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  OKRESNÝ ÚRAD BYTČA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámok 104, 014 01  Bytča

  Číslo spisu

OU-BY-OSZP-2022/000745-023

Bytča

15. 08. 2022

   

  Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania 

 

  Výrok
Okresný úrad Bytča, odbor  starostlivosti o životné prostredie  ako príslušný orgán štátnej správy  podľa § 5 zákona č. 
525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti  o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v spojení s  § 56 písm. b) zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon ) vydáva podľa § 7 ods. 5  cit. zákona na základe oznámenia o strategickom 
dokumente „Zmena a Doplnok č. 6 Územného plánu sídelného útvaru Bytča“, ktoré predložil obstarávateľ Mesto Bytča,   
so sídlom  Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča , IČO 00321 192  v zastúpení primátorom mesta  Ing. Miroslavom Minárčikom   
po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:     
  
Strategický dokument „Zmena a Doplnok č. 6 Územného plánu sídelného útvaru Bytča“ obstarávateľa Mesto Bytča, 
Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO 00312192, ktorý je územnoplánovacou dokumentáciou  podľa § 5 zákona č. 24/2006 
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a územnoplánovacou 
dokumentáciou podľa § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov   
  
sa nebude posudzovať 
  
podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. 
 

 

  Odôvodnenie
Obstarávateľ Mesto Bytča, Námestie SR 1/1,  014 01 Bytča, IČO 000321192, v zastúpení  primátorom mesta  Ing. 
Miroslavom Minárčikom predložil Okresnému úradu Bytča, odboru starostlivosti o životné prostredie  (ďalej len „OÚ Bytča, 
OSZP") podľa § 5 zákona  dňa 11. 07. 2022  oznámenie o strategickom dokumente „Zmena a Doplnok č. 6 Územného 
plánu sídelného útvaru Bytča „ (ďalej ZaD č. 6 ÚPN-SÚ Bytča)“.  
Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Zmena a Doplnok č. 6 Územného plánu sídelného útvaru Bytča“, 
existujúcej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Územný plán sídelného útvaru  Bytča.  
  
Dôvodom pre obstaranie Zmeny  a Doplnku č. 6 ÚPN-SÚ Bytča  bola potreba  úpravy  záväznej časti platného územného 
plánu v rámci schválených plôch.  
  
Platný územný plán sídelného útvaru Bytča  bol schválený  Uznesením Mestského  zastupiteľstva v Bytči č. 175/1998  zo 
dňa 11. 09. 1998, v znení schválených Zmien a Doplnkov  č. 1 až 5.  
  
Zmena a doplnok č. 6  ÚPN – SÚ Bytča  zahŕňajú nasledovné  hlavné ciele :  
• aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta  s atuálnymi predpismi a dokumentami,   
• spresniť reguláciu schválených plôch s funkciou bývania  v miestnej časti Hliník nad Váhom tak, aby umožňovala  
jednoznačný výklad  a nevznikali pochybnosti pri povoľovaní novej výstavby.  
  
Z vyššie uvedených dôvodov vyplynula pre Mesto Bytča  ako obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie, potreba 
aktualizácie Územného plánu sídelného útvaru    formou ZaD č. 6 ÚPN-SÚ Bytča .  
  
ZaD č. 6  ÚPN- SÚ Bytča  je  vypracovaná v súlade s ustanoveniami  § 11 a § 31   zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a s §17 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v členení na textovú a grafickú časť.   
  
Návrh Zmeny  a doplnku  č. 6  ÚPN – SÚ Bytča   je vypracovaný v nasledovnom rozsahu : Textová časť ZaD č. 6 ÚPN-SÚ 
Bytča : 
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y
  
a) základné údaje 
b) riešenie Zmeny a Doplnku územného plánu  
c) doplňujúce údaje 
d) dokladovú časť 
  
Zmena a Doplnok č. 6 ÚPN-SÚ Bytča nenavrhuje žiadne nové rozvojové plochy ani činnosti  a upravuje iba záväznú časť 
platného územného plánu v rámci schválených plôch.  
  
Uvažované variantné riešenia:  
  
 ZaD č. 6 ÚPN-SÚ Bytča   je  s poukazom na ustanovenia § 22  až 31 stavebného zákona  spracovaná  v  
jednovariantnom riešení.  
  
Vzťah k iným strategickým dokumentom : 
Pri schvaľovaní ZaD č. 6 ÚPN-SÚ Bytča bola rešpektovaná územnoplánovacia dokumentácia vyššieho stupňa – platný 
Územný plán Veľkého územného celku Žilinský kraj , platný Územný plán sídelného útvaru Bytča, platný Regionálny ÚSES, 
ako aj ďalšie strategické dokumenty súvisiace s riešeným územím. 
  
Základné údaje o predpokladaných  vplyvoch na životné prostredie     
Požiadavky na vstupy: 
- aktualizovať záväznú časť platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta s ohľadom na požiadavky obyvateľov 
miestnej časti Hliník nad Váhom a v súvislosti s aktualizáciou právnych predpisov a strategických dokumentov súvisiacich s 
riešeným územím 
- nenavrhovať žiadne nové rozvojové plochy a činnosti, ani zmeny funkčného využitia územia v zmysle platného ÚPN-
SÚ Bytča, ani zábery poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov  
- rešpektovať zásady ochrany prírody a tvorby krajiny, zásady ochrany kultúrnych a historických hodnôt a zásady  
ochrany životného prostredia 
  
Údaje o výstupoch: 
 Zmena a Doplnok č. 6 ÚPN-SÚ Bytča : 
- spresňuje v záväznej časti reguláciu schválených plôch s funkciou bývania v miestnej časti Hliník nad Váhom tak, aby 
v tomto území bolo možné realizovať iba novostavby rodinných domov, bez možnosti výstavby nových bytových domov 
- nahrádza v záväznej časti a vo Výkrese širších vzťahov ochranné pásma letiska Žilina aktuálnym znením 
- dopĺňa v záväznej časti aktualizáciu Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy z roku 2018 
- nenavrhuje žiadne nové rozvojové plochy a činnosti, ani zábery poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, ani  
nenavrhuje žiadnu zmenu funkčného využívania územia platného ÚPN-SÚ 
- rešpektuje regulatívy platného územného plánu v oblasti ochrany prírody, tvorby krajiny, ochrany kultúrnych a  
historických hodnôt a ochrany životného prostredia. 
  
Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 
Vzhľadom k tomu, že Zmena a Doplnok č. 6 ÚPN-SÚ Bytča nenavrhuje žiadne nové rozvojové plochy a upravuje iba 
záväznú časť platného územného plánu v rámci už schválených plôch je zrejmé, že strategický dokument nebude mať 
priame ani nepriame negatívne vplyvy na životné prostredie mesta, ani okolitých katastrálnych území. 
  
Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 
 Vzhľadom k tomu, že Zmena a Doplnok č. 6 ÚPN-SÚ Bytča nenavrhuje žiadne nové rozvojové plochy a upravuje iba 
záväznú časť platného územného plánu v rámci už schválených plôch je zrejmé, že uplatnenie strategického dokumentu 
nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia, ochrany prírody a tvorby krajiny a ochrany zdravia.  
  
Vplyvy na chránené územia: 
Celé riešené územie Zmeny a Doplnku č. 6 ÚPN-SÚ Bytča sa nachádza v prvom stupni ochrany podľa § 12 zákona NR SR č. 
543/2002 Z.z.. V riešenom území sa nenachádzajú veľkoplošné ani maloplošné chránené územia Národnej sústavy 
chránených území, ani Súvislá európska sústava chránených území NATURA 2000 – chránené vtáčie územia a navrhované 
územia európskeho významu. Riešené územia Zmeny a Doplnku nezasahuje do genofondových lokalít, biotopov, 
biokoridorov a biocentier. 
 Návrh Zmeny a Doplnku rešpektuje národné kultúrne pamiatky evidované v registri nehnuteľných kultúrnych  
pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR a evidované archeologické lokality.  
  
 V riešenom území sa nenachádzajú výhradné ložiská nerastných surovín s určeným dobývacím priestorom, výhradné 
ložiská nerastných surovín s určeným chráneným ložiskovým územím, ložiská nevyhradených nerastov ani určené 
prieskumné územia pre vyhradené nerasty. 
 Návrh Zmeny a Doplnku rešpektuje ochranné pásma vodných tokov, vodných zdrojov, ochranné pásmo CHVO  
Beskydy – Javorníky a ochranné pásma dopravnej a technickej infraštruktúry.  
Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že predmetný strategický dokument nebude mať vplyv na chránené územia. 
  
Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 
Uplatnenie strategického dokumentu nebude mať vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. 
  
Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2) písm. c) zmena strategického dokumentu uvedeného v ods. 1 
podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie  vykonal podľa § 7 
zákona. 
  
V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie   rozoslal oznámenie o strategickom 
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dokumente  podľa § 6, ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.  
Zároveň dokument zverejnil na webovom sídle https: ://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-6-upn-su-
bytca informáciu o začatí procesu zisťovacieho konania aj na webovom sídle a verejnej tabuli okresného úradu.  
  
V súlade s § 6 ods. 4  zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto 
subjekty, ktorých stanoviská predkladáme v skrátenej forme: 
  
1. Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, Odbor štátnej geologickej správy listom č.j.: 42514/2022   zo dňa 26. 07. 
2022  s  nasledovnými pripomienkami: 
a) V katastrálnom  území mesta Bytča    (ďalej len „predmetné územie“)  sa nachádza: 
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Hliník nad Váhom – Sihoť I – štrkopiesky a piesky (4483)“, ktoré využíva  
SLOVŠTRK, s.r.o., Bratislava, 
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Hliník nad Váhom – Sihoť II – stavebný kameň (4528)“, ktoré využíva  
SLOVŠTRK, s.r.o., Bratislava. 
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku. 
  
b). V predmetnom území je evidovaná upravená skládka tak, ako je zobrazená na priloženej mape. 
Ministerstvo odporúča uvedenú skládku odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 
c). V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované nasledovné 
environmentálne záťaže:  
I. 
Identifikátor EZ:   SK/EZ/BY/90 
Názov EZ:    BY (002) / Bytča - Hliník nad Váhom I 
Názov lokality:   Hliník nad Váhom I 
Stupeň priority:  EZ so strednou prioritou (K 35 - 65) 
Registrovaná ako:   A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
  
II. 
Identifikátor EZ:   SK/EZ/BY/89 
Názov EZ:    BY (001) / Bytča - bývalý areál SAD 
Názov lokality:   bývalý areál SAD 
Stupeň priority:  EZ s vysokou prioritou (K > 65) 
Registrovaná ako:   A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
  
III. 
Identifikátor EZ:   SK/EZ/BY/92 
Názov EZ:    BY (004) / Bytča - Hrabové I 
Názov lokality:   Hrabové I 
Stupeň priority:  EZ so strednou prioritou (K 35 - 65) 
Registrovaná ako:   A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
  
IV. 
Identifikátor EZ:   SK/EZ/BY/95 
Názov EZ:    BY (007) / Bytča - Veľká Bytča I 
Názov lokality:   Veľká Bytča I 
Stupeň priority:  EZ so strednou prioritou (K 35 - 65) 
Registrovaná ako:   A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
  
V. 
Identifikátor EZ:   SK/EZ/BY/93 
Názov EZ:    BY (005) / Bytča - KK NEFT - Bytča - Hrabové 
Názov lokality:   KK NEFT - Bytča – Hrabové 
Stupeň priority:  EZ s vysokou prioritou (K > 65) 
Registrovaná ako:   A Pravdepodobná environmentálna záťaž  
  
VI. 
Identifikátor EZ:   SK/EZ/BY/96 
Názov EZ:    BY (008) / Bytča - VURAL - prevádzka Hrabové 
Názov lokality:   VURAL - prevádzka Hrabové 
Stupeň priority:  EZ s vysokou prioritou (K > 65) 
Registrovaná ako:   A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
  
VII. 
Identifikátor EZ:   SK/EZ/BY/91 
Názov EZ:    BY (003) / Bytča - Hrabové - hnojisko 
Názov lokality:   Hrabové – hnojisko 
Stupeň priority:  EZ so strednou prioritou (K 35 - 65) 
Registrovaná ako:   A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
  
VIII. 
Identifikátor EZ:   SK/EZ/BY/108 
Názov EZ:    BY (020) / Predmier - skládka KO pri potoku 
Názov lokality:   skládka KO pri potoku 
Stupeň priority:  EZ so strednou prioritou (K 35 - 65) 
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Registrovaná ako:   A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
  
IX. 
Identifikátor EZ:   SK/EZ/BY/1159 
Názov EZ:    BY (001) / Bytča - ČS PHM Bytča 
Názov lokality:   ČS PHM Bytča 
Druh činnosti:   čerpacia stanica PHM 
Registrovaná ako:   C Sanovaná/rekultivovaná lokalita 
  
Pravdepodobná environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia. 
  
d). V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. 
Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. 
o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v  územnoplánovacej dokumentácii. 
  
V katastrálnom území mesta Bytča je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívneho zosuvu, potenciálneho 
zosuvu a stabilizovaného zosuvu. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. 
Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie 
antropogénne zásahy. 
  
 Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti  
územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky 
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 
(Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza 
Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie  o zaregistrovaných svahových 
deformáciách:http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv, http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a 
http://apl.geology.sk/atlassd/ 
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia území pre stavebné účely. 
  
e). Predmetné územie spadá do stredného až vysokého radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej  mape. 
Stredné a vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.  
f). Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického 
ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14. 
  
 Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 
ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia: 
a) výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia 
územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s 
výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. 
  
b) prítomnosť pravdepodobných environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia (hodnota K ≥ 65 podľa  
klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky 
stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a 
overiť geologickým prieskumom životného prostredia.  
  
c) stredné a vysoké radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného a  
vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 
  
2. Okresný  úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie listami OU-BY-OSZP-2022/000801-2/Cur  zo dňa 08. 08. 
2022 za úsek ŠSOH, s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní bez pripomienok. 
  
3. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva listom č.j.: OU-ZA-OOP6-2022/0636728-
2/SUR zo dňa 29. 07. 2022 nemá z hľadiska ochrany PP k ZaD č. 6 ÚPN-SÚ    pripomienky a strategický dokument  
nepožaduje posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006Z.z.  .   
  
4. Okresný  úrad  Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii listom č..: OU-ZA-OCDPK-2022/039480/2/ŠPA
zo dňa 09. 08. 2022 s nasledovnými požiadavkami: 
     a) rešpektovať aktuálny ÚPN VÚC Žilinského kraja 
     b) dopravné napojenia, navrhované cesty, cyklistické a pešie trasy, statickú dopravu  je potrebné riešiť v súlade s 
aktuálne platnými STN  a technickými predpismi 
     c) na ochranu diaľnice, ciest, miestnych ciest  a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného 
dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce rešpektovať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov  a vyhlášky č. 35/1984 Zb. , ktorou sa vykonáva zákon o 
pozemných komunikáciách   
      d) rešpektovať umiestnenie , funkciu , ochranné pásmo ako aj rozvojové zámery ciest I/10, II/507, III/2000 a III/2006  
       e) akékoľvek zámery vo vzťahu k cestám I/10, II/507, III/2000, a III/2006 je potrebné konzultovať  s ich správcami – 
Slovenskou správou ciest  a Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja  a rešpektovať v plnom rozsahu ich 
pripomienky uvedené v stanovisku 
  
5.Okresný  úrad  Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania listom č.. OÚ-ZA-OVBPI-
2022/036887 zo dňa 20. 07. 2022  požaduje v celom procese obstarávania  návrhu ZaD č. 6 ÚPN-SÚ Bytča dodržiavať 
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stavebný zákon v platnom znení, Vyhlášku MŽP SR č. 55/2001 Z.z. a postupovať podľa Metodických usmernení 
Ministerstva dopravy a výstavby SR. Nepožaduje strategický dokument  posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. .  
.  
6. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry listom č. SEMal-EL13/2-7-383/2022 zo dňa 25. 07. 2022 - Na 
území Slovenskej republiky sú umiestnené objekty a zariadenia vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe ministerstva 
obrany, ktoré v rámci svojej činnosti plnia úlohy na úseku obrany štátu. Z uvedeného dôvodu ministerstvo obrany označilo 
niektoré katastrálne územia na území Slovenska za záujmové z hľadiska zabezpečenia záujmov obrany štátu. Z rovnakého 
dôvodu vyšpecifikovalo tiež určité druhy stavieb, ktoré bez ohľadu na lokalitu výstavby označilo za záujmové stavby.   
Záujmové stavby a záujmové územia sú zverejnené na webovom sídle ministerstva obrany 
https://www.mosr.sk/vydavanie-stanovisk-mo-sr-k-civilnej-vystavbe/ a sú podľa potreby aktualizované. Tieto záujmové 
stavby a záujmové územia sú aj na území mesta Bytča.  
  
Na základe uvedeného Vás žiadame pri plánovaní priestorového usporiadania a funkčného využitia riešeného územia  
zachovať všetky vojenské objekty v riešenom území mesta, rešpektovať ich ochranné pásma a túto skutočnosť zohľadniť 
aj pri vypracovaní  ÚPN  mesta Bytča. Túto podmienku žiadame zapracovať do záväznej časti územného plánu.  
Pri prerokovaní návrhov územnoplánovacej dokumentácie v záujmových katastrálnych územiach vyžiadať vždy stanovisko 
ministerstva obrany. K umiestňovaniu a povoľovaniu záujmových stavieb alebo stavieb v záujmových katastrálnych 
územiach, zverejnených na webovom sídle ministerstva obrany (https://www.mosr.sk/vydavanie-stanovisk-mo-sr-k-
civilnej-vystavbe/), vždy vyžiadať stanovisko ministerstva obrany.“   
  
7. Dopravný  úrad Bratislava listom č. 17150/2022/rop-002/37071 zo dňa 19.07. 2022 – z hľadiska Dopravného   úradu  
neexistujú  žiadne vplyvy , ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené podrobnejši, teda  také, ktoré by mali 
byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z.z.  
8. Regionálny úrad verejného zdravia so sídlom v Žiline listom č. 2384/2022/HŽPZ zo dňa 20.07.2022 – vzhľadom na 
charakter, rozsah a činnosť navrhovanej stavb navrhujeme upustenie od vypracovania správy o hodnotení pre navrhovanú 
činnosť   v zmysle § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. 
9. Krajský pamiatkový úrad Žilina listom č. KPUZA-2022/15676-2/64064/LEH zo dňa 28.07.2022 – nepožadujeme , aby 
predložené oznámenie o strategickom dokumente bolo posudzované v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a upozorňuje.  
      Krajský pamiatkový úrad Žilina predložené oznámenie o strategickom dokumente  posúdil a uvádza, že  v oblasti 
záujmov chránených pamiatkovým zákonom je z hľadiska priamych   a nepriamych vplyvov na životné prostredie dotknutá 
oblasť ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva . Na ochranu pamiatkového fondu sa vzťahuje zákon č. 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Pri realizácii plánovaných stavebných alebo 
hospodárskych činnosti na riešených územiach v rámci návrhu  ZaD č. 6 ÚPN-SÚ Bytča je podľa § 30 ods. 4 zákona č. 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  a úprav potrebné osloviť Krajský pamiatkový 
úrad Žilina , ktorého záväzné stanovisko bude podkladom pre vydanie územného a stavebného povolenia , resp. pre 
rozhodnutie iných orgánov štátnej správy. Podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad v spolupráci s 
príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a nálezísk.    
       Krajský pamiatkový úrad Žilina vydáva záväzné stanoviská z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a sú 
záväznými stanoviskami podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov.  
      Vzhľadom na ochranu prípadných archeologických nálezov, nájdených mimo povoleného pamiatkového výskumu sa 
uplatňuje postup podľa § 40 ods. 2-3 pamiatkového zákona v spojitosti s § 127 ods. 1) a 2) zákona č.  50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  
       Podľa   § 40 ods. 2 pamiatkového zákona v spojitosti s § 127 ods. 1) a 2) zákona č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia , resp . narušenia archeologických nálezov počas 
stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu 
Žilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny  až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne 
spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať nevyhnutné opatrenia na 
záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu , znehodnoteniu, zničeniu  a odcudzeniu , pokiaľ o ňom stavebný
úrad  po dohode s krajským pamiatkovým úradom.Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona archeologický nález môže 
vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí ib oprávnená osoba metódami archeologického 
výskumu as podľa § 40 ods. 4  nález , ktorým je strelivo  alebo munícia pochádzajúca  spred roku 1946, môže vyzdvihnúť 
iba pyrotechnik Policajného zboru, ktorý je povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť do 30 dní od vyzdvihnutia 
nálezu oznámenie, oznámenie obsahuje    základné údaje o mieste nálezu , type nálezu a fotodokumentáciu nálezu.  
       V zmysle § 44a pamiatkového zákona záväzné stanoviská vydané podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí 
troch rokov odo dňa ich vydania strácajú platnosť , ak nedošlo k ich použitia na účel , pre ktorý sú určené.  
  
  10. Mesto Bytča  listom č. 14119/2022-VaŽP zo dňa 05. 08. 2022 Mesto Bytča v zákonnej lehote informovalo o zámere 
verejnosť, zo strany ktorej neboli vznesené žiadne požiadavky, resp. námietky a po oboznámení sa s predloženým  
zámerom nemá námietky. 
   
11. Obec Kotešová  listom č.: 471/117/2022 zo dňa 20. 07. 2015 bez pripomienok, verejnosť bola informovaná od 18. 07. – 
02. 08. 2022. 
  
12. Obec Predmier listom č. 168/2022 zo dňa 08.08. 2022 bez námietok, upovedomila verejnosť   od   18. 07. – 02. 08. 
2022. 
  
13. Obec Petrovice listom č.156/2022 zo dňa 10. 08. 2022 bez pripomienok, verejnosť bola informovaná v čase od 19. 07. – 
08. 08. 2022  
  
14. Obec Hlboké nad Váhom listom č. 77/2022/ SU03 zo dňa 09. 08. 2022 bez pripomienok. 
  
15. Obec Jablonové listom č. 179/2022 zo dňa 08. 08. 2022 nemá námietky a verejnosť bola informovaná od 18. 07. do 02. 
08. 2022. 
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16. Obec Veľké Rovné listom  č. 499-1/2022 Sv zo dňa 08. 08. 2022 bez pripomienok. 
  
17. Obec Hvozdnica listom č. OcÚ/608/2022 zo dňa 08. 08. 2022 bez pripomienok   
  
18 Obec Súľov- Hradná  listom č. 156/2022 zo dňa 08. 08. 2022 oboznámila verejnosť v čase od 19. 07. – 03. 08. 2022.  
  
Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, po prihliadnutí na kritériá stanovené zákonom, 
doručené stanoviská a význam očakávaných vplyvov na životné prostredie, dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych 
alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činností takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a 
strategický dokument ďalej posudzovať. Nepredpokladajú sa závažné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného 
prostredia za predpokladu dodržiavania všeobecne závažných právnych predpisov a opatrení vyplývajúcich z doručených 
stanovísk uvedených v tomto rozhodnutí.  
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie  ako príslušný orgán sa pri rozhodovaní zaoberal 
pripomienkami uvedenými v stanoviskách dotknutých orgánov a akceptoval ich opodstatnené požiadavky a pripomienky. 
  
V rámci zisťovacieho konania strategického dokumentu vyplynuli nasledovné všeobecné odporúčania:  
• rešpektovať riziká stavebného využitia (zosuvné a potenciálne zosuvné územia, stredné a vysoké radónové riziko,  
environmentálne záťaže)  
• rešpektovať ochranné pásma ciest 
• rešpektovať aktuálny ÚPN VÚC Žilinského kraja 
• Rešpektovať pripomienky správcu ciest vo vzťahu k cestám I/10, II/507, III/2000,  III/2006  a diaľnici D1 
• odstraňovať invázne druhy rastlín mechanickým spôsobom, vylúčiť akékoľvek používanie pesticídov, 
• dbať na ochranu jestvujúcej a navrhovanej zelene v zastavaných územiach obce a na rozhraní zastavaných a  
nezastavaných územiach mesta 
• zachovať všetky vojenské objekty v riešenom území mesta a  rešpektovať ich ochranné pásma 
• rešpektovať stanovisko Ministerstva obrany SR k umiestneniu a povoleniu záujmových stavieb, alebo stavieb v  
záujmových katastrálnych územiach   
  
V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Svoje pripomienky neuplatnili  Okresný 
úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS, ŠSOO,  ŠSOPaK,  Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o 
životné prostredie, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP kraja, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Žilina,
Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia,  Žilinský samosprávny kraj, 
Obec Štiavnik a  Obec Kolárovice v zákonom stanovenej lehote.  Zo strany dotknutej verejnosti neboli doručené žiadne 
písomné stanoviská. Počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu nikto nevyužil možnosť 
konzultácie podľa § 63 zákona EIA. 
  
Záver 
  
Okresný úrad Bytča,  odbor starostlivosti o životné prostredie  v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie 
strategického  dokumentu z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, 
najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na 
životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu.   
  
Dotknuté orgány štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania nepožadovali ďalšie posudzovanie a 
vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického dokumentu na úrovni zisťovacieho konania. 
  
Ak  sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa uvádza v strategickom dokumente, je 
ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v 
strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných 
predpisov. 
  
Na  základe výsledkov  zisťovacieho konania Okresný úrad Bytča,  odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
  
Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne upozornenia, ktoré sú zahrnuté vo 
vyššie uvedených stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií, a je potrebné ich zohľadniť v procese  schvaľovania  
„Zmena a Doplnok č. 6 ÚPN – SÚ Bytča  podľa osobitných predpisov.   
  
Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7  zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť 
spôsobom v mieste obvyklým. 
 

  Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, a 
preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  
  
 

 

 
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 38 Bytča, Slovenská republika
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtech Spanyola 27, 011 71 Žilina, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Bratislava, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra  351, 812 35 Bratislava,
Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúty, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové
Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Okresný úrad Žilina, odbor SŽP- oddelenie OP a vybraných zložiek kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská
republika
Okresný úrad Žilina, Odbor SŽP- oddelenie ŠVS a vybraných zložiek kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská
republika
Okresný úrad Žilina, odbor oprav. prosstriedkov , ref. pozemkový , Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča, Slovenská republika
Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok 104, 014 01 Bytča, Slovenská republika
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Okresný úrad Žilina, lesný a pozemkový odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie  19, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Obec Hvozdnica, Hvozdnica 39, 013 56 Hvozdnica, Slovenská republika
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika
Obec Jablonové, okres Bytča, Jablonové 92, 013 52 Jablonové, Slovenská republika
Obec Predmier, Predmier 55, 013 51 Predmier, Slovenská republika
Obec Súľov - Hradná, Súľov - Hradná 65, 013 52 Súľov-Hradná, Slovenská republika
Obec Hlboké nad Váhom, Hlboké nad Váhom 218, 014 01 Hlboké nad Váhom, Slovenská republika
Obec Kotešová, Kotešová 325, 013 61 Kotešová, Slovenská republika
Obec Veľké Rovné, Veľké Rovné 1621, 013 62 Veľké Rovné, Slovenská republika
Obec Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik, Slovenská republika
Obec Kolárovice, Kolárovice 389, 013 54 Kolárovice, Slovenská republika
Obec Petrovice, Petrovice 80, 013 53 Petrovice, Slovenská republika

Doručuje sa  
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