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Základné údaje o navrhovateľovi

KAPITOLA I

I.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1

NÁZOV
Mesto Žilina

2

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
00321796

3

SÍDLO
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

4

OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA
Mgr. Peter Fiabáne
číslo tel.
email:

5

primátor mesta
+421 (0)41 7063 104
primator@zilina.sk

KONTAKTNÁ OSOBA, OD KTOREJ MOŽNO DOSTAŤ RELEVANTNÉ
INFORMÁCIE O NAVRHOVANREJ ČINNOSTI
Ing. Marián Sýkora, PhD. - projektant stavby
Structing, s.r.o.
Dubie 122, 024 01 Kysucké Nové Mesto
číslo tel.
+ 421 949 44 10 18
email:
info@structing.eu
Ing. Martin Hrabovský
MsÚ Žilina, Odbor investičný
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
číslo tel.
+ 421 41 7063 607
email:
martin.hrabovsky@zilina.sk

ENVICONSULT spol. s r.o. Žilina, tel. 041 - 7632 461, www.enviconsult.sk
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KAPITOLA II

II.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZÁMERE

1

NÁZOV
Novostavba parkovacieho domu medzi ulicami Obchodná a Terézie Vansovej.

2

ÚČEL
Účelom posudzovanej činnosti je zrealizovanie novostavby parkovacieho domu na sídlisku
Vlčince, ktoré trpí akútnym nedostatkom voľných parkovacích miest pre tamojších
obyvateľov. Výstavba parkovacieho domu zmierni neustály tlak na nedostatočné kapacity
parkovacích miest v tejto časti mesta Žilina.

3

UŽÍVATEĽ
Investorom stavby je mesto Žilina. Užívateľmi budú obyvatelia sídliska Vlčince.

4

CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Posudzovaná investičná
s doplnkovými funkciami.

akcia predstavuje

výstavbu nového

parkovacieho

domu

2

Celková zastavaná plocha objektu je cca 2998,42 m . Súčasťou areálu bude 300 nových
parkovacích stání v rámci parkovacieho domu.
V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je činnosť
zaradená do kapitoly 9 – infraštruktúra:
a) položka 16 projekty rozvoja obcí vrátane b/ statickej dopravy od 100 do 500 stojísk je
zaradená do časti B – zisťovacie konanie
Príslušný orgán - Okresný úrad Žilina na základe žiadosti navrhovateľa o upustenie od
variantného riešenia vyhovel navrhovateľovi listom OÚ odborom starostlivosti o ŽP pod č.
OU-ZA-OSZP3-2019-006851-002/Hnl zo dňa 25. 01. 2019 a zámer je spracovaný v jednom
variante.

5

UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Kraj:
Okres:
Obec:
Kataster:
Parcely:

Žilinský
Žilina
Žilina
Žilina
7734

Pozemok sa nachádza vo východnej časti mesta Žilina, na západnom okraji sídliska Vlčince.
Priestor pre parkovací dom je vymedzený voľnou plochou s vzrastlou zeleňou medzi ulicami
Obchodná, Matice Slovenskej a Terézie Vansovej. Lokalita je v súčasnosti nezastavaná,
nachádza sa na viacero vzrastlých stromov a krovinnej vegetácie. Najbližšie obytné domy sa
nachádzajú v okruhu od 25 do 50 m, v susedstve sa nachádza objekty rôznych komerčných
služieb.

ENVICONSULT spol. s r.o. Žilina, tel. 041 - 7632 461, www.enviconsult.sk
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KAPITOLA II

PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Mapa v mierke 1: 50 000

posudzovaná
lokalita

Zdroj: www.openstreetmap.org (výrez)

Europalace

ŽU

posudzovaná
lokalita

Autotip

Nay
zdroj: google.earth.com

ENVICONSULT spol. s r.o. Žilina, tel. 041 - 7632 461, www.enviconsult.sk
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KAPITOLA II

TERMÍN ZAČATIA A SKONČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Predpokladaný termín zahájenia stavby: 02/2020
Predpokladaný termín ukončenia stavby: 02/2022

8

OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA
Záujmová lokalita pre výstavbu parkovacieho domu sa nachádza v Žiline – na hranici sídliska
Vlčince II a III. V súčasnosti je plocha predmetného územia nezastavaná, zatrávnená
s vzrastlou stromovou a krovinnou vegetáciou.
Základné údaje o stavbe
zastavaná plocha objektom PD:
úžitková plocha PD:
z toho 01.PP:
01.NP:
02.NP:
03.NP:
počet parkovacích miest:

2998,42 m2
9576,9 m2
2892,0 m2
2
2881,9 m
1901,5 m2
1901,5 m2
300

Členenie na stavebné objekty:
SO 01 Parkovací dom
SO 02 Spevnené plochy a komunikácie
SO 03 NN prípojka
SO 04 Kanalizácia splašková
SO 05 Kanalizácia dažďová a ORL
SO 06 Prípojka vodovodu
SO 07 Verejné osvetlenie
SO 08 Sadové úpravy
SO 09 Preložka vodovodu
SO 10 Preložka plynovodu
SO 11 Preložka telefonického vedenia
SO 12 Preložka VN vedenia
SO 13 Požiarny vodovod a požiarna nádrž
Celkovo bude vytvorených spolu 300 nových parkovacích miest, z ktorých je 17 miest
určených pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 1/3 parkovacích miest bude vybavená
možnosťou nabíjania pre elektromobily. Okrem parkovacích miest pre osobné automobily
budú vytvorené aj vyhradené stanovištia so stojanmi pre bicykle.
Projekt rieši objekt hromadných garáži – parkovacieho domu, ktorý bude zapustený plným
podlažím pod úroveň terénu z ulice T. Vansovej. Nad úrovňou terénu budú následne ešte
situované celkom tri nadzemné podlažia, ktoré budú uskočené oproti pôdorysu podzemného
podlažia. Na odsadenej časti pôdorysu nad podzemným podlažím sa vytvorí nová zelená
strecha s intenzívnou skladbou s dostatočnou vrstvou zeminy pre výsadbu novej zelene
s oddychovou plochou. Objekt bude prestrešený plochou strechou, pričom strecha nad 3. NP
sa uvažuje ako extenzívna so substrátom vhodným pre nízku zeleň – rozchodníky a pod.

ENVICONSULT spol. s r.o. Žilina, tel. 041 - 7632 461, www.enviconsult.sk
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Konštrukčne bude objekt vyhotovený ako železobetónový monolitický skelet založený na
plošnom základe vo forme základovej dosky. Steny zo zadnej severovýchodnej strany a z
bočnej severozápadnej strany budú plné pre umožnenie vytvorenia vertikálnej zelene.
Z ostatných dvoch strán objektu sa uvažuje s otvorenými plochami prekrytými
perforovanými plechmi typu ťahokov.
Okrem samotného objektu parkovacieho domu sa uvažuje aj s objektmi pre technickú
infraštruktúru, novými vjazdmi / výjazdmi objektu, prístupovými chodníkmi pre peších
s napojeniami na existujúce komunikácie a s preložkami inžinierskych sietí. Vzhľadom na
zásah do existujúcej zelene sa uvažuje s náhradnou výsadbou riešenou v rámci objektu
sadových úprav.
Dispozičné riešenie - Hlavnou funkciou projektovaného objektu je vytvoriť nové parkovacie
miesta. V rámci projektovej prípravy boli riešené varianty usporiadania parkovacích miest,
pričom bolo zvolené riešenie s kolmým státím rozloženým pôdorysne v pozdĺžnom smere
objektu. Celkovo bude vytvorených spolu 300 nových parkovacích miest, z ktorých je 17
miest určených pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Budú zriadené nové dve dopravné napojenia na existujúce komunikácie. Hlavný vstup do
budovy bude umožnený pre osobné automobily z juhozápadnej strany z Obchodnej ulice,
ktorým sa priamo dostaneme do prvého podzemného podlažia. Na prvom podzemnom
podlaží bude vytvorených 97 parkovacích miest, z ktorých je 10 miest pre osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím. Na prvom podzemnom podlaží bude vytvorený aj priestor pre
odkladanie bicyklov.
Prepojenie jednotlivých podlaží bude zabezpečené pomocou vnútorného schodiska, ktoré
bude umiestnené v krajnej časti objektu na všetkých podlažiach objektu. V tomto priestore
budú tiež vytvorené miestnosti pre údržbu a obsluhu parkovacieho domu, upratovačku, WC.
Druhý vstup do objektu je z juhovýchodnej strany z ulice Matice Slovenskej, ktorým je
vytvorený vstup na prvé nadzemné podlažie. Na prvom nadzemnom podlaží bude
vytvorených 61 parkovacích miest, z ktorých je 7 miest pre osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím. Na prvom podzemnom podlaží bude taktiež vytvorený priestor pre odkladanie
bicyklov.
Vzhľadom na uskočenie pôdorysu nadzemného podlažia oproti podzemnému podlažiu bude
v uskočenej časti vytvorená nová plochá zelená strecha s intenzívnou skladbou, ktorá bude
prístupná z exteriéru pomocou prístupových rámp. Na tejto ploche bude vytvorená nová
zeleň s oddychovou plochou.
Na druhom nadzemnom podlaží bude vytvorených 72 parkovacích miest, pričom na tomto
podlaží nie je uvažované s miestami pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vzhľadom
na absenciu výťahu.
Na treťom nadzemnom podlaží bude vytvorených 72 parkovacích miest, pričom na tomto
podlaží nie je uvažované s miestami pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Stavebno-technické riešenie - Založenie objektu monolitického skeletového systému bude na
monolitickej základovej doske z vodostavebného betónu (biela vaňa). V kritických miestach
pri nadtavovanej časti budú oblasti podchytené krátkymi veľkopriemerovými pilótami.
Konštrukčne bude objekt vyhotovený ako železobetónový monolitický skelet. Podzemné
podlažie bude realizované z vodostavebného betónu s napojeniami pomocou tesniacich líšt.
Nadzemné časti budú vyhotovené v pohľadovej kvalite, bez ďalšej povrchovej úpravy.

ENVICONSULT spol. s r.o. Žilina, tel. 041 - 7632 461, www.enviconsult.sk
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Stropné konštrukcie budú riešené monolitickými krížom vystuženými stropnými doskami hr.
250mm so spodnými prievlakmi. Povrchová vrstva bude realizovaná s epoxidovým poterom
s uzatváracím náterom. V komunikačnej časti objektu a v miestnostiach budú vytvorené
plávajúce potery s keramickými mrázuvzdornými dlažbami s protišmykovým povrchom.
Vodorovné konštrukcie dopĺňajú prefabrikované nenosné preklady pre výplňové konštrukcie.
Deliace výplňové priečky budú zhotovené zo sadrokartónových priečok, pričom budú spĺňať
požiarne odolnosti predpísané v projekte požiarnej bezpečnosti stavby. Hrúbky
sadrokartónových priečok sú volené podľa požiarnej bezpečnosti.
Podhľady sú riešené ako zavesené kazetové sadrokartónové na kovovej pozinkovanej
konštrukcii.
Okná a vchodové dvere sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom, farba tmavá (antracit),
zvnútra biela.
NAPOJENIE NA INŽINIERSKE SIETE
Vonkajšia kanalizácia
Odvádzanie odpadových vôd splaškových sa navrhuje kanalizačnou prípojkou PVC – U, DN
160, SN 8 do verejnej kanalizácie vedenej v komunikácií pred objektom cez plastovú revíznu
šachtu DN 630 s liatinovým poklopom typ D400.
Strecha bude odvodňovaná pomocou strešných vtokov. Každý vtok je samostatne
odvodnený odpadovým potrubím DN 100. Strecha bude pod terénom napojená na zvodové
potrubia z PVC-U – DN 160 – 250 v sklone do 5% ,ktoré bude vyvedené z objektu a bude
zaústené do vsakovacej galérie pozostávajúcej zo vsakovacích blokov DB 60 v počte 870
kusov uložených v štyroch radoch.
Potrubie kanalizačnej prípojky bude vedené v nezámrznej hĺbke, min. 1300 mm pod
upraveným terénom. Potrubie je nutné uložiť do štrkového lôžka.
Parkovacie plochy PD budú odvodnené prostredníctvom žľabov s prirodzeným odparovaním
vody.
Spevnená plocha z východnej strany – príjazdová cesta v celkovej ploche 401,0 m2 bude
odvodnená prostredníctvom vsakovacieho pásu so šírkou 0,75m a s hĺbkou 1,0m – objem
vsakovacieho pásu 89,0m3.
2

Spevnená plocha zo západnej strany – príjazdová cesta v celkovej ploche 152,0 m bude
odvodnená na verejnú komunikáciu, ul. Obchodná. Množstvo odvedenej vody na verejnú
komunikáciu bude 2,05 l/s.
Prípojka NN
Z určeného bodu napojenia bude napojený nový kábel, ktorý sa ukončí v novom
elektromerovom rozvádzači RE1.
Kábel bude uložený v zemi vo voľnom teréne v ryhe hĺbke 80 cm v pieskovom lôžku hr. 10
cm, cez cestu a spevnené plochy. Káble budú uložené do chráničky KSX-PEG 160 v hĺbke 1 m
na upravený podklad. Nad káble po celej trase budú uložené výstražné fólie červenej farby š.
33 cm a hr. 0,6 mm. Pri križovaní a súbehu s jestvujúcimi podzemnými vedeniami sa dodrží
vzdialenosť a ustanovenia STN 736005.
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Vodovod
Zásobovanie objektu pitnou vodou a vodou na hasenie sa navrhuje z verejného
vodovodného rádu LT DN 250, pomocou vodovodnej prípojky HD PE D63 PN 16 umiestnenej
na pozemku investora.
Vodomerná šachta je umiestnená na pozemku investora vedľa novo navrhovanej prístupovej
cesty.
Vo vodomernej šachte bude umiestnený vodomer pre platobný styk DN 40.
Vodomerná šachta bude prefabrikovaná, železobetónová s vnútornými rozmermi
1500/2060/1800, ktorá je prejazdná osobným automobilom. Z vodomernej šachty bude
napojená požiarna nádrž s objemom 36,0 m3, osadenej na pozemku investora pomocou
vodovodného potrubia HD PE D25,PN 16. Dopĺňanie vody v požiarnej nádrži bude
zabezpečené pomocou plavákového ventilu DN 15 (1/2“).
Vodovodná prípojka pre objekt parkovacieho domu vstupuje do miestnosti pre údržbu, kde
na vertikálnom potrubí sa opatrí uzáverom s výpustom (ZTI).
Preložky inžinierskych sietí
Preložka vodovodu - Preloženie verejného vodovodného rádu LT DN 250 sa bude realizovať
navarením prírubových spojov na časť vodovodu, ktorá sa ponechá, mimo plánovanej
novostavby. Samotné nové potrubie bude liatinové , bude pripojené k existujúcemu potrubiu
pomocou prírubového spoja. Na potrubie bude inštalovaný vyhľadávací vodič.
Preložka plynovodu – podrobnosti budú riešené vo vyššom stupni projektovej prípravy.
Preložka telefonického vedenia - Navrhnutý je káblový koridor, ktorý bude umiestnený vedľa
objektu a bude zhotovený ako prvý. Jestvujúce káble sa mimo objekt odkopú, urobia sa
príslušné spojky a káble sa presmerujú do nového koridoru. Až po realizácii preložiek bude
možná výstavba objektu parkovacieho domu.
Preložka VN vedenia - Navrhnutý je káblový koridor, ktorý bude umiestnený vedľa objektu a
bude zhotovený ako prvý. Jestvujúce káble sa mimo objekt odkopú, urobia sa príslušné
spojky a káble sa presmerujú do nového koridoru. Až po realizácii preložiek bude možná
výstavba objektu parkovacieho domu.
Sadové úpravy
Plochy okolo parkovacieho domu v rámci riešeného územia slúžia pre ozelenenie nízkou
a vzrastlou zeleňou a pešie chodníky s drobnou architektúrou – umiestnenie lavičiek,
smetných košov a vytvorenie prístupových chodníkov s múrikmi ohraničujúcimi zelené
plochy. Detailný návrh ozelenenia areálu bude uvedený v podrobnej projektovej
dokumentácii.

9

ZDÔVODNENIE POTREBY ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE
Zameraním projektu stavby PD je poskytovanie kompaktných priestorov pre parkovanie
osobných vozidiel pre obyvateľov sídliska Vlčince vzhľadom na akútny nedostatok voľných
parkovacích miest v súčasných podmienkach. Z toho dôvodu sa na parkovanie využívajú aj
plochy pre tento účel nevhodné (zeleň, časti chodníkov). Stavba nemá taký charakter, ktorý
by pre životné prostredie znamenal akútne zvýšené riziko. Skôr sa jedná o ovplyvnenie
urbanistickej štruktúry tejto časti mesta, kde sa zvýši podiel zastavaných plôch. Vhodným
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architektonickým riešením s dodatočnými vegetačnými úpravy je možné zakomponovať
stavbu do okolitého prostredia. Tento vplyv je v danom prípade asi najvýraznejší, nakoľko
v súčasnosti je predmetná lokalita zarastená vzrastlou drevinou a krovinnou vegetáciou.

10

CELKOVÉ NÁKLADY
Celkové náklady stavby predstavujú cca 3 mil. €

11

DOTKNUTÁ OBEC
Žilina

12

DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Žilinský samosprávny kraj

13

DOTKNUTÉ ORGÁNY
Okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie Žilina
Okresný úrad - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Žilina
OU - odbor krízového riadenia Žilina

14

POVOĽUJÚCI ORGÁN
Bude určený Okresným úradom v Žiline, odborom výstavby a bytovej politiky

15

REZORTNÝ ORGÁN
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

16

DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV
Územné a stavebné povolenie v zmysle zákona 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

17

VYJADRENIE O VPLYVOCH ZÁMERU PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE
Výstavba parkovacieho domu vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť od hraníc s ČR (27 km)
a PR (29 km) nebude mať vplyv na životné prostredia presahujúci štátne hranice.
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Bytové domy

Posudzovaná plocha PD
Obchodná ul.

Posudzovaná plocha PD

Obchodná ul.

ul. Matice Slovenskej

Foto 1 Pohľad na posudzovanú lokalitu z križovatky Obchodnej a Matice Slovenskej

Foto 2 Priestor vjazdu do budúceho parkovacieho domu z Obchodnej ulice

Bytový dom

Posudzovaná plocha PD

Foto 3 Kontaktná zóna s verejnou zeleňou a bytovým domom na ul. T. Vansovej

Foto 4 Charakter posudzovanej lokality so vzrastlou zeleňou a mobiliárom

Základné informácie o súčasnom stave ŽP

III.

KAPITOLA III

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA
Za záujmové, t.j. priamo riešené územie navrhovanej činnosti je považovaný pozemok
investora, v ktorom sa bude stavať parkovací dom. Širšie územie navrhovanej činnosti je
územie medzi ul. Vysokoškolákov a okrajovej zástavby sídliska Vlčince.

1

CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA, VRÁTANE CHRÁNENÝCH
ÚZEMÍ

1.1

GEOMORFOLOGICKÉ POMERY
Podľa geomorfologického členenia (Mazúr, Lukniš, Atlas SSR 1980) spadá záujmové územie
do subprovincie: Vnútorné Západné Karpaty, Fatransko-tatranskej oblasti, celku Žilinská
kotlina, oddielu Žilinská pahorkatina. Záujmové územie z morfologického hľadiska leží na
riečnej terase. Nadmorský výška pohybuje v rozmedzí 350 – 358 m n.m.

1.2

HORNINOVÉ PROSTREDIE

1.2.1 Geologická stavba
Záujmové územie sa nachádza v Žilinskej kotline na pleistocénnej terase Váhu. Na
geologickej stavbe územia sa podieľajú horniny centrálnokarpatského paleogénu a kvartéru.
Kvartér
Kvartér v skúmanej oblasti je súčasťou pleistocénnej strednej vážskej terasy. Terasa je
vyplnená štrkmi, tie sú prekryté sprašovými eolickými sedimentmi premenlivej hrúbky.
Terasové štrky majú zväčša charakter štrkov s prímesou jemnozrnnej zeminy, menej sa
vyskytujú štrky ílovité, resp. hlinité. Štrkové valúnky majú z hľadiska zrnitosti zväčša
rovnomerné zastúpenie, krivka zrnitosti má pomerne hladký priebeh. Zrná sú dobre
opracované, no vzhľadom k tomu, že ide o terasové štrky, časť valúnkov je rozvetraná, preto
sú niektoré hrany ostré. Často sú štrkové zrná rozrušené až na piesok hrubozrnný s ílovitou
výplňou a prímesou plávajúcich valúnkov. Po stránke petrografickej prevládajú v štrkovej
vrstve granodiority, menej sú zastúpené karbonáty, pieskovce a kremence. Vrstva štrkov je
stredne až dobre uľahnutá.
V nadloží terasových štrkov sú uložené sprašové eolické sedimenty. Majú prevažne charakter
nízko, prípadne stredne plastických ílov. Miestami sú ich polohy prerušené preplástkami ílov
piesčitých, prípadne až ílovitýchpieskov. Mocnosť sprašového pokryvu sa od miesta k miestu
mení, hrúbka sa pohybuje od cca 2,5 m do cca 6,0 m.
Paleogén
Centrálnokarpatský paleogén je zastúpený pieskovco-ílovcovými (flyšovými) vrstvami. Ich
hrúbka je značná a dosahuje až 1600 m. Flyšové vrstvy tvoria ílovce vo vrstvách hrúbky 3 100 m. Majú rôzne sfarbenie od žltošedých až po zelenkavé. Pieskovce tvoria vrstvy až 40 m
mocné, sú jemne až stredne zrnité, prevažne drobové. Celkovo sú ílovce vo flyšových
vrstvách žilinskej panvy v prevahe nad pieskovcami.
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1.2.2 Inžinierskogeologická charakteristika
V zmysle inžinierskogeologickej rajonizácie Západných Karpát (M. Matula, 1986) patrí
záujmové územie do regiónu karpatského flyša, oblasti vnútrohorských kotlín - 53 Žilinská
kotlina.
V novembri 2018 bol v predmetnej lokalite vykonaný orientačný inžiniersko-geologický
prieskum (Štefan Hudec - GEOVRTY, Belá) na základe o.i. aj predchádzajúcich prieskumov. Na
lokalite boli realizované 3 jadrové vrty J1 – J3.
Na základe prevzatých vrtov možno konštatovať, že záujmové územie je z geologickej stránky
budované paleogénnymi horninami reprezentovanými striedaním pieskovcov a ílovcov,
ktoré sú v prevahe a v povrchovej časti sú úplne zvetrané na íl.
Paleogénne podložie je prekryté mohutnou akumuláciou terasových sedimentov rieky Váh,
ktorá zasahuje do hĺbky 21 - 25 m. Terasa je tvorená štrkmi (na povrchu 1,6 - 2,80 m
ílovitými, hlbšie piesčitými), na ktorých sa nachádzajú nízko až strednoplastické íly. Mocnosť
ílov je 1,30 - 4,0 m, vo vrte J-2, kde boli nahradené navážkami iba 0,60 m, pričom íly sú tuhej
až pevnej konzistencie. Najvrchnejšiu vrstvu územia tvoria na väčšine staveniska
antropogénne sedimenty - navážky, ktorých najväčšia mocnosť bola overená vo vrte J-2 (5,30
m), a na ich povrchu je vyvinutá hlina humózna mocnosti 0,10 - 0,20 m.
Realizovanými prieskumnými dielami bol v záujmovom území zistený nasledovný sled
kvartérnych zemín:
1. navážka
3. íl nízkoplastický
4. íl siltovitý
5. štrk pieščitý

1.2.3 Geodynamické javy
V posudzovanom území nie je dokumentovaný výskyt geodynamických javov.
Seizmicita územia
Podľa STN 73 0036 „Seizmické zaťaženie stavieb“ sa oblasť Žiliny resp. predmetné územie
nachádza v seizmickej oblasti 8° podľa M.C.S stupnice Uvedenému zrýchleniu prislúcha
rozmedzie zrýchlenia 25 až 50 cm.s-2. Stavby následne vyžadujú dodržiavanie konštrukčných
a zakladacích pokynov, stanovených citovanou normou.

1.2.3 Ložiská nerastných surovín
V širšom okolí sa nenachádzajú žiadne ložiská nerastných surovín, resp. chránené ložiskové
územia, ktoré by boli v strete s realizáciou zámeru.

1.3

KLIMATICKÉ POMERY
Z hľadiska makroklimatickej klasifikácie patrí širšie posudzované územie do oblasti mierne
teplej (počet letných dní do 50), podoblasti vlhkej (Iz = 60-120) až veľmi vlhkej (Iz = 120-viac),
okrsku - mierne teplý, vlhký-veľmi vlhký, s chladnou alebo studenou zimou, údolný).
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Klimatické pomery majú zásadný vplyv na rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší a na spád
emisií. Z tohto pohľadu možno považovať za najdôležitejšie tieto ukazovatele.
Teplotné pomery
Severná časť Žilinskej kotliny patrí do mierne teplej klimatickej oblasti. Priemerné ročné
teploty vzduchu sa tu pohybujú v rozsahu 6,7-8,1°C. Trend rastu priemerných ročných teplôt
vzduchu sa prejavil v posledných desaťročiach a najmä v posledných 10 rokoch. Najvýraznejší
rast teploty vzduchu bol v januári až marci, v máji a v júni až auguste. V januári priemerná
mesačná teplota vzduchu sa v predmetnom území pohybuje v rozsahu -3,5 až -4,0 °C. Za
posledné desaťročie boli tieto hodnoty o 1,3 až 1,6 °C väčšie. Extrémne teplo bolo v januári
1994, kedy priemerné mesačné teploty vzduchu boli až o 5 °C väčšie ako normál. Absolútne
maximálne teploty vzduchu v predmetnom území vystúpili na 36 až 37,9 °C. V mimoriadne
teplých rokoch 1994 a 2000 boli v tomto území v 4 až 5 mesiacoch zaznamenané najvyššie
absolútne maximá teploty vzduchu. V zimnom polroku sa v tejto oblasti vyskytuje v priemere
35-40 ľadových dní, v ktorých maximálna teplota vzduchu klesá pod 0 °C a 125-138
mrazových dní, v ktorých minimálna teplota vzduchu klesá pod 0 °C. Počas tuhých zím sa
zaznamenáva až 67-72 ľadových a 155-170 mrazových dní. Počas týchto dní absolútne
minimálne teploty vzduchu klesajú v predmetnom území na –29,5 až -34,0 °C.
Tab.1
Stanica
Žilina

o

Priemerné teploty vzduchu v C (1971-2000)
I
-2,4

II
-0,7

III
3,2

IV
7,9

V
13,3

VI
15,9

VII
17,4

VIII
16,9

IX
12,8

X
8,2

XI
2,8

XII
-0,9

Rok
7,9

Zrážkové pomery
Priemerné ročné úhrny zrážok dosahujú v Žilinskej kotline 750-800 mm. Najvyššie priemerné
mesačné úhrny zrážok sa vyskytujú v júni a v júli. V Žilinskej j kotline tieto priemerné
mesačné úhrny dosahujú 95-105 mm. Tieto zrážky za letné mesiace majú v posledných dvoch
desaťročiach poklesový trend. Najvyššie mesačné úhrny zrážok sa v okolí Žiliny vyskytli v júli
1997, viac ako 250 mm. V predmetnom území sa za rok v priemere vyskytuje 120-140
zrážkových dní s úhrnom vlahy 1 mm a viac.
Tab.2
Stanica
Žilina

Priemerné úhrny zrážok v mm (1981-2000)
I
43

II
33

III
43

IV
50

V
81

VI
98

VII
93

VIII
83

IX
73

X
50

XI
53

XII
53

Rok
753

Snehová pokrývka sa v údolnom území Žilina vytvára v priemere od polovice novembra
a udržuje sa v priemere do konca marca. Trvanie snehovej pokrývky je občas prerušované a
tak k jej trvalému výskytu dochádza v oblasti Žiliny v priemere v 65-75 dňoch. Trvanie
snehovej pokrývky je v posledných rokoch kratšie a jej priemerné výšky nižšie. Priemerné
výšky snehovej pokrývky pri februárovom vrcholení zimy dosahujú od južných k severným
oblastiam 15-30 cm a maximálne výšky snehovej pokrývky od 65 až do 90 cm. Začiatkom a
koncom zimy je zabezpečenosť výskytu snehovej pokrývky nízka a pohybuje sa od 2 do 25 %,
v januári a februári je pomerne vysoká v rozmedzí 75-92 %. V uvedených januárových
a februárových teplých obdobiach zabezpečenosť výskytu snehovej pokrývky bola obdobne
nízka ako začiatkom a koncom zimy.
Tab.3
Stanica
Žilina

Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou v období rokov 1971-2000
I
20,3

II
17,4

III
6,3

IV
0,7

V

VI

VII

ENVICONSULT spol. s r.o. Žilina, tel. 041 - 7632 461, www.enviconsult.sk

VIII

IX
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XI
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XII
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Rok
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Veterné pomery
Dolinné oblasti usmerňujú prúdenie vzduchu v smere ich orientácie. Prevládajúce prúdenie
vzduchu v údolných lokalitách Žilinskej kotliny je zo severného až severozápadného
a južného až juhozápadného smeru.
Tab.4 Početnosť jednotlivých smerov vetra a bezvetria v percentách (obdobie r. 1971-2000)
Stanica/smer
Žilina

S
12,7

SV
4,8

V
3,5

JV
5,6

J
13,0

JZ
10,6

Z
7,2

SZ
10,4

Bezvetrie
32,2

Tab.5 Priemerná rýchlosť vetra v m/s za rok (obdobie rokov 1971-2000)
Stanica
Žilina

1.4

I
1,3

II
1,5

III
1,6

IV
1,8

V
1,5

VI
1,5

VII
1,4

VIII
1,2

IX
1,2

X
1,0

XI
1,4

XII
1,4

Rok
1,4

VODA

1.4.1 Povrchové vody
Záujmové územie patrí do povodia stredného toku Váhu, ktorý preteká v severnej časti
širšieho riešeného územia.
3 -1

Tok-profil
Váh - Dubná Skala
Kysuca - Pov. Chlmec
Rajčanka - Žilina

Qa
93,180
17,680
5,200

Charakter – Prietoky (m .s )
Q355d
Q364d
Q270
23,530
25,6
40,320
1,680
4,421
1,070
2,220

Q1
610,000
260,000
40,000

Vysvetlivky:
Qa - priemerný ročný prietok,
Q355d – prietok dosiahnutý 355 dní v roku,
Q364d – prietok dosiahnutý 364 dní v roku,
Q270 – prietok dosiahnutý 270 dní v roku,
Q1 – prietok dosiahnutý 1x za rok.

Váh, ako stredohorský typ rieky dosahuje maximálne prietoky v apríli a máji, minimálne
prietoky sa vyskytujú v zimných mesiacoch. Prirodzený režim Váhu je silne ovplyvnený
prevádzkou sústavy vodných diel na hornom toku rieky Váh.
Vodné plochy
Vodné plochy, ktoré sa vyskytujú v k. ú. Žilina sú všetky umelého pôvodu. Jedná sa o vodné
dielo Žilina a zahradené koryto Váhu. Obe plochy sa nachádzajú cca 2,2 km V od lokality.

1.4.2 Podzemné vody
Hydrogeologické pomery územia sú odrazom geologickej stavby územia a sú závislé hlavne
na klimatických a zrážkových pomeroch v danej oblasti.
Hladina podzemnej vody na stavenisku sa vyskytuje až na báze štrkovej akumulácie v hĺbke
viac ako 20 m s rozkyvom hladiny počas roka menej ako 1 m. Z uvedeného vyplýva, že
hladina podzemnej vody nebude v žiadnom prípade v dosahu základov.
V prípade, že projektant uvažuje s riešením odvádzať dažďovú vodu zo strechy budúceho
objektu do vsakovacích šácht, pre návrh objemu vsakovacích šácht bude potrebovať poznať
hodnotu koeficienta filtrácie štrkov. Ich hodnotu boli vypočítané z laboratórne zistenej krivky
ENVICONSULT spol. s r.o. Žilina, tel. 041 - 7632 461, www.enviconsult.sk

12

Základné informácie o súčasnom stave ŽP

KAPITOLA III

zrnitosti výpočtom podľa Ch. Mallet a J. Pacquant s výsledkom kf = 4 . 10-8 m.s-1 pre štrk
siltovitý a kf = 8 . 10-4 m.s-1 pre štrk piesčitý.

1.4.3 Minerálne a termálne vody
V riešenom území ani v jeho okolí nie sú registrované ani evidované zdroje minerálnych
alebo termálnych vôd, ani ich ochranné pásma.

1.4.4 Vodohospodársky chránené územia
Vodohospodársky chránené územie v zmysle nariadenia vlády SSR č. 13/1987 Zb. v znení
zákona č. 364/2004 Z.z. do riešeného územia nezasahuje.

1.5

PÔDA
Posudzovaná činnosť je plánovaná na pozemku vo vlastníctve investora, ktorý je súčasťou
intravilánu mesta Žilina a je mimo poľnohospodárskej pôdy. V katastrálnej mape je plocha
vedená ako ostatná plocha (Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková
zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie).

1.6

BIOTA

1.6.1 Flóra a vegetácia
Flóra
Na základe fytogeografického členenia Slovenska (Atlas SSR, 1980) územie Žilinskej kotliny
patrí do:
 oblasti Západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale)
 obvodu flóry vysokých (centrálnych) Karpát (Eucarpatikum)
 okresu Fatra
 podokresu Malá Fatra (Lúčanská Fatra)
V lokalite kde má byť umiestnený parkovací dom sa nachádza cca 80 ks náletových drevín
a cca 32 ks krovín.

1.6.2 Fauna
V širšom riešenom území sa uplatňujú zoocenózy:


hydrických biotopov stojatých vôd (periodické vody, mláky, prirodzené i umelé depresie
rôzneho charakteru a typu),



nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie (brehové porasty, remízky, medze a kroviny,
líniová vegetácia rôzneho typu),



ľudských sídiel (budovy, parky, záhrady, ruderálne spoločenstvá).

Faunu priamo riešeného územia tvoria prevažne kozmopolitné synantropné druhy viazané
na zastavané územie, priemyselné objekty a v širšom území voľnú poľnohospodársku krajinu,
miestami sa tu objavia i vzácnejšie druhy živočíchov (sezónny migranti – zástupcovia
avifauny). Druhovú diverzitu územia zvyšujú prítomné významnejšie krajinotvorné prvky
ENVICONSULT spol. s r.o. Žilina, tel. 041 - 7632 461, www.enviconsult.sk
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(lesíky, okolia recipientov, nelesná stromová vegetácia a pod.). V lokalite bol pozorovaný
výskyt bažanta obyčajného, v súčasnosti v dôsledku terénnych úprav severne od lokality už
nepravdepodobný.
V mieste posudzovanej lokality prevažujú synantropné druhy viazané na urbanizovanú
krajinu. K najbežnejším druhom patria zástupcovia spevavcov - lastovičky, sýkorky, drozdy,
trasochvost biely, vrabec domový a žltochvost domový, z cicavcov najmä drobné zemné
cicavce. Okrajovo do riešenej lokality zasahujú druhy živočíšnych spoločenstiev typicky
mestských s výraznou prevahou synantropných druhov s nízkou druhovou diverzitou a
abundanciou. Ich výskyt je viazaný na mestskú a záhradnú zeleň, plevelné plochy, areály
podnikov a budov.
V širšom okolí sa vyskytujú bežné druhy cicavcov zaradené ako poľovná zver napr. bažant,
zajac poľný, srnčia zver, jelenia zver, diviak, líška.

1.7

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

1.7.1 Územná ochrana prírody
Priamo do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo
prvkov národnej príp. európskej sústavy chránených území. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v platnom znení tu platí I. stupeň ochrany. V dosahu sa
nenachádzajú ani územia vymedzené v rámci sústavy NATURA 2000.

1.7.2 Druhová ochrana prírody
V záujmovej lokalite nebol zaznamenaný trvalý výskyt žiadnych chránených druhov rastlín ani
živočíchov. Zo živočíchov bol v širšom území sledovaný iba príležitostný výskyt, resp.
sezónny migračný pohyb najmä drobných spevavcov (Passeriformes) - sýkorky (Parus sp.),
lastovičky - belorítka domová (Delicon urbica) a lastovička domová (Hirundo rustica), drozdy
(Turdus sp.), trosochvost biely (Motacilla alba), žltochvost domový (Phoenicurus ochruros).
Zároveň musíme konštatovať, že uvedené druhy na uvedený priestor sú viazané iba
náhodilým príležitostným výskytom, na uvedenej lokalite sa nenachádza ich hniezdne
teritórium, ich výskyt v sledovanom území realizáciou zámeru nie je nijakým spôsobom
limitovaný ani ohrozený.

1.7.3 Chránené stromy
Priamo v lokalite sa nenachádza žiadny chránený strom.

2

KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA KRAJINY, SCENÉRIA

2.1

ŠTRUKTÚRA KRAJINY A VYUŽITIE ÚZEMIA
Riešené územie má typický antropogénny charakter s intenzívnym polyfunkčným využitím.
Prelínajú sa tu prvky občianskej vybavenosti, dopravnej a obytnej funkcie. Osami územia sú
cestné komunikácie na Obchodnej a ulici Matice Slovenskej, na ktoré nadväzuje ul.
Vysokoškolákov a hlavná tepna mesta Žilina III. okružná, za ktorou je areál nemocnice s
poliklinikou. Prvky prírodnej krajiny sa zachovali západne od lokality cca 500 m, ktoré tvorí
mestský lesopark. Najbližšie osídlenie predstavujú obytné objekty sídliska Vlčince II na ul.
Terézie Vansovej. Vzdialenosť od nich sa pohybuje 25 až 50 m.
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Posudzovaná lokalita sa nachádza vo východnej časti mesta Žilina a na západnom okraji
sídliska Vlčince. Zároveň nadväzuje na novovybudovanú komerčnej zóny, ktorá sa vytvorila
v poslednej dekáde. Komerčnú zónu tvoria Nay elektrodom, Autotip, OC Kaufland, OC
Dubeň, OC Obi, veľkosklad Novel, dve čerpacie stanice PHM OMV, Slovnaft, rímsko-katolícky
kostol. Rekreačno-športovú funkciu reprezentuje krytá plaváreň, s otvorenými bazénmi
a športová hala (t.č. mimo prevádzky).
Z krajinárskeho hľadiska sa jedná o územie s kombináciou zastavaných plôch obytných
panelových domov, a vútroblokových parkovacích plôch, uličnej siete a vnútroblokových
plôch zelene. Zeleň je na sídlisku Vlčince pomerne dobre založená a aspoň čiastočne
zmierňuje výrazné štruktúry zástavby.

2.2

PRVKY ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY
Prvky ÚSES sa nachádzajú mimo riešeného územia. Najbližším významným prvkom
nachádzajúcim sa v okolí posudzovaného územia je lokálne biocentrum „Lesopark Chrasť“.
Jedná sa o zmiešané lesné porasty s potenciálom pre dubové bučiny typické a dubiny
s dubom letným.
Ďalším prvkom miestneho významu je lokálny biokoridor MBK5 – Hlboká cesta. Biokoridor je
mimo dosahu posudzovanej lokality.

3

OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA A KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA

3.1

OBYVATEĽSTVO
Realizáciou zámeru je dotknuté katastrálne územie mesta Žilina, v okrese Žilina, Žilinský kraj.
V sídle už viac rokov dochádza k miernemu poklesu celkového počtu obyvateľov, a to
v dôsledku znižovania prirodzených prírastkov, ale i v dôsledku mechanického pohybu.
Jedným z dôvodov ovplyvňujúcim migráciu je aj vysťahovávanie sa obyvateľov mesta za
lepším bývaním do blízkych okolitých obcí. Za rok 2014 predstavoval celkový prírastok/
úbytok obyvateľstva -118 obyvateľov.

Tab.6

Vývoj počtu obyvateľov
Mesto
Žilina

1970
54 397

1980
70 025

1991
83 911

Počet obyvateľov v roku
1998
1999
2000
86 953
86 818
86 679

2005
85 425

2012
84 225

2018*
83 067

* údaj k 30.11.2018 (zdroj: www.zilina.sk)
Zdroj: Sčítanie ľudu, domov a bytov v okrese Žilina. OO ŠÚ SR v Žilne, r. 1992, 2001. Bilancia pohybu obyvateľstva
v SR podľa obcí. ŠÚ SR Bratislava, 1996, 1998, 1999, 2000, www. statistics.sk

Pomery medzi predproduktívnou, produktívnou a poproduktívnou skupinou obyvateľ-stva
vypovedajú o miere perspektívnosti sídelnej populácie. Klesajúce zastúpenie obyvateľstva
v predproduktívnej vekovej skupine (13,6 % v r. 2012) a nárast obyvateľstva v produktívnej
(62,7%) a poproduktívnej (23,7 %) vekovej skupine naznačujú, že z populačného aspektu
situácia v sídle už nie je dobrá. Zvyšuje sa priemerný vek obyvateľov (40,76 rokov) –
populácia starne.
Podľa sčítania obyvateľov, domov bytov v roku 2011 má v Žiline z hľadiska národnostnej
skladby obyvateľstva dominantné zastúpenie obyvateľstvo slovenskej národnosti (nad 91,2
%). Podľa vierovyznania prevažuje rímskokatolícke vierovyznanie (65,9 %). Domový fond
ENVICONSULT spol. s r.o. Žilina, tel. 041 - 7632 461, www.enviconsult.sk
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tvorilo spolu 9 067 domov, z toho obývaných bolo 8 354. Z domov 1656 tvorili bytové
domy, v ktorých bolo 24 166 bytov a 6 420 domov predstavovali rodinné domy, v ktorých
bolo 6 986 bytov.
Ekonomická aktivita a zamestnanosť
Žilinský kraj patrí medzi významné hospodárske regióny s rozvinutým priemyslom. Má 48,8 %
ekonomicky aktívnych obyvateľov a miera ekonomickej aktivity dosahuje 58 %. V rámci
podnikateľských aktivít malo ku koncu roka 2013 v Žilinskom kraji sídlo 9,6 % zo všetkých
ziskových organizácií na Slovensku a 14,9 % z celkového počtu fyzických osôb. V roku 2013
pracovalo v kraji 12,8 % zamestnaných osôb z ich celkového počtu v SR a medziročne sa ich
počet zvýšil o 2,8 %. Priemerná nominálna mesačná mzda dosiahla 732 Eur a za
celoslovenským priemerom zaostala o 11,2 %.
Priemysel prispieva významnou mierou k hospodárskemu rastu, zamestnanosti a výkonnosti
regiónu. Dôležitým ukazovateľom úrovne priemyselnej výroby sú tržby za vlastné výkony a
tovar. V priemyselných subjektoch Žilinského kraja dosiahli v roku 2013 tržby za vlastné
výkony a tovar v podnikoch s 20 a viac zamestnancami 11 757,4 mil. Eur. Podiel kraja (15,6
%) na celoslovenskom objeme tržieb v priemysle bol druhý v poradí, po krajoch
Bratislavskom (36,5 %). Z územného hľadiska rozhodujúcu časť tržieb v kraji vyprodukovali
podniky v okrese Žilina (70,1 %). Podľa ekonomických činností najväčší podiel 56,2 % na
hrubom obrate v kraji tvorila výroba motorových vozidiel. Dodávka elektriny, plynu, pary a
studeného vzduchu sa podieľala 11,9 %, výroba strojov a zariadení inde neklasifikovaných 7,1
% a výroba papiera a papierových výrobkov 6,6 %. V kraji má silnú pozíciu stavebníctvo.
Stavebné subjekty sídliace v Žilinskom kraji realizovali v roku 2013 tržby za vlastné výkony a
tovar v objeme 1 193 mil. Eur. Žilinský kraj s podielom 16,4 % bol druhý v poradí za krajom
Bratislavským (29,1 %). Z územného hľadiska rozhodujúcu časť tržieb v kraji vyprodukovali
podniky v okrese Žilina (70,1 %)
Z regionálneho hľadiska najviac pracovných miest v okrese Žilina je v meste Žilina, kde
denne dochádza za prácou, vzdelávaním, obchodom z okruhu 30 – 50 km cca. 20 000 ľudí.
Obyvatelia sú zamestnaní predovšetkým v priemysle, stavebníctve, doprave, službách a v
poľnohospodárstve. Najpočetnejšiu skupinu i naďalej predstavuje obyvateľstvo
v produktívnom veku.
Tab.7 Ekonomická aktivita obyvateľov dotknutého územia
Územie
Žilina

r.2001*
spolu EAO
podiel EAO v %
45 319
53,1

2011**
spolu EAO
podiel EAO v %
41 323
50,7

*ku dňu sčítania v r. 2001, **ku dňu sčítania 2011
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001. ŠÚ SR Bratislava, 2002, www.statistics.sk

Ku dňu sčítania obyvateľov v r. 2011 bolo v Žiline evidovaných 4 609 nezamestnaných.
V októbri 2018 predstavovala miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Žilina 3,58 %
(UPSVAR Žilina), čo v porovnaní napr. s októbrom v roku 2015, kedy miera evidovanej
nezamestnanosti dosiahla 8,01 % - znamená výrazné zlepšenie stavu.

3.2

SÍDLA
Mesto Žilina, z hľadiska sídelnej štruktúry Slovenskej republiky, je definované ako centrum
nadregionálneho až celoštátneho významu a v niektorých špecifických funkciách až významu
medzinárodného. Je centrom regiónu a sídlom obvodných a krajských úradov. Ako centrum
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pôsobí polarizačne aj aglomerizačne na okolité obce a vytvára sústavu vzájomne
prepojených sídelných uzlov pozdĺž údolí riek Váhu a Kysuce. Člení sa na 19 mestských častí s
názvami: Staré Mesto, Hliny, Hájik, Solinky, Vlčince, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka, Bytčica,
Závodie, Bánová, Žilinská Lehota, Strážov, Budatín, Považský Chlmec, Brodno, Vranie,
Zádubnie a Zástranie. a na 11 urbanistických obvodov. Centrum mesta je sústredené
v obvode 1 (Centrum). Kumulujú sa v ňom funkcie bývania a občianskej vybavenosti
základnej, aj vyššieho významu. Stred mesta bol v roku 1987 zákonom Slovenskej národnej
rady vyhlásený za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Obytné okrsky sú najmä 2 (Vlčince), 4
(Južný obvod), 5 (Žilina-západ), 6 (Sever I.), 7 (Sever II.) a 8 (Juhovýchod. obvod), ale aj v ich
prípade ide o kumulované funkcie bývania s občianskou vybavenosťou základnou
a v niektorých prípadoch i vyššieho významu.
Priemysel je rozložený najmä v UO č. 9 (Východné priemyselné pásmo), UO č.10 (Západné
priemyselné pásmo) a v UO č. 11 (Severné dopravné pásmo).
Poloha sídla na križovatke dopravných koridorov, prírodné, kultúrne a historické danosti
regiónu sú reálnym východiskom jeho ďalšieho aktívneho vývoja v slovenskom sídelnom
systéme.
Posudzovaná lokalita je súčasťou okrajovej časti sídliska Vlčince, predstavuje ju v súčasnosti
voľná plocha so vzrastlou zeleňou.

3.3

PRIEMYSEL
Hospodárska základňa Žiliny je silno diverzifikovaná,
Zastúpenie tu má viacero
priemyselných odvetví, (chemický a papierenský Barlo, Aquachémia, TENTO, DKI Plast s.r.o.
Žilina, Quinn Plastics Slovakia s.r.o. Žilina), drevársky a nábytkársky (Drevonábytok, Vital,
LOMI ), textilný a odevný priemysel (Slovena, Modex), strojársky priemysel a výroba kovov,
výroba ložísk (KLF-ZVL, Drevoindrustria Mechanik s.r.o. Žilina , Elektrovod, Precismetal s.r.o.
Žilina, MC-Metal s.r.o. Žilina), potravinársky (Mraziarne, Hyza a.s., PEZA a.s., Ryba Žilina
s.r.o., Friesland Slovensko, a.s., Kofola a.s.) a energetický priemysel (Žilinská teplárenska) a
množstvo malých a stredných podnikov rôznych odvetví.
V oblasti výroby a rozvodov energií hlavnými dodávateľmi sú Stredoslovenská energetika
a.s., Žilinská teplárenská a.s., Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Žilina.
Významným odvetvím je automobilový priemysel reprezentovaný firmou KIA Motors
v Tepličke nad Váhom viažuci na seba rad ďalších subdodávateľských aktivít so strojárskym
a elektro-technickým zameraním (umiestnených aj v meste Žilina a v jeho okolí: napr. SUNG
WOO HITECH, Johnson Control MOBIS, HYSCO, DONGHEE, Ďalšími veľkými spoločnosťami,
ktoré strategicky investovali svoj kapitál do Žiliny sú METSÄ TISSUE, SIEMENS,
SCHEIDT&BACHMANN a i.
Priemyselné aktivity sú rozložené najmä vo východnom, západnom a severnom
priemyselnom pásme.
Na riešenej lokalite, ani v jej bezprostrednom okolí sa objekty priemyselnej výroby
nenachádzajú.

3.4

POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Skúmané územie má typicky mestský charakter s dominanciou služieb, obchodu a priemyslu.
Podmienky pre poľnohospodársku výrobu sa sústreďujú do okolia mesta, mimo dosahu
posudzovanej stavby. Lesohospodárske aktivity do riešeného územia nezasahujú.
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SLUŽBY
Mesto Žilina je vybavené širokou škálou zariadení celoslovenského, nadregionálneho,
regionálneho, okresného mestského i lokálneho, významu v oblasti školstva, zdravotníctva,
kultúry, telovýchovy a športu, sociálnej starostlivosti, ako aj zariadení obchodu a služieb.
Úroveň vybavenosti službami, ich štruktúra zodpovedá sídelnej veľkosti dotknutého sídla,
jeho významu a funkčnej profilácii v založenom systéme osídlenia. Mesto svojim obyvateľom
a návštevníkom poskytuje všetky druhy služieb. Je sídlom krajských a okresných úradov a
inštitúcií, sídlom všetkých stupňov škôl s dominanciou Žilinskej univerzity, ako aj širokú škálu
obchodných a kultúrnych zariadení. Vplyv mesta z pohľadu poskytovania služieb ďaleko
prekračuje hranice okresu.
Riešená lokalita nachádzajúca sa na sídlisku Vlčince je obklopená obytnými objektmi
a objektmi zameranými v prevažnej miere na obchodnú činnosť, drobné služby,
občerstvenie, reštauračné, športové a iné služby.
Realizácia zámeru predstavuje výstavbu nového parkovacieho domu, ktorý poskytne priestor
pre zvýšenú potrebu parkovacích kapacít.

3.6

INFRAŠTRUKTÚRA

3.6.1 Doprava
V skúmanom území sa nachádzajú nasledovné druhy dopravy:
Automobilová doprava







D1 Bratislava – Žilina
pripravovaná trasa D3
cesta I/18 Makov – Bytča – Žilina - Michalovce,
I/11 Žilina – hraničný priechod Svrčinovec,
I/64 Žilina – Rajec – hraničný priechod Komárno,
II/583 Žilina – Terchová – Párnica a II/507 Žilina – Kotešová – Gabčíkovo.

Posudzovaná lokalita je na nadradenú cestnú sieť napojená prostredníctvom Poštovej
a Obchodnej ulice.
Železničná doprava
Územím mesta prechádza trať č.120 Bratislava – Púchov – Žilina, trať č. 127 ČR/SR Čadca –
Žilina, trať č.180 Žilina – Košice a trať č.126 Žilina – Rajec.
Letecká doprava
Leteckú dopravu umožňuje letisko v Dolnom Hričove, ktoré je oprávnené prevádzkovať
medzinárodné lety malých dopravných lietadiel.
Vodná doprava
Dlhodobo sa uvažuje so splavením rieky Váh po Žilinu, ale bez perspektívy realizácie
v najbližšom období.
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3.6.2 Inžinierske siete
Elektrická energia
Územie Žiliny spadá do zásobovacieho uzla nadradenej transformovne 400/110 kV Varín,
ktorý rieši spotrebu elektrickej energie okresov Žilina a Čadca. TR Varín je prepojená
nadradenou 400 kV sieťou elektrizačnej sústavy: č. 404 Varín-Nošovice, č. 405 Varín –
Sučany, č.495 Varín – Nové Mesto n/Váhom.
Zásobovanie mesta a okolia elektrickou energiou sa v súčasnej dobe prevádza zo štyroch
110/VN transformovní: Žilina-Rajčianka, Žilina-Tepláreň, Lietavská Lúčka-Cementáreň,
Hričov-Hc. Transformovne VVN/VN sú napojené na 110 kV distribučnú uzlovú sústavu
nadradenej transformovne Varín a tiež sú prepojené na uzlovú sústavu Považská Bystrica
a Sučany. Zásobovanie mesta a jeho sídlisk elektrickou energiou sa realizuje 22 kV
distribučnou kábelovou sieťou.
V zásobovacom uzle Varín sa nachádzajú výrobné zdroje elektrickej energie so základnou
výrobou (Tepláreň Žilina), resp. so špičkovou výrobou vodné elektrárne Hričov a Žilina.
Zásobovanie plynom
Zásobovanie plynom v riešenom území sa zabezpečuje sústavou diaľkových plyno-vodov,
ktoré sú integrálnou súčasťou Slovenského distribučného systému zemného plynu
naftového:


VTL plynovod "Severné Slovensko" DN 500, PN 6,3 MPa vedený južne od urbanistického
obvodu č. 4 – Južný obvod a v urbanistickom obvode č. 8 - Juhovýchod. Zabezpečuje
dodávku plynu pre „Považský plynovod― a "Kysucký plynovod". Cez RS 34 Rosina aj pre
urbanistický obvod č.8 Juhovýchod. Prepojenie RS 19 a RS 34.



VTL "Považský plynovod" DN 300, PN 2,5 MPa v prepojení na VTL plynovod Žilina Martin - Prievidza. Zabezpečuje dodávku plynu pre všetky urbanistické obvody okrem
urbanistického obvodu č. 6 – Sever Ia urbanistického obvodu č. 7 – Sever II.



VTL "Kysucký plynovod" Varín – Čadca – Raková DN 500, 300 PN 4,0 MPa napojený cez
PS Varín z VTL plynovodu "Severné Slovensko" ktorý VTL prípojkou DN 100, PN 4,0 MPa
pre RS Budatín zabezpečuje dodávku plynu pre urbanistický obvod č. 6 – Sever I.
(urbanistický okrsok Považský Chlmec), urbanistický obvod č. 7 – Sever II (urbanistické
okrsky Budatín, Zádubnie, Zástranie) a RS Brodno, VTL prípojkou pre RS Rudina a RS
Divina zabezpečuje dodávku plynu pre urbanistický obvod č. 6 – Sever I (urbanistické
okrsky č.35 a č.38, Považský Chlmec a Vranie).

Pre zabezpečenie dodávky plynu do miestnej siete STL a NTL plynovodov je vybudovaná
sústava regulačných staníc VVTL, VTL/STL a NTL .
Vodovody
Mesto Žilina s jeho prímestskými časťami je zásobované pitnou vodou v rámci Žilinského
skupinového vodovodu (týmto SKV sa dopravuje pitná voda z blízkych či vzdialenejších
významných vodných zdrojov pre zásobovanie jednak samotného mesta, jednak spotrebísk
na trase SKV) a SKV Nová Bystrica-Čadca-Žilina. Pre tieto skupinové vodovody sa využívajú
v prevažnej miere podzemné vodné zdroje, ktorých kapacita je doplňovaná podľa potreby
odberom upravovanej vody z vodárenskej nádrže Nová Bystrica. Týmto skupinovým
vodovodom sa voda privádza potrubím DN 800, ktoré sa pred Žilinou delí na dve prívodné
potrubia, z ktorých jedno končí vo vodojemoch 2x500 m3 nad prímestskou časťou Považský
Chlmec, odtiaľ vedie prepájacie potrubie na vodojem Hajiky I a II a na vodojem Chrasť. Druhé
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prívodné potrubie končí vo vodojemoch Budatín II, objemu 2x1000 m 3 s prepojením
vodojemov Budatín I.
Mesto Žilina je rozdelené do troch tlakových pásiem. Rozdelenie limituje výšková poloha
jednotlivých vodojemov, z ktorých sú do predmetných častí mesta vedené hlavné zásobné
vedenia. Výškový rozdiel vodojemov a zásobovanej lokality je optimálny v rozpätí 0,35 – 0,60
MPa. (3,5 – 6,0 atm.
Tab. 8 Hlavné vodné zdroje zásobujúce pitnou vodou mesto Žilina
Názov vodného zdroja
Kamenná Poruba
Fačkov
Lietava
Teplička
Turie
Stráňavy
vodárenská nádrž Nová Bystrica

Výdatnosť, resp. kapacita v l/s
33,7
72,0
36,4
116,3
42,6
33,8
684,0

Kanalizácia
Na území mesta sú v súčasnosti dva systémy mestskej kanalizácie. Pôvodná jednotná
kanalizácia zberačmi ozn. A:B:C:D odvádza odpadové vody z väčšej časti územia mesta (z
plochy cca 960 ha - približne od 60 tisíc obyvateľov) do kmeňovej stoky A 1800/2250 pri
Strážove a touto na SČOV do Horného Hričova.
Oddelená kanalizácia má zabudované 2 zberače: jeden po ľavom brehu Váhu a druhý po
pravom brehu Váhu. Hlavný zberač, ozn. „O“, priemeru 1500-1200 mm, napojený zatiaľ
provizórne do kmeňovej stoky „A“ pri Strážove a vedený po ľavom brehu Váhu až
k Celulózke, odvádza odpadové vody z východného priemyselného pásma závodov
Chemicelulózy, PCHZ, Sloveny, Depa SŽ a ďalších závodov, Budatín a vo výhľade i odpadové
vody oddelených kanalizácií obcí pravého brehu povodia Váhu a Kysuce. Zberač, ozn. OC-1,
zaústený pri Strážove do hlavného zberača „O“ a vedený po pravom brehu Rajčianky,
odvádza odpadové vody oddelenej kanalizácie sídliska Solinky a Hájik I.
Zásobovanie teplom
Zásobovanie teplom je v území mesta Žilina riešené jednak sústavou centralizovaného
zásobovania teplom (zdroj Žilinská teplárenská., a. s., Žilina) a sústavou decentralizovaného
zásobovania teplom z blokových zdrojov tepla (sídliskové kotolne) a z lokálnych zdrojov
tepla.
Popis napojenia stavby na inžinierske siete je uvedený v kapitole II.8. V dosahu stavby sú
všetky potrebné siete.

3.6.3 Odpadové hospodárstvo
V naskladaní s odpadmi mesto Žilina postupuje v zmysle platnej legislatívy. Má schválenú
stratégiu odpadového hospodárstva do roku 2020 a POH. Nakladanie s odpadmi zahŕňa zber
odpadov, prepravu odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov. Tieto
činnosti sú v sídle zabezpečené oprávnenými osobami.
Pre zneškodňovanie komunálneho odpadu slúžila skládka TKO v Považskom Chlmci.
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Špeciálne zariadenie na zneškodňovanie odpadov je umiestnené vo VAS, s.r.o., ktorá
spracováva a zneškodňuje odpad živočíšneho pôvodu.
Špecifický odpad produkuje aj Tepláreň Žilina pri spaľovaní hnedého uhlia v teplárenských
kotloch. Vyprodukovaný popolček a škvara sú miešané s vodou a potrubím hydrozmesi
dopravované na odkalisko, umiestnené na hranici k.ú. Bytčice a Rosiny.

3.7

REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH
V širšom území možnosti pre rekreáciu a turizmus vychádzajú z prírodných pôvodných,
nadobudnutých a civilizačných daností územia. Žilina je cieľom poznávacej turistiky
s mestskou pamiatkovou rezerváciou. V okolí sa nachádzajú viaceré strediská cestovného
ruchu, v ktorých medzi hlavné aktivity patria najmä zimné športy, zimná a letná turistika,
horolezectvo, vodné športy, paraglajding a návšteva kultúrnych pamiatok. V území sú
podmienky pre rybolov a poľovníctvo. Kúpeľné aktivity v okolí umožňujú najmä blízke
Rajecké Teplice. Priestor pre krátkodobú rekreáciu v pešej dostupnosti do 30 min. umožňuje
Dubeň, Straník, Vranie, Hradisko, Bánovská hora, Bôrik-Chrasť. Krátkodobú rekreáciu
v dostupnosti autom 15-30 min. umožňujú Javorníky, Strážovské vrchy, Kysucké vrchy, Malá
Lúčanská Fatra a NP Malá Fatra. Rekreačné prostredie pre dennú rekreáciu a aktívny oddych
poskytuje okolie vodných tokov (Váh, Kysuca, Rajčanka), najmä Hričovská priehrada na rieke
Váh, kde je rozvinutý rybolov, vodné športy a záhradkárčenie (lokalita Strážov a Považský
Chlmec). Na pravú stranu rieky Váh nadväzuje Dubeň - Straník so záhradkárskymi osadami a
lyžiarskym reálom v Zástraní. Straník má dobré podmienky na rekreovanie, turistiku,
lyžovanie a bezmotorové lietanie.
Športové vyžitie, relax a aktívny oddych v blízkom okolí posudzovanej lokality umožňuje
lesopark Chrasť (66 ha) s vybudovanou sieťou spevnených chodníkov a inštalovaným
“dreveným programom” pre detské hry a oddych a tiež športové objekty (plaváreň, ihriská,
tenisové kurty) nachádzajúce sa za plavárňou a pri internátoch Žilinskej univerzity. V dobrej
dostupnosti od priamo dotknutého územia sa nachádza aj Vodné dielo Žilina, ktoré poskytuje
možnosti pre pestovanie vodných športov, rybolovu, turistiky a cykloturistiky, korčuľovanie
a iné.

3.8

KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA
Kultúrno-historický potenciál mesta Žiliny je veľký. Objekty kultúrnohistorickej alebo
archeologickej povahy sa nachádzajú najmä v území Mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorú
tvorí historické jadro mesta.
Umiestnenie stavby a jej prevádzka neprichádza do styku s historickými pamiatkami Žiliny.

3.9

ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY ÚZEMIA, PALEONTOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ
A VÝZNAMNÉ GEOLOGICKÉ LOKALITY
Národné kultúrne pamiatky ako aj archeologické nálezy a náleziská odkryté aj neodkryté sú
chránené v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový
zákon), v znení neskorších predpisov.
Nakoľko ale v území nebol robený plošný archeologický prieskum je potrebné pri zemných
prácach postupovať v zmysle platnej legislatívy a v spolupráci s Krajským pamiatkovým
úradom v Žiline, nakoľko nie je vylúčené, že pri týchto prácach môžu byť odkryté nové dosiaľ
neznáme náleziská.
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SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

4.1

OVZDUŠIE
Stav ovzdušia v posudzovanom území je v súčasnosti ovplyvňovaný predovšetkým cestnou
dopravou.
Na celkovej imisnej situácii má podiel aj prenos znečistenia zo vzdialenejších zdrojov.
V okrese Žilina bolo ku koncu roka 2010 evidovaných 16 veľkých a 307 stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia. K najvýznamnejším zdrojom patrí Žilinská teplárenská a.s. a Dolvap
Varín.
V priľahlých obciach kvalitu ovzdušia nepriaznivo ovplyvňujú lokálne vykurovacie systémy,
využívajúce v značnej miere pevné palivá, čo sa odráža na nepriaznivej imisnej situácii vo
vykurovacom období. Narastá pritom podiel spaľovania dreva, čo sa prejavuje vo zvýšených
koncentráciách PM10. Problémom je aj časté spaľovanie odpadov zo záhrad a polí, ktoré sa
vyskytuje hlavne v jesennom a jarnom období.
Vývoj regionálneho emisného zaťaženia v okrese Žilina od roku 2000 možno na základe
údajov zverejnených v NEIS sledovať v nasledovnej tabuľke. Z tabuľky vyplýva, že od roku
2000 došlo k výraznému poklesu všetkých základných znečisťujúcich látok s výnimkou TOC
(prchavých organických látok), kde dochádza k významnému nárastu.

Tab. 9 Prehľad emisií znečisťujúcich látok v okrese Žilina (t/rok).
TZL

2000
683,455

2005
235,831

2008
190,356

2012
132,168

NOx

1206,49

666,727

621,063

547,993

CO

3113,74

3313,17

2004,55

200,861

TOC

34,424

59,879

318,048

468,532

SO2 1483,99 1599,80 1290,61
TZL - tuhé znečisťujúce látky
TOC - celkový organický uhlík
Zdroj: NEIS, www.air.sk

509,492

2013
156,234

2014
209,383

2015
144,534

2016
138,349

2017
128,589

555,661

501,525

405,755

312,115

282,954

1755,831

1786,940

201,299

156,870

159,275

460,621

462,229

350,798

479,627

510,970

443,795

450,293

487,082

275,495

210,004

Obr. 1 Vývoj emisií TZL v okrese Žilina
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Obr. 2 Vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia v Žilinskom kraji

Najväčším problémom kvality ovzdušia na Slovensku sa stalo v uplynulom období znečistenie
ovzdušia prachovými časticami. Vývoj tvorby emisií TZL od roku 2000 v okrese Žilina zo
stacionárnych zdrojov dokumentuje nasledovný obrázok. Z grafu možno sledovať významný
pokles priemyselných emisií, problémom zostáva intenzívna doprava, emisie TZL z lokálneho
vykurovania a sekundárna prašnosť z poľnohospodárskej činnosti, zemných prác a iných
odkrytých povrchov.
Vyhláška MŽP SR č. 214/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v prílohe č. 11 ustanovuje zoznam
aglomerácií a zón pre účely hodnotenia kvality ovzdušia. Územie Žilinského kraja bolo touto
vyhláškou vymedzené za zónu pre oxid siričitý, oxid dusičitý a oxidy dusíka, častice PM10,
častice PM2,5, benzén a oxid uhoľnatý.
Na území kraja boli vyčlenené 3 oblasti riadenia kvality ovzdušia (obr. 2), územie mesta Žiliny
je vymedzené ako oblasť riadenia kvality ovzdušia pre znečisťujúcu látku PM 10. Záujmové
územie okolia navrhovaného AO sa nachádza v tejto oblasti.
Z hľadiska rozptylu emisií prevládajú v Žilinskej kotline nepriaznivé veterné pomery.
Charakteristická je tu slabá veternosť s priemernou rýchlosťou vetra 1,3 m/s a výskytom
bezvetria až 60 %. Táto skutočnosť spôsobuje, že aj relatívne menšie zdroje exhalátov vedú
k zvýšenej úrovni znečistenia ovzdušia v prízemnej vrstve.
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V bližšom okolí posudzovanej lokality sa nenachádzajú ďalšie významnejšie zdroje
znečisťovania ovzdušia.

4.2

HLUK
Akustické pomery Žiliny sú určované predovšetkým mobilnými a stacionárnymi zdrojmi
hluku.
Mobilné zdroje sú automobily jazdiace predovšetkým po ceste na ul. Obchodná a Matice
Slovenskej a z ul. Vysokokoškolákov, ktorá obsluhuje o.i. aj celú obchodnú zónu.
Stacionárne zdroje hluku sú situované predovšetkým v komerčnej zóne, z ktorých dominuje
hypermarket Kaufland, Obi staršieho komerčného objektu oproti navrhovanej stavby. Jedná
sa o zariadenia vzduchotechniky a chladenia.

4.3

HORNINOVÉ PROSTREDIE
Z hľadiska možnosti aktivácie geodynamických javov je záujmové územie vzhľadom na jeho
sklonitosť klasifikované ako stabilné.

4.4

POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY
Povrchové vody
V blízkosti ani v širšom okolí posudzovanej lokality sa povrchové toky nevyskytujú, preto je
hodnotenie kvality vody v týchto tokoch irrelevantné.
Podzemné vody
Kvalita podzemných vôd v posudzovanej lokalite nebola skúmaná. Vzhľadom na súčasný
charakter využitia lokality nie je predpoklad kontaminácie vôd.

4.5

PÔDY
Prieskumy znečistenia pôd v záujmovom území neboli vykonané. Vzhľadom na charakter
doterajšej činnosti sa kontaminácia pôd škodlivými látkami neočakáva.

4.6

SKLÁDKY
Priamo v posudzovanej lokalite sa nenachádza žiadna koncentrovaná skládka odpadov.

4.7

RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO
Už sám charakter riešeného územia, hustota osídlenia, existencia dopravných trás a iné
antropogénne prejavy a aktivity nedávajú predpoklad existencie územne kvalitnej biote.
Napriek tomu posudzovaná lokalita patrí k plochám s rozvinutou verejnou zeleňou
s prevahou vzrastlej zelene.
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4.8

ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA A CELKOVÁ KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA PRE ČLOVEKA
Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická
a sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti ako aj
životné prostredie (ŽP). Vplyv znečisteného ŽP na zdravie ľudí je dosiaľ málo preskúmaný,
odzrkadľuje sa však najmä v ukazovateľoch ako sú stredná dĺžka života pri narodení, celková
úmrtnosť, dojčenská a novorodenecká úmrtnosť, počet rizikových tehotenstiev a počet
narodených s vrodenými a vývojovými vadami, štruktúra príčin smrti, počet alergických,
kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, stav hygienickej situácie, šírenie toxikománie,
alkoholizmu a fajčenia, stav pracovnej neschopnosti a invalidity, choroby z povolania
a profesionálne otravy.
Syntetickým ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných
pomerov je stredná dĺžka života, t.j. nádej na dožitie. Po roku 1991 pokles celkovej
úmrtnosti, ale najmä dojčenskej a novorodeneckej sa prejavil v predĺžení strednej dĺžky
života pri narodení.
Podľa ŠÚ SR priemerná stredná dĺžka života pri narodení v okrese Žilina za roky 2010 – 2014
bola u mužov 72,70 rokov a u žien 80,31 rokov. Vidieť pomerne vysoký rozdiel medzi výškou
dožitia sa u mužov a u žien Napriek uvedenému vývoju v poslednom období, úroveň
úmrtnosti obyvateľstva, najmä u mužov v strednom veku zostáva naďalej celospoločenským
problémom.
Pre demografický vývoj v SR je charakteristický dlhodobý pokles pôrodnosti aj v oblastiach
s doteraz priaznivou natalitou. Platí to aj pre Žilinský kraj i okres Žilina a jeho jednotlivé sídla.
K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické,
kultúrne, životné a pracovné podmienky patrí aj mortalita. Výška ukazovateľov celkovej
úmrtnosti závisí však nielen od uvedených podmienok, ale ju bezprostredne ovplyvňuje aj
veková štruktúra obyvateľstva. Hrubá miera úmrtnosti sa v SR stabilne udržiava v poslednom
desaťročí v rozpätí 9,6 až 10,0 úmrtí na 1 000 obyvateľov. V meste Žilina v roku 2014
zomrelo spolu 781 obyvateľov (úmrtnosť 9,62 ‰ ).

Tab.10 Vývoj úmrtnosti v Žilinskom kraji v rokoch 2003 – 2013
Rok
Počet zomretých
‰

2003
6 318
9,11

2004
6 399
9,22

2005
6 628
9,54

2006
6 623
9,53

2007
6 666
9,59

2008
6 800
9,77

2009
6 650
9,54

2010
6 585
9,43

2011
6 345
9,21

2012
6 469
9,38

2013
6 555
9,50

Zdroj: Vývoj obyvateľstva v SR a krajoch v r. 2013. ŠÚ SR, r. 2014

Úmrtnosť podľa príčin smrti, podobne ako v celej republike, tak aj v Žilinskom kraji, okrese
Žilina a v jeho jednotlivých sídlach dominuje úmrtnosť na ochorenia obehovej sústavy,
predovšetkým ischemické choroby srdca a nádorové ochorenia. Päť najčastejších príčin
smrti: kardiovaskulárne ochorenia, zhubné nádory, vonkajšie príčiny (poranenia, otravy,
vraždy, samovraždy a pod.), choroby dýchacej sústavy a ochorenia tráviacej sústavy, majú za
následok 93 - 95 percent všetkých úmrtí. Z porovnania štatistík za dlhšie obdobie je zrejmé,
že v štruktúre úmrtnosti podľa príčin smrti nedochádza v posledných rokoch v SR k
podstatným zmenám.
V roku 2014 zomrelo v Žilinskom kraji celkom 6 327 obyvateľov, z toho v dôsledku
nádorových ochorení 1 580 obyvateľov (24,97 % z celkových úmrtí) , v dôsledku chorôb
obehovej sústavy 3 157 (49,90 %) obyvateľov, v dôsledku chorôb dýchacej sústavy 249 (3,94
%) a v dôsledku chorôb tráviacej sústavy 363 (5,74 %) obyvateľov, V dôsledku vonkajších
zavinení zomrelo 354 (5,59 %) obyvateľov. Uvedená úmrtnosť na vybrané ukazovatele
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predstavovala v r. 2013 v Žilinskom kraji spolu cca 90,16 % zo všetkých úmrtí. Zbývajúce
percentá úmrtí pripadá na iné diagnózy V rámci SR je už dlhodobo zaznamenaný vzostup
alergických ochorení. (Zdroj: Počet zomretých na najčastejšie príčiny smrti podľa územia
trvalého bydliska. www.statistics.sk, Demografia).
Z charakteristiky zdrojov znečistenia životného prostredia, uvedenej v predchádzajúcich
kapitolách vyplýva, že na zdravotný stav obyvateľstva dotknutej oblasti môže vplývať
výraznejšie kvalita ovzdušia. Predovšetkým negatívne faktory dopravy a z činnosti tam
prítomných podnikov.
Celková kvalita životného prostredia pre človeka je však súhrnom kvalít jeho jednotlivých
zložiek. Priamy vplyv životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva (okrem havárií,
úrazov) je ťažko hodnotiť aj vzhľadom na to, že príčinnosť chorôb je multifaktoriálna a
výrazný podiel na chorobnosti má aj životný štýl, genetické faktory, úroveň zdravotníctva.
Taktiež v súčasnosti dostupné údaje neumožňujú dostatočne kvantitatívne určiť podiel
kontaminácie životného prostredia na vývoji zdravotného stavu. Vplyv životného prostredia
sa odhaduje na 15 - 20 %. V každom prípade ide o nezanedbateľnú zložku.

4.9

SYNTÉZA HODNOTENIA SÚČASNÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH
PROBLÉMOV POSUDZOVANEJ LOKALITY
Súčasný stav krajiny širšieho územia posudzovanej lokality navrhovanej činnosti je
ovplyvnený stresovými faktormi súvisiacimi s osídlením, obchodnými aktivitami, v širšom
území priemyslom a dopravou. Tieto sa prejavujú nielen ako bodové, líniové, či plošné zdroje
znečistenia, ale aj ako líniové bariéry vo vzťahu k migrácii živočíchov. Najvyššia intenzita
týchto stresových faktorov je viazaná na centrum mesta a hlavné komunikačné osi.
Samotná posudzovaná lokalita má zmiešanú obchodno – obytnú funkciu, ale dopravnou
záťažou čím patrí medzi výrazne environmentálne zaťažené územia.
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IV.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ČINNOSTI NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH
OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE

1.

POŽIADAVKY NA VSTUPY

1.1.

PÔDA
Pri výstavbe PD nedôjde k žiadnemu záberu poľnohospodárskej pôdy, nakoľko územie je
súčasťou zastavaného územia mesta Žilina a v katastri nehnuteľností je riešené územie
evidované ako ostatná plocha.

1.2

NÁROKY NA ZASTAVANÉ ÚZEMIE
Na ploche pre umiestnenie parkovacieho domu sa nenachádzajú žiadne stavebné objekty.
Z uvedeného dôvodu sa nepredpokladajú žiadne nároky na zastavaného územie.

1.3

VODA
Zásobovanie pitnou vodou PD s vonkajším ihriskom a zázemím bude zabezpečené
novonavrhovanou prípojkou pitnej vody na jestvujúcic verejný vodovod.
Potreba vody je vypočítaná podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo dňa 14. novembra 2006 a
na základe údajov stavebníka.
špecifická potreba vody: pre údržbu a upratovanie 60 l/os/deň - 4 osoby
priemerná denná potreba vody: Qp = 4 x 60 = 240 l/deň
maximálna denná potreba vody: Qdmax = 0,31 m3/deň
3
maximálna denná potreba vody: Qhmax = 0,055 m /hod.
maximálna ročná potreba vody: Qrmax = 81,12 m3/rok
Potreba požiarnej vody je vypočítaná na úroveň 25 l/s
Povinnosť :
 uzavrieť zmluvu s dodávateľom pitnej vody – SeVaK Žilina, a.s.

1.4

OSTATNÉ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Zdroj tepla
Parkovací dom nevyžaduje žiadne nároky na teplo, okrem vykurovania elektrickou energiou
prevádzkovej miestnosti údržby a WC.
Elektrická energia
Elektrická energia bude využívaná na osvetlenie parkovacieho domu, eletrických radiátorov
a nabíjacích boxov pre elektromobily. Osvetlenie bude navrhnuté tak, aby nedochádzalo
k svetelnému obťažovaniu priľahlých obytných domov.
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Inštalovaný príkon predstavuje cca 250 kW, presné parametre budú spracované v rámci
projektovej dokumentácie.

1.5

DOPRAVNÁ A INÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Vjazd do objektu je navrhovaný z ulíc Obchodná a Matice Slovenskej pomocou nových
prístupových komunikácii, pričom na vstupe do objektu bude osadená rampa. Po načítaní
karty bude umožnený prístup do objektu, v ktorom sa následne bude návštevník pohybovať
pomocou vytvoreného systému navigácie z tabúľ s označením. Jednotlivé podlažia budú mať
vytvorené číselné zóny. Spôsob napojenia na jestvujúcu cestnú sieť je znázornená na
nasledovných obrázkoch č. 3 a 4.
Prvý bod napojenia v mieste súčasného rovného úseku na miestnej komunikácií ulica
Obchodná a druhý bod napojenia na miestnej komunikácií ulica Matice Slovenskej. V prvom
aj druhom bode napojenia vzniknú nové stykové neriadené križovatky ďalej označované ako
K1 (styková križovatka na ulici Obchodná) a K2 (styková križovatka na ulici Matice
Slovenskej).
Spôsob napojenia na jestvujúcu cestnú sieť je znázornená na nasledovných obrázkoch č. 3
a 4.

Obr. 3 Napojenie parkovacieho domu z Obchodnej ulice, styková križovatka K1
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Obr. 4 Napojenie parkovacieho domu z ulice Matice Slovenskej, styková križovatka K2

Za účelom posúdenia dopravnej kapacity doktnutých križovatiek s Obchodnou ulicou a ulicou
Matice Slovenskej bola v 11/2018 spracovaná dokumentácia „Cestné napojenie novostavby
parkovacieho domu – Žilina Vlčince II na M.K. Ulica Obchdná a ulica Matice Slovenskej
v meste Žilina – Vlčince II“ – DAQE Slovakia, s.r.o. Žilina.
Z kapacitného posúdenia vyplýva, že navrhovaná styková neriadená križovatka (K1) miestna
komunikácia (MZ 8,/60) ulica Obchodná - miestna komunikácia (C3 MOU 5,5/30) a styková
neriadená križovatka (K2) miestna komunikácia (MZ 8,5/60) ulica Matice Slovenskej miestna komunikácia (C3 MOU 5,5/30) v meste Žilina – Vlčince II po dopravnom napojení
posudzovanej stavby kapacitne vyhovie v r. 2019 predpokladanému dopravnému zaťaženiu s
dostatočnou rezervou kapacity a priemerným časom čakania na oboch posudzovaných
križovatkách menším ako 20 s, čo zodpovedá stupňu kvality dopravy „B“. Stykové neriadené
križovatky K1 a K2 kapacitne vyhovejú aj pre predpokladanému zvýšenému dopravnému
zaťaženiu stanovenému prostredníctvom výhľadových koeficientov rastu dopravy výhľadový
roku 2039 a to pri zabezpečení funkčnej úrovne „B“ s časom čakania do 20 s. Uvedené
„posúdenie“ je prístupné u navrhovateľa.

1.6

NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY
Výstavbu parkovacieho domu a príslušných objektov bude realizovať vybraný dodávateľ,
disponujúci potrebnou kapacitou zamestnancov v požadovanej profesijnej skladbe. Za
súčasného stavu poznania nie je možné odhadnúť počet pracujúcich na stavbe.
Posudzovaná činnosť predstavuje výstavbu nového parkovacieho domu bez stálej obsluhy,
preto si navrhovaná stavba nevyžiada žiadne nové pracovné miesta. Zabezpečovanie údržby
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a upratovania sa budú pokrývať z jestvujúcich pracovných pozícií mesta Žilina v počte max. 4
osôb.

2

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

2.1.

ZDROJE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA
Stavba parkovacieho domu bude vplývať na ovzdušie v dvoch fázach:


počas výstavby



v priebehu prevádzkovania

a/ Počas výstavby budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové
vozidlá jednak výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty, emisiami
prepravovaných práškových stavebných materiálov (cement, omietkové zmesi, piesok,
ďalšie stavebné materiály) a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciach.
b/ Zdrojom znečisťovania ovzdušia v objektoch PD budú prejazdy motorových vozidiel
Výpočet emisií znečisťujúcich látok vychádza z intenzity dopravy, plynulosti dopravného
prúdu a z vývoja špecifických emisných faktorov.
Existencia spoľahlivých emisných faktorov je základným predpokladom pre výpočet emisií
z dopravy. Pre výpočet emisných faktorov bol použitý program MEFA v.13 1, ktorý sa pri
výpočtoch záväzne používa v Českej republike. Ako východiskový podklad pri tvorbe
programu bola využitá databáza HBEFA - „Handbook Emission Factors for Road Transport“.
Získané údaje boli ďalej doplnené s využitím ďalších zahraničných metodík (CORINAIR,
COPERT).
Program umožňuje výpočet univerzálnych emisných faktorov pre všetky základné kategórie
vozidiel rôznych emisných úrovní, pričom zohľadňuje tiež ďalšie zásadné vplyvy na hodnotu
emisných faktorov - rýchlosť jazdy, pozdĺžny sklon vozovky i starnutie motorových vozidiel.
Množstvo emisií znečisťujúcich látok produkovaných automobilovou dopravou zásadne
ovplyvňuje skladba vozového parku z hľadiska zastúpenia vozidiel podľa emisných
charakteristík. Tieto údaje ovplyvňujú výsledok emisného výpočtu v dôsledku značne
odlišných hodnôt merných emisií pri jednotlivých emisných kategóriách (EURO 0 - EURO 6).
Pri odhade skladby vozového parku sme sa opierali o výsledky prieskumov v ČR 2 a údajov
zverejnených Ministerstvom životného prostredia Českej republiky.
Pri osobných vozidlách program odlišuje emisné faktory pre benzínové a naftové motory. Pre
stanovenie emisného faktoru osobných vozidiel bol na základe konzultácie s pracovníkmi
Výskumného ústavu dopravného v Žiline stanovený podiel vozidiel benzín : nafta v pomere
65 : 35 %.
Z hľadiska plynulosti dopravy je pre pohyb po parkovisku charakteristický režimom Stop &
Go. Vzhľadom k tomu bola pre výpočet emisných faktorov použitá v zmysle metodiky MEFA
trieda plynulosti 10. Priemerná rýchlosť vozidiel bola uvažovaná 10 km/h.

1

Mobilní Emisní FAktory, verzia 2013
Zjištění aktuální dynamické skladby vozového parku na silniční síti v ČR a jeho emisních parametrů v roce 2010 (Atem,
2010)
2
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Tab. 11 Uvažované emisné faktory osobných motorových vozidiel
Rýchlosť [km/hod]
10

CO [g/km]
3,698

NOx [g/km]
0,260

Výpočet emisií
Výpočet emisií z jednotlivých podlaží bol založený na základe vstupov o intenzite dopravy,
dĺžke trasy a emisných faktorov. Hmotnostný tok emisií bol na základe týchto vstupov
stanovený nasledovne:
NOx
CO

0,0112 kg/h
0,1573 kg/h

Na základe vypočítaných množstiev predpokladaných emisií z cestnej dopravy súvisiacej
s navrhovaným PD možno konštatovať, že pri navrhovanej kapacite parkoviska a obrátkovosti vozidiel bude vplyv na kvalitu ovzdušia v okolí posudzovanej stavby minimálny.
Podrobnejšie údaje sú uvedené v rozptylovej štúdii, ktorá tvorí prílohu č. 3 tohto zámeru. Na
základe zhodnotenia príspevkov vypočítaných koncentrácií znečisťujúcich látok z prevádzky
parkoacieho domu konštatujeme, že vypočítané koncentrácie sú hlboko pod limitnými
hodnotami. Príspevok zvýšenia imisnej záťaže z titulu prevádzky parkovacieho domu oproti
súčasnosti možno klasifikovať ako mierny.
Najvyššie krátkodobé príspevky ku koncentráciám NO2 v špičkovej hodine dosiahnu 4,72
µg/m3, čo je 2,3 % limitu. Prekročenie limitnej hodnoty pre krátkodobú koncentráciu NO2 tak
nie je pravdepodobné ani v kumulatívnom stave.
Koncentrácie oxidu uhoľnatého sa vzhľadom na vysoký imisný limit javia z hľadiska vplyvov
3
na zdravie ľudí ako bezproblémové. Limit pre CO 10 000 µg/m je o dva rády vyšší ako pre
krátkodobé koncentrácie NO2. Maximálne 8-hodinové koncentrácie príspevku CO boli
vypočítané v hodnote 5,4 µg/m3, čo je 0,05 % limitu.
Z uvedeného vyplýva, že limitná hodnota nemôže byť prekročená ani v kumulovanom stave,
3
pri pôsobení ostatných zdrojov, pri hodnote pozadia 2 200 μg/m .
Maximálne príspevky k 24-hodinovým koncentráciám PM10 dosahujú 0,36 μg/m3, čo je 0,7 %
limitu. Znamená to, že prekročenie limitnej hodnoty pre 24-hodinovú koncentráciu PM10 sa
nepredpokladá ani v kumulovanom stave.
Príspevky k priemerným ročným koncentráciám PM10 sú ešte nižšie - maximá v okolí
3
navrhovanej činnosti dosahujú hodnotu 0,1 µg/m , čo je 0,25 % limitu. Prípustná hodnota
3
pre priemerné ročné koncentrácie PM10 40 µg/m teda nebude prekročená ani
v kumulovanom stave, po pripočítaní hodnoty regionálneho pozadia 30 μg/m 3.
Na záver treba uviesť, že uvedené koncentrácie znečisťujúcich látok zodpovedajú
nepriaznivým rozptylovým podmienkam, v kategórii C1. Za bežných podmienok budú tieto
koncentrácie nižšie.
Na základe výsledkov rozptylovej štúdie možno konštatovať, že prevádzka stavby nezaťaží
nadmerne ovzdušie v okolí a nebude predstavovať zdravotné riziko pre okolité obyvateľstvo.
Predmet posudzovania spĺňa požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi
predpismi vo veci ochrany ovzdušia.
Výstavbou parkovacieho domu nedôjde k vzniku nového zdroja znečisťovania ovzdušia,
pretože objekt nebude vykurovaný. Vykurovanie sa plánuje iba v miestnosti údržby a WC
prostredníctvom elektrických radiátorov.
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ODPADOVÉ VODY
Prevádzkou PD budú vznikať:
-

-

vody z jednotlivých podlaží navrhovaného objektu budú odvodnené do žľabov
s prirodzeným odparom vody.
dažďové vody z prístupových komunikácií pre vstupom do PD budú odvádzané vo
východnej časti do vsakovacieho pásu, v západnej časti na verejnú komunikáciu na ul.
Obchodná.
dažďové vody zo strechy parkovacieho domu – uvedené vody budú odvádzadzané
strešnými zvodmi do vsakovacieho systému
splaškové vody z WC a umývadla budú odvádzané samostatnou kanalizačnou prípojkou
do verejnej kanalizácie. Množstvo splaškových vôd bolo vypočítané v objeme 81,12
3
m /rok

Veľkosť odtoku z parkovacích plôch a komunikácií - Q = cca 46,8 l/s

2.3

ODPADY
Počas výstavby parkovacieho domu vzniknú nasledovné druhy odpadov:
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú
pri výstavbe a prevádzke posudzovanej činnosti druhy odpadov, zaradené do kategórie
nebezpečných odpadov (N) a ostatných odpadov (O). Ich prehľad uvádzame v tab. 12-13.

Tab.12 Vznikajúce druhy odpadov počas výstavby PD
p.č.
1

Katal.číslo
08 01 11

2
3
4
5
6

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 10
15 02 02

7
9

17 01 01
17 01 07

10
11
12
13
14
15

17 02 01
17 02 03
17 04 05
17 05 06
17 04 07
17 04 11

Názov odpadu
Odpadové farby a laky obsahujúce nebezpečné organické
rozpúšťadlá
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z dreva
Obaly obsahujúce nebezpečné zvyšky látok
Absorbenty
handry,
filtre
inak
nešpecifikované
kontaminované nebezpečnými látkami
Betón
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako
uvedené v 170106
Drevo
Plasty
železo a oceľ
Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505
Zmiešané kovy
Káble iné ako uvedené v 17 04 10

Kategória
N
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O

Odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti, ktoré nie je možné zhodnotiť, môžu byť
zneškodnené na blízkej skládke nie nebezpečných odpadov. V prípade, že výkopová zemina
bude využitá v priestoroch stavby (vyrovnanie terénu) manipulácia s ňou nespadá pod zákon
79/2015 Z.z. o odpadoch.
Odpadový papier, plasty, stavebné železo sa budú zhodnocovať odpovedajúcim spôsobom –
recykláciou prostredníctvom oprávnených osôb. Nebezpečné odpady sa budú počas výstavby
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uskladňovať v špeciálnych kontajneroch a priebežne sa budú likvidovať oprávnenou
organizáciou.
Počas prevádzky PD môžu vzniknúť nasledovné druhy odpadov:
Tab.13 Odpady vznikajúce počas prevádzky
p.č.
1.
2.
3.

Katal.číslo
13 05 02
13 05 06
15 02 02

4.
5.
6.
7.

20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 03 01

Názov odpadu
Kaly z odlučovačov oleja z vody
Olej z odlučovačov oleja z vody
Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov
inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné
odevy kontaminované nebezpečnými látkami
Papier a lepenka
Sklo
Plasty
Zmesový komunálny odpad

Kategória
N
N
N

O
O
O
O

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového
hospodárstva (zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace predpisy), ktorá hlavné
ciele, limity a hierarchiu v odpadovom hospodárstve uvádza v §-6 zákona 79/2015 Z.z.
o odpadoch. V zásade sa požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo,
ako i odpady pripravovať na opätovné použitie, odpady recyklovať, zhodnocovať (aj
energeticky). Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí
a nepoškodzuje životné prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob
nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním
prípadne spaľovaním bez využitia energie by mal byť posledný spôsob, ako sa bude
s odpadmi nakladať.
Prvoradé úlohy pri zahájení prevádzky z pohľadu zabezpečenia odpadového hospodárstva
budú:
 zavedenie systému odpadového hospodárstva, oddelené zhromažďovanie vznikajúcich
odpadov
 uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou zabezpečujúcou odber a následné zhodnotenie
prípadne zneškodnenie odpadov
 viesť evidenciu vznikajúcich odpadov a v súlade s platnými predpismi, spracovať
a v termíne zaslať na príslušný úrad (OU OSŽP Žilina) ohlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním
Komunálny odpad (200301) bude zhromažďovaný v kontajneroch na KO a zneškodňovaný
v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina.
Okrem komunálneho odpadu sa budú oddelene zbierať aj zložky komunálneho odpadu
papier, sklo, plasty, obaly z kovov podľa VZN mesta Žilina.

2.4

HLUK A VIBRÁCIE
V súvislosti s výstavbou a prevádzkou PD je potrebné počítať s týmito zdrojmi hluku:
1. prejazdy vozidiel užívateľov parkovacieho domu
Hluk z cestnej dopravy predstavuje dominantný problém z hľadiska ochrany zdravia
obyvateľstva. Hlavným zdrojom hlukovej záťaže je cestná doprava na Obchodnej ulici a ulici
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Matice Slovenskej, ktoré sú jednými z hlavných komunikačných osí sídliska Vlčince. Podružný
význam má doprava vo vnútroblokoch ulice T. Vansovej.
Pre účely zhodnotenia vplyvu hluku na vonkajšie prostredie mesta Žilina v danej lokalite bola
spracovaná hluková štúdia, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto zámeru. Zhodnotenie vplyvu na
vonkajšie prostredie je uvedené v kapitole IV.3.3.1.

2.5

ZDROJ ŽIARENIA, TEPLA A ZÁPACHU
Charakter a zameranie navrhovanej činnosti nie je zdrojom žiarenia ani zápachu do
vonkajšieho prostredia.

2.6

INÉ OČAKÁVANÉ VPLYVY, VYVOLANÉ INVESTÍCIE
Vyvolané investície sa realizáciou posudzovanej činnosti predpokladajú v rozsahu
nasledovných preložiek:
- preložka vodovodu
- preložka podzemných telefónnych káblov
- preložka VN kábla
- preložka plynovodu

3

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOV NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

3.1

POSÚDENIE VPLYVOV NA OBYVATEĽSTVO
V rámci hodnotenia vplyvov samostatne vyhodnocujeme vplyvy výstavby areálu a vplyvy
počas prevádzky, a to tak negatívne, ako aj pozitívne.

Vplyvy počas výstavby
Vplyvy obdobia výstavby predstavujú predovšetkým zvýšenú hlukovú záťaž a prašnosť, ktorú
budú pociťovať priamo obyvatelia obytnej zóny panelových domov na ulici T. Vansovej, príp.
na Piešťanskej ulici. Ovplyvnenie obyvateľov priľahlých objektov je závislé od tempa výstavby
PD. Z hľadiska intenzity vplyvu sú kritické práce spojené so zakladaním PD. Tieto práce sú
spojené s presunom a manipuláciou s výkopovou zeminou, betonárskymi prácami, ako aj
prácami vo vnútorných priestoroch. V danom prípade je potrebné zaviazať dodávateľa stavby
na prísne dodržiavanie opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov výstavby ako
z hľadiska použitých stavebných techník tak aj z hľadiska dodržiavania času vymedzeného pre
stavebné práce (napr. vylúčiť práce počas noci, dní pracovného pokoja a pod.).
Časovo možno obdobie s najvýraznejším pôsobením vplyvov stavebnej činnosti ohraničiť na
obdobie maximálne niekoľko mesiacov.
K priaznivým vplyvom obdobia výstavby patrí vytvorenie pracovných príležitostí v dodávateľských subjektoch.
Vplyvy počas prevádzky
K výstavbe predmetnej stavby sa pristupuje v záujme zvýšenia životnej úrovne obyvateľstva
a riešenia jedného z najakútnejších problémov – zvýšenia parkovacích kapacít na sídlisku
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Vlčince a odľahčenie od statickej dopravy na miestnych komunikáciách. V tomto ohľade je
výstavba PD nesporným pozitívom z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo.
Tak ako každá iná ľudská aktivita zameraná na zvýšenie komfortu života, prináša aj
posudzovaná prevádzka PD so sebou niektoré negatívne stránky. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že posudzovaná stavba rieši veľmi nepriaznivú situáciu s parkovacími miestami
na sídlisku Vlčince a teda nebude generovať novú dopravu, ale bude sústrediť súčasnú
dopravu na jedno miesto. Z toho dôvodu dôjde k určitej koncentrácii vplyvov na predmetnú
lokalitu z iných miest sídliska Vlčince. Tento je spojený s tvorbou hluku a emisií v danom
území. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že tieto prejavy sú registrované aj
v súčasnosti. Jedná sa o pomerne exponované územie pri jednej z hlavných miestnych
komunikácií.
V lokalite nevznikne žiadny zdroj znečisťovania ovzdušia – objekt PD nebude vykurovaný
a odvedenie produkovaných emisií z motorových vozidiel bude prirodzeným vetraním.
Vzhľadom k tomu, že parkovací dom budú využívať vozidlá parkujúce v rámci sídliska Vlčince
nepredpokladáme zhoršenie kvality ovzdušia z titulu prejazdov motorových vozidiel.
Z predikcie šírenia sa hluku počas prevádzky technických a technologických zariadení
a mobilných zdrojov v rámci areálu PD vyplýva, že nie je predpoklad na prekračovanie
prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov pre najbližšie chránené objekty bývania ani pre
jeden časový interval. Vypočítané hodnoty sú podlimitné, s maximom na úrovni max 46,1
dB(A) pre denný čas a 39,6 dB(A) pre nočný čas. Pre priemerne zdravého jedinca sú uvedené
hodnoty hluku vzhľadom na súčasné hlukové zaťaženie ťažko rozpoznateľné. Toto
konštatovanie platí iba pre emisie z hluku súvisiaceho z posudzovanej stavby. Teoretický
prírastok po uvedenený do prevádzky v porovnaní so súčasným stavom predstavuje hodnotu
pod 0,1 dB.
Prijateľnosť činnosti
Z pohľadu bývajúceho obyvateľstva možno očakávať negatívne ohlasy najmä počas výstavby
nakoľko počas tejto etapy sú nepriaznivé vplyvy najvýraznejšie. Na druhej strane svojím
zameraním sa jedná o stavbu s akceptovatľným vplyvom na životné prostredie a najmä
v podmienkach sídliska Vlčince sa jedná o jeden z najvážnejších problémov. Podstatnú úlohu
bude zohrávať celkové osadenie objektu do územia, jeho architektonické riešenie a najmä
sadové úpravy posudzovanej lokality, vzhľadom ku skutočnosti, že v súčasnosti je lokalita
nezastavaná s vyvinutou vzrastlou vegetáciou, ktorá okrem estetickej funkciu plní
protihlukovú a protiprašnú funkciu.
Uvedená lokalita je v rámci platného ÚPN mesta Žilina určená pre výstavbu hromadných
garáží.

3.2

PRÍRODNÉ PROSTREDIE

Reliéf a horninové prostredie
Plocha vyčlenená pre PD sa nachádza v mierne svahovitom teréne a zakladanie objektu si
vyžiada väčšie presuny zeminy. Vzhľadom na skutočnosť, že PD bude vybudované nižšie ako
je súčasná úroveň, predpokladáme prebytok zeminy, ktorý bude vybilancovaný vo vyššom
stupni projektovej prípravy. Časť z tejto zeminy bude využitá pre spätné terénne úpravy,
zvyšok bude umiestnený na skládku nie nebezpečného odpadu, resp. na vopred určené
terénne úpravy. Podrobná bilancia výkopových prác bude uvedená v projekte pre stavebné
povolenie, kde bude navrhnuté aj následné použitie prebytku výkopovej zeminy.
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Vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu
Vplyvy počas výstavby
Vzhľadom k tomu, že stavba bude realizovaná mimo akýchkoľvek povrchových tokov
ohrozenie ich kvality nepredpokladáme ani v prípade havárie stavebných a dopravných
mechanizmov.
Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných vôd v období výstavby pripadajú do úvahy úniky
látok zo stavebných a dopravných mechanizmov, vrátane potenciálnych havarijných únikov.
Pokiaľ dôjde k úniku ropných látok do podložia, je nutné kontaminovanú zeminu ihneď
vyťažiť a uložiť do nepriepustnej nádoby (kontajnerov). Pri malých úkapoch možno previesť
dekontamináciu vapexom alebo iným absorpčným materiálom.
Vplyvy počas prevádzky
Vplyvy na kvalitu povrchových a podzemných vôd počas prevádzky parkovacieho domu
súvisia s produkciou odpadových vôd. Ako bolo už vyššie uvedené, povrchové toky sa ani
v širšom území nenachádzajú a preto ich priame ohrozenie je vylúčené.
Prevádzkou posudzovaných stavieb budú vznikať zrážkové vody zo striech a spevnených
plôch a malé množstvo splaškových odpadových vôd.
Splaškové odpadové vody budú odvádzané novonavrhovanou kanalizačnou prípojkou do
verejnej kanalizácie. Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané do vsakovacieho
systému. vody z parkovacích plôch parkovacieho domu budú odvedené do žľabov
s prirodzeným odparom.
Vzhľadom na riešenie odvádzania odpadových vôd z posudzovaného priestoru nepredpokladáme žiadne negatívne vplyvy na kvalitu a množstvo povrchových a podzemných vôd.
Vzhľadom na priestorové podmienky a geologické pomery pozitívne hodnotíme spôsob
odvádzania dažďových vôd prostredníctvom vsakovacieho systému, čím sa zabraňuje
odvádzaniu vody z územia, znižuje sa tým prípadný deficit vody v lokálnom merítku.
Prípadné úniky pohonných, resp. prevádzkových kvapalín budú riešené prostredníctvom
havarijných prostriedkov, ktoré budú umiestnené v prevádzkovej miestnosti PD.
Ovzdušie
Vplyvy počas výstavby

Tieto vplyvy sú časovo obmedzené a sú spojené predovšetkým so zvýšeným pohybom
nákladných automobilov a stavebných mechanizmov. Sprievodným javom stavebnej činnosti
môže byť zvýšená prašnosť a tvorba emisií. Táto sa bude prejavovať jednak v samotnom
mieste výstavby a jednak na prístupových komunikáciách.
Tieto vplyvy sa budú eliminovať používaním vozidiel v dobrom technickom stave
a s pravidelnými emisnými kontrolami, obmedzeným používaním cementu a ďalších
práškových zmesí, dovozom betónu domiešavačmi z externých veľkokapacitných výrobných
jednotiek. Imisie z pohybu dopravných prostriedkov sa budú obmedzovať pravidelným
čistením kolies vozidiel od nánosov blata a čistením prístupovej komunikácie.
Vplyvy počas prevádzky
Ako sme uviedli v časti 2.3.1 realizáciou navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj
znečisťovania. Prevádzkové miestnosti budú vykurované elektricky. Emisie z dopravy na
parkovisku sú nízke, navýšenie emisií znečisťujúclich látok z cestnej dopravy nebude
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dramatické a koncentrácie znečisťujúcich látok produkovaných z navrhované PD budú hlboko
pod limitné hodnoty.
Pôda
V súvislosti s výstavbou PD nedôjde k žiadnemu záberu poľnohospodárskej pôdy, nakoľko
celé riešené územie sa nachádza v zastavanom území mesta Žilina.
Fauna a flóra
Realizácia zámeru nebude mať vzhľadom na mestský charakter územia významnejší vplyv na
druhy fauny a flóry. V riešenom území neboli identifikované ani biotopy európskeho
a národného významu. Lokalita je však v súčasnosti tvorená trávnatou plochou s početnými
vzrastlými drevinami, ktoré okrem estetickej funkcie zohrávajú aj izolačnú funkciu voči
priľahlým komunikáciám na ul. Obchodná a Matice Slovenskej. V lokalite sa nachádza cca 80
ks drevín a 32 ks krovín, z ktorých bude vplyvom výstavby PD 30 drevín a 24 krovín
odstránených a nahradených novou vegetáciou, ktorá bude súčasťou navrhovanej
architektúry posudzovanej stavby.
Chránené územia
Realizáciou zámeru nebudú dotknuté žiadne záujmy ochrany prírody nakoľko do riešeného
územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo prvkov národnej príp.
európskej sústavy chránených území. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v platnom znení tu platí I. stupeň ochrany.
Chránené stromy
V záujmovom území sa chránené stromy nenachádzajú a tak nebudú výstavbou dotknuté.
Územný systém ekologickej stability
Posudzovaná činnosť sa nachádza mimo prvky ÚSES vyčlenené v rámci mesta Žilina
a nepredstavuje pre ne žiadne riziko.
Krajina a scenéria
Výstavbou nového PD dôjde k významnej zmene funkcie lokality ako aj jej scenérie. Trávnatá
plocha s náletovými drevinami a krovinami sa zmení z veľkej časti na zastavanú plochu PD.
Z tohto pojhľadu sa jedná o významný zásah do mikroúzemia, nakoľko vzrastlá zeleň okrem
estetickej funkcie plnila aj izolačnú funkciu voči vplyvom dopravy na ul. Matice Slovenskej
a Obchodnej. Vegetačné úpravy areálu budú okrem trávnatého porastu doplnené o vzrastlú
drevinnú zeleň, aby sa čo najviac zmiernil negatívny vizuálny vplyv spevnených plôch.
Okrem toho bude strecha PD riešená ako vegetačná – znížená časť strechy so zvrastlou
zeleňou, zvýšená časť strechy zatrávnená.

3.3

VPLYVY NA URBÁNNY KOMPLEX

Priemysel a služby
Vplyv na priemysel nepredpokladáme, lokalita je mimo priemyselných aktivít mesta Žilina.
Pre oblasť služieb má posudzovaná stavba pozitívny vplyv, nakoľko okrem parkovacích
kapacít poskytuje priestor pre športové vyžitie rôzneho druhu.
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Doprava
Parkovací dom bude mať jednoznačne pozitívny vplyv na dopravu v daneju časti sídliska
Vlčince, nakoľko čiastočne uvoľní priľahlé komunikácie, ktoré sú využívané na parkovanie
a zvýši kapacitu parkovaích plôch, ktorých je na Vlčinciach akútny nedostatok. Plánovanie
výstavby sídliska Vlčince nebolo dimenzované na rapídny nárast automobilov v posledných
dvoch dekádach.
Archeologické lokality
V súčasnosti nie je známe, že by sa na lokalite vyskytovali archeologické lokality.

4

HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK
Vplyvy na zdravie obyvateľstva sa môžu prejaviť pri dlhodobých expozíciách obyvateľstva
koncentráciám, ktoré prekračujú povolený hygienický limit.
Na základe identifikovaných vplyvov a výsledkov hlukového posúdenia možno konštatovať,
že z pohľadu hodnotenej činnosti nedôjde k nadlimitným expozíciám okolitého obyvateľstva,
budúcich užívateľov stavby, jeho návštevníkov objektu navrhovaného PD.
Prevádzkou navrhovanej činnosti vzhľadom na jej funkčné a technické riešenie nebudú
vznikať z jej prevádzky odpadové látky takého charakteru a zloženia, ktoré by mohli mať
negatívny dopad na zdravotný stav budúcich obyvateľov, návštevníkov, riešeného územia,
ako aj súčasného okolitého obyvateľstva.
Z uvedeného vyplýva, že prevádzka PD nebude pre okolité obyvateľstvo predstavovať
riziko z hľadiska ohrozenia zdravia.

5

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA
CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Navrhovaná činnosť, ktorá bude situovaná v západnej časti časti mesta Žilina nezasahuje
priamo do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území v zmysle zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Rovnako územie nie je súčasťou navrhovaných chránených vtáčích území, území európskeho
významu, území zaradených do Natury 2000.
Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti
a nezasahuje do pásma ochrany využívaných vodných zdrojov. Vzhľadom na odkanalizovanie
celého areálu sa negatívne vplyvy neočakávajú.

6

POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI
A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA
Sumárne zhodnotenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a rozloženia časového
pôsobenia na obdobie výstavby a prevádzky sme posúdili verbálne numerickou stupnicou
(tzv. rating systém).
Jednotlivým indikátorom sme prideľovali bodové hodnoty, pričom bola použitá škála od + 5
(pozitívny vplyv) do - 5 (negatívny vplyv). Krajné hodnoty možno považovať za extrémne,
mimoriadneho významu. Kritériám sme priraďovali relatívne hodnoty, vyjadrujúce mieru
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vplyvu v porovnaní s týmito extrémnymi hodnotami. Tam, kde to bolo možné, sa pri
hodnotení kritérií porovnával rozdiel oproti súčasnému stavu, resp. nulovému variantu.
Body boli prideľované na základe nasledovnej škály verbálnej významnosti:
0

minimálny až zanedbateľný vplyv

1

vplyv mierny, lokálny, krátkodobý, eliminovateľný dostupnými prostriedkami,
minimálny rozdiel voči súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom
variante

2

vplyv stredného významu, s dlhou dobou pôsobenia, zmierniteľný dostupnými
prostriedkami, badateľný rozdiel voči súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri
nulovom variante

3

významný vplyv, s dlhodobým pôsobením na malom území alebo krátko-dobým
pôsobením na väčšom území, zmierniteľný ochrannými opatreniami, podstatný
rozdiel oproti súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante

4

veľmi významný vplyv, zásah veľkého územia, zmierniteľný náročnými prostriedkami
alebo kompenzáciami, rozdiel oproti súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri
nulovom variante je veľmi výrazný

5

vplyv extrémneho významu, s dlhodobým a územne rozsiahlym pôsobením,
význame zhoršujúci (alebo zlepšujúci) súčasný stav územia, zmierňujúce opatrenia sú
technicky nerealizovateľné alebo mimoriadne náročné.

V nasledujúcom hodnotení je symbolom – označený vplyv irelevantný a symbolom * vplyv
potenciálny, napr. vplyv v prípade havárie.
Tab.14 Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti
Ukazovateľ

Pohoda
a kvalita
života
Zdravotné
riziká

Horninové
prostredie
Ovzdušie
Povrchové
vody
Podzemné
vody
Pôda
Biota

Vplyv
Vplyvy na obyvateľstvo
Kvalita obytného prostredia
Bariérový vplyv
Ovplyvnenie scenérie krajiny
Ponuka pracovných príležitostí v dotknutej obci
Hluk
Emisie
Vibrácie
Vplyvy na prírodné prostredie a chránené územia
Ovplyvnenie ložísk surovín
Narušenie stability horninového prostredia
Znečistenie horninového prostredia
Ovplyvnenie kvality ovzdušia
Mikroklimatické zmeny
Ovplyvnenie kvality povrchových vôd
Ovplyvnenie režimu povrchových vôd
Ovplyvnenie kvality podzemných vôd
Ovplyvnenie režimu podzemných vôd
Záber pôd
Mechanická degradácia a kontaminácia pôd
Erózia pôd
Výrub a výsadba stromovej a krovinnej vegetacie
Ovplyvnenie vzácnych biotopov
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Hodnotenie
Výstavba Prevádzka
-2
0
-1
+1
-2
-2
-1

-1
0
-1
0
-1
-1
0

-1 *
-1
0
0
-1*
0
0
0
0
-2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Ukazovateľ

Chránené
územia

Súlad s ÚPD
Priemysel
a služby
Rekreácia
a cest. ruch
Poľnohospodárstvo
Lesné
hospodárstvo
Vodné
hospodárstvo
Odpadové
hospodárstvo
Dopravná a
iná
infraštruktúra
Kultúrne
pamiatky

Vplyv
Ovplyvnenie migrácie
Vplyvy na ÚSES
Veľkoplošné a maloplošné chránené územia
Chránené druhy
Chránené stromy
Územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Chránené vodohospodárske oblasti
Ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych a termálnych vôd
Vplyvy na urbánny komplex a využitie krajiny
Súlad realizácie zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou
Obmedzovanie alebo rozvoj priemyselnej výroby a služieb
Zásah do priemyselných areálov
Obmedzovanie alebo rozvoj rekreácie a cestovného ruchu
Zásah do areálov rekreácie a športu
Záber poľnohospodárskej pôdy
Vplyv na poľnohospodársku produkciu
Zásah do poľnohospodárskych areálov
Delenie honov
Kontaminácia poľnohospodárskych pôd
Záber plôch lesnej pôdy
Vplyv na hospodársku úpravu lesa
Vplyv na vodné stavby
Vplyv na ochranné pásma vodných zdrojov
Vplyv na zariadenia odpadového hospodárstva
Tvorba odpadov
Zaťaženosť miestnych komunikácií
Obmedzovanie dopravy v dôsledku výstavby hodnotenej činnosti
Vplyvy na inžinierske siete v území
Vplyvy na kultúrne pamiatky, architektúru sidla
Vplyvy na archeologické náleziská

KAPITOLA IV

Hodnotenie
Výstavba Prevádzka
0
0
0
0
+1
0
-1
-1
-1
-1
0
0

+1
+1
-1
-1
0
0
0
0

Prehľad relevantných kľúčových právnych predpisov, ktoré sme zohľadnili pri hodnotení
vplyvov navrhovanej činnosti
§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
§ Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch
§ Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
§ Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení zmien a doplnkov zákona a prislúchajúcimi vykonávacími vyhláškami
§ Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
§ Vyhláška MŽP SR č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia
§ Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia
§ Nariadenie vlády SR č. 549/2007 Z. z. o ochrane ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
§ Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon)
v znení neskorších predpisov
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§ Vyhláška MŽP SR č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s
nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení
mimoriadneho zhoršenia vôd
§ NV SR 269/2010 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
§ Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
§ Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny
§ Zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

7

PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE
Výstavba parkovacieho domu v k.ú. mesta Žilina nebude mať vplyv na životné prostredie
presahujúci štátne hranice.

8

VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY
S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V DOTKNUTOM ÚZEMÍ
Na základe komplexnej analýzy nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli
spôsobiť vplyvy životné prostredie v dotknutom území v súvislosti s realizáciou činnosti.

9

RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU ČINNOSTI
Na základe analýzy vplyvov výstavby a prevádzky neočakávame pri bežnej prevádzke
významné nepredvídané riziká, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť životné
prostredie.
Vzhľadom na stavebné a technicko-bezpečnostné zabezpečenie navrhovanej činnosti, ako aj
jej prevádzkové podmienky v stave štandardnej prevádzky, možno konštatovať, že budú v
maximálnej miere eliminované riziká vzniku prevádzkových nehôd, havárii, mimoriadnych
udalostí s možnými nepriaznivými vplyvmi na zdravie človeka a okolité ŽP.
Jediným závažným rizikom stavby je vznik požiaru vo vnútorných priestoroch parkovacieho
domu, v tej súvislosti bude projekt posúdený aj zo strany protipožiarnej ochrany.

10

ZMIERŇUJÚCE OPATRENIA
Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov výstavby a prevádzky parkovacieho domu
v Žiline vyplýva, že v ďalšom procese prípravy a realizácie bude potrebné vykonať niektoré
opatrenia z hľadiska prevencie a minimalizácie negatívnych účinkov činnosti na životné
prostredie. V rámci jednotlivých zložiek navrhujeme:

Opatrenia počas výstavby


výstavbu realizovať tak, aby boli prístupové komunikácie na stavenisko prejazdné;



v predstihu vytvoriť podmienky pre realizáciu opatrení proti prašnosti (postrekový
systém) a tiež opatrenia proti výjazdu vozidiel so zablatenými pneumatikami (napr.
brod);
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výstavbu organizovať tak, aby boli minimalizované vplyvy hluku a prašnosti na okolitú
zónu. Stavbu vykonávať iba v pracovných dňoch, maximálne do 20.00 hod, príp.
v sobotu max. do 14.00 hod.;



vzhľadom na rozsah stavby vykonať opatrenia pre bezpečnosť verejnosti hlavne detí
založené na oplotení celého areálu, ktoré by plnilo sčasti aj protihlukovú a protiemisnú
funkciu;



pred začiatkom prác je potrebné vytýčiť všetky existujúce siete v dotknutom území. Je
potrebné dodržať všetky ochranné pásma inžinierskych sietí (križovania, súbehy);



počas suchého obdobia zabezpečiť polievanie staveniska a jeho okolia, aby sa zabránilo
zvýšenej prašnosti na okolité objekty;



pravidelne čistiť prístupové komunikácie na stavenisko; pri výjazde vozidiel na verejnú
komunikáciu musia byť vozidlá očistené;



skladovanie prašných stavebných materiálov minimalizovať, napr. dovozom betónu
domiešavačmi z externých veľkokapacitných výrobných jednotiek.

Ochrana vôd


dôsledne dodržiavať intervaly čistenia plôch v parkovacom dome, min. 1 x týždenne;

Odpadové hospodárstvo


zaviesť efektívny separovaný zber využiteľných odpadov;

Biota

11



dôsledne dodržať návrhy pre vegetačné úpravy areálu najmä pri výsadbe vzrastlej
drevinnej zelene;



vegetačné úpravy prispôsobiť základnej funkcii lokality pod číslom 2.49.ZBI/03 - Zeleň
izolačná a ekostabilizačná;



architektonicky upraviť fasády PD, aby v čo najmenšej miere rušivo pôsobila v okolitej
obytnej zástavbe (napr. úprava fasády popínavými rastlinami a pod.)

POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA, AK BY SA ČINNOSŤ
NEREALIZOVALA (NULOVÝ VARIANT)
Nulový variant znamená stav, keby sa činnosť v danom území nezrealizovala. V prípade
posudzovanej stavby by nedošlo k záberu nevyužívanej plochy a naďalej by sa vyvýjala
vegetácia bez akýchkoľvek zásahov so základnou údržbou. Taktiež by nedošlo k zvýšeniu
podielu zastavaných plôch. Takýto scenár je v blízkej budúcnosti málo pravdepodobný,
pretože v zmysle platného ÚPN mesta Žilina je lokalita určená pre hromadné garáže. Skôr či
neskôr by lokalita bola zastavaná podobnými aktivitami nakoľko sa jedná o akútny problém,
ktorý v podmienkach sídliska Vlčince narastá až do neriešiteľnej situácie.
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POSÚDENIE SÚLADU ČINNOSTI S ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTAMI
V meste Žilina bol schválený územný plán uznesením Mestského zastupiteľstva č. 15/2012
dňa 20.02.2012, s jeho záväznými časťami vyhlásenými všeobecne záväzným nariadením č.
4/2012; UPD bola od jeho spracovania 5x doplňovaná.
Záujmové územie je podľa smernej časti územného plánu mesta Žilina vedené v základnej
funkcii pod číslom 2.49.ZBI/03: Zeleň izolačná a ekostabilizačná s s doplnkovou funkciou:
detské ihriská, pešie chodníky, drobná architektúra. Zmenami a doplnkami ÚPN č. 5 bola ako
prípustná funkcia zaradená novostavby, prístavby, nadstavby a stavebné úpravy hromadných
garáží. území verejnej zelene je možné umiestňovať hromadné garáže (zastavaná plocha +
komunikácie) max. 10% plochy funkčnopriestorovej jednotky a zriaďovať funkcie, ktoré
dopĺňajú jej funkciu relaxačného priestoru. Medzi takéto funkcie patria: odpočinkové plochy
s drobnou architektúrou, výtvarné diela, detské ihriská a podobné, ktoré nepotláčajú
základnú funkciu. Tiež zariadenia pešej dopravy a technické vybavenie.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že navrhovaná činnosť je v súlade s platným ÚPN
mesta Žilina.

Obr. 5 Výsek z územného plánu mesta Žilina

posudzovaná
lokalita
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ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH
OKRUHOV PROBLÉMOV
Účelom posudzovanej činnosti je zrealizovanie novostavby parkovacieho domu na sídlisku
Vlčince, ktoré trpí nedostatkom voľných parkovacích miest pre tamojších obyvateľov.
Súčasťou stavby bude doplnenie mobiliáru pre peších a cyklistov, vrátane chráneného
parkovania bicyklov. Jedná sa o nevýrobný objekt.
Celková zastavaná plocha objektu je 2998,42 m2. Súčasťou areálu bude 300 nových
parkovacích stání v parkovacom dome s jedným podzemným a tromi nadzemnými
podlažiami. Celková úžitková plocha parkovacieho domu predstavuje 9576,9 m2.
Pozemok sa nachádza vo východnej časti mesta Žilina, na západnom okraji sídliska Vlčince.
Priestor pre parkovací dom je vymedzený voľnou plochou s vzrastlou zeleňou medzi ulicami
Obchodná, Matice Slovenskej a Terézie Vansovej. Lokalita je v súčasnosti nezastavaná,
nachádza sa na viacero vzrastlých stromov a krovinnej vegetácie. Najbližšie obytné domy sa
nachádzajú v okruhu od 25 do 50 m, v susedstve sa nachádza objekty rôznych komerčných
služieb.
Základné údaje o stavbe
zastavaná plocha objektom PD:
úžitková plocha PD:
z toho 01.PP:
01.NP:
02.NP:
03.NP:
počet parkovacích miest:

2998,42 m2
9576,9 m2
2892,0 m2
2881,9 m2
1901,5 m2
1901,5 m2
300

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je činnosť
zaradená do kapitoly 9 – infraštruktúra:
a) položka 16 projekty rozvoja obcí vrátane b/ statickej dopravy od 100 do 500 stojísk je
zaradená do časti B – zisťovacie konanie
V rámci spracovania zámeru boli posúdené vplyvy výstavby a prevádzky uvažovanej stavby,
a to tak pozitívne, ako aj negatívne. Pozitívnym vplyvom je vytvorenie podmienok pre nové
parkovacie možnosti na sídlisku Vlčince, keďže táto časť mesta Žilina trpí nedostatkom
parkovacích kapacít. V zmysle platného ÚPN mesta Žilina je daná lokalita určená pre
hromadné parkovanie.
Z negatívnych vplyvov možno za dominantné označiť nasledovné:
 zvýšenie podielu spevnených plôch na úkor nezastavanej plochy so vzrastlou zeleňou
 zvýšenie hluku a prašnosti počas výstavby
 vyššia tvorba odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku
Vyššie uvedené negatíva boli v zámere popísané a bolo načrtnuté riešenie vzniknutých
problémových stavov.
Celkovo možno konštatovať, že posudzovaná činnosť svojím charakterom nepredstavuje
riziko pre okolité prostredie. Rizikovejšia je iba etapa výstavby, ktorá je sprevádzaná
zvýšeným hlukom zo stavebnej činnosti a prašnosťou počas suchého obdobia. Pre začlenenie
objektu v rámci obytného priestoru sídliska Vlčince odporúčame zamerať sa na
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architektonické riešenie objektu so zvýraznením vegetačných úprav okolia, ale aj samotného
objektu (doplnenie vertikálnej zelene na fasády priľahlé ku obytným domom).
Na základe vykonaného zhodnotenia odporúčame ukončiť proces EIA v štádiu zisťovacieho
konania. Ďalšie aktivity z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhujeme
posunúť do etapy poprojektovej analýzy. Pri tejto sa odporúčame zamerať na zistenie
reálnych hodnôt hluku od stacionárnych zdrojov po vybudovaní stavby (v rámci
kolaudačného rozhodnutia), kedy bude možné vykonať účinné opatrenia na minimalizovanie
vplyvov. V záujme vhodného zakomponovania nového objektu dôsledne dodržiavať návrhy
ozelenenia areálu, ktoré okrem vizuálnej stránky má podiel na zmiernení vodných strát
spevnených plôch hlavne počas letných a suchých dní.
Súčasne odporúčame zapracovať do územného rozhodnutia návrh opatrení, uvedených
v kapitole IV.10.
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KAPITOLA V

POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH
OPTIMÁLNEHO VARIANTU
Zámer je predložený v jednom variante, navrhovateľ v zmysle § 22, ods. 6 zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podal príslušnému orgánu žiadosť
o upustenie od požiadavky variantného riešenia.
Žiadosť bola odôvodnená skutočnosťou, že umiestnenie navrhovaného parkovacieho domu
v predmetnom území je v súlade s rozvojovými zámermi mesta Žilina, ktorý tu uvažuje
s umiestnením hromadných garáží. Lokalizácia činnosti v rámci pozemku vychádza
z dispozičných podmienok a umiestnenie jednotlivých objektov je optimalizované z hľadiska
potrieb budúcich užívateľov, ako aj bývajúcich obyvateľov. Vzhľadom na tieto skutočnosti,
ako aj priestorové podmienky pozemku, boli by varianty umiestnenia objektu na pozemku
rovnocenné.
Hlavným zameraním činnosti je poskytovanie a uspokojenie potrieb pre nové parkovacie
kapacity, ktorých je na sídlisku Vlčince akútny nedostatok.

Porovnanie navrhovanej činnosti s nulovým variantom
Nulový variant predstavuje budúci stav, kedy by sa predmetná činnosť v danej lokalite
nerealizovala. Pri tomto stave by nedošlo k záberu voľnej plochy pre PD, ktorá je tvorená
trávnatou plochou s vyvinutým stromovým porastom. Esteticky v súčasnosti zapadá do
priľahlého obytného prostredia a vhodne izoluje priľahlé obytné domy od dopravy na
okolitých komunikáciách. Z tohto pohľadu je nulový variant pre bývajúce obyvateľstvo
vhodnejším riešením.
Jedná sa však viac menej o teoretický stav, nakoľko územie je v rámci rozvojových koncepcií
mesta pripravené pre rozvoj hromadného parkovania a uvedená lokalita je pre tento účel zo
strany mesta Žilina rezervovaná aj v územnom pláne. Zároveň je neustály dopyt po
dostatočných kapacitách parkovania na celom sídlisku Vlčince.
Predkladaný zámer je navrhovaný s cieľom poskytovania nových možností parkovania, ktoré
súvisia s rýchlym rozvojom automobilizmu v regióne.
Z hľadiska vplyvov na životné prostredie sa počíta iba s miernym rastom intenzity dopravy,
nakoľko parkovací dom budú využívať najmä užívatelia, ktorí parkujú v okolí navrhovanej
stavby už v súčasnosti. Teoreticky by sa mal uvoľniť priestor na priľahlých komunikáciách,
ktoré sa využívajú na parkovanie.
V porovnaní s nulovým variantom bude realizácia zámeru spojená s mierne zvýšenou
produkciou odpadových vôd a odpadov. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o nevýrobnú
činnosť, ďalšie zložky životného prostredia (ovzdušie, podzemná a povrchová voda)
navrhovaná činnosť nadmerne nezaťaží. Vplyvom prevádzky PD oproti súčasnosti očakávame
zanedbateľný nárast hlukovej záťaže v bezprostrednom okolí navrhovanej stavby.
Rovnako nedôjde ani k ovplyvneniu zdravotného stavu obyvateľstva, charakter činnosti nie je
rizikový.
Z pohľadu ochrany prírody sa v území nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani malo-plošné
chránené územia vyčlenené v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Platí tu prvý stupeň ochrany.
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KAPITOLA V

V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky chránené v zmysle zákona
č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
Na základe komplexného porovnania navrhovanej činnosti s nulovým variantom
odporúčame realizáciu zámeru ale iba za predpokladu dodržania podmienok a opatrení
uvedených v kapitole IV.10.

ENVICONSULT spol. s r.o. Žilina, tel. 041 - 7632 461, www.enviconsult.sk

47

Doplňujúce informácie k zámeru

KAPITOLA VII

VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU
1

ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA
VYPRACOVALA PRE ZÁMER ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH
MATERIÁLOV
Textové prílohy
1. Hluková štúdia
2. Rozptylová štúdia
Grafické prílohy: uvedené v kap. VI.
1. Situácia širších vzťahov
2. Koordinačná situácia
3. Rezy a pôdorysy
Výkresovú dokumentáciu spracovala projektová spoločnosť Structing, s.r.o. Kysucké Nové
Mesto.

2

ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV


Atlas krajiny, 2002, MŽP SR Bratislava a SAŽP Banská Bystrica.



Atlas SSR, 1980, vyd. SAV Bratislava a SÚG a K Bratislava.



Atlas slovenských miest. Mapa Slovakia Bratislava s.r.o. r. 2001.



Bilancia zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky k 1. januáru 1997, GEOFOND
Bratislava, 1997.



Bilancie pohybu obyvateľstva v SR podľa obcí. ŠÚ SR Bratislava, r. 2014.



Encyklopédia Slovenska. SAV Bratislava 1979.



Futták, J. et. al., 1966: Fytografické členenie Slovenska I. Veda, Vydavateľstvo SAV,
Bratislava.



Maheľ M., et.al., 1967: Regionálna geológia Slovenska.



Matula, M. - Hrašna, M., 1975: Inžinierskogeologické mapovanie a rajonizácia, VÚ-II-87/10, Geologický ústav PFUK Bratislava.



Mazúr E., Lukniš M., 1980: Základné geomorfologické členenie SR, SAV Bratislava.



Michalko, J.(ed.) et al. 1986: Geobotanická mapa ČSSR. Slovenská republika. Veda,
Bratislava, 162 pp.



Sčítanie ľudu, domov a bytov rok 2001. OO ŠÚ Bratislava r. 2001.



Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. ŠÚ SR Bratislava, r. 2012.



Zdravotnícke ročenky SR r. 2012. UZIŠ, Bratislava.



www.statistics.sk, www.infostat.sk , www.air.sk , www.upsvar.sk , www.zilina.sk ,
www.obce.info



Územný plán mesta Žilina, 2012.
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3

KAPITOLA VII

ZOZNAM VYŽIADANÝCH VYJADRENÍ A STANOVÍSK
Počas spracovania zámeru neboli vyžiadané žiadne stanoviská, resp. vyjadrenia dotknutých
orgánov. Zástupca investora a projektanta uskutočnil konzultácie na MsÚ Žilina so
zástupcami mesta.

4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE PRÍPRAVY
ZÁMERU A POSUDZOVANÍ JEHO PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV
V rámci prípravy investície spracovateľ zámeru konzultoval s investorom. Pri hodnotení
nulového stavu sme čerpali z dostupných podkladov mesta a z podkladov získaných z
oficiálnych webových stránok, z odbornej literatúry. Spracovateľ vykonal obhliadku územia,
fotodokumentáciu miesta a okolia plánovanej stavby.
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KAPITOLA VIII-IX

Potvrdenie správnosti údajov

VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU
V Žiline, 28.01. 2019

IX.

POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1

SPRACOVATELIA ZÁMERU

ENVICONSULT, spol. s r.o.
Obežná 7, 010 08 Žilina
Tel: 041 – 7632 461
e-mail: ec@enviconsult.sk
web: www.enviconsult.sk

Koordinátor úlohy:
Mgr. Peter Hujo
Riešiteľský kolektív:
RNDr. Ivan Pirman
Mgr. Peter Hujo
Mgr. Peter Kurjak, PhD.
RNDr. Dagmar Hullová
PhDr. Božena Pirmanová
Vibroakustika, s.r.o. – hluková štúdia

2

POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

RNDr. Anton Darnady
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mgr. Peter Fiabáne
-----––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ENVICONSULT spol. s r.o. - konateľ
za spracovateľov zámeru
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