odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Prot. č.: OU-DK-OSZP-2018/001823/SEA-DUD

V Dolnom Kubíne: 13. 03. 2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s
§ 53 a § 56 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") na základe
oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č. 1“,
ktoré predložil obstarávateľ Obec Párnica, zastúpená starostkou obce Ing. Miladou Antalovou,
vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Strategický dokument „Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č. 1“
sa nebude 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.

ODÔVODNENIE
Obstarávateľ Obec Párnica, zastúpená starostkou obce Ing. Miladou Antalovou, predložil
dňa 08.02.2018 Okresnému úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej
len „OÚ DK-OSŽP") podľa § 5 zákona oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán
obce Párnica, Zmeny a doplnky č. 1“.
Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Územný plán obce Párnica,
Zmeny a doplnky č. 1“ existujúcej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Územný plán
obce Párnica, schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Párnici č. 2/2012 zo dňa
14.3.2012. Záväzná časť bola vyhlásená VZN obce Párnica č. 18/2012 zo dňa 14.03.2012.
Územný plán bol vypracovaný ateliérom Ing. arch. Jána Kubinu.
V období od vypracovanie ÚPN nastala situácia, kedy obec potrebuje prehodnotiť
územnoplánovaciu dokumentáciu, resp. ju doplniť, vzhľadom na dlhšie časové obdobie, počas
ktorého sa zmenili niektoré predpoklady v území, na zmenu funkčného využitia časti územia
v hraniciach zastavaného územia a priamom dotyku s ním. Z uvedených dôvodov sa Obec
Párnica rozhodla obstarať Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce, uznesením Obecného
zastupiteľstva v Párnici č. 21 zo dňa 07.06.2017.
Hlavné ciele strategického dokumentu:
Hlavným cieľom riešenia Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Párnica je zosúladenie rozvojových
zámerov v riešenom území s urbanistickou koncepciou územného plánu obce, preverenie
nekonfliktnosti zámerov a možností napojenia na siete technickej infraštruktúry v nasledujúcich
lokalitách:
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Lokalita 1.1., MF 1
Nová plocha pre malé farmy severne od zastavaného územia obce, medzi cestou II/583
a potokom Zázrivka – doplnenie funkcie.



Lokalita 1.2, B 12
Lokalita v severnej časti zastavaného územia, zmena funkcie z plôch športovej
vybavenosti a zelene na plochy bývania v rodinných domoch. Zrušenie
verejnoprospešnej stavby (VPS č.6 – detské ihrisko, verejná zeleň).



Lokalita 1.3, ZÚ 14
Nová plocha pre zmiešané územie v lokalite Bôrová. Plocha je navrhnutá na obytno –
rekreačnú funkciu.

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou je - ÚPN – VÚC Žilinského kraja,
záväzná časť vyhlásená NV SR č.223/1998 zo dňa 26.05.1998 (Združenie „VÚC Žilina“, 1998)
v znení neskorších zmien a doplnkov: Zmeny a doplnky, záväzné časti vyhlásené VZN ŽSK
č.6/2005 schváleným zastupiteľstvom ŽSK dňa 23.02.2005 uznesením č.3/2005; Zmeny a
doplnky č.3, záväzné časti vyhlásené VZN ŽSK č.17/2009 schváleným zastupiteľstvom ŽSK dňa
17.03.2009 uznesením č.8/26; Zmeny a doplnky č.4, záväzné časti vyhlásené VZN ŽSK
č.26/2011 schváleným zastupiteľstvom ŽSK dňa 27.06.2011 uznesením č.6/11.
Navrhovaná územnoplánovacia dokumentácia vytvára predpoklady pre zosúladenie
navrhovaných činností s podmienkami krajiny a koordinovanie záujmov územného rozvoja so
záujmami ochrany prírody a krajiny. Požadované aktivity do územia včleňuje tak, aby došlo k
uspokojeniu záujmov a potrieb spoločnosti na jednej strane a súčasne nebola narušená
ekologická stabilita krajiny.
Úlohou „Územného plánu obce Párnica, Zmeny a doplnky č. 1“ je vytvorenie
predpokladov pre súlad všetkých činností v území so zreteľom na starostlivosť o životné
prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, a
súlad s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, t. j. s ÚPN-VÚC Žilinského kraja
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Vlastná realizácia jednotlivých aktivít bude postupne konkretizovaná a podrobnejšie
riešená v ďalších plánovacích postupoch a dokumentoch, pri ktorých sa zabezpečia ďalšie
vyhodnotenia zhodnocujúce súvislosti a vplyvy na životné prostredie konkrétnych aktivít
v konkrétnych podmienkach.
Časť katastra obce Párnica sa nachádza vo voľnej krajine, kde podľa zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí 1. stupeň územnej
ochrany prírody a krajiny – všeobecná územná ochrana. Časť katastra obce Párnica sa nachádza
aj na území Národného parku Malá Fatra, kde platí 3. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny
a ďalšia časť katastra v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, kde platí 2. stupeň
územnej ochrany prírody a krajiny. V katastri sa nachádza maloplošné chránené územie
Chránený areál rieka Orava, vyhlásený Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v
Žiline č.1/97 z 12.8.1997 a platí tu 4. stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny. Samotná rieka spolu so sprievodnou vegetáciou pozdĺž nej
predstavuje časť riečneho ekosystému podhorského charakteru na severnom Slovensku,
patriaceho z hľadiska biodiverzity a pôvodnej bioty, ako aj z hľadiska prirodzeného charakteru
abiotických zložiek k najzachovalejším a najvýznamnejším ekosystémom svojho druhu v
strednej Európe. Na rieke Orave (od Tvrdošína po ústie do Váhu) a jej prítokoch sa udržala
vysoká koncentrácia cenných prírodných fenoménov.
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Súčasne rieka Orava patrí do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 pod
kódom SKUEV0243 Rieka Orava.
Rieka Orava s prítokmi je zaradená od roku 1998 do Zoznamu medzinárodne
významných mokradí ako Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky. Celý riečny systém
rieky Orava s jej prítokmi s pobrežnou vegetáciou karpatských prípotočných jelšín s jelšou sivou
a vysoko bylinnými nivami sa vyznačuje vysokou biologickou rozmanitosťou. Poskytuje
dočasné alebo trvalé životné podmienky viac ako 50 druhom vzácnych, ohrozených až kriticky
ohrozených stavovcov a viacerým druhom bezstavovcov.
Katastrom obce preteká aj vodný tok Zázrivka, ktorá je súčasťou Ramsarskej lokality
Rieka Orava a jej prítoky, do katastra obce Párnica zasahuje Územie európskeho významu
SKUEV0252 Národný park Malá Fatra a taktiež Chránené vtáčie územie SKCHVÚ
013 Malá Fatra.
Oznámenie o strategickom dokumente vypracoval Ing. Igor Kmeť - odborne spôsobilá
osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona. Obsah predloženého
oznámenia je po formálnej stránke spracovaný v zmysle prílohy č. 2 zákona.
Predmetný strategický dokument svojim predmetom – územnoplánovacia dokumentácia,
uvedený v § 4 ods. 1 zákona v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) – zmena strategického dokumentu
podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ DK - OSŽP vykonal podľa § 7 zákona.
V rámci zisťovacieho konania OÚ DK - OSŽP rozoslal oznámenie o strategickom
dokumente listom zo dňa 12.02.2018 podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým
orgánom, schvaľujúcemu orgánu - obci Párnica a dotknutým obciam.
Zároveň OÚ DK – OSŽP bezodkladne zverejnil oznámenie na webovom sídle
ministerstva http://enviroportal.sk/sk/eia. „Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č. 1“
boli zverejnené na www.parnica.sk (samospráva).
V súlade s § 6 ods. 6 zákona v stanovenom termíne doručili príslušnému orgánu písomné
stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenej forme):
1. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – (list OUDK-OCDPK-2018/001886/2 zo dňa 19.02.2018).
S predloženým novým návrhom strategickým dokumentom „Územný plán obce Párnica, Zmeny
a doplnky č. 1“ súhlasíme za nasledujúcich podmienok:







Pri spracovaní ďalších stupňov dokumentácie územného plánu musia byť dodržané
ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon).
Žiadame rešpektovať ochranné pásmo cesty II/583 v danom území. V ochrannom pásme
cesty II/583 môžu byť umiestnené pripojenia účelových komunikácií, miestnych
komunikácii, napojenie stavieb na inžinierske siete, príp. izolačná zeleň. Podľa § 11 ods. 2
zákona
č. 135/1961 Zb. je v cestných ochranných pásmach zakázaná alebo obmedzená
činnosť, ktorá by mohla ohroziť cesty alebo premávku na nich, výnimky z tohto zákazu
povoľuje v odôvodnených prípadoch príslušný cestný správny orgán. Podľa § 11 ods. 5
zákona č. 135/1961 Zb. povolením výnimiek nesmie dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby
obcí obstavovaním komunikácie.
Každý prípadný zásah do telesa cesty II/583 môže byť zrealizovaný až po vydaní povolenia
Okresného úradu Dolný Kubín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
/napojenie na inžinierske siete, umiestnenie dopravných značiek, zriadenie pripojenia/.
V prípade, že v rámci realizácie zámerov uvedených v strategickom dokumente „Územný
plán obce Párnica – Zmeny a doplnky č.1“ dôjde k obmedzeniu alebo ohrozeniu cestnej
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premávky na ceste II/583, musí byť bezpečnosť cestnej premávky zabezpečená prenosným
dopravným značením podľa určenia na použitie prenosného dopravného značenia, ktoré na
základe žiadosti vydá Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií.
V prípade vzniku nových dopravných napojení na cestu II/583 musia byť dodržané všetky
platné príslušné STN. Upozorňujeme najmä na dodržanie najmenších prípustných
vzdialeností cestných križovatiek v súlade s STN 73 6101 „Projektovanie ciest a diaľnic“,
resp. najmenších vzdialeností križovatiek v súlade s STN 73 6110 „Projektovanie miestnych
komunikácií“.
Akýkoľvek projekt stavebnej činnosti v dotyku s cestou II/583 alebo stavebných úprav
týchto ciest, musí byť predložený Okresnému úradu Dolný Kubín, odboru cestnej dopravy
a pozemných komunikácií.
Každý ďalší stupeň projektovej dokumentácie činnosti vykonávanej v dotyku s cestou II/583
musí byť predložený Okresnému úradu Dolný Kubín, odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácií na vyjadrenie.

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zastáva názor,
že strategický dokument „Územný plán obce Párnica Zmeny a doplnky č. 1“ nie je potrebné
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky – (list č.OU-ZA-OVBP12018/012283/TOM zo dňa 15.02.2018).
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania
požaduje v celom procese obstarávania návrhu „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce
Párnica“ dodržiavať stavebný zákon v platnom znení, Vyhlášku MŽP SR č. 55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a pri spracovaní ÚPD
postupovať podľa metodických usmernení Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Orgán územného plánovania (Obec Párnica) zabezpečuje obstarávanie predmetnej
dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona, ktorou
je Ing. Igor Kmeť, preukaz odbornej spôsobilosti má reg. č. 282.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania,
nepožaduje posudzovať strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce
Párnica“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – (list OU-ZAOCDPK-2018/012443/2/POL zo dňa 19.02.2018).
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vykonávajúci pôsobnosť
cestného správneho orgánu a špeciálneho stavebného úradu vo veciach ciest I. tried vzal návrh
dokumentu „Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č. 1“ na vedomie bez zásadných
pripomienok, pričom z hľadiska nami sledovaných záujmov požadujeme dodržiavať
a rešpektovať stavebný zákon a zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov, nadradenú územnoplánovaciu dokumentáciu – Územný
plán Veľkého územného celku Žilinský kraj vrátane jeho zmien a doplnkov a taktiež požadujeme
rešpektovať umiestnenie, funkciu, ako aj rozvojové zámery ciest I/70, pričom akékoľvek zámery
vo vzťahu k predmetnej komunikácii I. triedy je potrebné konzultovať s jej správcom –
Slovenskou správou ciest.
Uvedený strategický dokument nemá negatívny dopad na krajinu a zhoršenie súčasného
stavu životného prostredia, a preto ho nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava, Odbor stratégie a rozvoja (list
č.09814/2018/OSR/14195 zo dňa 20.02.2018).
K oznámeniu o strategickom dokumente ÚPN-O Párnica, ZaD č. 1 zasiela MDV SR nasledujúce
pripomienky a podnety:
 rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016 – 2020) za oblasť dopravy;
 rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – zmeny
a doplnky č.1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011);
 postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020
(uznesenie vlády SR č. 158/2010);
 rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020;
 postupovať v súlade s uznesením vlády č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;
 rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
 pre obytno – rekreačnú funkciu v lokalite Bôrová, ktorá je situovaná v blízkosti cesty I/70
a železničnej trate žiadame spracovať hlukovú štúdiu;
 umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach s negatívnymi dopadmi a vplyvmi
z dopravy neodporúčame. V zmysle výsledkov hlukovej štúdie je nevyhnutné navrhnúť
opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať
investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií
a železničných tratí nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení,
pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
Oznámenie o strategickom dokumente „ÚPN-O Párnica, ZaD č.1“, berie MDV SR na vedomie
za podmienky rešpektovania vyššie uvedeného stanoviska a nepožaduje ho ďalej posudzovať
podľa zákona. Okrem uvedeného stanoviska žiada MDV SR rešpektovať aj stanovisko
Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali priamo.
5. Obvodný banský úrad Banská Bystrica – (list č.478-519/2018 zo dňa 20.02.2018).
ObÚ v Banskej Bystrici neeviduje v katastrálnom území Párnica chránené ložiskové územie ani
dobývací priestor.
ObÚ v Banskej Bystrici nemá pripomienky k strategickému dokumentu „Územný plán obce
Párnica, Zmeny a doplnky č.1“ nakoľko nebudú dotknuté záujmy chránené podľa banských
predpisov.
OBÚ v Banskej Bystrici je toho názoru, že predložený dokument vzhľadom na povahu a rozsah
navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu predpokladaných vplyvov na životné
prostredie nemá byť posudzovaný podľa zákona.
6. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor krízového riadenia – (list č. OÚ-DK-OKR2018/001701-004 zo dňa 23.02.2018).
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor krízového riadenia vydal svoje stanovisko
k územnoplánovacej dokumentácii č. OÚ-DK-OKR/2018/001701-002 zo dňa 12.02.2018. ktoré
bolo zaslané Obecnému úradu v Párnici. Naše požiadavky boli zapracované v časti B.7.3 a B.7.4
Záujmy ochrany pred povodňami a záujmy civilnej ochrany.
K predmetnej dokumentácii o strategickom dokumente
„Územný plán Párnica, Zmeny
a doplnky č. 1“ nemáme pripomienok.
7. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja – (list č. OU-OSZP2/2018/012243/Gr zo dňa
20.02.2018).
Uplatnenie tohto strategického dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia,
nebude mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva a taktiež nemá vplyvy na životné

šiesta strana rozhodnutia prot.č.: OU-DK-OSZP-2018/001823/SEA-DUD zo dňa 13.03.2018

prostredie, ktoré by presahovali štátne hranice. Strategický dokument je vypracovaný v súlade
s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa Územný plán VÚC Žilinského
kraja v znení jeho zmien a doplnkov. Záväznú časť územného plánu schvaľuje obecné
zastupiteľstvo uznesením. Vplyvy presahujúce štátne hranice sa nepredpokladajú.
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja po preštudovaní oznámenia a vyššie uvedeného,
nepožaduje strategický dokument „Územný plán obce Párnica – Zmeny a doplnky č.1“
posudzovať ďalej v zmysle zákona.
8. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy – (list č. OU-DK-OSZP-2018/001901/7SV zo dňa 21.02.2018)
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej
správy po preštudovaní s trategického dokumentu „Územný plán obce Párnica, Zmeny
a doplnky č. 1“ dáva v zmysle § 6 ods. 6 zák.č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné
stanovisko:


Pri návrhu napojenia na siete technickej infraštruktúry je potrebné rešpektovať existujúce
ochranné pásma vodárenských zdrojov, ochranné pásma existujúcich a navrhovaných
sietí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.



Z hľadiska zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami nenavrhovať novú výstavbu
v inundačnom území vodných tokov a pozdĺž drobných vodných tokov ponechať voľný
nezastavaný manipulačný pás o šírke 5m.



Dodržať platné legislatívne predpisy v oblasti vodného hospodárstva.



Predložený strategický dokument nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

9. Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, odbor štátnej geologickej správy – (list
č.2396/2018-5.3, 10471/2018 zo dňa 22.02.2018)
1.
V katastrálnom území obce Párnica (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
- výhradné ložisko „Bystrička – stavebný kameň (479)“; s určeným chráneným
ložiskovým územím (CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP) pre PK Doprastav, a.s.,
Žilina
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Párnica – stavebný kameň (4716), ktoré
využíva DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o., Príbovce.
Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia
územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnoasti vychádzať
z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať
riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných
záujmov najvýhodnejšie.
Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola
zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ložiskových území
a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.
Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti
chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne
rekreačné účely.
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Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.
2.
V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené v priloženej
mape. Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú
ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
3.
V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené v priloženej
mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť
v územnoplánovacej dokumentácii.
4.
V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych
záťaží evidované environmentálne záťaže:
Názov EZ:
DK (004) / Párnica – obaľovačka bitúmenových zmesí
Názov lokality:
obaľovačka bitúmenových zmesí
Druh činnosti:
obaľovačka bitúmenových zmesí
Stupeň priority:
EZ s vysokou prioritou (K 65)
Registrovaná ako: A pravdepodobná environmentálna záťaž
Pravdepodobná environmentálna záťaž môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho
využitia územia.
5.
V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt aktívnych zosuvov, potenciálnych
zosuvov, zosuvov s potenciálnymi formami a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj
bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia
a aktivizácie existujúcich zosuvov. Územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až
nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v
textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických
prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v
záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a
kol., 2006 list 26-32 Dolný Kubín), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie
údaje
a
informácie
o
zaregistrovaných
svahových
deformáciách:
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv,
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy a http://apl.geology.sk/atlassd
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia
územia pre stavebné účely.
6.
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to
zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti
ďalšieho využitia územia.
7.
Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej
stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie
http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
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Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného
využitia územia:
a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je
potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom
aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.
b) výskyt environmentálnych záťaží DK (004) / Párnica – obaľovačka bitúmenových
zmesí s vysokou prioritou riešenia (hodnota K 65 podľa klasifikácie environmentálnej
záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže s vysokou prioritou
riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.
c) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia
územia s výskytom stredného radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného
žiarenia.
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín – (list č. 55/2018 zo dňa
22.02.2018).
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Dolnom Kubíne nemá k návrhu dokumentácie –
„Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č.1“ – žiadne pripomienky a nemá žiadne
požiadavky v zmysle zákona.
Toto vyjadrenie je vydané RPVS Dolný Kubín na základe oznámenia o strategickom dokumente
„Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č.1“ zo dňa 12.02.2018. Je vypracované v zmysle
zosúladenia so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov, ako i ďalšou platnou legislatívou, na základe preštudovania tejto dokumentácie.
11. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany prírody a krajiny – (list č. OU-DK-OSZP-2018/002036 zo dňa 22.02.2018)
Okresný úrad Dolný Kubín, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 6 ods. 6
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov dáva nasledovné stanovisko k zámeru „Územný plán obce Párnica, Zmeny
a doplnky č.1“:
Identifikácia územia: k. ú. Párnica, (časť katastra, ktorá je v kompetencii Správy CHKO Horná
Orava – t. j. územie mimo ochranného pásma NP Malá Fatra)
Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny:
Vo väčšej časti katastrálneho územia obce Párnica, ktorá je v kompetencii Správy CHKO
Horná Orava, platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny (tzv. všeobecná ochrana).
V katastrálnom území sa nachádza maloplošné chránené územie Chránený areál rieka
Orava, kde platí 4. stupeň územnej ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny. Samotná rieka spolu so sprievodnou vegetáciou pozdĺž nej predstavuje časť
riečneho ekosystému podhorského charakteru na severnom Slovensku, patriaceho z hľadiska
biodiverzity a pôvodnej bioty, ako aj z hľadiska prirodzeného charakteru abiotických zložiek k
najzachovalejším a najvýznamnejším ekosystémom svojho druhu v strednej Európe. Na rieke
Orave (od Tvrdošína po ústie do Váhu) a jej prítokoch sa udržala vysoká koncentrácia cenných
prírodných fenoménov.
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Súčasne rieka Orava patrí do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 pod
kódom SKUEV0243 Rieka Orava. Predmetom ochrany na rieke Orava sú tieto biotopy
európskeho významu:
lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (kód 91E0*), horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž
ich brehov (kód 3220), nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion (kód 3260), kyslomilné bukové lesy (kód 9110), bukové a jedľové
kvetnaté lesy (kód 9130).
Z európsky významných druhov sa na rieke Orava vyskytujú tieto druhy: hlavátka podunajská
(Hucho hucho), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok
karpatský (Triturus montandoni), vydra riečna (Lutra lutra), podkovár malý (Rhinolophus
hipposideros), uchaňa čiena (Barbastella barbastellus), netopier obyčajný (Myotis myotis),
korýtko riečne (Unio crassus), kolok vretenovitý (Zingel streber), mlynárik východný (Leptidea
morse), hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus).
Rieka Orava s prítokmi je zaradená od roku 1998 do Zoznamu medzinárodne
významných mokradí ako Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky. Celý riečny systém
rieky Orava s jej prítokmi s pobrežnou vegetáciou karpatských prípotočných jelšín s jelšou sivou
a vysokobylinnými nivami sa vyznačuje vysokou biologickou rozmanitosťou. Poskytuje dočasné
alebo trvalé životné podmienky viac ako 50 druhom vzácnych, ohrozených až kriticky
ohrozených stavovcov a viacerým druhom bezstavovcov. Medzi vzácne a ohrozené rastlinné
druhy tejto Ramsarskej lokality patria napr. vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis),
vstavačovec Fuchsov (D. fuchsii), kruštík močiarny (Epipactis palustris), bradáčik vajcovitolistý
(Listera ovata), žltohlav európsky (Trollius altissimus). Zo živočíšnych druhov sa v území
vyskytujú významné populácie pôvodných druhov rýb (23 taxónov) napr. ploska pásavá
(Alburnoides bipunctatus), podustva severná (Condrostoma natus), lipeň tymiánový (Thymallus
thymallus). Z bezstavovcov sú významné bentické druhy hmyzu. Mokraď má význam pre
rozmnožovanie, zimovanie a ako migračná zastávka pre obojživelníky, vtáky, semiakvatické
cicavce ako napr. vydra riečna (Lutra lutra).
Rieka Orava predstavuje spolu s brehovými porastmi významný krajinný ekostabilizačný
prvok a biotop i migračnú trasu vodných a pri vode žijúcich organizmov. V zmysle R-ÚSES je
súčasťou hydricko-terestrického biokoridoru nadregionálneho významu Orava – Váh.
V zmysle R-USES D-Kubin (SAŽP,2011) sa v našom kompetenčnom území nachádza
biocentrum regionálneho významu Párnické štrkoviská, predmetná plocha je zároveň aj
genofondovou lokalitou. Jedná sa o bývalé štrkovisko s výskytom viacerých vzácnych druhov
rastlín a na nich viazaných biotopov (Vo2 – prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s
vegetáciou plávajúcich alebo ponorených rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition).
Pozornosť si zasluhujú aj bohaté brehové porasty s viacerými druhmi drevín s prevahou vŕb.
Bohatý je výskyt populácie chráneného kruštíka močiarneho. V okrese Dolný Kubín sa jedná o
najvýznamnejšiu lokalitu výskytu vodného a na vodu viazaného vtáctva (napr. brehule, kačice,
bučiačiky, rybáre, rybáriky, volavky, bociany, kúdeľnička, strnádky, penice, trsteniariky a iné...).
Bol zaznamenaný aj výskyt rosičky zelenej.
V intraviláne obce evidujeme nasledovný chránený strom:
Tab. č. 1
Názov

Názov taxónu

Počet
stromov

S30 Lipa pri
budove lesnej
správy

Tillia cordata

1

Druh
pozemku
zastavaná
plocha a
nádvorie

Druh
vlastníctva

Ochranné
pásmo

štátne

2. stupeň
ochrany
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Návrh riešenia:
Na základe vyššie uvedeného d o p o r u č u j e m e, aby do dokumentu „Zmeny
a doplnky č. 1 pre Územný plán obce Párnica“ boli zapracované nasledovné podmienky:
1. Zapracovať do grafickej a textovej časti všetky chránené časti prírody a krajiny
(územie európskeho významu SKUEV0243 Rieka Orava, Ramsarskú lokalitu Rieka Orava a jej
prítoky), genofondovú plochu Párnické štrkoviská, chránený strom, prvky územného systému
ekologickej stability) a rešpektovať ich ochranu.
Odôvodnenie:
Do kompetenčného územia Správy CHKO Horná Orava v rámci Zmien a doplnkov č. 1
ÚPN obce zasahujú lokality 1.2 a 1.3. Keďže sa jedná o plochy, ktoré nezasahujú do chránených
častí prírody a krajiny a sú navrhované v nadväznosti na existujúce zastavané územie
doporučujeme súhlasiť s danými lokalitami.
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne – (list č.
A/2018/00712-HŽP zo dňa 21.02.2018).
Správny orgán súhlasí s návrhom účastníka konania k Oznámeniu o strategickom dokumente
„Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č.1“ obstarávateľa Obec Párnica, Obecný úrad
č.116, 026 01 Dolný Kubín. Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Párnica,
Zmeny a doplnky č.“ bolo posudzované v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, jeho riešenie rešpektuje ustanovenia uvedeného zákona.
V riešených lokalitách sú evidované 2 odvezené skládky odpadu, v súčasnosti evidovaných 42
území svahových deformácií, z toho 5 aktívnych, 31 potenciálnych a 6 stabilizovaných,
vyznačené v ÚPN-O, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri réalizácii ZaD č.1 ÚPN-O. Katastrálne
územie spadá do stredného radónového rizika. V riešenom území je potrebné rešpektovať
chránené územia podľa osobitných predpisov.
13. Dopravný úrad Bratislava – (list č. 7404/2018/ROP-002/6264 zo dňa 26.02.2018).
Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle § 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 sa k „Územnému plánu obce Párnica, Zmeny a doplnky
č. 1 vyjadril listom č. 6987/2018/ROP-002/4691 zo dňa 16.02.2018, v ktorom nemal na riešené
územie žiadne požiadavky.
Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente
posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného
letectva.
14. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania – (list č.
03513/2018/ODaÚP-2 zo dňa 23.02.2018)
Žilinský samosprávny kraj sa vyjadruje k uvedenej územnoplánovacej dokumentácii v celom
procese obstarávania v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v platnom znení (stavebný zákon). V rámci procesu obstarávania uvedenej
územnoplánovacej dokumentácie bude jej rozsah, väzby, dopad na koncepciu rozvoja územia,
...atď. presne dohodnutý s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a právnickými
a fyzickými osobami v zmysle platného stavebného zákona.
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Na základe uvedeného Žilinský samosprávny kraj nemá pripomienky k predloženému
oznámeniu „ÚPN-O Párnica, Zmeny a doplnky č.1“ a odporúča ukončiť proces Posudzovania
vplyvov uvedeného strategického dokumentu na životné prostredie v štádiu zisťovacieho
konania.
15. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody a krajiny ( list
č.4139/2018-6.3 zo dňa 28.02.2018).
Predložené oznámenie rieši nasledovné lokality:
 1.1.(MF1) – nová lokalita - rodinná farma,
 1.2 (B12) – zmena funkcie zo športovo - rekreačnej na plochy bývania v rodinných
domoch,
 1.3 (ZÚ 14) – nová plocha - lokalita Bôrová so zmiešanou funkciou (obytno – rekreačná
funkcia).
Riešené územie je situované v Žilinskom samosprávnom kraji, v okrese Dolný Kubín,
v k. ú. obce Párnica.
Lokalita 1.1.(MF1) je navrhovaná v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra
(ďalej len „NP Malá Fatra“), kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/20023 Z. z.“) platí druhý stupeň ochrany.
Navrhovaná plocha susedí s vodným tokom Zázrivka, ktorý je súčasťou Ramsarskej lokality
Rieka Orava a jej prítoky. Územie sa zároveň nachádza v Chránenom vtáčom území SKCHVÚ
013 Malá Fatra.
Lokality 1.2 (B12) a 1.3 (ZÚ 14) sa nachádzajú v území s prvým stupňom ochrany
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.
ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra odporúčala v stanovisku NPMF/40-001/2018 zo dňa
8.2.2018 pre lokalitu 1.1.(MF1) v regulatíve, ktorý znie „rešpektovať potok Zázrivka s
ochranným pásmom - 10 m na obe strany od brehovej čiary“ doplniť nasledovné „je potrebné
zachovať, resp. doplniť brehový porast z pôvodných druhov drevín (jaseň, jelša, vŕba, svíb,
baza, kalina)“. Správa NP Malá Fatra upozornila, že nebude súhlasiť so žiadnou úpravou
a stabilizáciou brehov vodného toku, zmenou prietokových charakteristík a zásahom do
brehových porastov. V zmysle uvedeného, je preto potrebné, aby žiadne stavby neboli
umiestňované v ochrannom pásme potoka Zázrivka (10 m na obe strany brehovej čiary).
Sekcia nepovažuje za potrebné pokračovať v procese posudzovania vplyvov
strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. za podmienky
doplnenia nasledovných regulatívov pre lokalitu 1.1 (MF1):
 rešpektovať potok Zázrivka s ochranným pásmom - 10 m na obe strany od brehovej čiary
a neumiestňovať tu žiadne stavby,
 zachovať, resp. doplniť brehový porast z pôvodných druhov drevín (jaseň, jelša, vŕba,
svíb, baza, kalina),
 úprava a stabilizácia brehov vodného toku, zmena prietokových charakteristík a zásahom
do brehových porastov sú neprípustné.
Po uplynutí zákonom stanoveného termínu, no do vydania rozhodnutia zo zisťovacieho konania
doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto dotknuté orgány a obce:
1. Obec Zázrivá – (list č. S2018/00079 zo dňa 01.03.2018).
Obec Zázrivá nemá k uvedenému dokumentu pripomienky.
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2. Obec Terchová – (list č. 2018/486 zo dňa 05.03.2018)
Obec Terchová v zastúpení starostom obce Jozefom Dávidíkom potvrdzuje, že Oznámenie
o strategickom dokumente „Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č.1“ Okresného úradu
Dolný Kubín, odboru starostlivosti o životné prostredie pod. č. OU-DK-OSZP-2018/001823 zo
dňa 12.02.2018 bolo sprístupnené verejnosti a informácia bola zverejnená na úradnej tabuli obce
s vyvesením dňa 15.02.2018 a zvesené bolo dňa 02.03.2018.
Potvrdenie sa vydáva ako úradný doklad o doručení verejnou vyhláškou.
3. Krajský pamiatkový úrad Žilina – (list č. KPUZA-2018/4511-2/16334/JUR zo dňa
01.03.2018).
Krajský pamiatkový úrad Žilina sa záväzným stanoviskom č. KPUZA-2018/3448-4/13876/JUR
zo dňa 20.02.2018 vyjadril obci Párnica k návrhu ZaD-1. Krajský pamiatkový úrad Žilina
konštatuje, že na riešenom území sa nachádzajú nehnuteľné kultúrne pamiatky. Predpokladá sa
aj archeologický potenciál územia, jeho nateraz neviditeľných (neodkrytých) štruktúr, prvkov
a nálezových situácií, ktoré sú predmetom pamiatkového záujmu v zmysle pamiatkového
zákona. Nateraz neodkryté archeologické náleziská a situácie sa dotýkajú sféry priamych
a nepriamych vplyvov na životné prostredie. Krajský pamiatkový úrad Žilina považuje túto
oblasť kultúrneho dedičstva za významnú súčasť životného prostredia.
Krajský pamiatkový úrad Žilina predložené oznámenie posúdil a konštatuje, že v návrhu ZaD-1
sú uvedené požiadavky a údaje pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva formou odvolávky na
pokračujúcu vecnú a územnú platnosť regulatívov platného územného plánu obce Párnica z roku
2010. Krajský pamiatkový úrad Žilina považuje uvedené usmernenie činností aj pre lokality
riešené v ZaD-2 odvolávkou za dostatočné.
Krajský pamiatkový úrad Žilina nemá k oznámeniu vecné ani obsahové pripomienky, z hľadiska
záujmov chránených pamiatkovým zákonom si v konaní o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie neuplatňuje žiadne ďalšie požiadavky.
V zmysle § 44a pamiatkového zákona záväzné stanoviská vydané podľa § 30 ods. 4
pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa ich vydania strácajú platnosť, ak nedošlo
k ich použitiu na účel, pre ktoré sú určené.
Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených
pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom pre konanie podľa zákona č. 24/2006
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, nakoľko je dotknutá
aj oblasť ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva.
Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej
samosprávy.
Ostatné oslovené dotknuté orgány štátnej správy (Okresný úrad Žilina, odbor opravných
prostriedkov, referát pôdohospodárstva; Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja; Okresný
úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti
o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia; Okresný úrad Dolný Kubín, odbor
starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Okresné riaditeľstvo
HaZZ v Dolnom Kubíne), dotknuté obce (Obec Istebné, Obec Veličná, Obec Žaškov, Obec
Kraľovany, Obec Šútovo), obstarávateľ a zároveň dotknutá obec (Obec Párnica) a verejnosť
sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanému
strategickému dokumentu
nevyjadrili.
Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu boli vykonávané počas celého
procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu po dohode na Obecnom úrade
v Párnici, alebo u spracovateľa Ing. Igora Kmeťa, odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie
ÚPP a ÚPD. Na konzultáciách neboli vznesené žiadne požiadavky a pripomienky.
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Záver:
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, vo svojom rozhodovaní
postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona, prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené
v prílohe 3 zákona, pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie
obsiahnuté v oznámení a dokumente „Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č. 1“,
s prihliadnutím na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej
činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov,
významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne
spracovania strategického dokumentu, ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov,
dotknutých obcí a verejnosti a výsledky konzultácii vykonaných podľa § 63 zákona a rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho
konania, nepožadovali ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie
strategického dokumentu na úrovni zisťovacieho konania.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa uvádza
v strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na
zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s
podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré
konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanému strategickému dokumentu, ktoré bude
potrebné zohľadniť v ďalšom procese jeho spracovania a schvaľovania :
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
 Pri spracovaní ďalších stupňov dokumentácie územného plánu musia byť dodržané
ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon).
 Žiadame rešpektovať ochranné pásmo cesty II/583 v danom území. V ochrannom pásme
cesty II/583 môžu byť umiestnené pripojenia účelových komunikácií, miestnych
komunikácii, napojenie stavieb na inžinierske siete, príp. izolačná zeleň. Podľa § 11 ods. 2
zákona
č. 135/1961 Zb. je v cestných ochranných pásmach zakázaná alebo obmedzená
činnosť, ktorá by mohla ohroziť cesty alebo premávku na nich, výnimky z tohto zákazu
povoľuje v odôvodnených prípadoch príslušný cestný správny orgán. Podľa § 11 ods. 5
zákona č. 135/1961 Zb. povolením výnimiek nesmie dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby
obcí obstavovaním komunikácie.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava:
 rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016 – 2020) za oblasť dopravy;
 rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – zmeny
a doplnky č.1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011);
 postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020
(uznesenie vlády SR č. 158/2010);
 rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020;
 postupovať v súlade s uznesením vlády č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;
 rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
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pre obytno – rekreačnú funkciu v lokalite Bôrová, ktorá je situovaná v blízkosti cesty I/70
a železničnej trate žiadame spracovať hlukovú štúdiu;
umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach s negatívnymi dopadmi a vplyvmi
z dopravy neodporúčame. V zmysle výsledkov hlukovej štúdie je nevyhnutné navrhnúť
opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať
investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií
a železničných tratí nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení,
pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor krízového riadenia:
 Okresný úrad Dolný Kubín, odbor krízového riadenia vydal svoje stanovisko
k územnoplánovacej dokumentácii č. OÚ-DK-OKR/2018/001701-002 zo dňa
12.02.2018. ktoré bolo zaslané Obecnému úradu v Párnici. Naše požiadavky boli
zapracované v časti B.7.3 a B.7.4 Záujmy ochrany pred povodňami a záujmy civilnej
ochrany.
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredia, štátna vodná správa:
 Pri návrhu napojenia na siete technickej infraštruktúry je potrebné rešpektovať existujúce
ochranné pásma vodárenských zdrojov, ochranné pásma existujúcich a navrhovaných
sietí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.


Z hľadiska zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami nenavrhovať novú výstavbu
v inundačnom území vodných tokov a pozdĺž drobných vodných tokov ponechať voľný
nezastavaný manipulačný pás o šírke 5m.



Dodržať platné legislatívne predpisy v oblasti vodného hospodárstva.

Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, odbor štátnej geologickej správy:
- v katastrálnom území obce Párnica sú evidované skládky odpadov. Ministerstvo odporúča
uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
- v predmetnom území je zaregistrovaný výskyt aktívnych zosuvov, potenciálnych zosuvov,
zosuvov s potenciálnymi formami a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné
okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie
existujúcich zosuvov. Územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území.
Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.
- orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a
grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v
konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej
správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006 list
26-32 Dolný Kubín),
- výskyt potencionálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov:
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych
a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.
- prítomnosť environmentálnych záťaží: DK (004) / Párnica – obaľovačka bitúmenových zmesí:
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže
s vysokou prioritou riešenia je potrebné overiť geologickým prieskumom životného prostredia.
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- predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika:
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónové
rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
prírody a krajiny:
 Zapracovať do grafickej a textovej časti všetky chránené časti prírody a krajiny (územie
európskeho významu SKUEV0243 Rieka Orava, Ramsarskú lokalitu Rieka Orava a jej
prítoky), genofondovú plochu Párnické štrkoviská, chránený strom, prvky územného
systému ekologickej stability) a rešpektovať ich ochranu.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva do sídlom v Dolnom Kubíne:
V riešených lokalitách sú evidované 2 odvezené skládky
evidovaných 42 území svahových deformácií, z toho 5 aktívnych,
stabilizovaných, vyznačené v ÚPN-O, ktoré je nevyhnutné rešpektovať
ÚPN-O. Katastrálne územie spadá do stredného radónového rizika.
potrebné rešpektovať chránené územia podľa osobitných predpisov.

odpadu, v súčasnosti
31 potenciálnych a 6
pri réalizácii ZaD č.1
V riešenom území je

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody biodiverzity a krajiny:
 rešpektovať potok Zázrivka s ochranným pásmom - 10 m na obe strany od brehovej čiary
a neumiestňovať tu žiadne stavby,
 zachovať, resp. doplniť brehový porast z pôvodných druhov drevín (jaseň, jelša, vŕba,
svíb, baza, kalina),
 úprava a stabilizácia brehov vodného toku, zmena prietokových charakteristík a zásahom
do brehových porastov sú neprípustné.
Upozornenie :
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania
konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podľa uvedeného zákona!
Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie:
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v platnom znení a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie
možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.

Mgr. Anton Vraňák
vedúci odboru
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Doručuje sa:
1. Obec Párnica v zastúpení starostkou obce , Párnica 116, 026 01 Dolný Kubín
2. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina
3. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Andreja
Kmeťa 17, 010 01 Žilina
4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ŠS vôd
a vybraných zložiek ŽP kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
6. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

dopravy

a pozemných

komunikácií,

7. Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 1, 026 01
Dolný Kubín
8. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 026 01
Dolný Kubín
9. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
10. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠS ochrany
ovzdušia, ŠS ochrany vôd, ŠS odpadového hospodárstva, ŠS ochrany prírody a krajiny,
Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne,
12, 026 01 Dolný Kubín

Nemocničná

12. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín
13. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
14. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48,
011 09 Žilina
15. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
16. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy,
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Námestie

17. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ŠS ochrany prírody a krajiny, Námestie
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
18. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 15
19. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica
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