OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO
odbor starostlivosti o životné prostredie
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HRUŠTÍN
č. OU-NO-OSZP-2019/007441
vydané Okresným úradom v Námestove, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa
§14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI

1.

Názov
Obec Hruštín

2.

Identifikačné číslo
00314501

3.

Adresa sídla
Obec Hruštín
Kultúrna ul. č. 468/2
029 52 Hruštín

4.

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa
Mgr. František Škapec , starosta obce
Obec Hruštín
Ul. Kultúrna 468/2
0905203513
e-mail: ocuhrustin@stonline.sk

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
1.

Názov
Územný plán obce Hruštín

2.

Charakter

Územný plán obce Hruštín podľa § 4 odst. 1 zákona č. 24/20006 Z. z. v znení neskorších
predpisov patrí medzi strategické dokumenty, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov na
životné prostredie. Je to územnoplánovacia dokumentácia určujúca priestorové usporiadanie
1

a funkčné využívanie územia, ktorá stanovuje zásady jeho organizácie a vecnú a časovú
koordináciu činností v území.
3.

Hlavné ciele

Cieľom územného plánu obce Hruštín (ďalej len „územný plán“) je komplexné riešenie
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v rozsahu katastrálneho územia
Hruštín a katastrálneho územia časti Vaňovka, ako aj stanovenie zásad a regulatívov jeho
organizácie na základe vecnej a časovej koordinácie činností v území. Cieľom je zabezpečiť
vyvážený trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj s potrebou dlhodobého vytvárania
podmienok pre plnohodnotné uspokojovanie životných potrieb obyvateľov obce Hruštín a
docieliť vyváženú, životaschopnú štruktúru, zabezpečujúcu harmonický rozvoj územia a jeho
obyvateľov v záujme všeobecnej prosperity, ochrany a dodržania kvality životného prostredia
a v rámci širších súvislostí využiť optimálny potenciál riešeného územia. Dôležitou úlohou je
koordinácia rozvojových zámerov s požiadavkami ochrany prírody a krajiny. Koncept
územného plánu sa snaží navrhovať možnosti optimálneho využitia zdrojov a rezerv územia na
jeho najefektívnejší urbanistický rozvoj, pričom ciele rozvoja územia sa vzťahujú k
návrhovému obdobiu stanovenému do roku 2050 s I. etapou do r. 2025. Účelom je nahradiť
doterajší územný plán, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Hruštíne UZN č.
1/1994 zo dňa 18.2.1994 a k nemu bolo v nasledujúcich rokoch vyhotovených 11 zmien
a doplnkov. Z uvedeného dôvodu je pôvodný územný plán neprehľadný a zle čitateľný.
Ciele návrhu rozvoja územia sú:
- posúdiť opodstatnenosť doterajšieho urbanistického rozvoja obce a prehodnotiť
koncepciu založenú doterajšou ÚPN,
- navrhnúť komplexnú koncepciu rozvoja obce, revitalizovať zastavané územie obce
a rozšíriť plochy rekreácie a drobnej výroby,
- skvalitnenie životného prostredia a života v samotnej obci,
- navrhnúť optimálnu dopravnú a technickú infraštruktúru v území,
- definovať územno- priestorovú organizáciu sídla vychádzajúcu z princípov trvalo
udržateľného rozvoja, zohľadňujúcu požiadavky ochrany prírody a životného
prostredia, kultúrneho dedičstva ako aj ďalšie prírodné a územnotechnické limity,
- premietnuť súčasné a predpokladané rozvojové zámery obce do jej územnopriestorového potenciálu,
- stanovenie zásad a regulatív priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia a verejného technického vybavenia
ako aj ďalších zásad a regulatívov starostlivosti o životné prostredie, ochranu
kultúrneho dedičstva a využívania prírodných zdrojov, ochranu a tvorbu krajiny,
vytváranie a udržiavanie ekologickej stability.
4.

Stručný opis obsahu strategického dokumentu

Návrh konceptu územného plánu rieši funkčné a priestorové usporiadanie záujmového
územia, ktorým je katastrálne územie Hruštín s výmerou 3651,0172 ha z toho k.ú. miestnej
časti Vaňovka 44,6431 ha vo väzbe na širšie územie v súlade s nadradenou územnoplánovacou
dokumentáciou VÚC Žilinsky kraj. Riešené územie hraničí s katastrálnymi územiami Babín,
Zázrivá, Lomná, Oravský Podzámok, Vasiľov, Krušetnica a mesto Dolný Kubín.
Návrh strategického dokumentu určuje funkcie: obytnú, výrobnú, rekreačnú a športu
v nadväznosti na existujúcu zástavbu, dopravný systém a infraštruktúru obce. Taktiež stanovuje
územie bez predpokladu lokalizácie zástavby t.j. voľnú krajinu. Návrh počíta s harmonickým
rozvojom všetkých urbanistických funkcií v obci.
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Návrh záväznej časti územného plánu obsahuje vymedzenie verejnoprospešných stavieb,
ochranných pásiem, návrh regulatívov funkčného využitia pre jednotlivé funkcie, návrh zásad
a regulatívov pre bývanie, výrobu, rekreáciu, verejné dopravné a technické vybavenie územia,
starostlivosť o životné prostredie, ochranu prírody a ekologickú stabilitu krajiny.
Koncept riešenia ÚPN obce Hruštín má všetky potrebné náležitosti v zmysle zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ako aj uvedených vykonávacích
predpisov a poriadkov súčasne platnej legislatívy, Vyhlášky č.55/2011 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Dokument je členený na základné časti: textovú, tabuľkovú a grafickú.
A. Textová časť
 A1 Základné údaje
 A2 Riešenie územného plánu obce - Smerná časť
 A2.18 Návrh záväznej časti - Záväzná časť
B. Tabuľková časť
C. Grafická časť
č. 1 Výkres širších vzťahov
č. 2 Komplexný výkres priestorového a funkčného využitia, variant A k.ú. Hruštín
č. 2-1 Komplexný výkres priestorového a funkčného využitia, variant A k.ú. Vaňovka
č. 2a Komplexný výkres priestorového a funkčného využitia, variant B k.ú. Hruštín
č. 3 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia k.ú. Hruštín, k.ú. Vaňovka
č. 4 Výkres riešenia verejného technického vybavenia k.ú. Hruštín, k.ú. Vaňovka
č. 5 Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny, vrátane ÚSES k.ú. Hruštín, k.ú. Vaňovka
č. 6 Výkres záberov PP, variant k.ú. Hruštín, k.ú. Vaňovka
č. 6a Výkres záberov PP, variant B, k.ú. Hruštín, k.ú. Vaňovka
V záväznej časti návrhu územného plánu sú definované:













5.

Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania.
Zásady a regulatívy umiestnenia občianskej vybavenosti.
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia.
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia.
Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt.
Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie
ekologickej stability.
Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie.
Vymedzenie zastavaného územia obce.
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov.
Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania
pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny.
Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny.
Zoznam verejnoprospešných stavieb.
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

Vzťah k iným strategickým dokumentom

Návrh konceptu územného plánu bol spracovaný na základe nadradenej územnoplánovacej
dokumentácie, ktorou je Územný plán veľkého územného celku (ďalej len „ÚPN VÚC“)
Žilinský kraj v znení jeho nasledovných zmien a doplnkov č. 1 až 5.
Podkladom pre spracovanie bol Územný plán obce (sídelného útvaru) Hruštín schválený
v roku 1994, jeho následné zmeny a doplnky č. 1 až 11, Územný plán zóny Hruštín – Zábava
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schválený v roku 2009 a jeho následné zmeny a doplnky č. 1 schválené v roku 2015, použitá
bola územnoplánovacia dokumentácia susedných dotknutých obcí a rozvojové plány obce.
Zohľadnený v plnej miere bol aj generel cestovného ruchu Žilinského kraja z roku 2008. Zo
strategických dokumentov na národnej úrovni sa vychádzalo z Koncepcie územného rozvoja
Slovenska KURS 2001 a z Nariadenia č. 461/2011 Z. z. ktorými sa vyhlásili Zmeny a doplnky
záväznej časti KÚRS 2001.
III. OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA
1.

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania

Prípravné práce pre obstaranie novej územnoplánovacej dokumentácie obce sa začali v roku
2017 spracovaním Prieskumov a rozborov a vypracovaním Zadania pre územný plán obce
Hruštín, ktoré bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2018 zo dňa 23. 2. 2018.
Následne bol v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. a súvisiacej vyhlášky MŽP SR
č. 55/2001 Z. z. spracovaný Koncept územného plánu obce Hruštín (spracovateľ
architektonický ateliér GAM Ružomberok, Nám. A. Hlinku 27 – Ing. arch. Dávid Goč).
Územný plán obce Hruštín sa ako strategický dokument stal predmetom posudzovania vplyvov
na životné prostredie v zmysle §4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“).
Obstarávateľ Obec Hruštín predložila Okresnému úradu Námestovo, odboru starostlivosti
o životné prostredie (ďalej len „OÚ Námestovo“) podľa §5 ods. 1 zákona „Oznámenie
o vypracovaní strategického dokumentu Územný plán obce Hruštín“ (spracovateľ Ing. Arch.
Anna Gočová, Záhradná ul. č. 13, 03401 Ružomberok). OÚ Námestovo doručil oznámenie o
strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona dotknutým orgánom a dotknutým obciam. Na
základe oznámenia o strategickom dokumente a s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa
§ 6 ods. 6 zákona OÚ Námestovo po prerokovaní s dotknutým orgánom a s obstarávateľom
určil podľa § 8 zákona rozsah hodnotenia strategického dokumentu listom č. OU-NO-OSZP2018/001108 zo dňa 11. 6. 2018
Na základe určeného rozsahu hodnotenia bola v 2019 spracovaná správa o hodnotení
strategického dokumentu „Územný plán obce Hruštín“ (spracovateľ Ing. Arch. Blažena
Kováčová, Internátna 16, Banská Bystrica a Mgr. et. Mgr. Iveta Bohálová , Tatranská 7, Banská
Bystrica). Obec Hruštín ako obstarávateľ predložil správu o hodnotení OÚ Námestovo podľa
§ 9 ods. 5 a 6 zákona spolu s návrhom Územného plánu obce Hruštín - Koncept. Okresný úrad
zverejnil správu o hodnotení v zmysle § 10 zákona na webovom sídle MŽP SR a doručil na
zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam do 21 dní od jej doručenia, resp.
zverejnenia pre verejnosť. Dotknuté obce informovali občanov o konaní verejného
prerokovania správy o hodnotení strategického dokumentu oznamom na úradnej tabuli a na
webovej stránke obce.
Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce
Hruštín – Koncept“ sa konalo dňa 17. 04. 2019 na Obecnom úrade v Hruštíne za účasti
zástupcov obstarávateľa, spracovateľa správy o hodnotení a OÚ Námestovo.
V zmysle § 13 ods. 4 zákona OÚ Námestovo listom č. OU-NO-OSZP-2019/007441 zo dňa
16. 05. 2019 určil ako spracovateľa odborného posudku k strategickému dokumentu odborne
spôsobilú osobu Ing. Danku Gajdošovú, zapísanú v zozname odborne spôsobilých osôb na
posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod č. 557/2011/OEP. Odborný posudok bol
spracovaný a obstarávateľom doručený na OÚ Námestovo v súlade s § 13 ods. 5 až 9 zákona.
Na základe odborného posudku bolo podľa §14 ods. 1 zákona v súčinnosti s orgánom na
ochranu zdravia vypracované toto záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Územný
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plán obce Hruštín“. Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko z posúdenia strategického
dokumentu obstarávateľovi, schvaľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutým obciam
a zverejní ho na webovom sídle MŽP SR. Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko
v mieste obvyklým spôsobom.
2.

Orgán kompetentný na jeho prijatie
Obecné zastupiteľstvo v Hruštíne

3.

Druh prijatia, rozhodnutia

-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hruštíne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hruštín, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územnoplánovacej dokumentácie

4.

Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Správa o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len správa) bola vypracovaná v súlade
s § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov zhotoviteľom: Ing. Arch. Blažena
Kováčová, Internátna 16, Banská Bystrica a Mgr. et. Mgr. Iveta Bohálová , Tatranská 7, Banská
Bystrica v roku 2019. Správa je vypracovaná na základe rozsahu hodnotenia, ktorý bol určený
listom OÚ Námestovo. OU-NO-OSZP-2018/001108 zo dňa 11. 06. 2018. Správa je spracovaná
na veľmi vysokej odbornej úrovni, formálne aj vecne v zmysle osnovy podľa prílohy č.5.
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov. Ako podklad pre vypracovanie Správy o hodnotení slúžili jednotlivé stanoviská
uplatnené k oznámeniu o strategickom dokumente a rozsah hodnotenia stanovený Okresným
úradom Námestovo, odborom starostlivosti o životné prostredie. Správa o hodnotení
strategického dokumentu obsahuje podstatné informácie o charaktere strategického
dokumentu, základné informácie o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje
o predpokladaných vplyvoch navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie.
V správe sú prehľadne vyhodnotené predpokladané vplyvy jednotlivých variantov riešenia ich
vzájomné porovnanie a navrhnuté sú aj opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu
a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Hodnotenie strategického
dokumentu vychádza zo súčasných známych údajov o vstupoch a výstupoch jednotlivých
zložiek životného prostredia.
Možno konštatovať, že úplnosť zistenia vplyvov navrhovaného strategického
dokumentu na životné prostredie je dostatočná.
Po doplnení na základe pripomienok dotknutých subjektov a odborného posudku
predstavuje úplný a postačujúci podklad pre potreby environmentálneho posúdenia
strategického dokumentu.
5.

Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu

Listom OÚ Námestovo č. OU-NO-OSZP-2019/007441 zo dňa 16.5.2019 bol v zmysle § 13
ods. 4 zákona určený spracovateľ odborného posudku strategického dokumentu „Územný plán
obce Hruštín“. Spracovateľom je odborne spôsobilá osoba Ing. Danka Gajdošová, zapísaná
v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod č.
557/2011/OEP. Odborný posudok obsahuje hodnotenia v súlade § 13 ods. 8 a 9 zákona, jeho
súčasťou je návrh záverečného stanoviska k strategickému dokumentu. Cieľom posúdenia bolo:
- Vyhodnotenie úplnosti predloženej Správy o hodnotení strategického dokumentu.
- Vyhodnotenie stanovísk podľa §12 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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-

-

Vyhodnotenie úplnosti zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na
životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia.
Vyhodnotenie použitých metód hodnotenia a úplnosti vstupných informácií.
Vyhodnotenie variantov riešenia strategického dokumentu.
Vyhodnotenie návrhu opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých
vplyvov strategického dokumentu.
Na vypracovanie posudku mala spracovateľka k dispozícii tieto dokumenty:
Územný plán obce Hruštín – Koncept riešenia.
Správa o hodnotení strategického dokumentu ÚPN obce Hruštín.
Záznam z verejného prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu konaného
dňa 17. 04. 2019.
Stanoviská k Správe o hodnotení ktoré boli doručené Okresnému úradu Námestovo, odboru
starostlivosti o životné prostredie.
Doklady o zverejnení Správy o hodnotení strategického dokumentu v dotknutých obciach.

Z odborného posudku vyplynulo, že Správa o hodnotení je formálne spracovaná v štruktúre
podľa Prílohy č. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov. Posúdenie rozsahu a významnosti dopadu územného plánu na životné
prostredie a zdravie uvedené v správe o hodnotení je po doplnení na základe doručených
stanovísk postačujúce a úplné.
Odborný posudok vyhodnotil varianty riešenia uvedené v predloženom návrhu Konceptu
územného plánu a odporučil priaznivejší a environmentálne prijateľný variant na konečné
dopracovanie v Návrhu ÚPN obce. Za predpokladu doplnenia regulatívov záväznej časti
o niektoré odporúčania, ktoré vyplynuli z procesu posudzovania, sa konštatuje, že celkový
dopad schválenia územného plánu na zdravie obyvateľov a zložky životného prostredia bude
z hľadiska významnosti a rozsahu prijateľný a identifikované nepriaznivé vplyvy neprevýšia
trvalý a významný prínos, ktorý plynie z navrhovaného rozvoja pre obec a jej obyvateľov.
6.

Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie

K správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Hruštín - Koncept“ boli
doručené nasledovné stanoviská:
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie – list č. OU- NO-OSZP2019/007600 zo dňa 29. 03. 2019:
Orgán štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva súhlasí s predloženou Správou
o hodnotení strategického dokumentu bez pripomienok.
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie – list č. OU-NO-OSZP2019/007540 zo dňa 04. 04. 2019:
Okresný úrad Námestovo ako orgán štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy z hľadiska
ochrany vodných pomerov nemá námietky a pripomienky k Správe o hodnotení strategického
dokumentu.
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie – list č. OU-ZA –OSZP22019/018171/Gr zo dňa 09. 04. 2019:
Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné dodržať opatrenia uvedené v kap. C IV.
predloženej správy.
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Štátna ochrana prírody SR, správa CHKO Horná Orava – list č. CHKOHO /11-017/2019 zo
dňa 11. 04. 2019:
Žiadame do Správy o hodnotení zapracovať:
1. Doplniť do Výkresu ochrany prírody a tvorby krajiny a Komplexného výkresu presné
vymedzenie hraníc regulovaných plôch bývania, rekreácie, výroby. SKUEV0662
Vasiľovská hoľa, SKUEV0185 Pramene Hruštínky, SKUEV0661 Hruštínska hoľa
zakresliť ako osobitné regulované celky. K záväzným regulatívom pre tieto priestory
pridať nasledovné: vylúčiť akúkoľvek výstavbu, vylúčiť odvodnenie, vylúčiť zmenu
kultúr, vylúčiť zmenu drevinového zloženia.
2. Rekreačný priestor RU 04 Vasiľovská hoľa rozdeliť na dva regulované priestory. Jeden
regulovaný priestor bude v dolnej časti v mieste existujúcich chát a zariadení a druhý
regulovaný priestor bude pre dynamické aktivity. V záväzných regulatívoch pre
regulovaný priestor s dynamickými aktivitami zapracovať ako neprípustnú formu
funkčného využitie územia bývanie a výstavbu.
3. Verejnoprospešnú stavbu pre životné prostredie VS3.1.Hruštín – úprava toku Hruštínka
vylúčiť z územného plánu.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne – list č. A/2019/00795HŽP zo dňa 09. 04. 2019:
Správa o hodnotení strategického dokumentu ÚPN obce Hruštín rešpektuje zák. NR SR č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
a ďalšie zákony v oblasti verejného zdravotníctva.
Obvodný banský úrad Banská Bystrica – list č. 719-871/2019 zo dňa 10. 04. 2019:
Úrad nemá námietky a pripomienky k správe a strategickému dokumentu, nakoľko uvedeným
zámerom nie sú dotknuté záujmy ochrany nerastného bohatstva.
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – list č. OU-ZA –
OCDPK-2019/ 018709/2/POL zo dňa 16. 04. 2019:
Správu o hodnotení strategického dokumentu berieme na vedomie bez pripomienok.
Okresný úrad Námestovo odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – list č. OU-NOOCDPK--2019/008509-002 zo dňa 18. 04. 2019:
1. Cesta III/2283 Hruštín- Zábava bola rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby SR
vyradená z cestnej siete a prevedená do vlastníctva obce Hruštín ako miestna komunikácia.
Toto je potrebné zohľadniť v textovej časti Správy o hodnotení strategického dokumentu.
2. Rešpektovať záväznú časť ÚPN VÚC Žilinského samosprávneho kraja – preložka cesty
I/78 Oravský Podzámok – Oravská Polhora.
3. Doplniť cestné ochranné pásmo cesty III/2284 Vaňovka, ktoré je 20m od osi vozovky cesty
po obidvoch stranách cesty.
4. Opraviť v texte časť v súvislosti s informáciou o prepojení regiónov Orava – Kysuce.
Krajský pamiatkový úrad Žilina– list. č. KPUZA-2019/9828-3/32837/KUL zo dňa 26. 04.
2019:
Neuplatňujeme si žiadne požiadavky.
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany – list. č. CS SVP OZ PN 3689/2019/2
a CZ 13559/2019/220 zo dňa 29.4.2019:
Pri navrhovaní rozvojových lokalít, ktoré sa nachádzajú v blízkosti nami spravovaných
vodných tokov Vás žiadame rešpektovať :
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-

V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. a vykonávacej normy STN 75 2102 požadujeme
zachovať ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Hruštínka min.
6m od brehovej čiary resp. vzdušnej päty hrádze obojstranne a pri ostatných drobných
vodných tokoch min. 4m od brehovej čiary obojstranne.
- V OP nie je prípustná orba, výstavba objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami,
manipulácia s látkami škodiacim vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- Nutné je zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom
(bez trvalého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby, a povodňovej aktivity.
- Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca
vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu
opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodárskych významných vodných
tokoch sú pozemky do 10m od brehovej čiary resp. vzdušnej päty hrádze a pri drobných
vodných tokoch 5m od brehovej čiary. Pobrežné pozemky sú súčasťou ochranného
pásma.
Za účelom ochrany vodohospodárskych záujmov a v záujme zamedzenia vzniku migračných
bariér, škôd a porúch na vodných tokoch ako i zabezpečenia riadnej údržby vodných tokov
požadujeme v prípade budúceho dopravného a technického riešenia územia miestne
komunikácie resp. dopravné vybavenie akéhokoľvek druhu, ktoré budú križovať vodný tok
navrhovať:
- Ako jednotnú zbernú komunikáciu pre ucelenú oblasť v súbehu s vodným tokom
a následným (jedným spoločným) križovaním vodného toku, umiestneným vo vhodnom
profile vodného toku.
- Ako dopravné a technické riešenie, ktoré bude prednostne využívať už vybudované
mostné objekty.
- Križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s príslušnými STN.
- Za účelom optimalizácie a regulácie nových mostných objektov križujúcich vodné toky,
návrh situovania (umiestnenia) žiadame pred zahájením spracovania projektovej
dokumentácie odsúhlasiť našou organizáciou.
Ministerstvo obrany SR , agentúra správy majetku, Banská Bystrica – list. č.ASMdpS-1513/2019 zo dňa 03. 04. 2019:
Súhlasíme bez pripomienok.
Slovenská správa ciest, Bratislava – list. č SSC/7493/2019/2320-14500 zo dňa 18. 04. 2019:
Nie je nutné ÚPN obce Hruštín posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.
Hydromeliorácie š.p. Bratislava – list. č. 2159-2/20/2019 zo dňa 10. 04. 2019:
K predstavenému strategickému dokumentu „Územný plán obce Hruštín“ v rámci prerokovania
Konceptu ÚPN obce Hruštín sme sa vyjadrovali a uviedli podmienky ktoré žiadame dodržať
pri návrhu ÚPN obce a realizácii samotných zámerov.
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Dolný Kubín – list. č.1425/tech./2019 zo dňa 18. 04.
2019
1. V dokumente sa nesprávne uvádza názov našej spoločnosti ktorý znie: Oravská
vodárenská spoločnosť a.s.
2. Opraviť v dokumente:
A/ v Hruštíne je 1 tlakové pásmo – existujúce vodojemy sú na rovnakej kóte,
B/ v m.č. Vaňovka neexistuje vodojem a preto nie je možný návrh rozšírenia akumulácie
vodojemu.
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Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina – list. č.4600051877 zo dňa 10. 05. 2019:
1. VN –prípojky na trafostanice v zastavanej časti riešiť ako zemné káblové,
2. Trafostanice – riešiť ako kioskové do 630 kVA,
3. Nízke napätie –rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max.
350m.
4. Upozorňujem, že v predmetných lokalitách sa nachádzajú podzemné aj nadzemné
vedenia v správe SSD a.s. od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo.
5. V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť
v zmysle zákona č. 251/ 2012 Z. z..
6. Pre financovanie elektromagnetických zariadení potrebných pre pripojenie bude
použitý mechanizmus v zmysle platnej legislatívy.
7. Ďalší stupeň strategického dokumentu zohľadňujúci uvedené pripomienky žiadame
predložiť na odsúhlasenie SSD a.s..
8. Pri príprave ďalšieho stupňa strategického dokumentu doporučujeme vzájomné
konzultácie.
Ing. Zuzana Maťušová, Dielnice 1/34, , Hruštín – list zo dňa 15. 04. 2019:
Nesúhlasím s vybudovaním regulovanej plochy VÚ 03 – výrobná zóna – východ na území
uvedenom v dokumente ÚPN obce Hruštín a to z dôvodov:
- Ohrozenie flóry a fauny - dokument uvádza jasnú možnosť ohrozenia funkčnosti
biokoridoru regionálneho významu Hruštínka a genofondovej lokality s výskytom
obojživelníkov, vtáctva a vzácnych biotopov „ Mŕtve rameno Hruštínky“ významný je
výskyt bobra vodného v tejto oblasti.
- Znehodnotenie ornej pôdy, výrobný areál bude situovaný na nive toku Hruštínka na
poľnohospodárskych plochách a zasahuje až na plochy vŕbových porastov na nive toku
Hruštínka po jeho ľavej strane. Nakoľko poľnohospodárske plochy predstavujú agrárne
Historické krajinné štruktúry, sústavu líniových mikroštruktúr ornej pôdy na nive
a pozemky v tejto oblasti sú evidované v katastri ako orná pôda.
- Vzhľad nivy toku Hruštínka – podľa správy zo životného prostredia zámer bude mať
vplyv na charakteristický vzhľad nivy toku Hruštínka zmení sa na charakter územia
a súvisiace brehové porasty nahradia skladové a výrobné areály.
- Vizualizácia vstupu obce – lokalizácia výrobného areálu podľa dokumentu pri vstupe
do sídla od Babína vnáša z hľadiska vizuálneho pôsobenia nový, cudzorodý prvok do
krajinného priestoru na nive toku. Z hľadiska krajinného rázu lokalita predstavuje
zvlášť vizuálne citlivý exponovaný priestor z pohľadu od štátnej cesty I/78. EIA
dokument uvádza že situovanie výrobného areálu v bezprostrednej blízkosti toku, pri
vstupe do obce z Babína by malo výrazne negatívny vplyv na krajinný ráz s narušením
vizuálnych funkčných a štrukturálnych vzťahov v krajine.
7.

Verejné prerokovanie a jeho závery

Verejné prerokovanie sa konalo v súlade so zákonom dňa 17. 04. 2019 o 8.30 hod. na
Obecnom úrade v Hruštíne. Pozvánka na verejné prerokovanie bola doručená dotknutým
obciam, samosprávnemu kraju a dotknutým orgánom a organizáciám listom zo dňa 08. 04.
2019. Verejnosť bola informovaná o konaní verejného prerokovania oznámením na úradnej
tabuli a na internetovej stránke. Správa bola k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hruštíne a na
internetovej stránke obce a enviroportáli.
Na verejnom prerokovaní sa zúčastnili zástupcovia obstarávateľa, spracovateľa územného
plánu a správy o hodnotení a OÚ Námestovo ako príslušného orgánu v zmysle zákona.
Z prerokovania bola vyhotovená zápisnica - záznam, jej prílohu tvorí prezenčná listina.
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Prítomní zástupcovia poskytli na prerokovaní základné informácie o procese obstarávania
a prerokovania územného plánu obce ako strategického dokumentu a základných tézach
riešenia v procese posudzovania strategického dokumentu.
Prítomní boli oboznámení o ďalšom postupe posudzovania strategického dokumentu a o tom
že písomné stanoviská treba zaslať na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné
prostredie.
IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
Predpokladané vplyvy ÚPN obce Hruštín na životné prostredie sú v Správe o hodnotení
vyhodnotené z viacerých hľadísk. Vplyvy boli hodnotené pre každý variant strategického
dokumentu.
Správa o hodnotení strategického dokumentu hodnotí predpokladané vplyvy strategického
dokumentu na životné prostredie v kap. C III pričom sa jednotlivo zaoberá vplyvmi na
obyvateľstvo a jeho zdravie, na horninové prostredie, geodynamické javy, nerastné suroviny
a geomorfologické pomery, vplyvmi na klimatické pomery a ovzdušie, vodné pomery, pôdu,
vplyvmi na faunu, flóru a ich biotopy, vplyvmi na krajinu, územný systém ekologickej stability,
chránené územia a ochranné pásma, vplyvmi na kultúrne, historické, archeologické,
paleontologické a iné geologické náleziská. Na záver v kap. C III.13 komplexne posudzuje
očakávané vplyvy z hľadiska významnosti a porovnáva jednotlivé varianty riešenia.
Na základe samotného strategického dokumentu, správy o hodnotení, pripomienok
doručených stanovísk a odborného posudku boli vyhodnotené nasledovné dopady schválenia
územného plánu obce Hruštín na životné prostredie a zdravie ľudí:
Vplyvy na obyvateľstvo
Územný plán Koncept ÚPN- obce Hruštín navrhuje riešenia, ktoré by dlhodobo mali zlepšovať
kvalitu života obyvateľov obce v mnohých oblastiach a neobsahuje návrhy, ktoré by mali
negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva, sociálno-ekonomické dopady alebo
narušovali pohodu a kvalitu života resp. zhoršovali stav životného prostredia. Hlavným cieľom
ÚPN- obce je získanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá komplexne vyrieši územný
rozvoj obce a po schválení bude záväzným dokumentom pri realizácii akejkoľvek činnosti
týkajúcej sa územného rozvoja obce. Územný plán obce je územnoplánovací dokument, ktorý
nemá priamy vplyv na životné prostredie, resp. zdravie obyvateľov. Jeho vplyvy sú nepriame,
smerujúce k zlepšeniu stavu životného prostredia návrhom komplexného územného rozvoja
obce, ktorý má snahu riešiť urbanizáciu územia v symbióze s prírodným prostredím a podľa
princípov trvalo udržateľného rozvoja.
Územnoplánovacia dokumentácia navrhuje konkrétne riešenia problémov najmä v oblasti
dopravy a technickej infraštruktúry s identifikovanými pozitívnymi vplyvmi na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva.
Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia na obyvateľstvo budú vplývať
z uvažovaného nárastu počtu obyvateľov a rastu pracovných príležitostí. Predpokladajú sa
pozitívne sociálne dopady návrhov realizácie verejných priestranstiev, rozšírenia možností pre
šport a rekreáciu a oddychové aktivity.
Negatívne vplyvy na obyvateľstvo súvisia s cestou I/78 a to hlukom, imisiami a vibráciami.
Preto územný plán obce navrhuje v súlade s ÚPN VÚC Žilinský kraj vybudovanie obchvatu
obce a preložku cesty mimo zastavané územie obce Hruštín.
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Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické
pomery
Územný plán nemá zásadný vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny ani
morfologické pomery, dopad sa očakáva len lokálne a prechodne pri zakladaní stavieb.
Na území zosuvov sa nenavrhujú žiadne stavebné aktivity, preto negatívny vplyvy na
geodynamické javy je možné vylúčiť. Len v lokalite OU4 a VU02 je okrajovo dotknuté územie
svahovej potenciálnej deformácie a preto v regulatívoch je stanovená požiadavka posúdenia
podmienok výstavby geologickým posudkom. Taktiež výstavba v lokalite RU 03 je
podmienená vypracovaním geologického posudku.
Vplyvy na klimatické pomery
Územnoplánovacia dokumentácia nevyvolá žiadne priame vplyvy na klimatické pomery.
Keďže územný plán zahŕňa súbor opatrení na zvýšenie ekologickej stability a retenčnej
schopnosti krajiny, spomalenie povrchového odtoku zo zastavaného územia, obmedzenie plôch
s nepriepustnými povrchmi a rozšírenie zelených plôch v zástavbe, návrh výstavby líniovej
zelene pozdĺž ciest nie je predpoklad nepriaznivého dopadu z hľadiska klimatických zmien a
adaptácie na tieto zmeny.
Vplyvy na ovzdušie
Navrhovaný rozvoj obce Hruštín je riešený bez významných negatívnych vplyvov na
ovzdušie. Jediným zdrojom znečisťovania ovzdušia automobilová doprava z cesty I/78.
Vplyvy na vodné pomery
Riešenie územného plánu obce nevyvoláva priame negatívne vplyvy na vodné pomery
územia, kvalitu povrchových a podzemných vôd a odtokové pomery. Navrhuje sa zvýšenie
spotreba pitnej vody vlastnými zdrojmi pitnej vody výstavbou vodojemu Vaňovka a dostavbou
s rozšírením vodojemu Zábava. V ÚPN obce sú uvedené základné protipovodňové opatrenia
v súlade s Plánom manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Váhu 2015. Vodné
toky sú chránené pred znečisťovaním navrhovanou kanalizáciou s odkanalizovaním všetkých
navrhovaných lokalít ich napojením na kanalizačný zberač ústiaci do ČOV Námestovo.
Vplyvy na pôdu
V Koncepte územného plánu obce nie sú navrhované prevádzky a činnosti ktoré by
zapríčinili kontamináciu pôdy. Jediný negatívny vplyv na pôdu predstavujú zábery
poľnohospodárskej pôdy. Celkové zábery pre variant A 27, 279 ha a variant B 23,9628 ha.
Z uvedeného vyplýva že variant B z tohto aspektu je priaznivejší. K záberom lesných
pozemkov v územnom pláne obce nedochádza.
Vplyvy na flóru, faunu a ich biotopy
Priamym vplyvom bude trvalý a dočasný záber vegetačného krytu na plochách nových
rozvojových lokalít. Ide prevažne o záber biotopu lúk a pasienkov, poľných kultúr a nelesnej
drevinovej vegetácie bez zásahu do lesných porastov. Návrh predpokladá minimálny zásah do
lúčnych biotopov európskeho a národného významu identifikovaných v rámci katastrálneho
územia. Preto je potrebné v týchto lokalitách dôsledne dodržiavať manažmentové opatrenia
a rešpektovať navrhované opatrenia.
Rekreačné aktivity v kontakte s CHVÚ Horná Orava je potrebné usmerňovať a limitovať
v zmysle Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava.

11

Z hľadiska zachovania ekologickej stability územia a funkčnosti prvkov USES je dôležité
zachovanie priechodnosti krajiny pre migrujúce druhy voľne žijúcich živočíchov. Bariérny
účinok môže predstavovať rozšírenie rekreačného strediska RÚ 03 – Rekreačná zóna Zábava.
Vplyvy na krajinu
Navrhovaný územný plán rieši rozvoj predovšetkým v nadväznosti na zastavané územie
obce s ohľadom na zachovanie kompaktnosti sídla. Počíta sa s prirodzeným a kompozične
vyváženým rozšírením zástavby súvisle urbanizovaného územia. Z hľadiska narušenia
krajinných štruktúr je potrebné zaregulovať plochu OÚ -04 Nad Črchľou II vo svahu nad nižšie
umiestnenou existujúcou zástavbou na nive toku Hruštínka a OÚ 07 – Včielok, kde sa jedná o
najvyššie situovanú zástavbu v exponovanej lokalite v rámci obce. Rozsah navrhovanej
výstavby je nutné prehodnotiť a hranicu regulovanej plochy pod horizont o cca 20 výškových
metrov nižšie. Problematickými plochami v súvislosti so zásahmi do krajiny môžeme začleniť
celky OÚ-19 Kúty a OÚ -20 Hrady, ktoré sú rozšírením zastavaného územia k.ú. Vaňovka.
Realizácia zámeru výstavba rodinných domov bude mať negatívny vplyv na krajinný ráz
a bude znamenať zánik existujúcich historických krajinných štruktúr, čo bude v rámci celej
obce znamenať zmenšenie plošného rozsahu jedného z jej charakteristických znakov. RÚ-03
Rekreačná zóna Zábava – je potrebné zachovať jej rozptýlenú zástavbu a prírodno – lúčny
charakter krajiny dôslednou reguláciou územia. Podľa záverov opätovného prerokovania
konceptu pre RÚ-04 Vasiľovská hoľa sa rozvoj lokality nepredpokladá ani RÚ Hruštínska hoľa
či RÚ Pramene Hruštínky. Regulovaná plocha VÚ-03 výrobná zóna (východ) bude mať
výrazný vplyv na charakteristický vzhľad nivy toku Hruštínka, a preto je potrebné rešpektovať
navrhnuté opatrenia, ktoré by uvedený vplyv zmiernili.
Z hľadiska zachovania krajinný štruktúr je potrebné zdôrazniť nevyhnutnú ochranu
existujúcich brehových porastov vo všetkých regulovaných plochách, včítane jestvujúcich
lokalít. Možno teda konštatovať, že v krajine sa zmení zastúpenie krajinných prvkov, pribudnú
zastavané plochy na úkor ornej pôdy, trvalých trávnych porastov a nelesnej drevinovej
vegetácie, ide však o lokálny vplyv bez zásadného dopadu na celkovú štruktúru a vzhľad
krajiny pokiaľ budú dodržané všetky záväzné regulatívy. Novým prvkom v krajine bude
plánovaný obchvat obce cesty I/78, ktorej vplyvy však budú predmetom samostatného
posudzovania EIA.
Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma, na územný systém ekologickej stability
V riešenom území sa nachádzajú chránené územia národného, regionálneho a miestneho
významu. Z národnej sústavy chránených území sú to: NPR Minčol (5. Stupeň ochrany)
a CHKO Horná Orava. Z území NATURA 2000 sú to: SKUEV 0661 Hruštínska hoľa, SKUEV
0662 Vasiľovská hoľa, SKUEV0185 Pramene Hruštínky, CHVÚ Horná Orava.
Všetky rozvojové plochy sú navrhované mimo týchto chránených území akurát rekreačná
plocha RÚ 04 sa nachádza v tesnej blízkosti SKUEV0662 Vasiľovská hoľa. V tomto prípade
je dôležité dodržiavať manažmentové opatrenia na usmerňovanie návštevníkov danej lokality.
Okraj CHVÚ Horná Orava zasahuje do RÚ 03 – Rekreačná zóna Zábava a aj keď v tejto časti
nie je navrhovaná zástavba, rozvoj rekreačných aktivít môže mať negatívny dopad na predmet
ochrany.
Územný plán v maximálne možnej miere rešpektuje nadregionálne ako aj regionálne prvky
územného systému ekologickej stability a navrhuje opatrenia na posilnenie ich biologických
a ekologických funkcií. V prípade zásahov do genofondových lokalít, navrhuje opatrenia na
elimináciu negatívnych dopadov na životné prostredie.
Návrh územného plánu rešpektuje ochranné pásma vodných tokov, lesa, zariadení
technickej infraštruktúry a stavieb.
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Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská
Negatívny vplyv sa nepredpokladá. Územný plán obce rešpektuje jestvujúce kultúrne
a historické pamiatky obce a v záväznej časti stanovuje Zásady ochrany a využitia
kultúrnohistorických a prírodných hodnôt.
Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
V riešenom území nie sú evidované paleontologické náleziská ani významné geologické
lokality.
Iné vplyvy
Žiadne iné vplyvy neboli identifikované.
Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov
Na základe výsledkov procesu posudzovania možno konštatovať, že výsledný dopad
schválenia územného plánu na zdravie obyvateľov a zložky životného prostredia bude
z hľadiska významnosti a rozsahu prijateľný, identifikované nepriaznivé vplyvy neprevýšia
prínos, ktorý plynie z navrhovaného rozvoja pre obec a jej obyvateľov. Z hľadiska časového
prevažujú negatívne vplyvy dočasné a krátkodobé viazané na obdobie samotnej realizácie
konkrétnych stavieb a zásahov, trvalý charakter má záber pôdy a nelesných biotopov. Trvalý
a dlhodobý charakter majú prínosy v podobe zlepšenia kvality života a bezpečnosti obyvateľov
ako aj ekostabilizačných opatrení.
V zmysle odporúčaní uvedených v časti VI. „ZÁVERY“ bod 3. „Odporúčania na
prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ tohto záverečného
stanoviska možno konštatovať súlad územného plánu s nadradenou územnoplánovacou
dokumentáciou, s inými strategickými dokumentmi aj s platným právnym stavom, resp. súlad
bude možné zabezpečiť v budúcich povoľovacích konaniach, pre ktoré tvorí územný plán
rámcové východisko.
Záverom spracovateľka odborného posudku konštatuje, že jednotlivé hodnotenia
vplyvov v Správe o hodnotení boli spracované podrobne a úplne postačujú pre účely
hodnotenia vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie.
V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA
NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO
VÝZNAMU ALEBO EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA
2000)
Na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu - Územného
plánu obce Hruštín – koncept, správy o hodnotení, doručených stanovísk a odborného posudku
možno konštatovať, že predložený strategický dokument do území SKUEV 0661 Hruštínska
hoľa a SKUEV 0185 Pramene Hruštínky nezasahuje svojim riešením. Na rekreačných
plochách, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti územia SKUEV 0662 Vasiľovská hoľa je
potrebné a dôležité vylúčiť akúkoľvek výstavbu či negatívne zásahy v území a v zmysle
navrhovaných opatrení uplatňovať tie, ktoré budú viesť k usmerňovaniu návštevnosti
predmetnej lokality.
Okraj Chráneného vtáčieho územia Horná Orava zasahuje do rekreačnej plochy – rekreačná
zóna Zábava. I keď priamo v tejto časti nie je plánovaná výstavba objektov, rozvoj rekreačných
aktivít sprevádzaný rôznymi stresovými javmi (najmä hluk, vjazd motorových vozidiel) môže
mať negatívny dopad na predmet ochrany.
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VI. ZÁVERY
1.

Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie)

Na základe záverov z komplexného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie
strategického dokumentu „Územný plán obce Hruštín- koncept" podľa ustanovení zákona, pri
ktorom sa zvážil stav využitia územia, únosnosť prírodného prostredia, environmentálne riziká
v území, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, úroveň
spracovania strategického dokumentu a správy o hodnotení strategického dokumentu,
stanoviská dotknutých orgánov, výsledok verejného prerokovania, závery odborného posudku
a za súčasného stavu poznania
sa odporúča
schválenie navrhovaného strategického dokumentu „Správa o hodnotení územnoplánovacej
dokumentácie Územný plán obce Hruštín – koncept“ za dodržania odporúčaní na
prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu uvedených v časti VI.
„ZÁVERY“, bod 3. „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu
strategického dokumentu“ a splnenia požiadaviek na monitoring určených v časti VI.
„ZÁVERY, bod 5. Návrh monitoringu“ tohto záverečného stanoviska.
2.

Odporúčaný variant

Na základe komplexného posúdenia vplyvu navrhovaného strategického dokumentu na
životné prostredie v rámci Správy o hodnotení, vrátane porovnania navrhovaných variantov
riešenia sa odporúča schváliť Správu o hodnotení pre strategický dokument „Územný
plán obce Hruštín – koncept“ v navrhovanom variante riešenia B, ktorý bol vyhodnotený
ako environmentálne prijateľný a šetrnejší z hľadiska ochrany vzácnych a neobnoviteľných
hodnôt územia obce Hruštín.
3.

Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického
dokumentu

Vychádzajúc zo Správy o hodnotení je zrejmé, že strategický dokument navrhovanými
aktivitami zásadne nenarušuje životné prostredie a negatívne neovplyvňuje zdravie ľudí. Pokiaľ
budú plánované aktivity posúdené a schválené podľa platných právnych predpisov nemalo by
prísť k zásadnému poškodeniu životného prostredia a zdravia obyvateľov.
Za účelom preventívnych opatrení a opatrení na minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na
životné prostredie a zdravie je potrebné rešpektovať všetky odporúčania a opatrenia ktoré sú
obsiahnuté v Správe o hodnotení strategického dokumentu v kap. C. IV 1 – C. IV 11.
C.IV.1. Opatrenia na úpravu dokumentácie ÚPN-O
C.IV.2. Opatrenia pre ochranu horninového prostredia v ÚPN-O
C.IV.3. Opatrenia pre ochranu ovzdušia
C.IV.4. Opatrenia pre ochranu podzemných a povrchových vôd
C.IV.5. Opatrenia pre odpady
C.IV.6. Opatrenia pre ochranu pôdneho fondu
C.IV.7. Opatrenia pre ochranu pred hlukom
C.IV.8. Opatrenia pre ochranu prírody, krajiny, ÚSES, fauny, flóry a biotopy
C.IV.9. Opatrenia pre ochranu obyvateľstva
C.IV.10. Opatrenia pre ochranu historických hodnôt
C.IV.11. Opatrenia pre ochranu klímy
doplnené o tieto odporúčania:
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- Rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011-zmeny
a doplnky č. 1 KURS 2001 ( uznesenie vlády SR č. 513/2011).
- Rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR ( 2016-2020) za oblasť dopravy.
- Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie.
- Rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a ich koridory.
- Postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR.
- Dopravné napojenie nových lokalít, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu,
cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými
predpismi a STN.
- Rešpektovať rozvojové zámery nadradenej dopravnej a technickej infraštruktúry v súlade
s navrhovanými štúdiami a projektovými dokumentáciami.
- Pre zníženie dopadov zásahu do reliéfu obchvatovej komunikácie I/78 navrhnúť výsadbu
ochrannej a izolačnej zelene s výraznou stabilizačnou a krajinoochrannou funkciou. Vylúčiť
funkčnú plochu bývania z ochranného pásma cesty I/78, prípadne priestory ochranného
pásma cesty I/78 vymedziť pre zmiešanú zástavbu vhodnú do hlukového pásma.
- Vykonať účinné opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov na krajinu a prírodné prvky
v súvislosti s budovaním dopravnej infraštruktúry. Navrhovať špecifické opatrenia ako sú
výstavba ekologických premostení na križovaní s biokoridormi, výsadba líniovej zelene
a zelených protihlukových bariér.
- Záchytné parkoviská navrhované v lokalite RU.03 Zábava riešiť mimoriadne citlivo
s rešpektovaním ochranného pásma vodného toku, so zachovaním pobrežnej zelene
a s minimálnymi zásahmi do krajiny s maximálnym využitím daných terénnych podmienok.
- V súlade s ÚPN-VÚC Žilinský kraj len v nevyhnutnom rozsahu riešiť preventívne
protipovodňové opatrenia na toku Hruštínka a jej prítokoch. Minimalizovať plánovanú
úpravu toku Hruštínka s riešením v súlade s požiadavkami ochrany vodného toku
a brehových porastov s obmedzením úprav na nevyhnutný úsek preukázaného povodňového
ohrozenia a to šetrným prírodným spôsobom.
- Navrhované preventívne protipovodňové úpravy vodných tokov riešiť tak, aby zostali
zachované ich ekostabilizačné a migračné funkcie resp. zabezpečiť revitalizáciu
regulovaných tokov s doplnením výsadby sprievodnej zelene tak, aby splňovali požiadavku
protipovodňovej ochrany.
- Pre navrhované rozvojové lokality v záväzných regulatívoch určiť minimálny % podiel
zelene nových rozvojových plôch bývania, vybavenosti i rekreácie, pre zvýšenie stability
pôdy a jej ochrany pred eróznymi procesmi.
- Stanoviť presné vymedzenie hraníc regulovaných plôch bývania, rekreácie a výroby.
- Upraviť hranice navrhovaných lokalít s rešpektovaním prvkov ÚSES s vylúčením plochy
biokoridoru regionálneho významu Hruštínka.
- Dôsledne akceptovať genofondové lokality v území a uplatňovať príslušné ekostabilizačné
a manažmentové opatrenia na ich ochranu.
- Nerozširovať a nezvyšovať kapacity rekreačného areálu - Stredisko cestovného ruchu
Vasiľovská hoľa.
- Prehodnotiť zámer plánovaného výrobného areálu na nive toku Hruštínka vzhľadom na
ohrozenie funkčnosti biokoridoru regionálneho významu Hruštínka a genofondovej lokality
s výskytom obojživelníkov, vtáctva a vzácnych biotopov „Mŕtve rameno Hruštínky“.
Z hľadiska krajinného rázu lokalita predstavuje zvlášť vizuálne citlivý exponovaný priestor
z pohľadu od štátnej cesty I/78. Situovanie výrobného areálu je potrebné čo najviac oddialiť
od blízkosti toku a to tak, aby sa nenarušil krajinný ráz a funkčné štrukturálne vzťahy
v krajine. Potrebné je dôsledne zaregulovať možnosti výrobného územia z hľadiska
podlažnosti, samotnej prevádzky v nadväznosti na technickú a dopravnú infraštruktúru. Pred
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konkrétnym zámerom je nutnosť preveriť dopad výrobných plôch samostatným
územnoplánovacím podkladom resp. posúdením navrhovanej činnosti.
Prehodnotiť rozsah regulovaných plôch lokalizovaných na historických krajinných
štruktúrach, ktoré predstavujú charakteristickú črtu krajiny a sú významné z hľadiska
zachovania krajinného rázu riešeného územia (OÚ.04 – Nad Črchľou II, OÚ.19 – Kúty,
OÚ.20 – Hrady).
Na regulovanej ploche RÚ.03 z hľadiska vplyvu zámeru na ekologickú stabilitu i krajinný
ráz zachovávať v maximálnej miere stromovú nelesnú drevinovú vegetáciu, ktorá môže
eliminovať negatívny účinok pôsobenia nových rekreačných objektov na krajinu.
Nevyhnutnosťou je pri nových výsadbách uplatňovať stanovište pôvodné druhy. Z hľadiska
ekologickej stability a retenčnej schopnosti krajiny je nevyhnutné zachovávať mokraďné
lokality na tejto regulovanej ploche RÚ.03.
Na regulovanej ploche RÚ.03 zachovať pôvodnú rozptýlenú zástavbu a vylúčiť uličnú
zástavbu. Pri architektonickom a hmotovo-priestorovom stvárnení objektov rekreačných
zariadení vo voľnej krajine uplatňovať regionálne prvky architektúry v súlade
s charakteristickými znakmi krajiny. Navrhnuté zámery výstavby rekreačných zariadení
vzhľadom na ich dopad na prírodu a krajinu realizovať postupne, rozčleniť budovanie
rekreačného areálu dolina do viacerých etáp.
Prehodnotiť v návrhu územného plánu plošný rozsah regulovanej plochy OÚ.07 – Včielok
s navrhovanou individuálnou bytovou výstavbou z hľadiska vizuálnej exponovanosti
najvyššie položenej časti tejto plochy územia, ktorá sa tiahne až na najbližší horizont
rozvodnice. Realizácia zámeru na horizonte v tomto krajinnom priestore by z hľadiska
charakteristického vzhľadu krajiny predstavovala vizuálny negatívny prvok a narúšala
kompozíciu sídla.
Zadefinovať plošný rozsah regulovanej plochy RÚ.02 Príslop s plochami rekreačných aktivít
(športovo-oddychových plôch).
V rámci regulovanej plochy OÚ.10 - Zamost z hľadiska zachovania ekologickej stability
územia neumiestňovať nové objekty do blízkosti biokoridoru a meandra toku. Rozvoj
územia odporúčame lokalizovať pozdĺž navrhovanej ulice. Takéto riešenie umožňuje
ponechať v kontakte s tokom súčasné plochy záhrad a štruktúry políčok.
Doplniť časť opatrení na zamedzenie šírenia inváznych druhov rastlín.
Doplniť opatrenia na zachovávanie migračnej priepustnosti územia v maximálne možnej
miere.
Doplniť do opatrení zvýšenie podielu nelesnej drevinovej vegetácie v krajine vzhľadom na
nárast zastavaných plôch a s tým súvisiace zníženie ekologickej stability krajiny.
Lokalizáciu plôch nelesnej drevinovej vegetácie navrhnúť v súlade s charakteristickým
vzhľadom krajiny (napr. náznakovou rekonštrukciou historických krajinných štruktúr, t.j.
pozdĺž hraníc pozemkov), pri výsadbe uplatňovať autochtónne druhy drevín.
Zapracovať do záväznej časti doplnenie brehovej vegetácie pozdĺž vodných tokov a údolníc
v riešenom území, s uplatnením autochtónnych druhov, z hľadiska ich retenčnej funkcie
v krajine.
Nevyhnutý výrub drevín za uskutočnené výruby drevín pri realizácii zámerov realizovať
mimo vegetačného obdobia.
Pri náhradných výsadbách v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny uplatňovať
autochtónne druhy drevín.
Rozvody elektrickej energie realizovať zemnými káblami, pri rekonštrukcii jestvujúcich je
potrebné vykonať technické opatrenia na zabránenie úhynu vtákov.
Doplniť do záväzných regulatívov požiadavku ochrany krajiny a prírodne tmavej oblohy
pred svetelným znečistením. Jedná sa hlavne o lokality v dotyku s chránenými územiami
RU.03, RU.04.
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- Pri lokalitách so stredným radónovým rizikom doplniť požiadavku ohľadom posúdenia
podmienok stavebného využitia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
alebo stavby navrhnúť s plynonepriepustným zakladaním.
- Zvážiť navrhovanú podlažnosť výrobných zón vzhľadom na charakter sídla, ochranu
zastavanej siluety sídla a ochranu historických priestorových dominánt obce.
- Podporiť význam záchytných parkovísk z hľadiska ochrany historickej rozptýlenej
štruktúry, t.j. pre odľahčenie priestoru riešiť nevyhnutné záchytné parkoviská s cieľom
zvýšenia ochrany biokoridoru v priestore RU.03.
- Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a
do priľahlej krajiny a podporiť nové projekty ozelenenia centrálnych častí obce a verejných
priestorov, posedení, autobusových zastávok a peších i oddychových miest a cyklistických
zastávok.
- Zabezpečiť a podporovať budovanie opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbou
vetrolamov, živých plotov a pod.
- Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu
dažďových vôd a budovanie opatrení na zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou
hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Navrhovať
vodozádržné opatrenia v zmysle Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy.
- V následných dokumentáciách podporovať využívanie klimaticky priaznivých stavebných
technológií a materiálov vo výstavbe a infraštruktúre. Koncipovať spôsob zástavby
a vysokej výsadby tak, aby umožňovali lepšiu cirkuláciu vzduchu, znižovať energetickú
náročnosť objektov z hľadiska tepelných strát.
- Podporovať a presadzovať využitie miestnych trvalo udržateľných energetických zdrojov
(biomasa, geotermálna a solárna energia a pod.)
- V extraviláne obce v následných dokumentáciách zabezpečiť a podporovať zvýšenie
infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky, s výrazným
zastúpením vsakovacích prvkov a v zastavanom území obce podporovať zvýšenie
infiltračnej kapacity minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov na urbanizovaných
plochách – presne zadefinovať koeficient zastavania územia.
- Usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení a zabezpečiť
opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody.
- Zadefinovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy.
- Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu mokradí.
- Zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v sídlach i z hľadiska
priaznivej klímy.
- Pri návrhu rešpektovať stanovisko správcu hydromelioračných zariadení, predovšetkým
závlah aby nedošlo k ich poškodeniu a znefunkčneniu.
- Rešpektovať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy stanovené v zákone č. 220/2004 Z. z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
- Zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia ľudí - zabezpečiť kvantitatívne i kvalitatívne
vyhovujúce hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou podľa požiadaviek NV SR č.
247/2017 Z. z. ktorými sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú pre ľudskú potrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu ako aj hygienicky vyhovujúce
zneškodňovanie splaškových odpadových vôd - inžinierske siete budovať v predstihu alebo
súbežne s rozvojom územia.
- Podporovať ekologické formy hospodárenia v chránených územiach.
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- Zabrániť neodborným zásahom do hydrogeologických pomerov, pred každým zásahom
posúdiť jeho vplyv na hydrogeologické pomery.
- Realizáciu navrhovaných obytných plôch podmieniť vybudovaním rozvodov technickej
a dopravnej infraštruktúry s dostatočnou kapacitou.
4.

Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu

Záverečné stanovisko bolo vypracované v súlade s § 14 zákona v súčinnosti s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, a to na základe celkového
výsledku procesu posudzovania vplyvov predmetného strategického dokumentu na životné
prostredie, v ktorom boli zvážené dôvody, ciele a prínosy riešenia územného plánu, súčasný
stav využívania územia, únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov na
zložky prírodného prostredia, chránené územia a zdravie obyvateľstva z hľadiska ich
pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, ako aj súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na
národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. S ohľadom na súčasný stav poznania a mierku riešenia
konceptu boli zohľadnené všetky relevantné skutočnosti, ktoré vyplynuli zo správy o hodnotení
strategického dokumentu, vlastného strategického dokumentu, pripomienok doručených
stanovísk dotknutých subjektov, záverov verejného prerokovania a odborného posudku, ktorý
doplnil chýbajúce hodnotenia a odporúčania.
Všetky opodstatnené odporúčania a požiadavky, ktoré vyplynuli z procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie, boli premietnuté do kapitoly VI. „ZÁVERY, časti 3.
„Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“.
Strategický dokument smeruje riešenie funkcií v území tak, aby výsledkom bolo uspokojenie
sociálno-ekonomických požiadaviek rozvoja obce a ochrana hodnotných prírodných území
a vytvorenie kvalitného životného prostredia.
5.

Návrh monitoringu

Podľa § 16 ods. 1 zákona o posudzovaní obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť
sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné
prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu
monitorovania.
Podľa § 16 ods. 2 zákona o posudzovaní spočíva sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov
navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie v:
a) systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,
b) vyhodnocovaní jeho účinnosti,
c) zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o
hodnotení so skutočným stavom.
Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné
prostredie spočíva v systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov, vyhodnocovaní
jeho účinnosti, zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených
v správe o hodnotení so skutočným stavom.
Podľa § 16 ods. 3 zákona o posudzovaní, ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy
strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného podľa zákona o posudzovaní sú
horšie, ako sa predpokladalo v správe o hodnotení, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich
zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického
dokumentu.
Kontrola dodržiavania stanovených podmienok je určená hlavne platnou legislatívou
v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľov to znamená , že jednotlivé
stavby či funkcie ktoré sa budú realizovať v súlade s ÚPN musia byť realizované v súlade
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s platnou legislatívou , ktorej súčasťou sú aj podmienky na vykonávanie kontrolných meraní
emisií, odberov vôd, vypúšťania vôd, hlukových meraní a pod.
6.

Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch
do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického
dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení
strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu
schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a
informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom
Primárne aspekty, ktoré ovplyvňujú rozvojové možnosti obce (k.ú. Hruštín a k.ú. Vaňovka)

sú:
- súčasná založená urbanistická štruktúra obce a vymedzenie zastavaného územia,
- založená koncepcia rozvoja rekreačných území bez dostatočnej dopravnej a technickej
infraštruktúr,
- prognóza demografického vývoja,
- nadradená dopravná infraštruktúra v území,
- budovanie protipovodňových opatrení,
- krajinná štruktúra územia, výskyt chránenej poľnohospodárskej pôdy s vybudovanými
hydromelioračnými zariadeniami a závlahami,
- výskyt chránených území (CHKO Horná Orava, územia európskeho významu a územia
NATURA2000, chránené vtáčie územie, nadregionálne a regionálne biokoridory
a biocentrá, ostatné prvky územného systému ekologickej stability v riešenom území),
- ochranné pásma technickej a dopravnej infraštruktúry, vodných tokov a iných objektov,
- návrhy vyplývajúce z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie,
- výskyt zosuvných území a lokalít s výskytom stredného radónového rizika.
Uvedené skutočnosti limitujú a podmieňujú možnosti funkčného a priestorového využitia
územia. Ako najpodstatnejšie boli vyhodnotené požiadavky na zabezpečenie dostatočných
plôch pre rozvoj bývania s cieľom dosiahnutia kompaktnosti zástavby a zachovania centrálnej
zóny obce, rozvoj plôch výroby, pokrytie oddychovo-rekreačných potrieb a optimalizáciu
dopravnej obsluhy územia obce v nadväznosti na nadradenú dopravnú infraštruktúru.
Z hľadiska environmentálneho územný plán sledoval minimalizáciu záberu chránených pôd,
v čo najväčšej možnej miere zachovanie historickej krajinnej štruktúry, ochranu vôd,
obmedzenie dopadu na chránené územia, návrh kostry miestneho územného systému
ekologickej stability a posilnenie celkových ekostabilizačných funkcií v krajine aj v zástavbe
s dôrazom na odtokové pomery a ďalšie javy súvisiace s adaptáciou na klimatické zmeny.
Z doručených stanovísk k správe o hodnotení strategického dokumentu možno pokladať za
prioritné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Horná Orava pre ďalší návrh
rozvoja územia. Jednalo sa v podstate o zapracovanie pripomienok ohľadom dôslednej
a striktnej regulácie území a lokalít na ktorých sa nachádzajú prvky ochrany prírody a krajiny
a kde by akékoľvek zásahy do územia boli nežiadúce resp. mali by negatívny dopad na životné
prostredie.
Na základe doručených všetkých pripomienok ako aj celkového zhodnotenia strategického
dokumentu bol odporučený na dopracovanie variant B, kde dochádza k celkovo menším
záberom poľnohospodárskej pôdy. Je možné sa prikloniť k názoru, že aj keď bol odporučený
variant B na dopracovanie v návrhu strategického dokumentu je potrebné aj ďalej sa zaoberať
minimalizovaním záberov poľnohospodárskej pôdy a to najmä v rozptýlenom rekreačnom
území, resp. v územiach ktoré dotvárajú celkový obraz krajiny. Preto je vhodné pri návrhu
preveriť lokality, ktoré svojim riešením zasahujú do CHKO Horná Orava alebo sú v území
NATURA, resp. sú na najkvalitnejších pôdach bez akejkoľvek nadväznosti na dopravnú
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a technickú infraštruktúru alebo už existujúcu zástavbu. Počet a rozlohu rozvojových lokalít je
potrebné v rámci prerokovania návrhu strategického dokumentu korigovať v súlade so
stanoviskom Okresného úradu odbor opravných prostriedkov referát poľnohospodárstva a jeho
vyjadrenie k záberom poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely a stanoviskom
Okresného úradu odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci ochrany prírody a krajiny
ako aj s ďalšími stanoviskami, ktoré priamo súvisia s návrhom nových rozvojových lokalít.
Ostatné pripomienky k predloženej správe alebo strategickému dokumentu budú
zapracované tak, ako sú uvedené v kap. Závery a odporúčania. Niektoré stanoviská uvádzajú
len vecné pripomienky a požiadavky v zmysle svojich kompetencií vyplývajúcich
z konkrétnych platných právnych predpisov a pripomienky formálneho charakteru.
Od zástupcov verejnosti bolo príslušnému orgánu a obci doručené jedno stanovisko, ktoré
je potrebné z časti rešpektovať v návrhu t.j. plochy výroby V03 situovať v území tak, aby
nedochádzalo k zásahom do biokoridoru toku Hruštínka, aby v čo najmenšej miere bol
narušený vizuálny pohľad na krajinné štruktúry a z toho titulu v odbornom posudku sa
odporúča pre dané územie spracovať územnoplánovací podklad, ktorý spodrobní danú lokalitu
a overí možnosti akejkoľvek výstavby v území.
Časť pripomienok doručených v stanoviskách má všeobecný charakter a odkazuje na
rešpektovanie ustanovení konkrétnych právnych predpisov, ktoré sú všeobecne záväzné
a vzťahujú sa na povoľovacie konania ku konkrétnym stavbám a zámerom, ktorých realizácia
vyplynie z návrhov územného plánu po jeho schválení.
Z odporúčaní správy o hodnotení strategického dokumentu boli do záverečného stanoviska
prevzaté relevantné požiadavky mimo tých, ktoré už sú súčasťou návrhu zásad a regulatívov
predloženého územného plánu v jeho záväznej časti.
Opodstatnené vecné požiadavky aj formálne pripomienky uplatnené v procese posudzovania
vplyvov na životné prostredie sú premietnuté do kapitoly VI. „ZÁVERY, časti 3. „Odporúčania
na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“.
Z posúdení správy o hodnotení, z doručených stanovísk a záverov odborného posudku
vyplynulo, že návrh konceptu územného plánu obce Hruštín predstavuje variantné riešenie,
ktoré určuje optimálne funkčné a priestorové usporiadanie obce s ohľadom na dlhodobý vývoj
bez zásadných environmentálnych rizík. S ohľadom na definované prírodné a územné limity,
širšie vzťahy a miestne pomery zastavaného územia predstavuje optimálnu alternatívu riešenia
rozvoja obce.
7.

Informácia pre schvaľujúci orgán o dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov
strategických dokumentov

Dotknutá verejnosť podľa § 6a zákona je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem
o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením. Medzi zainteresovanú verejnosť
patrí fyzická osoba (§ 6 ods. 2 písm. a) zákona), právnická osoba (§ 6 ods. 2 písm. b) zákona),
občianska iniciatíva (§ 6 ods. 2 písm. c a § 6 ods. 3 zákona).
Dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť
sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia
strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods.
8, § 12 ods. 2 zákona, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického
dokumentu.
K vypracovanému strategického dokumentu „Správa o hodnotení strategického dokumentu a
Územný plán obce Hruštín - koncept“ zo strany zainteresovanej verejnosti bolo doručené jedno
písomné stanovisko s pripomienkami, ktoré sú detailnejšie popísané v kap. 6 resp. ktorými sa
bude potrebné následne zaoberať ešte pri zhotovení a prerokovávaní územnoplánovacieho
podkladu pre konkrétnu lokalitu (výrobné územie VU03)
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VII.POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
1.

Spracovatelia záverečného stanoviska

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie
v súčinnosti s
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
2.

Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu,
pečiatka

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie
Ing. Janka Pisarčíková , vedúca odboru
3.

Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska

Námestovo, dňa 08. 07. 2019
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