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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „ÚZEMNÝ PLÁN REGIÓNU ŽILINSKÉHO KRAJA“ 
  

 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 

 

1. Názov  

 
Žilinský samosprávny kraj 
 
 

2. Identifikačné číslo 

 
37808427 
 
 

3. Adresa sídla  

 
Komenského 48, 011 09 Žilina 
 
 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa  

 
Ing. Ján Pavlík, PhD., riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Úradu Žilinského samosprávneho kraja, 
Komenského 48, 011 09 Žilina, 
041/5032700, predseda@zilinskazupa.sk 
 
 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej 
možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie 

 
Ing. Katarína Náhliková, Úrad ŽSK, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej 
dokumentácie a územnoplánovacích podkladov v zmysle § 2a Zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebná zákon), Komenského 48, 011 09 Žilina, 041/5032310, 
katarina.nahlikova@zilinskazupa.sk 
 
 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

 

1. Názov 

 
Územný plán regiónu Žilinského kraja 
 
 

2. Charakter 

mailto:predseda@zilinskazupa.sk
mailto:katarina.nahlikova@zilinskazupa.sk
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Územnoplánovacia dokumentácia regionálnej úrovne spracovaná v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 11 vyhlášky 
MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.  
 
 

3. Hlavné ciele  

 
Hlavným cieľom Územného plánu regiónu Žilinského kraja (ďalej aj ÚPN R – ŽK) je naplnenie  úloh 
územného plánovania v zmysle § 1 stavebného zákona, t. j. komplexné riešenie priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia, určenie jeho zásad, návrh vecnej a časovej koordinácie 
činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, 
územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. 
 
 

4. Obsah 

 
Územný plán regiónu Žilinského kraja (ďalej aj ÚPN R – ŽK) bude spracovaný v zmysle Zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení ( ďalej aj stavebný zákon) a Vyhlášky 
MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii pre 
zabezpečenie koordinovaného rozvoja územia samosprávneho kraja v súlade s potrebami  umiestnenia  
navrhovaných rozvojových zámerov   a zosúladenia všetkých činností v území, vyvolaných nadmernými 
aktivitami  výstavby, ovplyvňujúcimi najmä urbanistické, územno-technické a environmentálne vzťahy 
v území.  
 

Smerná textová časť, ktorá bude obsahovať najmä aktualizované údaje a opis návrhu funkčného využívania  

a priestorového usporiadania územia Žilinského kraja v oblastiach: 

 väzby vyplývajúce zo  záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 KURS 2001 do ÚPN R ŽSK 

 medzinárodné a európske súvislosti 

 opis  a zdôvodnenie navrhovanej základnej urbanistickej koncepcie riešenia 

 koncepcia rozvoja sídelnej štruktúry 

 základné demografické, sociálne a ekonomické východiská podmieňujúce rozvoj územia 

 návrh priestorového usporiadania územia a návrh zásad jeho funkčného využitia, vymedzenie 
významných rozvojových priestorov, prípadne území špeciálnych záujmov a občianskeho vybavenia 
regionálneho významu 

 vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 

 sociálna infraštruktúra 

 hospodárska základňa 

 koncepcia ochrany prírody  a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability 
a ekostabilizačných opatrení 

 koncepcia starostlivosti o životné prostredie vrátane požiadaviek na hodnotenie z hľadiska 
predpokladaných vplyvov na životné prostredie 

 krajinná štruktúra a cieľová kvalita krajiny 

 koncepcia ochrany a využitia kultúrneho dedičstva  

 koncepcia rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva 
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 koncepcia rozvoja odpadového hospodárstva 

 koncepcia verejného dopravného  a technického vybavenia regionálneho významu 

 návrh na riešenie požiadaviek záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami 

 vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov 

 dôsledky a technické zabezpečenie predpokladanej ťažby nerastov 

 hodnotenie navrhnutého riešenia najmä z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie 

 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na poľnohospodárskej  a lesnej pôde 
 

 

Smerná grafická časť 

 Výkres širších vzťahov, spracovaný v mierke M=1 :250 000   

 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v mierke M=1 : 50 000  

 Výkres  koncepcie technického vybavenia – vodné hospodárstvo v mierke M=1 : 50 000  

 Výkres  koncepcie technického vybavenia – energetika v mierke M=1 : 50 000  

 Výkres verejného dopravného vybavenia v mierke M=1 : 50 000 

 Výkres ochrany prírody a krajiny vrátane  prvkov územného systému ekologickej stability v mierke M= 
1 : 50 000  

 Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na poľnohospodárskej  a lesnej 
pôde v mierke M=1 : 50 000  

 

Záväzná časť, ktorá bude obsahovať návrh zásad a regulatívov, ktoré určia priestorové usporiadanie a 

funkčné využívanie územia, zoznam verejnoprospešných stavieb a schému záväzných častí riešenia 

a verejnoprospešných stavieb. 

 

ÚPN R ŽK  je obstarávaný v súlade s §19a zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a bude pozostávať 

z nasledovných etáp: 

 Prípravné práce  

 Prieskumy a rozbory vrátane Krajinno – ekologického plánu  

 Zadanie 

 Koncept riešenia 

 Návrh na prerokovanie 

 Čistopis návrhu 
 
 

5. Uvažované variantné riešenia 

 
Variantné riešenia ÚPN R ŽK  budú preverené v koncepte riešenia. Požiadavky na variantné riešenie 
vyplynú z: 

 zadania ÚPN R ŽK, 

  rozsahu hodnotenia strategického dokumentu určeného príslušným orgánom podľa § 8 zákona č. 
24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

Výsledný  návrh ÚPN R ŽK ako strategický dokument bude riešený invariantne.  
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6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 

 
Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania ÚPN R ŽK pozostáva z etáp: 

 Prípravné práce – 2019 

 Spracovanie prieskumov a rozborov vrátane Krajinno – ekologického plánu - 2020 

 Spracovanie zadania, jeho prerokovanie  a schválenie v zastupiteľstve – do 05/2021 

 Spracovanie konceptu riešenia, jeho prerokovanie a schválenie v zastupiteľstve; Spracovanie správy 
o hodnotení strategického dokumentu, získanie záverečného stanoviska v zmysle Zákona 24/2006 Z.z. 
v platnom znení  – do 04/2022 

 Spracovanie návrhu jeho prerokovanie  - do 01/2023 

 Schválenie ÚPN R ŽK v Zastupiteľstve ŽSK a vyhlásenie jeho záväznej časti formou VZN – 02/2023 

 Spracovanie čistopisu návrhu – 03/2023 

 Uloženie dokumentácie na príslušnom orgáne územného plánovania -04/2023 
 
Termíny ukončenia jednotlivých etáp sú len orientačné. 
 
 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom 

  
V zmysle §10, ods. 1 stavebného zákona ÚPN RŽK bude spracovaný  v súlade so záväznou časťou Koncepcie 
územného rozvoja Slovenska a bude vychádzať zo smernej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska. 

Podkladom pre ÚPN R – ŽK budú i nasledovné strategické dokumenty: 

 Urbanistická štúdia Slovensko-českého prihraničného územia 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2014 - 2020 

 PHSR miest a vybraných obcí ŽSK 

 Integrovaný regionálny operačný program na obdobie 2014 – 2020 (IROP),  

 Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja (RIUS) 

 Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja (RIUS) - SEA 

 Územný generel cestovného ruchu Žilinského kraja 

 Urbanistická štúdia LIVEPLAN 

 Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja 

 Stratégia rozvoja cestovného ruchu ŽSK pre roky 2007 – 2013 

 Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK 

 Vypracovanie strategických hlukových máp pre väčšie pozemné komunikácie II. a III. triedy mimo 
aglomerácie 

 Programy odpadového hospodárstva 

 Cyklostratégia „Budovanie cyklotrás na území ŽSK“ 

 Demografická prognóza ŽSK 

 Územný plán regiónu Prešovského samosprávneho kraja, 

 Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v platnom znení, 

 Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení  

 Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje v platnom znení 

 Zásady územního rozvoje Zlínskeho kraje v platnom znení 
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8. Orgán kompetentný na jeho prijatie 

 
Zastupiteľstvo ŽSK 
 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu  

 
Uznesenie Zastupiteľstva ŽSK 
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bude vyhlásená záväzná časť ÚPN R ŽK 
 
 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie 
vrátane zdravia 

 

1. Požiadavky na vstupy  

 
Jedným zo základných vstupov  na spracovanie  ÚPN R ŽK je Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 
v znení Zmien a doplnkov č.1 ako nadradená územnoplánovacia dokumentácia. Za ďalšie vstupy možno 
považovať  relevantné návrhy z Územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja, strategické 
dokumenty, stratégie a koncepcie celoštátnej úrovne a regionálnej úrovne, územnoplánovacie 
dokumentácie na miestnej úrovni, plány hospodárskeho, sociálneho a trvalo udržateľného rozvoja regiónu 
a obcí v kraji, Integrovaný regionálny operačný program na obdobie 2014 – 2020 (IROP), Regionálna 
integrovaná územná stratégia Žilinského kraja (RIUS), Programy odpadového hospodárstva a ďalšie.  

Za vstupy sú taktiež považované všetky dostupné poznatky o území získané v rámci Prieskumov a rozborov 
ÚPN R ŽK a požiadavky a rozvojové zámery dotknutých orgánov štátnej správy , samosprávy a dotknutých 
subjektov doručené v etape Prípravné práce. 

 
 

2. Údaje o výstupoch 

 

Výstupom bude ÚPN R ŽK, ktorého záväzná časť spolu so zoznamom verejnoprospešných stavieb bude 

vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením ŽSK.  

 

 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 

 

Na koncepčnej úrovni očakávajú sa priame aj nepriame vplyvy na životné prostredie ako aj na kvalitu života 
obyvateľov kraja: 

Priame vplyvy na životné prostredie: 

 urbanistický rozvoj územia kraja, 
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 nároky na nové trasy a zariadenia dopravy a technického vybavenia, 

 požiadavky na záber poľnohospodárskej pôdy. 

Nepriame vplyvy: 

 nevyhnutné vplyvy urbanizovaného prostredia s navrhovaným funkčným využitím. 

 

Územné plánovanie, teda aj ÚPN R ŽK je priamym nástrojom na zlepšenie životného prostredia, 
dosiahnutia ekologickej stability a zabezpečenie dlhodobo udržateľného rozvoja (§ 2, ods. 1 stavebného 
zákona). Konkrétne vplyvy na životné prostredie budú podrobne opísané v správe o hodnotení 
strategického dokumentu. V súčasnosti platná legislatíva na úseku ochrany jednotlivých zložiek životného 
prostredia, ako aj povoľovací systém, zahŕňajúci tiež posudzovanie vplyvov jednotlivých investičných 
zámerov na životné prostredie, prispejú k zabezpečeniu minimalizácie negatívnych vplyvov strategického 
dokumentu, ktoré musia vytvárať predpoklady pre zosúladenie navrhovaných činností s podmienkami 
krajiny. Požadované aktivity do územia budú včlenené tak, aby došlo k uspokojeniu záujmov a potrieb 
spoločnosti na jednej strane a súčasne nebola narušená ekologická stabilita krajiny. 

 
 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 

V nadväznosti na ciele územného plánovania a spracovania ÚPN R ŽK sa predpokladá nepriamy pozitívny 

vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. Spočíva najmä v koncepčnom riešení všetkých zložiek sídelnej 

infraštruktúry v území kraja (t.j. Úlohou ÚPN R ŽK je na koncepčnej úrovni vylúčiť negatívne vplyvy na 

zdravotný stav obyvateľstva, príp. v primeranej podrobnosti stanoviť záväzné regulatívy na ich elimináciu). 

 

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho 
významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené 
krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich 
zmiernenie 

V etape Zadania nie je možné určiť konkrétne vplyvy na chránené územia (územia sústavy Natura 2000, 
chránené územia národnej sústavy chránených území, chránené vodohospodárske oblasti, územia 
ochrany pamiatok). Tieto vplyvy budú podrobne opísané v správe o hodnotení strategického dokumentu. 
V prípade identifikovaných negatívnych vplyvov budú navrhnuté aj opatrenia na ich zmiernenie. 

V súlade so ákonom číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny cieľom riešenia ÚPN R ŽK je pomocou 
územnoplánovacích nástrojov presadzovať zabezpečenie zachovania rozmanitosti podmienok a foriem 
života v krajine a vytvárať podmienok pre udržateľný život. 

Národná sústava chránených území  

Územnou ochranou prírody sa v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov rozumie osobitná ochrana prírody a krajiny vo vymedzenom území v druhom až 
piatom stupni ochrany.  
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Žilinský kraj je región s najväčším plošným podielom území v rôznom stupni ochrany v rámci SR. Na území 
kraja sa v súčasnosti nachádzajú, alebo do neho čiastočne zasahujú štyri národné parky (NP) a tri chránené 
krajinné oblasti (CHKO). Maloplošné chránené územia predstavuje 57 národných prírodných rezervácií 
(NPR), 38 prírodných rezervácií (PR), 18 národných prírodných pamiatok (NPP), 38 prírodných pamiatok 
(PP) a 18 chránených areálov (CHA). Ako prírodné pamiatky sú chránené priamo zo zákona č. 543/2002 
Z.z. tiež všetky jaskyne a prírodné vodopády. Nové vyhlásenie CHKO Horná Orava rieši stupne ochrany 
najcennejšieho územia v zmysle §30 zákona č.543/2002 Z.z. zónovaním. Maloplošné chránené územia na 
území CHKO Horná Orava (NPR, PR, PP, CHA) boli legislatívnym procesom zrušené a vyhlásené ako zóny 
CHKO s diferencovaným stupňom ochrany. Zároveň boli z územia CHKO vyňaté vnútorne priestory - 
intravilány a okolie väčšiny obcí, kde na rozdiel od doterajšej právnej úpravy prestal platiť druhý stupeň 
ochrany a platí prvý stupeň. (Zubrohlava, Bobrov, Rabča, Oravská Polhora, Sihelné, Oravské Veselé, Mútne, 
Breza, Zákamenné, Krušetnica). 

Prehľad veľkoplošných chránených území v Žilinskom kraji  

 
Národné parky: NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, NP Nízke Tatry (NAPANT), Tatranský národný park (TANAP) 
Chránené krajinné oblasti: Horná Orava, Kysuce, Strážovské vrchy  

 

Prehľad maloplošných chránených území v Žilinskom kraji 

Na území Žilinského kraja sa nachádza 57 národných prírodných rezervácií, 38 prírodných rezervácií, 17 
národných prírodných pamiatok, 40 prírodných pamiatok a 13 chránených areálov. Ako prírodné pamiatky 
sú chránené priamo zo zákona č. 543/2002 Z.z. tiež všetky jaskyne a prírodné vodopády.  

 

Európska sústava chránených území  

Základnou súčasťou európskej politiky pri ochrane biodiverzity a ekosystémov je úplná realizácia sústavy 
NATURA 2000, ktorá predstavuje súvislú európsku ekologickú sieť osobitne chránených území, ktoré sú v 
osobitnom záujme EÚ. V zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. je NATURA2000 definovaná ako „Súvislá 
európska sústava chránených území“, tvoria ju dva typy území: územia európskeho významu (ÚEV) a 
chránené vtáčie územia (CHVÚ). 

Chránené vtáčie územia (CHVÚ/SKCHVU) boli vyhlásené za chránené na základe kritérií stanovených v 
smernici Rady č. 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúcich vtákov (smernica o vtákoch). Národný 
zoznam CHVÚ schválila vláda SR uznesením č. 636/2003 dňa 9. júla 2003. V roku 2004 sa začal proces 
tvorby vyhlášok a programov starostlivosti pre jednotlivé CHVÚ. Uznesením vlády SR č. 345/2010 z 25. 5. 
2010 bol Národný zoznam doplnený a zmenený. Do zoznamu bolo doplnených 5 nových území (Čergov, 
Chočské vrchy, Levočské vrchy, Slovenský raj a Špačinsko-nižnianske polia) a celkový počet je 41 CHVÚ. 

Tab. č. 1   Prehľad CHVÚ na území ŽSK  

Kód lokality Názov lokality Útvar ŠOP SR 

SKCHVU008 Horná Orava CHKO Horná Orava 

SKCHVU013 Malá Fatra NP Malá Fatra 

SKCHVU018 Nízke Tatry NP Nízke Tatry 

SKCHVU028 Strážovské vrchy CHKO Strážovské vrchy 

SKCHVU030 Tatry TANAP 
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SKCHVU050 Chočské vrchy TANAP 

Zdroj: ŠOP SR, 2019 (http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk). 
 
Územia európskeho významu (ÚEV/SKUEV) predstavujú lokality navrhnuté za chránené územia na základe 
kritérií stanovených v smernici Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch). Národný zoznam týchto území schválila vláda SR uznesením č. 
239/2004 dňa 17. marca 2004 a bol vydaný výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004 a zaslaný na 
schválenie Európskej komisii (EK). Vláda Slovenskej republiky dňa 25. 10. 2017 schválila druhú aktualizáciu 
národného zoznamu území európskeho významu, čím si Slovensko splnilo povinnosť vyplývajúcu z členstva 
v EÚ. Ku 473 chráneným lokalitám s výskytom cenných biotopov a druhov európskeho významu, ktoré boli 
predložené Európskej komisii v roku 2004 a 2011, pribudlo nových 169 lokalít s výmerou 31 656 ha. Celková 
výmera sa tak zvýši z 11,9 % rozlohy Slovenskej republiky na 12,6 %. 

Tab. č. 2   Prehľad ÚEV na území ŽSK  

Kód 
lokality 

Názov lokality Útvar ŠOP SR 

SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0058 Tlstá Správa NAPANT 

SKUEV0059 Jelšie Správa NAPANT 

SKUEV0060 Chraste Správa NAPANT 

SKUEV0061 Demänovská slatina Správa NAPANT 

SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0141 Belá Správa TANAP 

SKUEV0142 Hybica Správa TANAP 

SKUEV0143 Biely Váh Správa TANAP 

SKUEV0145 Medzi bormi Správa TANAP 

SKUEV0147 Žarnovica Správa NP Veľká Fatra 

SKUEV0150 Červený grúň Správa NAPANT 

SKUEV0152 Sliačske travertíny Správa NAPANT 

SKUEV0164 Revúca Správa NP Veľká Fatra 

SKUEV0185 Pramene Hruštínky Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0188 Pilsko Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0189 Babia hora Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0190 Slaná voda Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0192 Prosečné Správa TANAP 

SKUEV0193 Zimník Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0194 Hybická tiesňava Správa TANAP 

SKUEV0197 Salatín Správa NAPANT 

SKUEV0198 Zvolen Správa NAPANT 

SKUEV0221 Varínka Správa NP Malá Fatra 

SKUEV0222 Jelešňa Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0228 Švihrová Správa TANAP 

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0057
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0058
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0059
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0060
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0061
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0101
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0141
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0142
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0143
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0145
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0147
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0150
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0152
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0164
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0185
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0187
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0188
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0189
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0190
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0191
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0192
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0193
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0194
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0197
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0198
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0221
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0222
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0228
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Kód 
lokality 

Názov lokality Útvar ŠOP SR 

SKUEV0238 Veľká Fatra Správa NP Veľká Fatra 

SKUEV0239 Kozol Správa NP Malá Fatra 

SKUEV0240 Kľak Správa NP Malá Fatra 

SKUEV0241 Svrčinník Správa CHKO Poľana 

SKUEV0243 Orava Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0244 Harmanecký Hlboký jarok Správa CHKO Poľana 

SKUEV0251 Zázrivské lazy Správa NP Malá Fatra 

SKUEV0252 Malá Fatra Správa NP Malá Fatra 

SKUEV0253 Váh Správa TANAP 

SKUEV0254 Močiar Správa NP Malá Fatra 

SKUEV0255 Šujské rašelinisko Správa NP Malá Fatra 

SKUEV0256 Strážovské vrchy Správa CHKO Strážovské vrchy 

SKUEV0288 Kysucké Beskydy Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0289 Chmúra Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0296 Turková Správa NAPANT 

SKUEV0300 Skribňovo Správa NAPANT 

SKUEV0302 Ďumbierske Tatry Správa NAPANT 

SKUEV0304 Oravská vodná nádrž Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0305 Choč Správa TANAP 

SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom Správa TANAP 

SKUEV0307 Tatry Správa TANAP 

SKUEV0308 Machy Správa TANAP 

SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry Správa NAPANT 

SKUEV0381 Dielnice Správa NP Veľká Fatra 

SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok Správa NP Veľká Fatra 

SKUEV0642 Javornícky hrebeň Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0643 Ráztocké penovcové pramenisk Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0644 Petrovička Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0647 Bystrické sihly Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0648 Príslop Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0655 Predmieranka Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0657 Malý Polom Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0658 Ústie Bielej Oravy Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0659 Koleňová Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0660 Macangov Beskyd Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0661 Hruštínska hoľa Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0662 Vasiľovská hoľa Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0663 Šíp Správa NP Malá Fatra 

SKUEV0664 Uholníky Správa NP Malá Fatra 

SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu Správa NP Malá Fatra 

SKUEV0667 Slnečné skaly Správa NP Malá Fatra 

SKUEV0671 Olešnianske rašeliniská Správa CHKO Kysuce 

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0238
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0239
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0240
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0241
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0243
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0244
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0251
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0252
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0253
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0254
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0255
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0256
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0288
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0289
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0296
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0300
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0302
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0304
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0305
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0306
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0307
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0308
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0310
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0381
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0382
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0642
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0643
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0644
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0647
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0648
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0655
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0657
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0658
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0659
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0660
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0661
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0662
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0663
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0664
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0665
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0667
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0671
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Kód 
lokality 

Názov lokality Útvar ŠOP SR 

SKUEV0777 Starobystrické prenovcové pr Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0826 Lomnianska hoľa Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0828 Vahanov Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0830 Polesie Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0831 Zemanovská sihla Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0834 Ľadonhora Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0835 Stredný tok Bystrice Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0836 Zákopčianske lúky Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0838 Rakovsko-milošovské rašeliniská Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0839 Kolárovické lúky Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0885 Meandre Rajčanky Správa CHKO Strážovské vrchy 

SKUEV0930 Lúčanská Fatra Správa NP Veľká Fatra 

SKUEV0960 Niva Turca Správa NP Veľká Fatra 

SKUEV0963 Osadská Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0964 Lesnianska hoľa Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV1059 Jelšie Správa NAPANT 

SKUEV1152 Sliačske travertíny Správa NAPANT 

SKUEV1197 Salatín Správa NAPANT 

SKUEV1310 Kráľovohoľské Tatry Správa NAPANT 

SKUEV2101 Klokočovské rašeliniská Správa CHKO Kysuce 

SKUEV2222 Jelešňa Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV2240 Kľak Správa NP Malá Fatra 

SKUEV2288 Kysucké Beskydy Správa CHKO Kysuce 

SKUEV2304 Oravská vodná nádrž Správa CHKO Horná Orava 

Zdroj: ŠOP SR, 2019 (http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk). 

 

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) 

Návrh kostry územného systému ekologickej stability vytvára v krajinnom priestore ekologickú sieť, ktorá: 

 zabezpečuje územnú ochranu všetkým ekologicky hodnotným segmentom v území, 

 vymedzuje priestory umožňujúce trvalú existenciu, rozmnožovanie, úkryt a výživu rastlinným a 
živočíšnym spoločenstvám typickým pre daný región - biocentrá (majú charakter jadrových území 
s prioritným ekostabilizačným účinkom v krajine), 

 umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov – biokoridory a jadrové územia, 

 zlepšuje pôdoochranné, klimatické a ekostabilizačné podmienky, 

 zabezpečuje optimálny rozvoj prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt v území. 
 
V období 2005-2008 sa aktualizovali dokumentácie RÚSES okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto 
(SAŽP, 2006). V období 2009-2013 sa aktualizovali dokumentácie RÚSES okresov: Čadca, Dolný Kubín, 
Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín. 

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0777
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0826
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0828
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0830
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0831
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0832
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0833
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0834
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0835
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0836
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0838
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0839
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0885
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0930
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0960
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0963
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0964
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV1059
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV1152
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV1197
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV1310
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV2101
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV2222
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV2240
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV2288
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV2304
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Územia chránené podľa medzinárodných dohovorov 

V rámci medzinárodných dohovorov platí na území Slovenska niekoľko dôležitých zmlúv a dohovorov, 
ktoré majú za cieľ výraznejšie zachovanie svetového dedičstva na Zemi. Podľa nich sú vyčlenené chránené 
územia a lokality, ktoré nie sú kategóriou chráneného územia podľa zákona č.543/2002 Z. z, ale tvoria 
významnú základňu pre rozvoj vedy a prezentácie ochrany prírody v zahraničí. Tieto územia môžu súčasne 
patriť aj do národnej sústavy chránených území, alebo do navrhovanej európskej súvislej sústavy 
chránených území Natura 2000. 

V zmysle Medzinárodnej dohody UNESCO o ochrane významných prírodných krás v rámci programu 
„Človek a biosféra“ (MaB) bola v roku 1993 spoločne s Poľskou časťou Tatranského národného parku 
vyhlásená Biosférická rezervácia Tatry. Biosférická rezervácia plní tri základné funkcie (funkciu ochrany 
prírody, rozvojovú funkciu, logistickú funkciu). V rámci svojich funkcií je zapojená do integrovaného 
procesu ochrany biodiverzity. Zabezpečuje ochranu biodiverzity na génovej, druhovej a ekosystémovej 
úrovni, podporuje trvalo udržateľné využívanie zložiek biodiverzity a spravodlivú deľbu úžitku plynúceho z 
využívania genetických zdrojov. Ústredný motív biosférickej rezervácie je spojenie ochrany biodiverzity s 
potrebami rozvoja miestnych komunít a výskum, sústavný monitoring, školenie a výchova. Výmera územia 
je: 113221 ha, z toho jadrová zóna: 49633 ha, nárazníková zóna: 23744 ha, a prechodná zóna: 39844 ha. 

V zmysle Dohovoru o mokradiach, majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva 
(Ramsarský dohovor) boli v Žilinskom kraji zapísané do zoznamu ramsarských lokalít nasledujúce územia: 

 Mokrade Turca 

 Mokrade Oravskej kotliny 

 Rieka Orava a jej prítoky 

 Jaskyne Demänovskej doliny 

 

Chránené stromy 

Predstavujú samostatnú kategóriu ochrany prírody a rovnako ako chránené druhy, chránené územia, 
územia európskeho významu, súkromné chránené územia a ochranné pásma patria medzi osobitne 
chránené časti prírody a krajiny vymedzené v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon). Sú to stromy s osobitnou právnou ochranou, rozptýlené v krajine 
na najrozmanitejších miestach, tam, kde im prírodné podmienky a starostlivosť ľudských generácií 
umožnili rásť a dožiť sa súčasnosti. Sú súčasťou poľnohospodárskej krajiny, lesných komplexov, ale aj 
ľudských sídiel, historických záhrad alebo parkov. Sú to buď jednotlivé exempláre, alebo menej či 
viacpočetné skupiny, ale aj rozsiahle stromoradia, náhodne umiestnené alebo zámerne vysadené 
človekom. Na území Žilinského kraja sa nachádza 127 chránených stromov. 

 

Chránené vodohospodárske oblasti 

V zmysle zákona č.364/2004 Z. z. vodný zákon, v znení neskorších predpisov § 31, územie, ktoré svojimi 
prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd, vláda môže vyhlásiť za chránenú 
vodohospodársku oblasť (ďalej CHVO). 

Na území Žilinského samosprávneho kraja sa jedná o nasledujúce CHVO : 
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 CHVO Beskydy - Javorníky 

 CHVO Veľká Fatra 

 CHVO Nízke Tatry – západná časť 

 CHVO Nízke Tatry – východná časť 

 CHVO Strážovské vrchy 

Pripravované CHVO na vyhlásenie : 

 CHVO Západné Tatry 

 východná časť Chočských vrchov. 
 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu 

 
V tomto štádiu sa nepredpokladajú žiadne významné riziká spojené s uplatňovaním strategického 
dokumentu vo vzťahu k životnému prostrediu.  
 
 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice 

 

 
Vzhľadom na zameranie strategického dokumentu sa nepredpokladajú žiadne vplyvy na životné prostredie 
presahujúce štátne hranice. Pokiaľ by sa v priebehu spracovania Správy o hodnotení zistili fakty, ktoré by 
mohli viesť k cezhraničným vplyvom vo vzťahu k ČR alebo PR, budú tieto územia posúdené. 
 
 

IV. Dotknuté subjekty 

 

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení 

 
Dotknutou verejnosťou pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov je verejnosť, ktorá má záujem 
alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením (§6a zákona č. 24/2006 
Z.z.). 
 

2. Zoznam dotknutých subjektov  

 
Ministerstvo dopravy a výstavby  SR, Nám. Slobody  6,810 05 Bratislava  

 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35Bratislava  
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1  
 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

 Ministerstvo zahr. vecí SR, Hlboká cesta 2, 833 66 Bratislava 37 

 Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3 

 Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

 Ministerstvo práce a soc. vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1 

 Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 

 Ministerstvo kultúry SR, nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 

 Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. Box 52, 837 52 Bratislava 
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 Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava 

 Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, P.O.Box 82, 817 82 Bratislava 

 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

 Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 

 Moravskoslezský kraj, Krajský úrad, 28.října 117, 702 18 Ostrava 

 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín 

 Urzad Marszalkowski Wojewodstva Slaskiego, ul. Ligonia 46, 40 -037 Katowice 

 Małopolski Urząd Wojewódzki, Ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

 Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava  
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Vojtecha Spanyola 1731/27, 010 01 Žilina 
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 1944/12, 026 01 Dolný Kubín-Brezovec, 
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 540/27, 036 01 Martin, 
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 1643/36, 031 01 Liptovský Mikuláš 
 Okresný úrad, odbor výstavby a územného plánovania, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
 Okresný úrad,  Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 

Žilina 
 Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov,  Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina 
 Okresný úrad, pozemkový  a lesný  odbor,  Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
 Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
 Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina 
 Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava  
 Okresný úrad Ružomberok, Dončova 11, Ružomberok 
 Okresný úrad Námestovo, Miestneho priemyslu 571, Námestovo, 
 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Nám. osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš 
 Okresný úrad Dolný Kubín, Námestie Slobody 1, 026 01  Dolný Kubín, 
 Okresný úrad Čadca, Palárikova 91, Čadca 
 Okresný úrad Bytča, Zámok 104, 014 01 Bytča, 
 Okresný úrad Kysucké Nové Město, Litovelská 1218, Kysucké Nové Mesto 
 Okresný úrad Turčianske Teplice, Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice 
 Okresný úrad Tvrdošín, Medvedzie 254, 027 44Tvrdošín 
 Inšpektorát žriediel a kúpeľov, Limbova2, P.O. Box 52, 837 52 Bratislava 3 

 ŠOP SR, správa NP Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín  

 Štátna ochrana prírody SR, Lazovná 10, P.O. Box 5, 974 01 Banská Bystrica 

 ŠOP SR, Správa NP Veľká Fatra, P.O. Hviezdoslava 38, 036 01 Martin 

 ŠOP, Správa  NAPANT, Železná 5, 974 01 Banská Bystrica 

 ŠOP, Správa TANAP, P.O. Box 21, 059 41 Tatranská Štrba 

 ŠOP, Správa CHKO Kysuce, U Tomaly 11 511, 022 01 Čadca 

 ŠOP, Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova 408, 029 01 Námestovo 

 ŠOP, Správa CHKO Strážovské Vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica 

 Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
 Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 821 08 Bratislava 2 
 Správa ciest ŽSK, ul. M. Rázusa 104/A, 01 001 Žilina  

https://www.facebook.com/muwkrakow/
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 Železnice SR, GR, Klemensova 8,  813 61 Bratislava  
 Železničná spoločnosť, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava  
 Železničná spoločnosť CARGO, Drieňová 24, 821 03 Bratislava 
 Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, 820 05 Bratislava  
 Štátny dráhový úrad, Klemensová 8,813 61 Bratislava  
 Lesy SR, š.p., GR, Nám SNP 8, 975 66 Banská Bystrica  
 Lesy SR, š.p , OZ, Nám. M.R. Štefánika 1 
 Lesy SR, š.p , OZ, Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca 
 Lesy SR, š.p , OZ, J. Martinku 110, Liptovský Hrádok 
 Lesy SR, š.p , OZ, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo 
 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 

80 Piešťany 

 Dopravný úrad, Letisko M. r. Štefánika, 823 05 Bratislava 

 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B; 010 47 Žilina, 
 Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Republiky 5; 010 47 Žilina, 
 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 
 Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., Bôrická 107, 010 01 Žilina, 

 Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin 

 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, 

 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 

 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., alebo v skratke OVS, a.s., ul. Bysterecká 2180, 026 80 Dolný 
Kubín 

 Krajské riaditeľstvo PZ, Kuzmányho 26, 010 01 Žilina 

 Krajské riaditeľstvo hasič. a záchran. zboru, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina 

 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 942 21 Nitra 

 Štátny geologický ústav, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

 Slovenská pošta, š.p., Banská Bystrica, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica 

 Štátna veterinárna a potrav. správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava 

 Slovenský pozemkový fond, GR, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

 Slovenský pozemkový fond, RO, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina 

 Slovenský pozemkový fond, RO, Radlinského č. 1729, 02601 Dolný Kubín 

 Slovenský pozemkový fond, RO, Kollárová č.2, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 Slovenský pozemkový fond, RO, Bottova 23, 036 01 Martin 

 Hlavný banský úrad, Kammerhofská č. 25, 969 01 Banská Štiavnica 

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

 Telekomunikačný úrad SR, Jarošová 1, P.O. Box 76, 830 08 Bratislava 

 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

 Slovak Telekom, a.s., diaľkové káble, Poštová 1, 010 01 Žilina 

 ORANGE Slovensko, , a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

 O2 Telefónica Slovakia, s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

  Poštový regulačný úrad SR, 1. Mája, 010 01 Žilina 

 Colné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava 

 Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 821 06 Bratsilava 

https://www.google.sk/search?q=Pri+Raj%C4%8Dianke&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LM82SSoxNlnEyhdQlKkQlJh1pDczMS87FQDj7V9vIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjk5snQ88LhAhXqXhUIHUWAD4UQmxMoATAYegQIChAQ
https://www.google.sk/search?q=8591/4B&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVhLQL9E3SjcvMC0sys0wKYo3WsTKbmFqaahv4gQA5Z19Uh4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjk5snQ88LhAhXqXhUIHUWAD4UQmxMoAjAYegQIChAR
https://www.google.sk/search?q=%C5%BDilina&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCwxjy9bxMp-dG9mTmZeIgDxzO-6FwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjk5snQ88LhAhXqXhUIHUWAD4UQmxMoAzAYegQIChAS
https://www.google.sk/search?q=%C5%BDilina&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCwxjy9bxMp-dG9mTmZeIgDxzO-6FwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjk5snQ88LhAhXqXhUIHUWAD4UQmxMoAzAYegQIChAS
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 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p, Radničné námestie8, 969 55 Banská Bystrica 

 Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, Jedľová 44, 010 04 Žilina 

 mestá a obce Žilinského kraja  

 

3. Dotknuté susedné štáty 

 
Vzhľadom na zameranie strategického dokumentu sa nepredpokladajú žiadne vplyvy na životné prostredie 
presahujúce štátne hranice. Pokiaľ by sa v priebehu spracovania Správy o hodnotení zistili fakty, ktoré by 
mohli viesť k cezhraničným vplyvom vo vzťahu k ČR alebo PR, budú tieto územia posúdené. 
 
 

V. Doplňujúce údaje 

 
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a 
pôsobnosti strategického dokumentu) 
Mapové a iné dokumentácie nie sú súčasťou tohto oznámenia. Grafická časť Územného plánu regiónu 
Žilinského kraja bude spracovaná v zmysle § 11, ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacích dokumentáciách.  
 
 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu 

 

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Zmien a doplnkov č.1 

 Územný plán Veľkého územného celku Žilinského kraja v platnom znení 

 Prieskumy a rozbory, Krajinno – ekologický plán Územného plánu regiónu Žilinského kraja 

 podklady, ktoré boli doručené obstarávateľovi územnoplánovacej dokumentácie počas prípravných 
prác od orgánov štátnej správy, samosprávy, odborných organizácií a dotknutých subjektov, vrátane 
dokumentov uvedených v časti II.7 tohto oznámenia, 

 Zákon č. 50/1996 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon) 

 Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení  

 
 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 

 
Žilina, 26.3.2021 
 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

 

1. Meno spracovateľa oznámenia 

 
Ing. Katarína Náhliková, odborne spôsobila osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie 
a územnoplánovacích podkladov v zmysle § 2a stavebného zákona 
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2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, 
pečiatka 

 
Potvrdzujem správnosť údajov v oznámení 
 
 
                                                                                                     ______________________ 
                                                                                              Ing. Ján Pavlík, PhD. 
                                                                                           riaditeľ odboru regionálneho rozvoja 
 


