiestnenia stavby v BOP budú predmetom následných 

projektových dokumentácií. V ÚPN-M Žilina v platnom 

znení vo výkrese č.4c je sieť zakreslená primerane obsa-

hu, rozsahu a podrobnosti riešenia ÚPN-M. 

 
Informácia sa berie na vedomie, technické podmienky 

umiestnenia stavby v BOP budú predmetom následných 

projektových dokumentácií. V ÚPN-M Žilina v platnom 

znení vo výkrese č.4c je sieť zakreslená primerane obsa-

hu, rozsahu a podrobnosti riešenia ÚPN-M. 

 
Informácia sa berie na vedomie. 

 

 
Informácia sa berie na vedomie. 

 

 
Informácia sa berie na vedomie. 

 

 
Informácia sa berie na vedomie. 

 

 
Informácia sa berie na vedomie. 

 

 

Informácia sa berie na vedomie, technické podmienky 

umiestnenia stavby v BOP budú predmetom následných 

projektových dokumentácií. V ÚPN-M Žilina v platnom 

znení vo výkrese č.4c je sieť zakreslená primerane obsa-



28 / 53 

riálu oceľ DN100 s maximálnym prevádzkovým tlakom do 4,0 MPa a 

nachádza sa tu RS Žilina Budatín. Upozorňujem, že pre umiestnenie 

stavby bude potrebné stanoviť technické podmienky pre umiestnenie 

stavby v bezpečnostnom a ochrannom pásme plynárenského zariadenia v 

zmysle TPP 90601 

- Lokalita 3.19, 3.49, 3.61,3.37 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná 

sieť prevádzkovaná SPP-D, STL1 plynovod z materiálu oceľ DN80 s 

maximálnym prevádzkovým tlakom do 100 kPa 

- Lokalita 3.14 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná sieť prevádz-

kovaná SPP-D, STL1 plynovod z materiálu oceľ DN300 s maximálnym 

prevádzkovým tlakom do 280 kPa 

- Lokalita 3.55 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná sieť prevádz-

kovaná SPP-D, NTL plynovod z materiálu oceľ DN300 s maximálnym 

prevádzkovým tlakom do 2,1 kPa 

- Lokalita 3.33, 4.6 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná sieť pre-

vádzkovaná SPP-D, NTL plynovod z materiálu oceľ DN200 s maximál-

nym prevádzkovým tlakom do 2,1 kPa 

- Lokalita 3.35 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná sieť prevádz-

kovaná SPP-D, NTL plynovod z materiálu oceľ DN150 s maximálnym 

prevádzkovým tlakom do 2,1 kPa 

- Lokalita 3.9 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná sieť prevádzko-

vaná SPP-D, STL2 plynovod z materiálu PE D40 s maximálnym pre-

vádzkovým tlakom do 380 kPa 

- Lokalita 3.46 v blízkosti lokality sa nachádza distribučná sieť prevádz-

kovaná SPP-D, STL2 plynovod z materiálu PE D63 s maximálnym pre-

vádzkovým tlakom do 380 kPa 

3. Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení, vrátane ich príslušen-

stva (napr. zariadenia katódovej ochrany) v riešenom území, platné k dá-

tumu vydania tohto vyjadrenia, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom úze-

mí mesta Žilina, bolo zaslané vo formáte pdf., ako príloha e-mailu, na e-

mailovú adresu: julia.durdyova@zilina.sk Existujúce plynárenské zaria-

denia je nevyhnutné zakresliť do UPN-O. V prípade ak e-mail so znázor-

nením umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení nebol na vyššie 

uvedenú adresu doručený, alebo sa vyskytol akýkoľvek problém s otvo-

rením jeho prílohy, kontaktujte nás prosím e-mailom zaslaným na e-

mailovú adresu: pavol.stano@spp-distribucia.sk s požiadavkou na zasla-

nie znázornenia umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení v tlačenej 

forme. 

4. Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma 

(ďalej len OP a BP) existujúcich, plynárenských zariadení tak, ako tieto 

hu, rozsahu a podrobnosti riešenia ÚPN-M. 

 

 

 

 

Informácia sa berie na vedomie. 

 

 
Informácia sa berie na vedomie. 

 

 
Informácia sa berie na vedomie. 

 

 
Informácia sa berie na vedomie. 

 

 
Informácia sa berie na vedomie. 

 

 
Informácia sa berie na vedomie. 

 

 

Informácia sa berie na vedomie. 

 

 

Dňa 22.02.2022 dohodnuté v znení „ÚPN-M Žilina ZaD 

č.8 sa nezaoberá aktualizáciou celého územia mesta Žili-

na, ale sú v ňom riešené konkrétne podnety a lokality. 

ÚPN-M Žilina a jeho zmeny a doplnky sú spracované na 

základnej mape v mierke M 1:10000. Problematika 

umiestnenia plynárenských zariadení, vrátane ich príslu-

šenstva je riešená primerane obsahu, rozsahu a podrob-

nosti ÚPN-M Žilina v platnom znení vo výkrese č.4c-

plyn, teplo. Požiadavka, zakresliť do ÚPN-M existujúce 

plynárenské zariadenia platné k dátumu vyjadrenia je 

nad rámec riešenia ÚPN-M Žilina ZaD č.8 a bude rieše-

ná v rámci aktualizácie celého územia mesta Žilina“.. 

Už akceptované, OP a BOP sú rešpektované, informácia 

sa berie na vedomie. 

mailto:ulia.durdyova@zilina.sk
mailto:pavol.stano@spp-distribucia.sk
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vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. Po-

drobnosti o rozsahu OP a BP a obmedzeniach v týchto pásmach je možné 

získať na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky SPP-D. 

5. Prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne v 

súlade s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkova-

teľa siete. 

6. V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynáren-

ských zariadení prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať odde-

lenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi a sta-

noví konkrétne podmienky jej realizácie. 

7. Podľa ustanovenia §79 ods. 5 a 6 a ustanovenia §80 ods. 4 zákona č. 

251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bez-

pečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v 

ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajú-

com súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas 

prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a sta-

vebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná doku-

mentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných a/alebo 

reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažob-

ných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je 

zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk. 

8. Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v 

súvislosti s procesom tvorby územnoplánovacej dokumentácie vybavuje: 

SPP - distribúcia, a.s., oddelenie stratégie siete - koncepcia a hydraulika 

MS, NMnV, Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom 

9. O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkova-

ných SPP-D (plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zos-

táv, zariadení katódovej ochrany, elektrických káblov atď.) je možné po-

žiadať na adrese: SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, 

825 11 Bratislava, pracovisko ZA, PP, Závodská cesta 26, 010 22 Žilina. 

Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčení plynárenských sietí a pod-

mienky, za akých je táto služba poskytovaná sú zverejnené na webovom 

sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk 

10. Všeobecné podmienky týkajúce sa rozširovania distribučnej siete a 

pripájania odberateľov, priemyselných alebo obytných zón k distribučnej 

sieti prevádzkovanej SPP-D sú obsiahnuté v prevádzkovom poriadku 

SPP-D, zverejnenom na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk 

11. Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania územného plánu mesta 

Žilina. Nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu na-

 

 

 

Informácia sa berie na vedomie. 

 

 

 

Informácia sa berie na vedomie. 

 

 

 

Informácia sa berie na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia sa berie na vedomie. 

 

 

 

Informácia sa berie na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia sa berie na vedomie. 

 

 

 

Informácia sa berie na vedomie. 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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vrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením 

SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom území. 

22 SEPS, a.s., Bratislava PS/2021/016

702 

20.12.2021 

Na základe oznámenia zo dňa 9.12.2021, v ktorom nám oznamujete začatie 

prerokovania návrhu územného plánu mesta Žilina, zmeny a doplnky č.8, 

vám zasielame nasledovné stanovisko:  

Z výkresu č.02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného 

využívania územia vyplýva, že cez lokality 4.32 (výstavba hromadnej ga-

ráže na vymedzenej časti funkčnej plochy 02.49.BH/02) a 4.33 (výstavba 

hromadnej garáže na vymedzenej časti funkčnej plochy 02.49.ZBI/03) 

prechádza úložný optický kábel (ÚOK) v správe našej spoločnosti, ktorého 

trasu vám zasielame v Prílohe. 

K Zmenám a doplnkom č.8 územného plánu mesta Žilina nemáme námiet-

ky za podmienky, že stavby resp. činnosti v lokalitách/podnetoch 4.32 a 

4.33 budú vykonávané v súlade s ustanoveniami zákona o energetike 

č.251/2012 Z.z. resp. dodržané nasledovné podmienky pri zemných prá-

cach: 

- pred realizáciou stavby požadujeme vykonať vytýčenie trasy ÚOK v 

správe SEPS na náklady investora (zabezpečuje firma VALDE, s.r.o., 

Borekova 13/10661,821 06 Bratislava), 

- žiadame oznámiť termín začatia prác v blízkosti ÚOK SEPS min. 14 dní 

pred začiatkom prác na SEPS, ul. Obchodná, Žilina (Branislav Lihosit, 

tel.:+421911086772, branislav.lihosit@sepsas.sk), ukončenie prác ihneď 

po ich skončení,  

- v ochrannom pásme telekomunikačnej trasy ÚOK vykonávať ručný vý-

kop 1,5 m na obe strany od trasy, 

- pri odkopaní trasy zabezpečiť primeranú ochranu HDPE rúry, zabezpečiť 

proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu, 

- pred zasypaním obnažených miest HDPE rúry zabezpečiť obhliadku na-

mi povereného pracovníka, 

- bezodkladne oznámiť každé poškodenie HDPE rúry a optického kábla 

spoločnosti SEPS, 

- zároveň Vás žiadame o maximálnu opatrnosť pri zemných prácach pri 

našom zemnom optickom kábli, keďže tento je dôležitý pre technologic-

ké zariadenia slúžiace pre zabezpečenie prevádzky elektroenergetickej 

sústavy SR, 

Za akékoľvek poškodenie telekomunikačnej trasy HDPE rúry a optického 

kábla je zodpovedný stavebník. Príloha trasa ÚOK 

Podmienečný súhlas sa berie na vedomie.  

Požiadavka rešpektovať OP v znení príslušných zákonov 

a predpisov, a teda aj zákon č. 251/2012 Z.z. je uvedená 

v kapitole 2.18.9.1 záväznej časti ÚPN-M Žilina v plat-

nom znení a v ZaD č.8 sa nemení. 

V stanovisku uvedené podmienky pri zemných prácach 

sú nad rámec podrobnosti ÚPN-M a budú uplatnené v 

následných PD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 SSD, a.s., Žilina  Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote.  Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

24 ŽT, a.s., Žilina  Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 
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k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

25 SSC, úsek dopravného pláno-

vania a technického riešenia, 

Bratislava 

SSC/9477/2

022/2320/14 

07.01.2022 

Predmetná ÚPD rieši zmeny funkčného využitia územia vo viacerých loka-

litách, v prevažnej miere pre bývanie, občiansku vybavenosť, dopĺňa 

miestne cesty, hromadné garáže, parkovacie miesta, atď. 

V zmysle textovej časti ZaD č.8 kap.2.12.Návrh verejného dopravného 

vybavenia sa dopĺňa: 

- cyklotrasa Žilina - Horný Hričov, prepojenie miestnej cesty na Vážsku 

cyklotrasu, prepojenie cyklotrás na VD Žilina a trasy Rajeckej a Kysuc-

kej cyklomagistrály; 

- výstavba 4-podlažného parkovacieho domu, hromadné garáže, parkovací 

dom s mimoúrovňovým prepojením medzi dotknutými funkčnými plo-

chami;  

- miestne cesty. 

Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete máme nasledovné pripomienky, 

resp. požiadavky: 

1. žiadame rešpektovať nadradenú ÚPD Žilinského kraja; 

 

2. navrhované cyklotrasy žiadame umiestňovať zásadne mimo telesa ciest 

prvej triedy v zmysle platných STN a TP; 

3. statickú dopravu - parkovacie domy, hromadné garáže a parkoviská žia-

dame riešiť v súlade s platnými STN a TP. 

V dotyku cestami prvej triedy sú navrhované podnety: 

4.  3.3 na ploche 1.04.0V/03 - výstavba 4-podlažného parkovacieho domu 

popod cestu I/64, až na železničnú trať. Lokalita spadá do ochranného 

pásma železnice - nemáme pripomienky; 

5.  3.32 zmena regulatívov pre funkčnú plochu 4.15.0V/1 na obytnú a ob-

čiansku vybavenosť. Objekt je v súčasnosti napojený na cestu I/64 a je 

umiestnený v tesnej blízkosti cesty I/64. V ÚPN žiadame navrhnúť opat-

renia na zníženie negatívnych účinkov z dopravy a zaviazať investorov 

na ich realizáciu. Voči správcovi ciest nebude možné uplatňovať požia-

davky na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu do-

pravy sú v čase realizácie stavieb známe. V súvislosti s novým funkčným 

využitím areálu je potrebné mať na zreteli v rámci nových požiadaviek 

na dopravnú obsluhu areálu aj celkový možný dopad na priľahlú cestnú 

sieť - je potrebné zachovanie plynulosti dopravy na ceste I/64 a v priľah-

lom území; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akceptované. ÚPN-M Žilina ZaD č.8 je spracovaný v 

súlade s ÚPN-VÚC ŽK.  

Požiadavka sa berie na vedomie a bude uplatňovaná 

v následných stupňoch projektovej dokumentácie.  

Požiadavka sa berie na vedomie a bude uplatňovaná 

v následných stupňoch projektovej dokumentácie. 

 
Berie sa na vedomie. 

 

 

Už akceptované (kap. 2.18.7.4 Zásady a regulatívy eli-

minácie faktorov zhoršujúcich životné prostredie, pod-

kapitola Opatrenia na elimináciu hluku, bod.5) „V úze-

miach navrhovaných v ÚPN-M Žilina v rámci následnej 

predprojektovej a projektovej dokumentácie investor na 

vlastné náklady zabezpečí vypracovanie hlukovej štúdie 

v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 

hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 

neskorších zmien a predpisov (ďalej „vyhláška MZ 

SR“), výsledky ktorej musia byť v ďalších stupňoch 

projektovej dokumentácie akceptované. V prípade ak 

hluková štúdia preukáže, že na dodržanie prípustných 

hladín hluku je potrebné zabezpečiť protihlukové opatre-

nia, investor tieto opatrenia zabezpečí na vlastné nákla-
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6.  3.54 umožniť výmenu funkčného využitia časti pozemku medzi navrho-

vanou komunikáciou a hranicou areálu kasární, pre zariadenie obchodu 

služieb administratívy a dočasného parkovania. Pozemok sa nachádza 

medzi žel. traťou č. 126 a areálom kasární - bez pripomienok; 

7.  3.59 plocha lokality 8.31.BI/17 je v platnom ÚPN výhľadovo rezervo-

vaná pre IBV. Súčasný stav v ÚPN je orná pôda. V ZaD je plocha navr-

hovaná ako plocha s prevahou IBV. S napojením funkčnej plochy 

8.31.BI/17 priamo na cestu 1/18 nesúhlasíme. Žiadame rešpektovať 

vzdialenosť križovatiek v zmysle STN 73 6101, resp. 73 6110. Predmet-

nú lokalitu žiadame napojiť na jestvujúce dopravné napojenie - na jestvu-

júcu sieť miestnych ciest (plocha 8.42.BI/03), ktorá je prepojená s cestou 

1/18 jestvujúcou stykovou križovatkou - súčasné dopravné napojenie ob-

ce Mojšova Lúčka. Zároveň upozorňujeme na nárast dopravy v území z 

dôvodu navrhovanej IBV a žiadame posúdiť dopravnú výkonnosť pred-

metnej križovatky. V prípade, že kapacita súčasnej križovatky nie je pos-

tačujúca, bude potrebné vykonať úpravu, resp. prestavbu križovatky na 

náklady investora (nie SSC), na kapacitne vyhovujúcu križovatku. Návrh 

križovatky bude potrebné spracovať na základe dopravno-inžinierskych 

podkladov, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej cestnej siete, v sú-

lade s platnými STN a TP, autorizovaným inžinierom pre dopravné stav-

by, v samostatnej projektovej dokumentácii a zaslať SSC k zaujatiu sta-

noviska. Zároveň je potrebné posúdiť negatívne účinky z dopravy na 

ceste 1/18 a v prípade prekročenia prípustnej hladiny hluku navrhnúť 

opatrenia na zníženie týchto negatívnych účinkov a zaviazať investorov 

na ich realizáciu. Voči správcovi ciest nebude možné uplatňovať požia-

davky na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu do-

pravy sú v čase realizácie stavieb známe; 

8.  3.8 realizácia parkovacích a odstavných plôch - regulovaná plocha 

10.53.ZB/03 - nie je v dotyku s cestou I/64 - nemáme pripomienky; 

9.  4.37 vymedzenie novej funkčnej plochy so stanovením záväzných zásad 

regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia územia. 

dy. Ak výsledky hlukovej štúdie preukážu, že ani so 

zabezpečením protihlukových opatrení nebude možné 

splniť prípustné hodnoty hladín hluku podľa vyhlášky 

MZ SR, u správcu pozemných komunikácií nebude 

možné uplatňovať požiadavku na realizáciu protihluko-

vých opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy 

boli v čase realizácie známe. Na základe výsledkov hlu-

kových štúdií sa za prípustnú hladinu hluku nebudú 

umiestňovať lokality slúžiace na bývanie, resp. ubytova-

nie.“ 

Berie sa na vedomie. 

 

 

 

Akceptované, podnet 3.59 bol vylúčený z riešenia.  

S podnetom sa bude možné zaoberať až na základe do-

pravného posúdenia existujúcej stykovej križovatky – 

súčasného dopravného prepojenia Mojšovej Lúčky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

Berie sa na vedomie. 
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Plocha sa nachádza pod cestou I/60 pri železničnej trati - nemáme pri-

pomienky; 

10. v grafickej časti je nesprávne uvedené číslo cesty I/64 namiesto 1/18, čo 

žiadame opraviť; 

11. dopravné napojenia lokalít žiadame riešiť na jestvujúce miestne cesty, 

resp. navrhované miestne cesty a následne na nadradenú cestnú sieť v 

zmysle platných STN a TP. 

 

 

S ÚPN mesta Žilina - Zmeny a doplnky č. 8 súhlasíme za podmienky reš-

pektovania nášho stanoviska. Záznam z vyhodnotenia pripomienok uvede-

ných v našom stanovisku žiadame zaslať SSC na vedomie. 

 

 

Akceptované, v grafickej časti opravené. 

 

Už akceptované. Požiadavka „...Navrhované objekty 

budú dopravne napojené na miestne komunikácie a ich 

prostredníctvom následne na nadradenú cestnú sieť...“ je 

uvedená v kapitole 2.18.4 záväznej časti ÚPN-M Žilina 

v platnom znení a v ZaD č.8 sa nemení.  

Berie sa na vedomie. 

 

 

26 Národná diaľničná spoloč-

nosť a.s., Bratislava 

6972/84692/

30102/2021 

23.12.2021 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej NDS) po preštudovaní zverejne-

ného návrhu Územného plánu mesta Žilina, Zmeny a doplnky č. 8 konšta-

tuje, že návrh sa dotýka našich právom chránených záujmov. 

NDS ďalej konštatuje, že v dotknutom administratívnom území mesta Žili-

na:  

pripravuje investičné zámery: 

- Diaľnica D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto,  

- Diaľničný Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, I. etapa,  

realizuje výstavbu stavby: 

- Diaľnica Dl Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala,  

a zároveň prevádzkuje: 

- Diaľnica Dl Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, 

- Diaľnica D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno, 

- Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa (zaradený v cest-

nej sieti ako cesta l/64b)  

Lokalita č. 3.1. „Dopravná vybavenosť - Metro Bytčica“ 

K zámeru dopravnej vybavenosti „pri Metre" (autoumyváreň a ČSPH), 

ktorý je navrhovaný na existujúcej miestnej komunikácii v existujúcom 

areáli a na existujúcej spevnenej ploche - parkovisku pri obchodnom cen-

tre, a preto NDS k jej návrhu nemá zásadné pripomienky. Podrobnejšie 

stupne projektovej dokumentácie a dopravno-kapacitné posúdenie inves-

tičného zámeru však požadujeme predložiť na vyjadrenie. Návrh zrušenia 

obytnej funkcie na uvedenej funkčnej ploche podporujeme, nakoľko sa v 

dlhodobom horizonte jedná o dopravný koridor cesty l/64b a podľa existu-

júcej vysokej dopravnej intenzity nie je možné v dotknutej lokalite účinne 

a plnohodnotne a dlhodobo zabezpečovať protihlukové opatrenia a opatre-

nia na predchádzanie vzniku emisií, exhalátov a vibrácií z dopravy. 

Lokalita č. 3.4. „IBV - Vranie“ 

 

 

 

Konštatovanie o pripravovaných investičných zámeroch, 

realizovaných stavbách a prevádzkovaných komuniká-

ciách sa berie na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berie sa na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požiadavka sa berie na vedomie a bude uplatnená pri 
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Lokalita sa nachádza na hranici cestného ochranného pásma pripravovanej 

Diaľnice D3 Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto vymedzeného v zmysle 

právoplatného územného rozhodnutia. Na základe uvedeného žiadame 

požiadať o udelenie výnimky z ochranného pásma cestný správny orgán, a 

to Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 

Lokalita č. 3.18. „Dvojpodlažná športová hala - Brodno“ 

Pri návrhu tejto lokality upozorňujeme na aktualizáciu zákona č.135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších pred-

pisov, v zmysle ktorej citujeme: V §11 ods.1 prvá veta znie: „Na ochranu 

diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného 

územia obce vymedzeného platným územným plánom obce slúžia cestné 

ochranné pásma; ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán 

podľa osobitného predpisu,3f) cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutoč-

ne zastavaného územia obce.“ Na základe uvedeného žiadame požiadať o 

udelenie výnimky zo zákazu činností v ochrannom pásme cestný správny 

orgán Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Podrobnejšie stupne projekto-

vej dokumentácie a dopravno-kapacitné posúdenie investičného zámeru 

požadujeme predložiť na vyjadrenie NDS. 

Lokalita č. 3.57. „IBV - Považský Chlmec“ 

V zmysle výkladu Ministerstva dopravy a výstavby SR je ochranné pásmo 

diaľnice určené zvislými plochami vedené po oboch stranách komunikácie 

od osi vozovky priľahlého jazdného pásu a tiež zvislou osou tunelov. Na 

základe uvedeného upozorňujeme, že navrhované funkčné plochy IBV sa 

nachádzajú v ochrannom pásme Diaľnice D3. Žiadame preto požiadať o 

udelenie výnimky z ochranného pásma cestný správny orgán Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR. 

Projektová príprava: 

NDS v rámci prípravy a výstavby verejnoprospešných stavieb postupuje v 

zmysle všeobecne záväzných právnych, technických predpisov a schvále-

ných koncepčných územnoplánovacích dokumentov vyššieho stupňa 

(KURS, ÚPN-R ŽSK). NDS zabezpečuje prípravu projektov v zmysle 

záväzného Harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infra-

štruktúry schválený uznesením vlády SR č.567/2020 k materiálu „Priority 

vo výstavbe cestnej infraštruktúry“. Materiál je verejne dostupný a zverej-

nený na webe Úradu Vlády SR https://rokovania.gov.Sk/RVL/Material/ 

25933/3. 

NDS postupuje v zmysle ustanovení zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), zákona 

129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby 

diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov a zákona 

č.669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave 

spracovaní následnej PD. 

 

 

 

 

Požiadavka sa berie na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požiadavka sa berie na vedomie a bude uplatnená pri 

spracovaní následnej PD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/%2025933/3
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/%2025933/3
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niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení záko-

na Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z.z. o katastri nehnu-

teľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a zmysle záväz-

ných pokynov jediného akcionára, ktorým je MDV SR. V zmysle ustano-

vení §la zákona 129/1996 Z.z. ktoré citujeme: „Umiestnenie stavby diaľni-

ce sa v územnom pláne obce vyznačí na základe jej technického riešenia v 

mierke M 1:10 000 podľa stavu aktuálneho v čase spracúvania územného 

plánu. Technické riešenie obstará na vlastné náklady stavebník diaľnice a 

bezodplatne ho odovzdá obci“ preto požadujeme rešpektovať právoplatné 

územné rozhodnutie a stavebné povolenie a zapracovať ho do aktualizácie 

územnoplánovacej dokumentácie. 

Diaľnica Dl Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové - 

V dôsledku optimalizácie stavebno - technického a technologického rieše-

nia rozostavanej stavby dochádza v trase diaľnice k zmenám príslušných 

stavebných objektov, ktoré modifikujú/doplňajú (spresňujú) pôvodne po-

sudzované technické riešenie líniovej stavby v správe o hodnotení (r.1996), 

resp. oznámeniach o zmene navrhovanej činnosti (r.2013 až 2018). NDS v 

aktuálnom období predložila Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej 

„MŽP SR“) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 

24/2006 Z.z. Na základe zverejneného Rozhodnutia č.9611/2021-11.1.1/ac 

-R zo dňa 29.07.2021, vydaného v zisťovacom konaní. V rámci zisťova-

cieho konania MŽP SR rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti sa nebu-

de posudzovať v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. Rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť dňa 09.09.2021. Kompletná dokumentácia procesu EIA je 

zverejnená na https://www.enviroportal.sk/sk SK/eia/detail/dialnica-dl-

lietavska-lucka-dubna-skala-vratane-tunela-visnove-. 

Odpočívadlo Turie - Od 01.08.2013 je v platnosti aktualizovaná Koncepcia 

rozmiestnenia odpočívadiel na diaľniciach a rýchlostných cestách v Slo-

venskej republike (ďalej len koncepcia), ktorá upravila kategórie odpočí-

vadiel a v závislosti od kategórie stanovila požadované počty parkovacích 

miest a vybavenosť odpočívadiel. Odpočívadlo Turie, ktoré je súčasťou 

stavby Diaľnica Dl Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, je v koncep-

cii zaradené do kategórie A - veľké odpočívadlo obojstranne prístupné. 

Riešenie odpočívadla Turie navrhované v DSP spracovanej v roku 2008 je 

riešené ako jednostranne prístupné na diaľnici Dl vľavo. Riešenie navrhnu-

té v DSP tak nevyhovuje z hľadiska obojstranného prístupu, počtu parko-

vacích miest, z hľadiska plôch pre oddych motoristov stanovených pre 

kategóriu odpočívadiel A. Požiadavku na spracovanie štúdie nového rieše-

nia odpočívadla v zmysle požiadaviek koncepcie, v ktorej bude navrhnutý 

nový zastavovací plán a určené dopady na prebiehajúcu stavbu, stanovil 

investor verejnoprospešnej stavby Diaľnice Dl Lietavská Lúčka - Višňové 

 

 

 

Dňa 01.03.2022 dohodnuté v znení „ÚPN-M Žilina ZaD 

č.8 sa nezaoberá aktualizáciou celého územia mesta Žili-

na, ale sú v ňom riešené konkrétne podnety a lokality. 

Požiadavka je nad rámec podrobnosti, obsahu a rozsahu 

riešenia ÚPN-M Žilina ZaD č.8. Požiadavka bude rieše-

ná v rámci aktualizácie celého územia mesta Žilina. Tým 

nie sú dotknuté právoplatné územné a stavebné povole-

nia.“ 

Informácie sa berú na vedomie. 
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- Dubná Skala. Aktuálne NDS uvažuje s vybudovaním obojstranného od-

počívadla v priestore pôvodného malého odpočívadla schváleného v prá-

voplatnom stavebnom povolení. V prílohe Vám na vedomie zasielame 

pracovný materiál - ideový technický návrh najvhodnejšieho riešenia návr-

hu obojstranného odpočívadla Turie typu A s kapacitami jednotlivých 

funkcií vyhovujúcimi podľa platnej koncepcie. 

Diaľnica D3 Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto - NDS zabezpečila 

vypracovanie projektovej Dokumentácie pre zmenu územného rozhodnutia 

(DÚR) v km 16,880 -19,280 D3 z dôvodu zmeny technického riešenia z 

tunelového na estakádové. NDS aktuálne zabezpečuje projektovú doku-

mentáciu (DSP) na stavebné povolenie. Na základe vyššie uvedeného si 

Vás dovoľujeme požiadať o rešpektovanie právoplatného rozhodnutia o 

umiestnení stavby č. 2008/C-7489/HI zo dňa 05.02. 2010 „Diaľnica D3 

Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto“ vrátane ochranných pásiem až do 

vydania zmeny resp. nového územného rozhodnutia. Aktuálne je vydané 

rozhodnutie MŽP SR v zisťovacom konaní zo dňa 17.05.2021 s právoplat-

nosťou dňa 26.6.2021, v zmysle ktorého Zmena navrhovanej činnosti 

„Diaľnica D3 Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto“ uvedená v predlože-

nom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa bude posudzovať podľa 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

zákon č.24/2006 Z.z.). Kompletná dokumentácia procesu EIA je zverejne-

ná na informačnom portáli MŽP SR https://www. enviroportal.sk/sk SK/ 

eia/detail/dialnica-d3-zilina-brodno-kysucke-nove-mesto- V súčasnosti 

NDS súbežne s prípravou projektovej dokumentácie zabezpečuje aj vypra-

covanie Štúdie Realizovatelnosti pre stavbu Diaľnice D3 Žilina Brodno - 

Čadca, ktorá je nevyhnutným podkladom ku žiadosti o nenávratné finančné 

prostriedky z európskych štrukturálnych fondov. Zmluva o dielo so zhoto-

viteľom nadobudla účinnosť 5.10.2021. V prílohe Vám zasielame ako 

technický podklad - celkovú situáciu z DÚR a žiadame jej zapracovanie do 

aktualizácie územného plánu. 

NDS z pohľadu ochrany pripravovanej a prevádzkovanej diaľnice požadu-

je rešpektovať podmienky: 

• Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 

znení neskorších predpisov (zákaz činnosti v ochrannom pásme, zvláštne 

užívanie, umiestňovanie reklám, zákaz napájania komunikácií na diaľni-

ce a pod.). 

• V zmysle §10 ods.1 cestného zákona „nikto nesmie svojou činnosťou 

ohrozovať diaľnicu a premávku na nich, ani sťažovať ich údržbu. Na od-

vrátenie takého ohrozenia uloží príslušný cestný správny orgán po doho-

de so zúčastnenými orgánmi nevyhnutné opatrenia; pritom môže byť tiež 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie, citovaný zákon a jeho ustanovenia 

nie sú Územným plánom mesta Žilina a ani jeho zme-

nami a doplnkami dotknuté. 
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rozhodnuté po predchádzajúcom upozornení toho, kto ohrozenie vyvolal, 

o tom, že potrebné opatrenia sa vykonajú na jeho náklad.“ 

• V zmysle §10 ods.2 cestného zákona „vlastníci, správcovia alebo užíva-

telia nehnuteľností v susedstve diaľnice musia dovolit' aby príslušný 

cestný správny orgán urobil na ich pozemkoch potrebné opatrenia, ak to-

to nebezpečenstvo vznikne výstavbou alebo prevádzkou diaľnice alebo 

prírodnými vplyvmi; ak však toto nebezpečenstvo vznikne z konania 

vlastníkov, správcov alebo užívateľov susedných nehnuteľností, sú po-

vinní urobiť na dotknutých pozemkoch potrebné opatrenia vlastným ná-

kladom.“ 

• V zmysle §10 ods.3 cestného zákona „na diaľniciach a medzinárodných 

cestných ťahoch je zakázané umiestňovať reklamné stavby.“ 

• V zmysle §10 ods.4 cestného zákona „mimo sídelného útvaru obce ohra-

ničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce je v 

území 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice a 

cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom, okrem odpočí-

vadieľ je zakázané umiestňovať reklamné stavby.“ 

• V zmysle §11 ods.2 cestného zákona v cestných ochranných pásmach je 

zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, 

cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich; príslušný 

cestný správny orgán Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej MDV 

SR) povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo 

obmedzenia záväzným stanoviskom. V zmysle §11 ods.3 cestného záko-

na príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi 

alebo užívateľovi nehnuteľností alebo zariadenia, aby v cestnom ochran-

nom pásme odstránil alebo upravil stavbu alebo zariadenie, stromy, kry 

alebo iné porasty, prípadne aby upravil povrch pôdy. 

• V zmysle §11 ods.5 cestného zákona Žiadosť o povolenie výnimky sa 

podáva v štádiu prípravnej dokumentácie. Výnimky možno povoliť len v 

odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné záujmy, naj-

mä dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie. Povole-

ním výnimiek nesmie dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby obcí obstavo-

vaním komunikácie. Povolenie výnimky možno viazať na podmienky. 

Na povolenie výnimky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom 

konaní. Žiadosť o povolenie výnimky z ochranného pásma je zverejnená 

na informačnom portáli MDV SR https://www.mindop.sk/ministerstvo-

l/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-infrastruktura/ 

ziadosti-cestny-spravnv-organ. 

• V zmysle §11 ods.6 cestného zákona, ak ide o povolenie výnimky v 

cestnom ochrannom pásme diaľnice, cestný správny orgán povoľuje vý-

nimku na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzné-
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ho stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydaného v roz-

sahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov. 

Ďalej vo všeobecnosti požadujeme 

• Rešpektovať majetkové hranice NDS. 

• rešpektovať všeobecne záväzné právne a technické predpisy, vyznačiť vo 

výkresovej časti ochranné pásmo diaľnice a požiadať o udelenie výnimky 

z ochranného pásma cestný správny orgán. 

• postupovať v zmysle bodu 1.9. prílohy k vyhláške č.549/2007 Z.z. Mi-

nisterstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípad-

ných hodnotách hluku, infrazvuku a vibráciách a o požiadavkách na ob-

jektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a v znení 

vy hlášky č.237/2009 Z.z., aby si investor vyžiadal stanovisko od prí-

slušného orgánu verejného zdravotníctva, či sa môžu umiestňovať nové 

budovy na bývanie a budovy vyžadujúce tiché prostredie okrem škôl, 

škôlok, nemocničných izieb a účelovo podobných budov aj v území, kde 

hluk z dopravy prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke č.1 pre kategóriu 

územia II., alebo v území, kde takéto prekročenie je možné v budúcnosti 

očakávať. 

• Rodinné a bytové domy žiadame umiestňovať mimo ochranného pásma 

diaľnice. V ochrannom pásme Diaľnice je možné sa stotožniť len so 

spevnenými plochami parkovísk, miestnymi a účelovými komunikácia-

mi, objektami existujúcej a nevyhnutnej technickej infraštruktúry, izo-

lačnou a sprievodnou zeleňou, a podmienečne sa vieme stotožniť s prie-

myselnými stavbami, kde v zmysle vyhlášky č.549/2007 Z.z. je limit prí-

stupných hladín hluku cez deň, večer a noc 70 dB. 

• V prípade návrhu využitia takto posudzovaného územia pre bývanie v 

ochrannom pásme diaľnice, t.j. na vonkajšie prostredie s budovami na tr-

valé bývanie, je nutné individuálne posúdiť podľa rozsahu zámeru, aké 

regulatívy vzhľadom ku požiadavkám na ochranu vnútorného prostredia 

budov a priľahlého územia pred hlukom musia byť v danej lokalite prija-

té zo strany investora stavby. 

• Pri aktualizácií územnoplánovacej dokumentácie v prípade návrhu no-

vých lokalít v blízkosti a v ochrannom pásme diaľnice požadujeme vyu-

žívať aktuálne strategické hlukové mapy a akčné plány pred hlukom. 

Strategické hlukové mapy a akčné plány pred hlukom III. etapa, sú zve-

rejnené na http://www.avekol.sk/strategicke-hlukove-mapy-2016/ na-

rodna-dialnicna-spolocnost-as/ 

• Požadujeme prešetrenie umiestnenia a povolenia bytových jednotiek v 

zaťaženom území hlukom, vibráciami a emisiami, ktoré je v kompetencii 

rezortného štátneho orgánu ochrany zdravia Útvaru vedúceho hygienika 

rezortu MDV SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ako or-

 

 

Všeobecné požiadavky vyplývajúce z príslušných práv-

nych predpisov a STN noriem sa berú na vedomie. 
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gánov ochrany verejného zdravia. 

• Avšak upozorňujeme, že rodinné a bytové domy vybudované v blízkosti 

diaľnice môžu byť vystavené zvýšeným hladinám hluku, ktoré NDS nep-

lánuje riešiť, a to z dôvodu, že poloha trasovania diaľnice s jej vplyvom 

na okolie je v súčasnosti zrejmá. Preto ďalej upozorňujeme, že budúcim 

funkčným rozširovaním navrhovaných lokalít s funkciou bývania v 

ochrannom pásme a v blízkosti diaľnice bude návrh protihlukových opat-

rení výhradne vecou na strane investora budúcej zástavby. Musíme upo-

zorniť, že dodatočné protihlukové opatrenia nebude možné nárokovať u 

správcu diaľnice. 

Príloha - zasielaná elektronicky: 

1. Výklad MDV SR č. 18223/2019/SCDPK/43154 zo dňa 19.6.2019 ku 

ochrannému pásmu diaľnice nad tunelom. 

2. Odpočívadlo Turie, pracovný ideový návrh - celková situácia ,M 1:5000. 

3. Diaľnica D3 Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto, Celková situácia 

DÚR, M 1 : 10 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Lesy SR, OZ Žilina  Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

28 Agro služby Štaffen s.r.o., 

Žilina 

 Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

29 Agro obchod, s.r.o., Žilina  Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

30 Roľnícke družstvo Vavrečka 

– Ťapešovo, Ťapešovo 

 Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

31 AGRO - PODHORIE, s.r.o., 

Podhorie 

 Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

32 Ekofarma Trnové s.r.o.,  

Višňové  

1543 

12.01.2022 
Pre navrhovanú funkčnú plochu 8.31.PV/01 zmeniť koeficient ozelenenia z 

0,3 na 0,00 prípadne 0,1. Odôvodnenie: pri chove dobytka potrebujeme 

tento dobytok na uvedenej ploche zazimovať, to vyžaduje každodenné 

kŕmenie technikou a traktorom, kravy aj traktor sa v zimných mesiacoch 

(čo už málokedy mrzne a najmä veľa prší) musia pohybovať po spevnenej 

ploche, aby sa nezabárali do zeme, krava má veľkú váhu v kopytách na 

cm2 a teda všetko rozbahnia v mieste, kde by bola hlina alebo štrk, taktiež 

my po nich hnoj potrebujeme zhŕňať a to nemôžeme zo štrku alebo z roz-

bahnenej hliny. Tiež v mieste skladovania krmovín (čo si vyžaduje veľkú 

plochu), ktoré (balíky sena a senáže) manipulujeme s traktorom sa neustále 

s traktorom vytáčame posúvame s nakladačom a vlečkou, čo si vyžaduje 

veľkú spevnenú plochu. Tiež plánujeme robiť na dočasné skladovanie hno-

ja zo zimoviska kráv a hnojovú jamu, kde sú normy EU veľmi prísne bude 

to musieť byť nepriepustná spevnená plocha ku ktorej sa bude treba dostať 

zo všetkých strán s traktorom. 

Neakceptované. 

Nižší index zelene nebol predmetom riešenia a teda ani 

prerokovania ÚPN-M ZaD č.8. Požadovaný index zelene 

je potrebné uplatniť najmä v rámci brehovej zelene poto-

ka tvoriaceho východnú hranicu funkčnej plochy 

831PV/01, ako aj po obvode areálu a v rámci samotné-

ho areálu.   
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33 EURO-PPF s.r.o., Žilina  Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

34 Obec Bitarová   Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

35 Obec Brezany  Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

36 Obec Hôrky  Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

37 Obec Rosina  Neuplatnil stanovisko v zákonom stanovenej lehote. Podľa §22 ods.5) stavebného zákona „nemá pripomienky 

k návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. 

V/1 Rajčok Milan, Pažite 35A, 

Žilina-Bytčiča, 

Machciník Jozef,  

Nový Domov 519/21,  

Žilina-Tmové,  

Machciníková Veronika,  

Na Závaží 8608/5A, Žilina 

121 

29.12.2021 
Nesúhlasíme s využitím nášho pozemku na cestnú komunikáciu (cyklotra-

su). Jedná sa o Parcelu registra „C“, parcela č. 3775/2, výmera 5828 m2, 

LV č. 10165. 

Neakceptované.  

ÚPN-M Žilina je spracovaný na základnej mape (nie na 

katastrálnej) v M 1:10 000, tejto mierke zodpovedá aj 

obsah, rozsah a podrobnosť riešenia. A teda nerieši kon- 

krétne stavby na konkrétnych pozemkoch. Pri riešení sa, 

vzhľadom na mierku hlavných výkresov a podrobnosť 

riešenia, neskúma vlastnícky vzťah, ale sa posudzuje v 

prvom rade dopad na založenú koncepciu a zásady roz- 

voja územia mesta, v druhom rade dopad na celú funk- 

čnú plochu, súčasťou ktorej predmetný pozemok je. 

V ÚPN-M Žilina ZaD č.8 sú v riešené konkrétne podne- 

ty a lokality v súlade s Požiadavkami na spracovanie 

dokumentácie ÚPN-M Žilina ZaD č.8 odsúhlasenými 

uznesením MsZ v Žiline č.51/2021 zo dňa 27.04.2021. 

Požiadavka na vylúčenie navrhovanej komunikácie z 

daného územia je nad rámec odsúhlasených Požiadaviek 

a vlastného riešenia ZaD č.8, a teda nebola ani predme- 

tom jeho prerokovania. 

Požiadavka na realizáciu MK spájajúcej západnú časť 

mesta s centrom v kategórii MO 8,0/50 v trase a úseku 

Saleziánska ulica - premostenie cesty I/11 a železničnej 

trate č.126 - Žitná ulica je zakotvená priamo v záväzných 

častiach ÚPN-M Žilina v platnom znení. Dôležitosť toh-

to dopravného prepojenia v rámci ZÁKOS-u potvrdil aj 

schválený ÚGDsPUMM Žilina, v ktorom v rámci ZA-

KOS-u „... prepojenie ulice Saleziánska – Žitná mimoú-

rovňovo ponad železničnú trať Žilina – Rajec a ponad 

Rajeckú...“ je jedným z hlavných výstupov (viď. kapitola 

11 – Plán implementácie, podkapitola 11.1 – Cestná 

infraštruktúra). 

V/2 Martinková Iveta, Mgr.  217, 239 Pripomienka – opätovná žiadosť „... aby bolo v ÚP mesta zakotvené, že Neakceptované.  
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Cibulka Peter, Mgr. 05.01.2022 Výmenníkové stanice a.s. Byttermu sa môžu v budúcnosti transformovať 

na parkovacie domy za účelom vytvorenia menších lokálnych parkovacích 

domov pre rezidentov zo spádovej oblasti ... treba do ZaD zahrnúť aj VS 

na Solinkách ...“. Súčasťou pripomienky sú konkrétne riešenia výmenní-

kových staníc na sídlisku Vlčince 

 

V súčasnosti nevyužité – disponibilné priestory výmen- 

níkových staníc na sídliskách je možné využiť na iný 

účel v závislosti od polohy objektu v rámci priľahlého 

obytného územia a jeho využitia, ako aj závislosti od 

možností daného priestoru. Riešenie výmenníkových 

staníc na sídlisku Vlčince posudzované v ZaD č.8 a opä- 

tovne priložené k pripomienke, nerieši využitie disponi- 

bilných priestorov, ale rieši zmenu účelu využitia objek- 

tu na parkovací dom, s nutnými stavebnými úpravami 

(nadstavby, prístavby, prístupové komunikácie) na úkor 

verejného priestoru sídliska. 

Výmenníkové stanice svojim konštrukčným riešením ne- 

vyhovujú, bez prípadných prístavieb a nadstavieb pre 

umiestnenie parkovacích domov. Prístavby i nadstavby 

vrátane vyvolaného doplnenia komunikácií s riešením 

dopravnej obsluhy by nevhodne zasahovalo do plôch s 

okolitým hromadným bývaním. Bolo by to vo väčšine 

prípadov na úkor verejnej zelene. Nevyužívané disponi- 

bilné priestory výmenníkových staníc je vhodnejšie vy- 

užiť pre nevýrobné služby, drobné predajne, príp. na kul- 

túrno - spoločenské účely klubového a komunitného cha- 

rakteru. Keďže požiadavka riešiť transformáciu výmen- 

níkových staníc na parkovacie domy nebola v ÚPN-M 

ZaD č.8 riešená, nebola ani predmetom jeho prerokova- 

nia. Taktiež riešenie výmenníkových staníc na sídlisku 

Solinky je nad rámec spracovaných a prerokovaných 

ZaD č.8.  

V/3 Jamrišková Danka, Ing. Mgr., 

Mogačovská 1301/48, 010 01 

Žilina - Trnové 

281 

05.01.2022 
Ako vlastník pozemkov (pozemky nie sú k dnešnému dňu aktualizované) 

KN-C 1451/34, 1455/11, 1354/2, 1455/15, 1354/6, 1455/17, 1354/8, 

1455/2, 1455/3, 1455/4, 1455/5 a KN-E 3206, 3189/2, 3159, 3172, 3173, 

3204, 3205, 3207, 3208, 3209, 3210, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 

3189/1, 3189/2, ktoré sú predmetom návrhu, pod bodom 3.61 textovej časti 

návrhu, uvádzam nasledovné: 

V grafickej časti označenej ako č. 3.61 sa nachádzajú plochy 8.31.BI/08 a 

8.31.BI/07. V textovej časti návrhu sa však spomína už len plocha 

8.31.BI/07. Súhlasím, že v textovej časti označená plocha 8.31.BI/07 je 

vhodná na bývanie v rodinných domov, avšak nesúhlasím, že k tejto časti 

sa má doplniť ustanovenie s dôrazom na normové riešenie komunikácii 

zabezpečujúcich dopravnú obsluhu v lokalite, nakoľko ide o pozemky s 

tými istými parc. č., ktoré boli len rozšírené z Dodatku č. 5 ÚP o územie na 

výstavbu RD (prístup na tieto pozemky je už vybudovaný v súkromnom 

 

 

 

 

 

 

Akceptované.  

ÚPN-M Žilina a aj jeho ZaD je spracovaný na základnej 

mape (nie na katastrálnej) v M 1:10 000, tejto mierke 

zodpovedá aj obsah, rozsah a podrobnosť riešenia. A te- 

da nerieši konkrétne stavby na konkrétnych pozemkoch; 

taktiež nerieši vlastnícke vzťahy k pozemkom. V podne- 

toch uvádzané parcely sú kvôli ich identifikácii v území. 

V podnete 3.61 je riešená ucelená rozvojová plocha, chy- 
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vlastníctve). 

Grafická časť plochy 8.31.BI/08 pre č. 3.61 nie je spomenutá v textovej 

časti pod č. 3.61. Súhlasím, že plocha je vhodná na bývanie v rodinných 

domoch, aj že plocha 8.31.BI/08 sa má doplniť ustanovenie s dôrazom na 

normové riešenie komunikácii zabezpečujúcich dopravnú obsluhu v lokali-

te. V tejto lokalite sa nachádza cesta parc. č. KN E 5495/2, KN C 168/3, 

KN E 5495/4 vo vlastníctve Mesta Žilina. 

Ďalej, vo zverejnenom návrhu v predmetnom území vedie navrhované VN 

22 kV elektrické vedenie, pričom nie je zadefinované o aké elektrické ve-

denie spolu s ochranným pásmom sa jedná. S poukázaním na bod 194 Po-

žiadaviek na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina - Zme-

ny a doplnky číslo 8 (február 2021), a Dodatku č. 5 ÚP Mesta Žilina Vás 

týmto žiadam o zapracovanie požiadavky na káblové elektrické vedenie s 

ochranným pásmom 1 meter vo východnej časti relevantných pozemkov. V 

bode 194 Požiadaviek bolo zadefinované, že pôjde o káblové elektrické 

vedenie s ochranným pásmom 1 meter na obe strany. Dňa 8.2.2021 som 

žiadala, ako Podnet k poradovému číslu 194 Požiadaviek, aby toto káblové 

elektrické vedenie VN 22kV bolo vedené úplným východným okrajom 

dotknutých pozemkov, ktoré sú zapracované pod č. 3.61. Preto žiadam o 

zapracovanie tejto požiadavky.  

 

 

Taktiež žiadam o opravu: V textovej časti č. 3.48 je uvedené, že sa jedná o 

územie č. 8.31.BI/09 a v grafickej časti je evidované pod č. 8.31.BI/08, 

ktoré je pridelené duplicitne. Číslo 8.31.BI/08 je už evidované pre plochu 

3.61 v grafickej časti. 

ba v grafickej časti, a teda označenie plochy 8.31.BI/08 

je opravené na 8.31.BI/07.  

Poznámka – uplatňovanie platných STN noriem, a teda 

aj normové riešenia komunikácií je nutné dodržiavať.   

 

 

 

Neakceptované. 

Uvedené elektrické 22 kV káblové vedenie bolo riešené 

v ÚPN-M Žilina ZaD č.5 ako podnet č.3.34, čo je zná- 

zornené aj v grafickej časti, výkres č. 4b - energetika, 

kde z legendy je zrejmé, že sa jedná o navrhované káblo- 

vé vedenie. Vymedzenie OP je uvedené v kapitole 2.18. 

9.1 záväznej časti ÚPN-M Žilina v platnom znení a v 

ZaD č.8 sa nemení. Pri riešení daného územia sa vychá- 

dzalo zo zastavovacej štúdie (Mgr. Art. S. Pokorná, Žili-

na, 02/2021), ktorá tvorila prílohu k podnetu č.194 a 

ktorá bola v podrobnosti ÚPN-M premietnutá do ZaD 

č.8. Požiadavka posunúť elektrické káblové vedenia 

„úplným východným okrajom dotknutých pozemkov“ 

nebola predmetom riešenia ÚPN-M ZaD č.8 a teda ani 

predmetom prerokovania.  

Na základe prerokovania návrhu – dohody s dotknutými 

orgánmi podľa §22 ods.4) SZ bolo riešenie podnetu č. 

3.48 vylúčené z návrhu ÚPN-M Žilina ZaD č.8.   

V/4 Holtánová Janka, 

jholtanova@gmail.com  

  

284 

05.01.2022 
Chcela by som vzniesť požiadavku na opravu v návrhu znenia Zmeny 

územného plánu a to - sprievodná správa: str. 51, Urbanistický obvod č.7 

0723P/01, odsek typ zástavby: musí korešpondovať s okolitou zástavbou, 

výška max 0(1)+1, odvodená od najnižšieho miesta osadenia. Zrejme došlo 

len k preklepu, lebo to čo je tam napísané opisuje budovy do výšky 3 po-

schodí. 

Neakceptované.  

V ZaD č.8 bol riešený podnet na zmenu  funkčnej plochy 

723P/01 v základnej funkcii z bytových domov (HBV) 

na individuálnu obytnú. Požiadavka na zmenu typu zás- 

tavby – stanovenia max. výšky nie je zahrnutá v riešení  

ÚPN-M Žilina ZaD č.8, a teda nebola ani predmetom 

jeho prerokovania. V rámci uvedenej funkčnej plochy sú 

prípustné aj zariadenia OV. 

V/5 Bašťovanský Ronald Ing., 

PhD., zástupca vlastníkov – 

Nové Vlčince, Obchodná 

8985, 010 08 Žilina  

299 

05.01.2022 
obyvatelia bytového domu Nové Vlčince a zároveň ako občania, ktorí 

podpísali petíciu „Petícia proti výstavbe parkovacieho domu Obchodná 

Vlčince“, kde k 04.01.2022 bolo podpísaných 838 hlasov, vyslovujú pri-

pomienku aby na funkčnej ploche 2.49.ZBI/03 nebola umožnená výstavba 

a aby na funkčnej ploche 2.49.BH/02 bola umožnená výstavba HG prípad-

ne PD, iba na už existujúcich parkovacích plochách, len ako podzemné 

garáže so zelenou strechou využívajúcou ju ako ihrisko, park a pod. s na-

Akceptované.  

Uvedená petícia sa týkala nesúhlasu so zámerom spoloč-

nosti Reinoo, a.s., Žilina postaviť v S-Z časti p.č. KN-C 

7728 k.ú. Žilina na sídlisku Vlčince II parkovací dom. 

S týmto zámerom Mesto nesúhlasilo, zámer sa nebude 

realizovať a nie je ani predmetom riešenia ZaD č.8. 

V ÚPN-M ZaD č.8 navrhovaná rezidentská HG je za-

mailto:jholtanova@gmail.com
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výšením počtu parkovacích miest len podľa potrieb miestneho obyvateľ-

stva (nie veľkokapacitné HG a PD pre širokú verejnosť, možnosť parkovať 

v HG a PD len cez deň a vopred určený časový interval, napr. 2hod.). Ako 

dôvod uvádzajú „... Zmena ÚPN-M Žilina ZaD č. 8 funkčných plôch 

2.49ZBI/03 a 2.49BH/02 by umožňovala vyriešiť problém s parkovaním v 

danej lokalite bez potreby zabratia zelenej plochy. Navyše by sa táto zelená 

plocha zväčšila (rekultivovalo by sa existujúce betónové parkovisko na 

zelenú plochu). Existujúce parkovisko je cca 3,5 m nad prístupovou cestou 

Obchodná, .... napomáha jednoduchšej výstavbe HG a PD ako podzemnej 

stavby....“ a stotožňujú sa so zmietnutím – neriešením podnetu preklasifi-

kovať účel súčasných budov výmenníkových staníc na Vlčincoch aj na 

účel parkovacích domov (podnet č. 3.21) „...Prístavby i nadstavby vrátane 

vyvolaného doplnenia komunikácií s riešením dopravnej obsluhy by ne-

vhodne zasahovalo do plôch s okolitým hromadným bývaním. Bolo by to 

vo väčšine prípadov na úkor verejnej zelene ... Vytvorenie spoplatnených 

PD a HG bez zavedenia regulácie parkovania so spoplatnením nerieši situ-

áciu viď. dokument „analýza-obsadenosti-parkovacích-miest_final.pdf“ 

kde sa uvádza: „Všetky mestá hodnotili pozitívne zavedenie regulácie par-

kovania aj so spoplatnením, pričom je trend s narastaním spokojnosti s 

uplatnením regulovaním parkovania. V roku 2013 sa kladne vyjadrilo 26,7 

% odpovedí a v roku 2017 to bolo už 63,3% odpovedí. Tento fakt možno 

vysvetliť iba ako zvyšovanie celospoločenského povedomia s nutnosťou 

regulovania parkovania so spoplatnením obsadenia verejných parkovacích 

miest." 

Parkovacie miesta umiestnené na mestských pozemkoch majú riešiť potre-

by obyvateľov okolitého sídliska a nie okolitých nebytových budov, ktoré 

by mali riešiť parkovanie v rámci vlastných objektov a pozemkov podľa 

platnej normy STN 73 6110 Z2 ...“. 

mýšľaná, v súlade s pripomienkou, na ploche terajších 

parkovísk vo väzbe na Obchodnú ulicu. Keďže plocha 

parkovísk zasahuje do funkčných plôch 249ZBI/03 a 

249BH/02, je táto garáž uvádzaná pri oboch funkčných 

plochách. V regulatíve pre funkčnú plochu 249BH/02 

nesprávne uvedený parkovací dom bol opravený na 

Hromadnú garáž. Vzhľadom na podrobnosť a mierku 

ÚPN-M je táto HG zakreslená značkou; presná poloha a 

rozmery vyplynú až následnej projektovej dokumentácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/6 Mikušová Darina, Ing., 

Greguš Radovan, Krištofík 

Peter, Krajňik Ľubomír – 

petičný výbor, B.S. Timravy 

948/1-8, 010 08 Žilina 

300 

05.01.2022 
Vážení členovia útvaru hlavného architekta, my, petičný výbor, ktorý 

zastupuje občanov sídliska Vlčince podľa §22 odst.l ) stavebného zákona 

využívame svoje oprávnenie podať pripomienky k návrhu UPN-M Žilina 

ZaD č.8. „Petíciu proti výstavbe parkovacieho domu Obchodná Vlčince“ k 

4.1.2022 online podpísalo 833 Žilinčanov a 480 občanov osobne priamo z 

dotknutých panelákov. Náš návrh je zrealizovať oddychovú a relaxačnú 

zelenú zónu (komunitná záhrada / park) pre miestnych obyvateľov a 

zamestnancov novo vznikajúcich administratívnych a polyfunkčných 

bodov a žiadame o zmenu UPN-M Žilina ZaD č. 8, v časti Prehodnotenie a 

riešenie podnetov Mesta Žilina bod „4.33. Prehodnotiť úpravu regulatívov 

pre funkčnú plochu 2.49.ZBI/03 tak, aby tu bolo možné v rámci navrho-

vanej hromadnej garáže umiestnenie viacúčelového priestoru slúžiaceho 

pre potreby obyvateľov sídliska aby funkčná plocha 2.49.ZBI/03 bola 

Čiastočne akceptované.  

Uvedená petícia sa týkala nesúhlasu so zámerom spoloč- 

nosti Reinoo, a.s., Žilina postaviť v S-Z časti p.č. KN-C 

7728 k.ú. Žilina na sídlisku Vlčince II parko- vací dom. 

S týmto zámerom Mesto nesúhlasilo, zámer sa nebude 

realizovať a nie je ani predmetom riešenia ZaD č.8.  

V ÚPN-M ZaD č.8 navrhovaná rezidentská HG je za- 

mýšľaná na ploche terajších parkovísk vo väzbe na Ob- 

chodnú ulicu. Keďže plocha parkovísk zasahuje do funk- 

čných plôch 249ZBI/03 a 249BH/02, je táto garáž 

uvádzaná pri oboch funkčných plochách. V regulatíve 

pre funkčnú plochu 249BH/02 nesprávne uvedený par- 

kovací dom bol opravený na Hromadnú garáž. Vzhľa-
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preklasifikovaná ako plocha ZV - zeleň verejná/resp. ZO - zeleň sadov a 

nebola umožnená výstavba žiadnych stavieb, aby neslúžila na žiadne par-

kovacie účely na miestach existujúcej zelene. Veríme, že na sídlisku je 

dostatok betónových plôch, ktoré sa môžu využiť na zvyšovanie kapacít 

parkovacích miest pre rezidentov. Vzniknutá situácia, ktorú rieši petícia, je 

prioritne pre prospech klientov, ktorí vo väčšine prípadov nebudú ani 

obyvatelia sídliska. Ak by aj boli, tak automobily pre presun do zamestna-

nia potrebovať nebudú. Zo strategických dokumentov mesta Žiliny a ZSK 

vyplýva, že znečistenie ovzdušia prekračujú odporúčané hodnoty na celom 

území mesta Žilina. V tejto dobe je viac ako nutné začať prihliadať na 

životné prostredie, na prostredie, kde žijú mladé rodiny ale tiež 

dôchodcovia, ktorí na danej parcele oddychujú. Sídlisko nemá byť ob-

chodnou zónou ale priestorom pre rodiny a zdravý vývoj detí. Mestský 

pozemok má slúžiť všetkým občanom, nie len vybranej skupine, resp. sa 

predávať na ďalšie podnikateľské účely. Je vo verejnom záujme mesta v 

prvom rade rešpektovať záujmy obyvateľov mesta Žiliny. 

dom na podrobnosť a mierku ÚPN-M je táto HG zakres-

lená grafickou značkou, presná poloha a rozmery vyply-

nú až následnej projektovej dokumentácie. 

Výstavba rezidentskej hromadnej garáže nebráni zámeru 

na funkčnej ploche 249ZBI/03  „... zrealizovať oddy- 

chovú a relaxačnú zelenú zónu (komunitná záhrada / 

park) pre miestnych obyvateľov ...“. 

To, že táto plocha mestskej zelene je označená ako zeleň 

brehová a izolačná neznamená, že nie je verejnou zele- 

ňou. Znamená to že, vzhľadom na polohu v križovatke 

dopravne zaťažených ulíc plní izolačnú funkciu.  

 

 

V/7 Balogová Zuzana,  

Čajakova 8, 010 01 Žilina 

374 

07.01.2022 
1. str. 24 (str.49) urbanistický okrsok č.14 Bôrik vylúčiť z UP – „na funk-

čnej ploche 414ZV/01 (park Ľ. Štúra) v doplnkových funkciách pripustí 

umiestnenie kaviarne s podmienkou, že súčasťou objektu bude WC“ 

 

 

 

 

2. str. 42, 2.18.4.1. Dopravné vybavenie bod 4, Parkoviská v súvislosti s 

riešením zelene - odrážka 3: v ostatných prípadoch zeleň parkovísk ... 

vylúčiť ... minimálne 1 strom na 5 až 8 parkovacích miest .... nahradiť ... 

minimálne 1 strom na 4 parkovacie miesta. 

Neakceptované.  

Vo verejnosťou intenzívne navštevovanom parku absen- 

tuje objekt občerstvenia a najmä toaliet, ktoré sú v súčas- 

nosti pre park nedôstojne riešené mobilnými WC toale- 

tami TOI-TOI. Pritom v severnej časti parku, vo väzbe 

na Tajovského ulicu boli už v rámci rekonštrukcie parku 

pre takúto stavbu pripravené siete. 

Neakceptované.  

V bode 4 sú citované závery z materiálu „Štandardizova- 

nie podmienok výsadieb na parkoviskách v meste“ ktorý 

bol spracovaný na základe analýz príslušných právnych 

predpisov a STN noriem za aktívnej spolupráce aj OÚ 

Žilina, odb. starostlivosti o ŽP.  

V/8 OZ Žilina - zelené mesto, 

Kicková Květa, Ing., Plata-

nová 3225/5, 010 07 Žilina 

378 

07.01.2022 
1. Nesúhlas s riešením podnetu 4.27., a to s doplnením v doplnkových 

funkciách: Múzeum vody, zmena indexu ozelenenia na 0,6 a v type zá-

stavby pripustia novostavby a Múzeum vody 

Odôvodnenie: Funkčná plocha tvorí biocentrum miestneho významu Mbc 

20 Bôrik, cintorín, planetárium a hvezdáreň, ktoré by bolo vážne ohrozené 

pripustením novostavieb a rozširovaním zastavanej plochy. Navrhované 

pripustenie novostavieb je v rozpore so základnou funkciou plochy, pokla-

dáme ho za nerešpektovanie prvku MÚSES. Rekreačná a kultúrne - spolo-

čenská funkcia na prírodných plochách, ktorá je v rámci ZaD č.8 pridaná 

do regulácií 3.12.ZLP/01, zostáva stále len doplnkovou funkciou územia, 

nie dominantnou. Lesopark Bôrik predstavuje jedno z mála prírodných 

území v nadväznosti na centrum mesta, ktoré navyše má silné historické aj 

Neakceptované.  

Pre funkčnú plochu 0312ZLP/01 nebol stanovený index 

zelene, čiže sa nejedná o zmenu indexu zelene, ale o jeho 

doplnenie. V ZaD č.8 navrhovanými úpravami regulatí- 

vov sa reflektuje na zámery ŽSK na kultúrno-spoločen- 

ské dobudovanie terajšieho areálu hvezdárne, ktorá, 

vzhľadom na svetelný smog v Žiline, stráca svoju priorit- 

nú funkciu. S múzeom vody je uvažované v jestvujúcom 

areáli vodojemu Bôrik. 
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spoločenské prepojenia k identite mesta a Žilinčanov. Doplnková funkcia 

hvezdáreň a planetárium by mohla byť rozšírená o kultúrno-vzdelávacie 

účely a využitie prírodného potenciálu plochy a vzhľadom na charakter 

okolitých funkčných plôch za predpokladu odborného posúdenia, že úze-

mie dokáže uvedené činnosti absorbovať bez ohrozenia ekologickej stabili-

ty funkčnej plochy. V súčasnosti na ploche už stoja objekty Hvezdárne, 

Vojenského cintorína, Prvé vodojemy v Žiline, Hájovňa. Súhlasiť s rozší-

rením doplnkových funkcií 3.12.ZLP/01 o rekreačné a kultúrne - spoločen-

ské funkcie na prírodných plochách sa dá uvažovať v nadväznosti na už 

existujúce objekty, ale bez rozširovania o nové stavebné projekty. Idea 

Múzea vody je viazaná na iné časti mesta. Občianske združenie OZ Mer-

kuria navrhovalo zriadenie Múzea vody, resp. expozície technológie spra-

covania vody, v roku 2011, keď prenikli na verejnosť informácie o zámere 

SeVaK-u predať pozemky ochranného pásma nevyužívaného vodného 

zdroja Studničky vopred známemu investorovi. Návrh OZ Merkuria pred-

pokladal zachovanie, resp. zakonzervovanie existujúcej technológie zachy-

tenia prameňa (budova, čerpadlá a pod.) priamo v existujúcich priestoroch, 

s tým, že by sa priamo na mieste mohli návštevníci mesta oboznámiť s 

históriou vodovodu v meste. Podľa zámerov SEVAK-u malo byť Múzeum 

vody umiestnené v areáli vodojemu Chrasť. Napokon sa realizoval projekt 

rozšírenia parku Studničky, s osadením informačných tabúľ. Studničky sú 

umiestnením aj históriou vhodnejšou lokalitou na zriadenie Múzea vody a 

oslovili by širšiu vrstvu obyvateľstva a viac návštevníkov mesta. Preto 

nesúhlasíme s výstavbou na cenných prírodných plochách lesoparku Bôrik, 

ktoré tvorí biocentrum miestneho významu Mbc 20 Bôrik, cintorín, plane-

tárium a hvezdáreň. Nesúhlasíme so zaradením novostavieb a Múzea vody 

do typu zástavby funkčnej plochy 3.12.ZLP/01 a nízkym indexom ozele-

nenia s hodnotou 0,6, ktorý nekorešponduje s významom prvku MÚSES 

Mbc 20 a prispelo by ešte k väčšej k fragmentácii biotopov, ruderalizácii 

územia a prehlbovaním narušenia ekologického režimu územia. 

2. Nesúhlas s vyňatím funkčnej plochy 4.32.P/03 z regulácie výstavby mo-

nofunkčných zariadení charakteru supermarketov, hypermarketov a veľ-

kých obchodných centier v urbanistických obvodoch č.1, 2, 3, 4. 

Odôvodnenie: Funkčná plocha 4.32.P/03 je podľa určujúcich regulatívov 

polyfunkčná s objektmi občianskej vybavenosti, výroby a technickej vyba-

venosti. Analýza širších dopravných vzťahov územia a charakteru súčas-

ného využívania susediacich funkčných plôch odkazuje na fakt, že plošná 

výmera hypermarketov a nákupných centier, parkovísk v blízkosti funk-

čnej plochy 4.32.P/03 presahuje únosnosť územia vzhľadom na tento typ 

využitia a dopytu obyvateľov mesta po ďalšom budovaní veľkokapacit-

ných obchodných centier. Súčasne je v okolí predmetnej funkčnej plochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptované.  

Práve táto poloha funkčnej plochy v okrajových častiach 

Žiliny, priamo nadväzujúcej na diaľničný privádzač a 

plánovanú preložku cesty I/64 s ich dopravným prepoje- 

ním, umožňuje prípadné aktivity tohto charakteru zachy- 

tiť pri vstupe do mesta a nezaťažovať samotné mesto 

zvýšenou dopravou. Už v súčasne platnom ÚPN-M sú 

stanovené požiadavky – adaptačné opatrenia na nepriaz- 

nivé dôsledky zmeny klímy v zmysle uznesenia Vlády 

SR č.148 z 26.03.2014 k Stratégii adaptácie SR na ne- 

priaznivé dôsledky zmeny klímy, kde je, okrem iného, aj 
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vysoká koncentrácia dopravy s malou priepustnosťou križovatiek. Naopak 

chýba neobchodná občianska vybavenosť, doplnkové plochy izolačnej 

zelene a zelene všeobecne. Nie je podľa nášho názoru prípustné zvyšovať 

mieru nízkopodlažnej zastavanosti tohto územia objektmi ako sú ďalšie 

veľkokapacitné obchodné centrá, ktoré využívajú veľké plochy nepriepust-

ných a rýchlo sa prehrievajúcich povrchov. Podiel nepriepustných po-

vrchov je naopak v súvislosti s hospodárením s dažďovou vodou potrebné 

v tomto priestore regulovať a navrhovať objekty s možnosťami prirodze-

ného vsakovania zrážok a následného výparu. Podľa satelitných meraní 

teplôt povrchov práve v takomto prostredí dochádza k extrémnym hodno-

tám nameranej teploty v letnom období a zvyšovaniu efektu tepelného 

ostrova mesta. Umiestnenie predmetnej funkčnej plochy je strategické aj v 

zmysle trasovania plánovaného cestného obchvatu Žiliny a treba ju funk-

čne nastaviť v komplexnom kontexte nielen budúcich dopravných zmien. 

Z týchto dôvodov nesúhlasíme, aby sa predmetná funkčná plocha stala 

výnimkou, neboli uvedené žiadne argumenty, ktoré by takéto vyňatie po-

dopreli a nevidíme dôvod, prečo by pre ňu nemali platiť rovnaké regulatív-

ne zásady týkajúce sa veľkoplošných nákupných zón ako v urbanistických 

obvodoch č.1,2,3 a 4. 

3.  Nesúhlas so zmenou regulácie pre funkčnú plochu 4.16.OV/03, kedy sa 

v type zástavby zmenilo znenie „Max. štvorpodlažný objekt“ na „4 nad-

zemné podlažia“. Návrh, aby sa znenie zmenilo na: „Max. 2 nadzemné 

podlažia“, rovnako ako je to pri novostavbe rezidentského parkovacieho 

domu na tejto ploche. 

Odôvodnenie: Základná funkcia funkčnej plochy definuje občiansku vyba-

venosť. Charakter hromadnej obytnej zástavby okolia vnútrobloku by v 

prípade viac ako dvojpodlažnej budovy neprimerane znížila kvalitu býva-

nia v susedstve. Projektovanie objektov občianskej vybavenosti vyžaduje 

komplexne riešiť aj dopravné napojenie a zhodnotiť väzby na okolité stav-

by a z toho by mali vychádzať aj regulatívy týkajúce sa povolených novos-

tavieb. Aby sa neúmerne nezvýšila doprava a priepustnosť existujúcich 

prístupových ciest pre dopravnú obsluhu (zásobovanie, sanitky, hasiči...) sa 

výrazne neskomplikovala. Už teraz je tam veľmi nepriaznivá dopravná 

situácia. 

4. Nesúhlas so zmenami v textácii a preradením Zásad a regulatívov tvorby 

prvkov zelene zo záväznej časti do smernej časti ÚPN-M Žilina ZaD č.8. 

Navrhované zmeny pravdepodobne môžu negatívne ovplyvniť kvalitu 

životného prostredia v Žiline, z tohto dôvodu by mala byť ponechaná 

pôvodná textácia kapitoly 2.18.5.5. 

Odôvodnenie: V rámci spracovania ZaD č.8 sa riešili aj súvisiace zmeny v 

rámci jednotlivých okruhov - kapitol územného plánu v tomto prípade 

požiadavka zabezpečiť používanie a návrhy nových 

priepustných povrchov, ktoré zabezpečia prirodzený 

odtok vody a jej vsakovanie do pôdy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptované.  

Zmena textu vyplynula z potreby upresnenia nejedno- 

značného textu. Požiadavka zmeniť podlažnosť na max. 

2 nadzemné podlažia je nad rámec odsúhlasených Požia- 

daviek na spracovanie dokumentácie ÚPN-M Žilina ZaD 

č.8 a vlastného riešenia ZaD č.8, a teda nebola ani pred- 

metom jeho prerokovania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Čiastočne akceptované. 

Kapitola č. 2.18.5.5 Zásady a regulatívy tvorby prvkov 

zelene je ponechaná v záväznej časti s tým, že taxatívna 

požiadavka na m2 jednotlivých plôch, ktorá bola prevzatá 

z metodickej príručky „Štandardy minimálnej vybave- 

nosti obcí“ (MŽP SR, 2002) bola upravená na odporúča- 

nie. Požiadavky na obvodové a okrskové parky sú aktua- 
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životného prostredia. Z nášho pohľadu v nasledujúcich ohľadoch nie pri-

merane, ako bolo avizované v úvode ÚPN-M Žilina ZaD č.8. V Návrhu 

ZaD č.8 je oproti schválenému ÚPN-M v znení ZaD č. 1-7 preradený 

upravený text Zásad a regulatívov tvorby prvkov zelene zo záväznej časti 

(kap 2.18.5.5) do smernej časti (kap 2.7.4). Udáva sa, že z dôvodu jeho 

metodického charakteru . Aby sa zachoval cieľ zabezpečenia trvalej udrža-

teľnosti a kvality životného prostredia v meste Žilina, je kontraproduktivne 

rušiť záväznosť dôležitých normatívnych ukazovateľov v znení kapitoly 

2.18.5.5, dať im len odporúčací charakter a preradiť ich do smernej časti 

ÚPN-M Žilina. Množstvo lesoparkov, parkov mestského významu, obvo-

dových a okrskových parkov, zelene medziblokových a vnútroblokových 

priestorov, izolačnej zelene a ostatných typov funkčnej zelene, ktorých sa 

týkajú zmeny navrhované v ZaD č.8, je dôležitým indikátorom celkovej 

ekologickej stability sídla. Je legitímne ich definovať aj v rámci záväznej 

časti ÚPN-M Žilina. Je potrebné plánovať nielen množstvo zelene, ale aj 

jej dostupnosť pre obyvateľov rovnako ako aj prepojenie jednotlivých 

funkčných kategórií zelene v rámci sídla navzájom. Plánovacími nástrojmi 

sú aj záväzky v oblasti zvýšenia podielu zelene v mestách. Udržateľný 

urbanizmus pracuje so štandardami v oblasti zachovania, skvalitnenia a 

rozšírenia zelene na úrovni národnej aj miestnej. Z pohľadu ochrany biodi-

verzity je známy ukazovateľ kvality života mestských obyvateľov, ktorý 

predstavuje 1 ha prírodného prvku na 1000 obyvateľov, ktorý je súčasťou 

„The Natural England Accessible Natural Greenspace Standards (Štandar-

dy pre dostupné prírodné oblasti zelene v Anglicku)“. Na Slovensku máme 

Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, ktoré sa zhodujú v udávaných 

intervaloch hodnôt s údajmi kapitoly 2.18.5.5 ÚPN-M Žilina. Prekračujú 

ich len hodnoty pre množstvo vegetácie celomestských parkov a okrsko-

vých parkov (v m2/ob.), ale ani v tomto prípade to nie je dôvod rušiť ich 

záväznosť, pretože je nutné brať do úvahy nielen zabezpečenie kvality 

života obyvateľov mesta v súčasnosti, ale aj v budúcnosti a najmä so zrete-

ľom na zmeny klímy. Podľa aktuálnych odborných zdrojov sa pohybuje 

priemerná potreba zelene pre zastavané územie okolo 75 m2 na obyvateľa. 

Mesto Žilina sa o taký údaj musí usilovať, nie zľavovať v nastavených 

trendoch. Nevidíme odborný a logický dôvod rušiť záväznosť dôležitých 

normatívnych ukazovateľov a ich zrušenie a preradenie do smernej časti. 

Znenie pôvodnej textácie, ktorú navrhujeme obnoviť: návrh ponechať re-

gulatívy v záväznej časti. 

5. Nesúhlas zo zmenou regulatívu pre funkčnú plochu 9.07.P/03, ktorý 

pripustí v doplnkovej funkcii novostavbu resp. prestavbu objektov s 

viacúčelovým priestorom pre potreby kultúry a športu s podmienkou us-

kutočnenia urbanisticko-architektonickej súťaže. 

lizované podľa skutkového stavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptované.  

Podnet 4.36 bol vylúčený z riešenia, pre danú funkčnú 

plochu zostávajú v platnosti záväzné časti ÚPN-M Žilina 

v platnom znení.  
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Odôvodnenie: Veľkopriestorové stavby s možnosťou rozsiahlych hromad-

ných podujatí vyžadujú komplexné posúdenie dopravného napojenia, aby 

sa táto otázka riešila ešte pred výstavbou a riešili sa širšie dopravné 

vzťahy aj v polohe statickej dopravy a v širších celomestských súvislos-

tiach. Preto ešte pred zmenou regulatívov plochy 9.07.P/03 a to vznikom 

novej funkčnej plochy 10.20.ŠR/02 s prioritou športu a rekreácie celomest-

ského významu treba rešpektovať funkčné nastavenie a vzťahy so sused-

nými plochami. 

6. Nesúhlas so znením opatrení, ktoré boli doplnené do state 2.18.7.8 Stra-

tégia riadenia kvality ovzdušia mesta, V oblasti infraštruktúry pre zlep-

šenia ovzdušia, písmeno D, E a F. 

Odôvodnenie: Znenie opatrení pre Znižovanie spotreby pevných palív 

(písmeno D), Výsadba zelene a ďalšie adaptačné opatrenia pri klimatickej 

zmene (písmeno E), Ďalšie opatrenia k zlepšeniu kvality ovzdušia (písme-

no F) je veľmi všeobecne a nedostatočne formulované. Opatrenia sú opísa-

né vágne, text má minimalistickú formu, ktorá nevyvodzuje žiadne kon-

krétne regulatívy, limity, usmernenia alebo vývody do praktickej roviny, 

zostáva len vo forme formálnej povinnej jazdy. Aby sa pozitívne zmenil 

stav ovzdušia v meste, je potrebné sa usilovať nastaviť cez Zásady a regu-

latívy ÚPN-M Žilina opatrenia tak, aby vyvolali kauzálnu súvislosť medzi 

nimi a kvalitou ovzdušia. Bez dostatočnej príčiny, nie je dôvod na zmenu 

správania zainteresovaných aktérov a zlepšenie situácie v oblasti starostli-

vosti o životné prostredie. Kapitolu treba prepracovať. 

7. Nesúhlas so súčasným nastavením územnoplánovacích procesov, kedy sa 

riešia čiastkové problémy bez posudzovania širších väzieb a bez aktuali-

zovania územnotechnických podkladov. Ide to na úkor kvality životného 

prostredia Žiliny. Navrhujeme Zmeny a doplnky č.8 spracovať až po ak-

tualizácii základných, v súčasnosti zastaralých, podkladov a dopracova-

nie oblastí ŽP a ochrana prírody, poľnohospodárska a lesná pôda. 

Odôvodnenie: Jedným z hlavných cieľov riešenia ÚPN-M Žilina ZaD č.8 

je: zosúladiť navrhované rozvojové zámery s komplexným riešením pries-

torového usporiadania a funkčného využitia územia a aktualizovať záväznú 

časť, t.j. regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania a vy-

medzenie funkčných plôch. Tento cieľ nie je možné spracovať na základe 

využitia neaktualizovaných podkladov (ÚHZ z roku 1997 a MÚSES z roku 

1994). Nakoľko aktuálny MÚSES bude spracovaný do konca roku 2022. 

Za 11 rokov sa zmenila ÚPN-M Žilina sedemkrát. Mesto má povinnosť 

minimálne raz za štyri roky preskúmať aktuálnosť územnoplánovacej do-

kumentácie, ktorá však vychádza v tomto prípade z prekonaných územno-

technických podkladov. Uplynulo napríklad už 24 rokov od spracovania 

Zadania k aktuálnemu ÚPN-M Žilina. Mesto nemá spracovaný Generel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptované.  

Uvedené opatrenia sú závery - výstupy zo strategického 

materiálu „Stratégia riadenia kvality ovzdušia pre mesto 

Žilina“ a „AIR TRITIA - Akčný plán 2020-2024“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptované.  

V súlade s §31 ods.2 stavebného zákona sa pri obstará-

vaní ZaD ÚPD postupuje podľa ustanovení §22 až 28 

stavebného zákona primerane. Pri spracovaní ZaD č.8 

boli využité existujúce ÚPP, teda tie, ktoré v čase spra- 

covania boli k dispozícii; Návrh ÚPN-M a aj jeho ZaD 

musí byť v súlade so Zadaním (§25, ods.1, písm.c sta- 

vebného zákona), t.j. s „Územnými a hospodárskymi 

zásadami pre riešenie územného plánu sídelného útvaru 

Žilina“ schválenými uznesením MsZ v Žiline č.4/1997 

dňa 11.09.1997.  
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zelene ani Koncepciu zelene v meste Žilina, čaká sa na Dokument staros-

tlivosti o dreviny, pritom riešenie územnoplánovacích procesov cez Zmeny 

a doplnky bez aktualizácie územnoplánovacích podkladov spôsobilo živel-

nú urbanizáciu s konfliktnými situáciami v doprave, upozaďovaním vý-

znamu zelenej infraštruktúry pre mesto a plošnému úbytku zelených plôch 

v meste. Nekoordinované procesy urbanizácie neprihliadajú ku kumulatív-

ne vplyvom schvaľovaných činností a zmien regulatívov v priebehu 11 

rokov a vedú k vzniku kolíznych miest v doprave, k zahlcovaniu križova-

tiek, k nárastu hluku, znečisteniu ovzdušia, podcenenia širších kontextov 

prejednávaných podnetov, chýba napríklad dopravno-kapacitné posúdenie 

schvaľovaných činností. Neriešia sa koncepčne negatívne vplyvy na oby-

vateľov mesta alebo na biotopy a populácie živočíchov žijúcich v meste. 

Vedie to k ďalšiemu zhoršovaniu miestnej klímy v rozpore so záväzkami v 

stratégii adaptácie SR na zmenu klímy (MŽP SR https://www.minzp.sk/ 

files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy- 

aktualizacia.pdf) i v dalších klimatických politikách SR a EÚ. Kumulatív-

ny efekt spôsobil, že schvaľované zmeny majú pravdepodobne významný 

vplyv na životné prostredie a mali by byť posudzované podľa Zákona č. 

24/2006 Z. z. v platnom znení. Riešiteľsky kolektív aktuálnych Zmien a 

doplnkov č.8 nie je interdisciplinárny absentujú tam odborne spôsobilé 

osoby na oblasti: Životné prostredie a ochrana prírody a Poľnohospodárska 

pôda a lesná pôda. V prípade, že nebude pripomienka akceptovaná, potom 

budú predložené Zmeny a doplnky č.8 len opravou formálnych chýb, pre-

hodnotením a riešením fyzických a právnických osôb a zmeny ÚPN-M 

Žilina nebudú v súlade s princípmi udržateľného rozvoja. 

8. Pripomienka v rámci riešenia ZaD č. 8 k neakceptovaniu podnetu 3.21. - 

Podnet na zmenu ÚPN-M Žilina v platnom znení tak, aby účel súčasných 

budov výmenníkových staníc na Vlčincoch bol preklasifikovaný aj na 

účel parkovacích domov. Nesúhlasíme s vyhodnotením a žiadame, aby 

bol podnet čiastočne akceptovaný. 

Odôvodnenie: Nevyužívané priestory výmenníkových staníc majú poten-

ciál odľahčiť parkovanie na sídliskách a zmenšil by sa tlak na novú vý-

stavbu parkovacích miest na zeleni. Navrhujeme prehodnotenie stanoviska 

a vytipovanie výmenníkových staníc, ktoré by v prípade nadstavby alebo 

prístavby nevhodne nezasahovali do okolitej zástavby a neboli by na úkor 

zelene a aby sa existujúca zastavaná plocha týchto objektov riešila v kon-

texte problémov so statickou dopravou na sídlisku Vlčince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptované.  

V súčasnosti nevyužité – disponibilné priestory výmen- 

níkových staníc na sídliskách je možné využiť na iný 

účel v závislosti od polohy objektu v rámci priľahlého 

obytného územia a jeho využitia, ako aj závislosti od 

možností daného priestoru. Riešenie výmenníkových 

staníc na sídlisku Vlčince posudzované v ZaD č.8 a opä-

tovne priložené k pripomienke, nerieši využitie disponi-

bilných priestorov, ale rieši zmenu účelu využitia objek-

tu na parkovací dom, s nutnými stavebnými úpra- vami 

(nadstavby, prístavby, prístupové komunikácie) na úkor 

verejného priestoru sídliska. 

Výmenníkové stanice svojim konštrukčným riešením 

nevyhovujú, bez prípadných prístavieb a nadstavieb pre 

umiestnenie parkovacích domov. Prístavby i nadstavby 

vrátane vyvolaného doplnenia komunikácií s riešením 

https://www.minzp.sk/%20files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-%20aktualizacia.pdf
https://www.minzp.sk/%20files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-%20aktualizacia.pdf
https://www.minzp.sk/%20files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-%20aktualizacia.pdf
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9. Nesúhlas s doplnením „novostavieb“ do regulatívov v type stavebnej 

činnosti pre funkčnú plochu 4.16.OV/01. 

Odôvodnenie: V súlade so základnou funkciou plochy, doplnkovou funk-

ciou aj typom stavebnej činnosti, ktoré vymedzujú preferovanú prítomnosť 

dopravnej infraštruktúre, nie je žiaduce doplnenie novostavieb, ktoré by 

boli na úkor riešení statickej dopravy. Preto navrhujeme zostať pri pôvod-

nej koncepcii, ktorá dostatočne zohľadňuje akútny problém Soliniek, kto-

rým je nedostatok plôch vhodných na parkovanie. 

10. Nesúhlas s rozčlenením funkčnej plochy 4.32.OV/01 a vznikom novej 

funkčnej plochy 4.32.OV/10 s doplnením do typu stavebnej činnosti 

„novostavby“, čím by došlo k zníženiu kapacity parkoviska v areály OC 

METRO. 

Odôvodnenie: Realizácia zámeru si vyžiada zníženie parkovísk OC MET-

RO o cca 32 státí. Zníženie kapacity parkoviska v areály OC METRO kvô-

li výstavbe bezdotykovej samoobslužnej autoumyvárne, LPG čerpacej sta -

ice a 8 boxov vysávačov zhorší v lokalite situáciu ohľadom statickej do-

pravy a skomplikuje riešenie problematiky parkovania na sídlisku Solinky. 

11. Odporúčanie, aby sa nemenili regulatívy funkčného a priestorového 

usporiadania funkčnej plochy 11.20.ZV/01 na 11.20.ŠR/02 bez koncepč-

ného posúdenia zámeru z celomestského hľadiska tvorby a ochrany zele-

ne na základe aktuálnych strategických dokumentov, ktoré by riešili kon-

cepciu a ochranu zelene v meste Žilina. Aby sa zámer prehodnotil až na 

základe podkladov ako je Generel zelene Mesta Žilina alebo Koncepcia 

zelene Mesta Žilina. 

Odôvodnenie: Pri plošnom rozsahu funkčnej plochy 11.20.ZV/01 a jej 

zmeny z charakteru verejnej zelene na plochu s určujúcou funkciou športu 

a rekreácie máme za to, že je to veľký zásah do rozloženia a budúceho 

stavu verejnej zelene v meste a navrhovaná zmena predstavuje veľký zásah 

do plochy verejnej zelene a môže mať pravdepodobne vplyv na kvalitu 

životného prostredia. Absentuje dopravno-kapacitné posúdenie schvaľova-

nej funkcie. 

dopravnej obsluhy by nevhodne zasahovalo do plôch s 

okolitým hromadným bývaním. Bolo by to vo väčšine 

prípadov na úkor verejnej zelene. Nevyužívané disponi- 

bilné priestory výmenníkových staníc je vhodnejšie vy- 

užiť pre nevýrobné služby, drobné predajne, príp. na kul- 

túrno – spoločenské účely klubového a komunitného 

charakteru. Keďže požiadavka riešiť transformáciu vý- 

menníkových staníc na parkovacie domy nebola v ÚPN-

M ZaD č.8 riešená, nebola ani predmetom jeho preroko- 

vania. 

Neakceptované.  

V riešení podnetu 3.43 sa jedná o opravu formálnej chy- 

by, keď v ÚPN-M Žilina v platnom znení je funkčná plo- 

cha vedená ako existujúca OV, pri- čom v súčasnosti sa 

na pozemku nenachádza objekt  OV a v type stavebnej 

činnosti nie sú uvedené novostavby. 

 

 

Neakceptované.  

Parkovisko je súčasťou stavby OC METRO. Pri násled- 

ných stupňoch PD sa vyžaduje preukázanie dostatočného 

počtu odstavných a parkovacích stání pre OC v zmysle 

platných STN noriem.  

 

 

 

 

Odporúčanie sa berie na vedomie. 
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V/9 OZ Budúcnosť Budatína, 

Kocúrová Eva, Ing., Sloven-

ských dobrovoľníkov 426/32, 

010 03 Žilina 

411 

07.01.2022 
Pripomienky a doplnenia predkladáme k funkčnej ploche 7.23.P/01: 

2.1.1. Vymedzenie riešeného územia: Je to územie nie s prevládajúcou, ale 

s výlučnou výstavbou rodinných domov. Navrhujeme zmeniť: ... „s prevlá- 

dajúcou“ ... na „s výlučnou výstavbou“ rodinných domov. 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Ekologická stabilita a/alebo 2.5.3. Prírodné hodnoty a 2.9.2.Ochrana 

prírody: Z hľadiska hluku z rýchlostnej cesty Čadca, prašnosti z cestnej 

dopravy, hydrologického zadržania zrážok v morgfologicko členitom 

území doplniť: - zachovanie vzrastlých stromov: - na severnej strane alej 

štyroch 60-ročných líp; - na východnej strane alej 18 ihličnatých stromov. 

2.7.4. Návrh riešenia zelene: Parky obvodové a okrskové: Vytvoriť po 

obvode severnej aleje vzrastlých líp a východnej aleje vzrastlých smrekov 

na funkč. ploche 723P/01 obvodový park, resp. okrskový park pri 

povolenej stavbe občianskej vybavenosti. 

 

2.18.1.3. V Prílohe 1 upraviť: – typ zástavby: Musí korešpondovať s okoli- 

tou zástavbou, výška max. 0(1)+1+1, odvodená od najnižšieho miesta osa- 

denia stavby. Úpravu treba odvodiť od okolitej zástavby rodinných domov 

pod ulicou Na lány. Tieto domy sú utopené v morfologicko členitom teréne 

a preto treba  max. výšku znížiť o jedno podlažie u povolenej výstavby 

občianskej vybavenosti a RD. 

 

2.18.3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia. 

Doplniť funkčnú plochu 723P/01 Budatín o objekt občianskeho vybave- 

nia územia. 

Iné zmeny: 2.9.4. Ochrana pred elektromagnetickým žiarením: Doplniť pre 

Základnú školu v Budatíne: Nepovoliť rozširovanie stavby vysielačov na 

streche ZŠ Budatín z dôvodu morfológie terénu a zástavby rodinných 

domov vo všetkých smeroch na západnej strane Dubňa. Premiestniť 

existujúci vysielač 3G operátora Telecom do bodu so vzdialenosťou 500 m 

od okolitej rodinnej zástavby, školy škôlky. /Napr. u rýchlostnej cesty na 

Čadcu./ 

Čiastočne akceptované.  

V ZaD č.8 bol riešený podnet na zmenu funkčnej plochy 

723P/01 v základnej funkcii z bytových domov (HBV) 

na individuálnu obytnú. Z regulatívu pre uvedenú funk- 

čnú plochu bolo z prípustných funkcií vylúčené „bývanie 

v objektoch s inou funkciou“. Územie je v ÚPN-M Žili-

na v platnom znení definované ako podružné mestské 

centrum, preto mu bola priradená zmiešaná funkcia ob- 

čianskej vybavenosti a rodinných domov. Už v súčasnos- 

ti plní túto funkciu (kostol sv. Jozefa robotníka). 

Neakceptované.  

Požiadavka nad podrobnosť ÚPN-M, v ktorom sú kon- 

krétne menované len dreviny chránené podľa zákona 

č.543/2002 Z.z. v znení neskorších prepisov. 

 

Neakceptované.  

„... Ochrana vzrastlých stromov“ ..., ako aj „... parky, 

verejná zeleň a detské ihriská ...“ sú zakot- vené 

v záväzných regulatívoch už teraz. Konkrétne rie- šenie - 

požiadavka je nad podrobnosť riešenia ÚPN-M.  

Neakceptované.  

V ZaD č.8 bol riešený podnet na zmenu  funkčnej plochy 

723P/01 v základnej funkcii z bytových domov (HBV) 

na individuálnu obytnú. Požiadavka na zmenu typu zá- 

stavby – stanovenia max. výšky nie je zahrnutá v riešení  

ÚPN-M Žilina ZaD č.8, a teda nebola ani predmetom 

jeho prerokovania.   

Už akceptované v podrobnosti ÚPN-M, keď v záväz- 

ných regulatívoch je uvedená občianska vybavenosť. 

 

Neakceptované.  

ÚPN-M Žilina ZaD č.8 sa nezaoberá aktualizáciou celé- 

ho územia mesta Žilina, ale sú v ňom riešené konkrétne 

podnety a lokality v súlade s Požiadavkami na spracova- 

nie dokumentácie ÚPN-M Žilina ZaD č.8 odsúhlasenými 

uznesením MsZ v Žiline č.51/2021 zo dňa 27.04.2021. 

Požiadavka nie je zahrnutá v riešení  ÚPN-M Žilina ZaD 

č.8, a teda nebola ani predmetom jeho prerokovania. 

V/ 

10 

Minárik Branislav, Mgr., 

Hubeného 2490/1,  

831 53 Bratislava 

525 

10.01.2022 
Požiadavka „začleniť do zmeny územného plánu“ pozemok p.č. KN-C 

5059/37 k.ú. Žilina, a to „... zmenu a rozšírenie využitia základnej, 

doplnkovej a prípustnej funkcie predmetného územia o novostavby 

Neakceptované.  

ÚPN-M Žilina ZaD č.8 sa nezaoberá aktualizáciou celé-

ho územia mesta Žilina, ale sú v ňom riešené konkrétne 
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rodinných domov...“. 

 

podnety a lokality v súlade s Požiadavkami na spracova-

nie dokumentácie ÚPN-M Žilina ZaD č.8 odsúhlasenými 

uznesením MsZ v Žiline č.51/2021 zo dňa 27.04.2021. 

Pripomienka sa týka lokality, ktorá nie je zahrnutá v 

riešení ÚPN-M Žilina ZaD č.8, a teda nebola ani pred-

metom jeho prerokovania. 
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