odbor starostlivosti o životné prostredie
štátna správa posudzovania vplyvov na životné
prostredie
Dončova 11, 034 01 Ružomberok
Č.s.: OU-RK-OSZP- 2018/005218-024/Mý

v Ružomberku 12.6.2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
správy v zmysle § 56 písm. b) 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“) vydáva podľa § 7
ods. 5 „zákona“ na základe oznámenia o strategickom dokumente „ Zmeny a doplnky č.2 Územného
plánu obce Štiavnička“, ktorý predložil obstarávateľ - Obec Štiavnička, zastúpená starostom obce
- Ladislav Zvara, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

strategický dokument
„Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Štiavnička“

sa nebude posudzovať
podľa „zákona“. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

ODÔVODNENIE
Obstarávateľ Obec Štiavnička, zastúpená starostom obce Ladislavom Zvarom, predložil Okresnému
úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 11.5.2018
oznámenie o strategickom dokumente „ Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Štiavnička“. Jedná
sa o strategický dokument s miestnym dosahom pre katastrálne územie obce Štiavnička.
Strategický dokument v zmysle § 4, ods. 1 zákona podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný
úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 7 „zákona“. V rámci
zisťovacieho konania príslušný orgán rozoslal oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska
dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci dňa 15.5.2018, pričom potvrdenie príjmu
tejto písomnosti na doručenkách je dátumované najneskôr 21.5.2018 – lehota na podanie písomného
stanoviska v trvaní 15 dní uplynula dňa 5.6.2018. Príslušný orgán zverejnil oznámenie v zmysle § 6 ods.
2 zákona na webovom sídle ministerstva životného prostredia dňa 15.5.2018. Dotknutá obec Štiavnička
v zmysle § 6, ods. 5 zákona do troch pracovných dní od doručenia oznámenia mala informovať verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým s dobou sprístupnenia najmenej po dobu 14 dní.
V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné
stanoviská nižšie uvedené subjekty, pričom príslušný orgán sa s doručenými stanoviskami v odôvodnení
vysporiadal.

Hlavné ciele strategického dokumentu:

Hlavným cieľom je rozšírenie plochy pre zástavbu individuálnej bytovej výstavby ( IBV )
v nadväznosti na schválené plochy a možnosť osadenia viacerých rodinných domov s jedným spoločným
súkromným vstupom z verejnej komunikácie, bez nárokov na verejné technické vybavenie.
Hlavná plocha, ktorej sa zmena dotýka je vymedzenie územia pre väčšiu výstavbu rodinných domov
na poľnohospodárskej pôde, v západnej časti katastrálneho územia medzi jestvujúcou zástavbou a
potokom Štiavničianka, s komunikačným prepojením na jestvujúce komunikácie. Doplnok v tejto etape
navrhuje novú lokalitu pre IBV v kapacite 20 rodinných domov.
Obsah strategického dokumentu :

Obsah vyplýva z ustanovení stavebného zákona a Vyhlášky 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Strategický dokument je spracovaný v súlade s
ustanoveniami § 11 a § 31 Zákona č. 50/76 Zb. ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a § 17
Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z., v členení na textovú a grafickú časť.
Textová časť obsahuje základné údaje, doplňujúce údaje a dokladovú časť. Textová časť je
spracovaná primerane v rozsahu zmien a doplnkov a štruktúre stanovenej v § 12 ods. 2 – 5 Vyhlášky
MŽP SR č. 55/2001 Z. z. vrátane tabuľkovej časti.
Záväzná časť zmien a doplnkov je spracovaná primerane v rozsahu zmien a doplnkov a štruktúre
stanovenej v § 12 ods. 6 písm. a) – l) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z.
Grafická časť je spracovaná formou priesvitiek na výkresoch:
- Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov USES-u
- Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery
- Širšie vzťahy
- Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia a katastrálneho územia
- Základná urbanistická koncepcia
- Základná urbanistická koncepcia – verejnoprospešné stavby
- Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
- Výkres riešenia verejného technického vybavenia – mapa regulatívov
- Ochrana prírody a tvorba krajiny, vrátane prvkov ÚSES
- Výkres záberu poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné účely
Strategický dokument nemá vplyv na hranicu zastavaného územia obce. Doplnok aj zmena sa týkajú
plôch vo vnútri regulovaných priestorov, v hraniciach zastavaného územia obce.
Strategický dokument si nevyžaduje zmenu jestvujúceho, komunikačného systému, len jeho doplnenie
o jednu prístupovú komunikáciu. Prístup k novej lokalite IBV bude zo štat. cesty lll/2219, na začiatku
obce, v prevažnej časti po v súčasnosti poľnej nespevnenej komunikácii.
V obci je vybudovaný verejný vodovod. Sieť sa rozšíri predĺžením vetvy v ulici S – J 4. Trasa
kanalizácie bude v trase novonavrhovanej komunikácie, prepojenie a nová zokruhovaná vetva z tlakových
rúr plastových HDPE DN 80 .
Kanalizačná sieť sa rozšíri predĺžením vetvy v ulici S – J 4. Trasa kanalizácie bude v trase
novonavrhovanej komunikácie.
V rámci zastavaného územia sa predpokladá záber 1,204 ha poľnohospodárskej pôdy.
Oznámenie o strategickom dokumente vypracovala Ing. arch. Anna Gočová, 09.05.2018 a je
vypracované jednovariantne.
Uplatnenie tohto strategického dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia,
nebude mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva a taktiež nemá vplyvy na životné 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.
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1. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie:
- štátna správa ochrany ovzdušia list č. OU-RK-OSZP-2018/005264-002 Mk z 16.5.2018

- štátna správa odpadového hospodárstva list č. OU-RK-OSZP-2018/005353-002/Fo z 23.5.2018
- štátna vodná správa list č. OU-RK-OSZP-2018/005416-002/Och z 30.5.2018
Nepožadujú, aby predložené oznámenie bolo posudzované. Pripomienky :
a) zosúladiť záujmy, či činnosti s požiadavkami platnej vodnej legislatívy a STN,
b) zabezpečiť ochranu vôd a prirodzenú akumuláciu vôd,
c) zachovať prirodzený charakter tečúcich vodných tokov a neohroziť kvalitu podzemných ani
povrchových vôd,
d) zosúladiť plánovanie stavieb, z hľadiska priestoru a funkčnosti, s opatreniami na ochranu
pred povodňami,
e) nenavrhovať činnosti, ktoré by mohli spôsobiť povodňové škody, ktoré by mohli mať
nepriaznivé dôsledky na ľudské zdravie, životné prostredie a kultúrne dedičstvo,
f) všetky činnosti budú realizované v súlade s environmentálnymi cieľmi, aby sa zabezpečilo
trvalo udržateľné využívanie vôd.
g) vychádzať z Vodného plánu Slovenska, z plánov manažmentu povodí, z programu
znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií rozvojových programov
vo vodnom hospodárstve.
2. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky :
list č. OU-ZA-OVBP1-2018/023087/TOM zo dňa 21.5.2018
K predmetnej územnoplánovacej dokumentácii sa bude vyjadrovať v procese obstarávania predmetnej
ÚPD v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ).
Strategický dokument nepožaduje posudzovať.
3. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja :
list č. OU-ZA-OSZP2-2018/022957/Gr zo dňa 28.5.2018
Strategický dokument nepožaduje posudzovať.
4. Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
list č. OU-RK-OCDPK/2018/005481-2 z 29.5.2018
- O pripojení navrhovanej miestnej obslužnej komunikácie C2 -MOK 7,5/40 na cestu III/2219 rozhoduje
Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe stanoviska
správcu cesty III/2219 a príslušného okresného dopravného inšpektorátu. V súvislosti s pripojením
miestnej obslužnej komunikácie na cestu III/2219 Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií upozorňuje, že je potrebné dodržať i min. vzdialenosť od križovatiek na ceste
III/2219, predpísanú STN 73 6110. Inak je potrebný súhlas na technické riešenie odlišné od slovenských
technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácie, ktorý podľa § 3 ods. 3, písmeno
m) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a
doplnkov ( ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) môže udeliť iba Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
- V blízkosti územia riešeného v zmenách a doplnkoch č.2 ÚP obce Štiavnička by mala podľa variantu
V3 prechádzať rýchlostná cesta R1. Podľa §3 ods. 3, písm. r/ zákon č. 135/1961 Zb. sa k
územnoplánovacej dokumentácii v prípadoch, keď sú riešením dotknuté diaľnice alebo rýchlostné cesty
vyjadruje Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
- Pre miestne a účelové komunikácie vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo
veciach územného rozhodovania a vyvlastňovania obce, ako špeciálne stavebné úrady.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie nepožaduje.
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš :
list č. 2018/003635/222-MUDr.Hudák z 25.5.2018
S oznámením súhlasí. Je zrejmé, že výstupy predmetného strategického dokumentu nebudú mať
negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie nepožaduje.
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6. Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. Žilina :
list č. 4600044070 zo dňa 31.5.2018
Súhlasí s pripomienkami :
-

-

Vysoké napätie – prípojky na trafostanice v zastavenej časti riešiť ako zemné káblové
Trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA. Napojenie nových odberných miest je možné, len
z trafostaníc vo vlastníctve SSD a.s
Nízke napätie – rozvody riešiť ako zemné káblové, dľžka výbežkov od zdroja max.350 m.
Upozorňujeme vás, že v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné aj nadzemné vedenia v správe SSD,
a.s. od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo.
V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona
č.251/2012 Z.z § 45 “Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia“ v ktorom sa uvádza:
1. Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie
niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.
2. Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu
preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky
vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva
prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.
3. SSD, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu
preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní
pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSD, a.s. nesúhlasí
s realizáciou preložky energetického zariadenia.
Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus,
resp. dohoda so SSD, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby.
Ďalší stupeň ÚPN obce Štiavnička zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky žiadame predložiť na
odsúhlasenie SSD, a.s.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie nepožaduje.
7. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany :
list č. CS SVP OZ PN 4771/2018/4 zo dňa 25.5.2018
Strategický dokument nepožaduje posudzovať.
Katastrálnym územím Štiavnička pretekajú nami spravované vodohospodársky významné vodné toky
Štiavničanka, Ludrovčanka a niekoľko bezmenných prítokov. Plánované rozvojové lokality D2-1 až D2-4
sa nenachádzajú v bezprostrednom dotyku nami spravovaných vodných tokov. V rámci navrhovaného
rozvoja žiadame :
- v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. ( vodný zákon ) a vykonávacej normy STN 752102
ochranné pásmo pri vodohospodársky významných vodných tokoch Štiavničanka a Ludrovčanka
v šírke min. 6 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch 4 m od brehovej čiary
obojstranne,
- v ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami,
manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí,
- zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom ( bez trvalého
oplotenia ) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity,
- upozorňujeme na ustanovenia § 49, ods. 2 zákona o vodách ( pri výkone správy vodného toku
a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky
), pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri
vodohospodársky 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,
- z rozvojových plôch žiadame dažďové vody zo striech a spevnených plôch v maximálnej miere
zadržať v území akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu
pozemkov a kontrolovane, len v minimálnom množstve vypúšťať do recipientu až po odznení
prívalovej zrážky, odvádzanie dažďových vôd zo stavby RD je potrebné riešiť v rámci pozemku
investora stavby.
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8. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor stratégie a rozvoja Bratislava :
list č. 17523/2018/OSR/38915 zo dňa 23.5.2018
Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 2 ÚPN-O Štiavnička berie MDV SR na vedomie a
nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona.
MDV SR má k oznámeniu o strategickom dokumente nasledovné požiadavky a pripomienky:
- pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja obcí v oblasti dopravy je potrebné rešpektovať priority rozvoja
dopravnej infraštruktúry a strategický dokument ZaD č. 2 ÚPN-O Štiavnička zosúladiť s Programovým
vyhlásením vlády SR (2016 – 2020) za oblasť dopravy, Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 v
znení KURS 2011, Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Strategickým plánom
rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku
2030;
- na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce
ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v
zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
- rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, predovšetkým trasovanie a ochranné pásmo
rýchlostnej cesty R1. Upozorňujeme, že pripravovaná rýchlostná cesta R1 patrí do súhrnnej siete TEN-T
(Trans-European Transport Network, tzn. Transeurópska dopravná sieť); dopravné napojenia (riešiť na
základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej
výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete), navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu a pešie
trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a STN;
- pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy
z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR
č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších
zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania v pásme s prekročenou prípustnou
hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na
maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie
protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku
na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

9. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát :
list č. OU-ZA-OOP6-2018/023004-4/SUR zo dňa 7.6.2018
Nepožaduje posudzovanie.
Kedže sa navrhuje nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, OU Žilina, OOP, PR
másledne posúdi návrh v zmyslew § 14 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy.
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10. Národná diaľničná spoločnosť Bratislava :
list č. 5047/47791/30101/2018 zo dňa 29.5.2018
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (ďalej len „NDS“) konštatuje, že návrhu Územného plánu
obce Štiavnička, Zmeny a doplnky č. 2 sa nepriamo dotýka aktuálne pripravovaná rýchlostná cesta R1
Ružomberok JUH – križovatka D1 (v posudzovanom variante podľa zámeru EIA). NDS preskúmala
zverejnenú územnoplánovaciu dokumentáciu.
Rýchlostná cesta R1 Ružomberok JUH – križovatka D1 v príprave
V zmysle 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 č. 24/2006 Z. z.)
je na zámer rýchlostnej cesty R1 Ružomberok JUH – križovatka D1 vydaný Rozsah hodnotenia
Ministerstvom životného prostredia SR, ktorý je zverejnený na informačnom portáli MŽP SR
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/rychlostna-cesta-r1-ruzomberok-juh-krizovatka-d1.
NDS postupuje v zmysle rozsahu hodnotenia a bodu 2.2.3. špecifické požiadavky „Popísať súlad
s ÚPD dotknutých obcí, VÚC a KURS.“ NDS postupuje v zmysle záväznej a grafickej časti Koncepcie
územného rozvoja Slovenska (KURS), Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a prílohy č.
2zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
NDS ďalej v zmysle vyššie uvedeného požaduje do aktualizácie Územného plánu obce Štiavnička
rezervovať do výhľadu územný koridor pre rýchlostnú cestu R1 Ružomberok JUH – križovatka D1
v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP
(EIA) na úsek rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica - hranica kraja - Ružomberok D1
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/i-59-r1-banska-bystrica-hranica-kraja-ruzomberok-d1
a aktuálne zverejneného vyššie uvedeného zámeru EIA. V zmysle vydaného rozsahu hodnotenia bolo
ďalšou podmienkou preveriť technickou štúdiou varianty rýchlostnej cesty R1 Ružomberok JUH –
križovatka D1 v peáži s cestou I/18. Územný plán obsahuje uvedený variant, avšak bez špecifikácie či je
obsiahnutý v návrhu (výhľade) predloženého územného plánu.
V súčasnosti NDS ešte nemá vydané územné rozhodnutie na umiestnenie líniovej stavby rýchlostnej
cesty R1 Ružomberok JUH – križovatka D1 a tak NDS ako navrhovateľ, správca a prevádzkovateľ
rýchlostných ciest a zároveň ani Ministerstvo dopravy a výstavby SR ktoré je cestným správnym
orgánom na povolenie výnimky v ochrannom pásme rýchlostných ciest nie sú momentálne oprávnené
vydať nesúhlas k Vášmu investičnému zámeru. V súvislosti s vyššie uvedeným Vás týmto musíme
upozorniť, že prípravou a samotnou výstavbou Rýchlostnej cesty R1 môže dôjsť ku konfliktu
(stretu) s Vašim investičným zámerom možným znížením kvality životného prostredia hlukom,
emisiami,... a preto NDS jeho realizáciu neodporúča Výsledný variant rýchlostnej cesty R1 bude
zrejmý až v ďalších stupňoch investičnej prípravy rýchlostnej cesty R1, bude vychádzať z aktuálnych
dopravno – inžinierskych podkladov a posúdení na životné prostredie (proces EIA). NDS preto ďalej
požaduje do doby definitívnej stabilizácie trasovania a to vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie
líniovej stavby chrániť záväzný koridor nadradenej dopravnej infraštruktúry rýchlostnej cesty R1
primeranou stavebnou uzáverou.
Aj na základe vyššie uvedeného, Vás žiadame všetky investičné akcie (výstavba rodinných
domov, HBV, priemyselných parkov, inžinierske siete...), ktoré budú navrhované v blízkosti
pripravovanej rýchlostnej cesty R1 predložiť na vyjadrenie NDS.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie nepožaduje.
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11. Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej geologickej správy Bratislava
list č. 2395/2018-5.3 z 30.5.2018
- V katastrálnom území obce Štiavnička (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov tak, ako sú
zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť
v územnoplánovacej dokumentácii.
-V predmetnom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov a stabilizovaného
zosuvu. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotené územie patrí do
rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti
územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000
(Šimeková, Martinčeková a kol., 2006, list 26 – 34 Ružomberok), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie
o zaregistrovaných svahových deformáciách (http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/, http://apl.geology.sk/atlassd/).
Svahové deformácie v území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.
1.
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.
2.
Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho
geologického
ústavu
Dionýza
Štúra
–
aplikácia
Atlas
geotermálnej
energie
http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:
a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia
s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým
prieskumom.
Orgány
územného
plánovania
sú
podľa
§ 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie
zohľadniť výsledky geologických prác.
b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
stredného radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ
SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia
z prírodného žiarenia.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie nepožaduje.
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12. Krajský pamatkový úrad Žilina
list č. KPUZA-2018/10579-2/41163/KUL z 25.5.2018
V zmysle potencionálnej existencie nateraz neznámych archeologických nálezísk resp. lokalít je
dotknutá aj oblasť ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva, nakoľko na riešenom území sa
doteraz nevykonával systematický archeologický výskum. Nie je možné vylúčiť, že pri stavebnej a inej
činnosti sa môžu vyskytnúť nepredvídané archeologické nálezy a situácie. KPÚ preto žiada, aby do
strategického dokumentu boli uvedené nasledovné údaje a záväzné usmernenia pre oblasť ochrany
pamiatkového fondu:
V textovej časti citovať platnú legislatívu na úseku ochrany pamiatkového fondu, citovanie
zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a Deklaráciu
NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva č. 1292 z 28.2.2001.
Pre funkčné využívanie územia vyplývajú povinnosti uvedené v § 30 pamiatkového zákona všeobecné podmienky pri ochrane pamiatkového fondu a § 40 Nález odsek 2 a 3 pamiatkového
zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V prípade
zistenia resp. narušenia archeologických nálezov, počas zemných prác, musí nálezca alebo osoba
zodpovedná za vykonávanie prác nález ihneď ohlásiť KPÚ Žilina. Nález sa musí ponechať bez
zmeny až do obhliadky KPÚ Žilina alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do
obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom
nerozhodne príslušný stavebný úrad po dohode s KPÚ Žilina. Podľa § 40 pamiatkového zákona
archeologický nález môže vyzdvihnúť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba
oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
Na základe uvedených skutočností z pohľadu záujmov chránených pamiatkovým zákonom
nepožadujeme, aby predložené oznámenie bolo posudzované v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.
Záver odôvodnenia
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania
posúdil oznámenie strategického dokumentu z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta
vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa
osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a
úrovne spracovania strategického dokumentu.
Dotknuté orgány štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania nepožadovali
ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického dokumentu na úrovni
zisťovacieho konania.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa uvádza v
strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie
skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými
v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu, vyplynuli niektoré konkrétne podmienky a
požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese schvaľovania tohto strategického dokumentu
podľa osobitných predpisov:
Do výslednej podoby dokumentu „ Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Štiavnička“
zapracovať požiadavky dotknutých orgánov uvedené v odôvodnení rozhodnutia v rámčekoch.
Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec Štiavnička bez zbytočného odkladu informuje o
tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
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P o u č e n i e:
Podľa § 64, písm. a „zákona“ sa na konania podľa druhej časti „zákona“ – posudzovanie návrhov
strategických dokumentov nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Zisťovacie konanie sa
preto 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.

Ing. Dušan Mataj
vedúci odboru

Rozdeľovník :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Obec Štiavnička, Obecný úrad č. 75 ,034 01 Štiavnička
Obec Ludrová, Obecný úrad 239, 034 71 Ludrová
Obec Lisková, Obecný úrad Ul. Pod Chočom 113, 034 81 Lisková
Obec Liptovská Štiavnica, Obecný úrad, 034 01 Liptovská Štiavnica
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava
Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina,
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, Vysokoškolákov
8556/33B, 010 08 Žilina,
Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o živ. prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina,
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva,Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina,
Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Nám. Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, P.O.BOX 10, 037 80 Liptovský Mikuláš,
Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava,
Slovenská správa ciest – investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava,
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií, A. Bernoláka 25, 034 01
Ružomberok,
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO a ŠVS,
Tu
Slovenská vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany,
Vodárenská spoločnosť a.s., Pri Váhu 6, 034 01 Ružomberok,
SSE – DISTRIBÚCIA a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
SPP –DISTRIBÚCIA, a.s. Regionálne stredisko Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
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