Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin
OU-MT-OSZP-2019/8429

V Martine 09.07.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“), vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente
„Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Bystrička, Návrh“, ktoré predložil obstarávateľ
Obec Bystrička, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce
Bystrička, Návrh“, uvedený v predloženom oznámení,
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený dokument je preto možné schváliť
v konaní podľa osobitných predpisov.
ODÔVODNENIE:
Obstarávateľ, Obec Bystrička, Obecný úrad, Bystrička 260, 038 04 Bystrička, predložil
Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ MT, OSŽP“)
podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 12.04.2019
oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce
Bystrička, Návrh“. Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Zmeny a doplnky
č.3 Územného plánu obce Bystrička, Návrh“ (ďalej ÚPN-O ZaD3), ktorého hlavnými cieľmi
sú:
- aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce v súlade so súčasnými potrebami
jej rozvoja,
- vytvoriť podmienky pre rozvoj funkcie bývania v rodinných domov, a rekreačnej funkcie
miestneho významu,
- vytvoriť podmienky pre dobudovanie základného občianskeho vybavenia v obci,
- vytvoriť podmienky pre bezpečnú cyklistickú dopravu na území obce,
- vytvoriť podmienky pre dobudovanie dopravného a technického vybavenia na riešených
plochách,
- riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja a únosnosti územia,
- koordinovať záujmy investorov na území obce,
- zabezpečiť ochranu životného prostredia,
- zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt a kultúrneho dedičstva,
- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.

Z uvedených dôvodov sa rozhodla obec obstarať Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce
Bystrička, Návrh, ktorou rieši nasledovné dielčie časti k.ú. obce :
Riešené územie Zmeny a doplnku č.3 ÚPN-O Bystrička tvoria nasledovné lokality:
Lazy
Lokalita bola v ÚPN O riešená bez zástavby.
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Bystrička navrhujú plochu pre rozvoj rekreačnej
funkcie - chaty. Na riešenej ploche je možné umiestniť asi 8 chát. Zastavaná plocha chaty max.
100 m2.
Obstarávateľ Obec Bystrička sa na základe stanovísk dotknutých orgánov rozhodla
vypustiť túto lokalitu z Návrhu Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Bystrička.
Lázky
Lokalita bola v ÚPN O riešená bez zástavby.
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Bystrička navrhujú plochu pre rozvoj rekreačnej
funkcie - chaty. Na riešenej ploche je možné umiestniť asi 24 chát. Zastavaná plocha chaty max.
70 m2. Cez lokalitu prechádza 22 kV elektrické vedenie a vodovod pitnej vody. Pri osadení
objektov v lokalite Lázky rešpektovať ochranné pásmo 22 kV elektrického vedenia 10 m od
krajného vodiča a ochranné pásmo verejného vodovodu 1,5 m od okraja potrubia.
Obstarávateľ Obec Bystrička sa na základe stanovísk dotknutých orgánov rozhodla
vypustiť túto lokalitu z Návrhu Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Bystrička.
IBV Lázky
Lokalita bola v ÚPN O riešená bez zástavby.
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Bystrička navrhujú plochu pre rozvoj obytnej
funkcie - 1 rodinný dom podľa požiadavky vlastníka pozemkov. Na riešenej ploche je možné
umiestniť 1 rodinný dom.
IBV Breziny
Lokalita bola v ÚPN O riešená bez zástavby.
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Bystrička navrhujú plochu pre rozvoj obytnej
funkcie - rodinné domy podľa požiadavky vlastníkov pozemkov. Na riešenej ploche je možné
umiestniť 8 rodinných domov. Cez lokalitu prechádza 22 kV elektrické vedenie, ktoré
navrhujeme preložiť do kábla.
IBV Niže dediny
Lokalita IBV Niže dediny bola navrhnutá na zástavbu do roku 2015 podľa podkladu investora.
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Bystrička rozširujú lokalitu IBV Niže dediny o
malú plochu. Na riešenej ploche je možné umiestniť 1 rodinný dom.
IBV Záhumnia
Lokalita bola v ÚPN O riešená pre výstavbu rodinných domov popri existujúcej ceste do roku
2015. Časť lokality je už zastavaná. Niektoré rodinné domy sú postavené mimo odsúhlasenej
plochy.
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Bystrička navrhujú rozšírenie plochy pre rozvoj
obytnej funkcie. Na riešenej ploche je možné umiestniť 18 rodinných domov. Cez lokalitu
prechádza 22 kV elektrické vedenie a vodovod úžitkovej vody. Pri osadení objektov v lokalite
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IBV Záhumnia rešpektovať ochranné pásmo 22 kV vedenia 10 m od krajného vodiča a ochranné
pásmo 1,5 m od vodovodu úžitkovej vody DN 400.
OV pri cintoríne
Lokalita bola v ÚPN O riešená bez zástavby.
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Bystrička navrhujú malú plochu pre rozvoj
občianskej vybavenosti pri cintoríne. V objekte občianskej vybavenosti budú sociálne zariadenia
a sklad.
Cyklistická komunikácia
V ÚPN O je cyklistická doprava riešená po ceste III. triedy.
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Bystrička navrhujú pre cyklistickú dopravu
samostatnú cyklistickú komunikáciu vľavo od cesty III. triedy v úseku Martin - Bystrička.
Cyklistická komunikácia je dôležitá z hľadiska bezpečnosti cyklistov.
Rekreačná plocha 4-RP-03
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Bystrička zakresľujú do územného plánu rozsah
rekreačnej plochy podľa skutočného stavu.
Na základe stanovísk dotknutých orgánov, bolo doručené stanovisko obstarávateľa Obce
Bystrička v zastúpení spoločnosťou Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina, podľa
ktorého, na všetkých rozvojových lokalitách predmetnej zmeny a doplnku bude odvádzanie
a zneškodňovanie odpadových vôd riešené napojením na verejnú kanalizáciu a rekreačné plochy
lokality Lazy a Lázky budú vypustené zo ZaD č.3 ÚPO Bystrička, uvedené úpravy ZaD č.3 ÚPO
Bystrička budú zapracované do jej výkresovej, textovej a záväznej časti.
Základná urbanistická koncepcia platného ÚPN-O sa Zmenou a doplnkom č.3 nemení. Posilňuje
sa funkcia bývania a rekreácie v intenciách pôvodnej koncepcie. Zmena a doplnok č.3 ÚPN-O
ako územnoplánovací dokument nemá priamy vplyv na životné prostredie. Nepriamymi vplyvmi
pri rozvoji obce podľa návrhu riešenej územnoplánovacej dokumentácie je zmena priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia, záber poľnohospodárskej pôdy na nových
plochách, určenej na rozvoj bývania a rekreácie, nároky na novú dopravnú a technickú
infraštruktúru. Tieto vplyvy súvisia s rozvojom obce a samotný strategický dokument stanovuje
limity a regulatívy na elimináciu nepriaznivých vplyvov, čím prispieva ku skvalitneniu
životného prostredia.
Uvažované variantné riešenia: Podľa § 21 stavebného zákona pre obec, ktorá má
menej ako 2000 obyvateľov, nie je potrebné spracovať koncept vo variantoch - návrh ÚPN-O,
ZaD3 je jednovariantný.
Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods.2 písm. b) zákona podlieha
zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ MT, OSŽP vykonal podľa § 7 zákona.
V rámci zisťovacieho konania OÚ MT, OSŽP rozoslal oznámenie o strategickom
dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu
orgánu a dotknutým obciam.
V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu
tieto subjekty nasledovné písomné stanoviská, ktoré predkladáme v skrátenej forme:
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Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, list č. 3869/2019-5.3 22235/2019 zo
dňa 06.05.2019:
1.
V katastrálnom území obce Bystrička (ďalej len „predmetné územie“) je evidovaných 7
odvezených skládok tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené
skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
2.
V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú
zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako
plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001
Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v
územnoplánovacej dokumentácii.
V katastrálnom území obce Bystrička (okres Martin) je podľa priloženej mapy
zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj
bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotené územie patrí do rajónu
potencionálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne
zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné
v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických
prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované
v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková
a kol., 2006 list 26-33 Martin), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd/). Na webových stránkach sú
dostupné aj ďalšie údaje a informácie
o zaregistrovaných svahových deformáciách:
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia
nestabilných území pre stavebné účely.
3.
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to
zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti
ďalšieho využitia územia.
4.
Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej
stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie
http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká
stavebného využitia územia:
a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť
inžinierskogeologickým prieskumom.
b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia
s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov
ionizujúceho žiarenia.
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OÚ Martin, OSŽP, štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-MT-OSZP-2019/008580-No
zo dňa 29.04.2019:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní za splnenia
podmienok:
-pri vzniku nových zdrojov znečisťovania ovzdušia je potrebné posúdiť priamy a nepriamy vplyv
na ovzdušie,
-podporovať využívanie alternatívnych/obnoviteľných zdrojov energie a minimalizovať
spaľovanie tuhých palív.
OÚ Martin, OSŽP, štátna vodná správa, list č. OU-MT-OSZP-2019/9668-Rj zo dňa
29.04.2019:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní za dodržania
podmienok zo stanoviska:
- riešené lokality budú zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu a splaškové odpadové
vody z uvedených lokalít budú odvedené verejnou kanalizáciou na ČOV vo Vrútkach, nakoľko
v obci Bystrička je vybudovaná verejná splašková kanalizácia, žiadame zmeniť v „Územnom
pláne obce Bystrička – Zmeny a doplnky č. 3, Návrh“, v kapitole 13.2.Vodné hospodárstvo,
v časti 13.2.2.Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd, návrh odvádzania a
zneškodňovania odpadových vôd z lokalít Lazy, Lázky, IBV Lázky namiesto akumuláciou
v žumpách na napojenie na verejnú kanalizáciu a taktiež opraviť v ostatných častiach
strategického dokumentu túto skutočnosť,
- vody z povrchového odtoku v riešených lokalitách budú prednostne odvedené do vsaku,
v prípade potreby prečistené na čistiacich zariadeniach,
- ak sa v danom území nachádzajú hydromelioračné úpravy, žiadame tieto zachovať, ak pri
plánovanej výstavbe dôjde k ich narušeniu, investor je povinný na vlastné náklady ich
sfunkčniť,
- neumiestňovať stavby na pobrežné pozemky vodných tokov, v zmysle § 49 vodného zákona
pobrežný pozemok pri vodohospodársky významnom vodnom toku je do 10 m a pri drobnom
vodnom toku do 5 m od brehovej čiary, rešpektovať vyjadrenie správcu toku a rešpektovať
obmedzenia vyplývajúce z mapy povodňového ohrozenia a rizika,
- dodržať ochranné pásma vodných stavieb v dotknutom území,
- v riešenom území rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov,
- individuálnu bytovú výstavbu alebo rekreačné zóny v územiach na to určených povoliť až po
vybudovaní inžinierskych sietí (verejný vodovod, verejná splašková kanalizácia a v prípade
potreby dažďová kanalizácia) z dôvodu zabezpečenia všestrannej ochrany vôd a vytvorenia
podmienok pre trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov,
- upozorňujeme, že katastrálne územie obce Bystrička zasahuje do územia ochranného pásma II.
stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Martine (FATRA) a pri spracovaní ÚPN-O ZaD č.3
je nutné rešpektovať vyhlášku MZ SR č.341/2010 Z.z. v platnom znení a z nej vyplývajúce
obmedzenia, taktiež rešpektovať stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR,
- v prípade návrhu nových činností, rozvoja bývania alebo rekreačných zón zaviazať investora,
aby vyhodnotil vplyv predmetnej činnosti na vodný režim, analyzoval vodohospodárske
pomery územia vrátane nadväzujúcich susedných plôch mimo zastavaných území, ktoré ich
môžu výrazne ovplyvňovať,
- v zmysle § 15 ods.8 vodného zákona žiadame pri spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie
vychádzať z Vodného plánu Slovenska.
OÚ Martin, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OU-MT-OSZP2019/008555-Mi zo dňa 30.04.2019:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
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OÚ Martin, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-MT-PLO-2019/008650-MIC-P zo dňa
24.04.2019:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
OÚ Martin, odbor CDaPK, list č. OU-MT-OCDPK-2019/008640 zo dňa 02.05.2019:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Krajský pamiatkový úrad Žilina, list č. KPUZA-2019/11369-3/35349/DUN zo dňa
07.05.2019:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní za dodržania
podmienky, že budú doplnené do strategického dokumentu nasledovné pripomienky:
Požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom sú upravené v časti „7.
Návrh ochrany kultúrnych hodnôt“ a v článku č. 6 „Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívanie prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny“
(strany 10 a 20).
V uvedenej časti ÚPD sú konštatovania uvedené nepresne, preto Krajský pamiatkový úrad
Žilina má k spracovanému stupňu územnoplánovacej dokumentácie nasledujúce
pripomienky, ktoré je nutné do jednotlivých vyššie uvedených kapitol doplniť:
V rámci územia obce Bystrička sa nachádzajú nasledovné národné kultúrne pamiatky
evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky (ďalej len „ÚZPF“):
Hrob, padlí v SNP, situovaný na parcele č. KN C 169/1, k.ú. Bystrička, č. ÚZPF 3443/1
Vila pamätná (Masarykova vila), č. súpisné 168, situovaná na parcele č. KN C 1, k.ú. Bystrička,
č. ÚZPF 10851/1
Pri uvedených národných kultúrnych pamiatkach upozorňujeme na znenie § 32 ods. 1 a 2
pamiatkového zákona „Obnova kultúrnej pamiatky podľa tohto zákona je súbor
špecializovaných umeleckoremeselných činností a iných odborných činností, ktorými sa
vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia alebo rekonštrukcia kultúrnej pamiatky
alebo jej časti s cieľom zachovať jej pamiatkové hodnoty. Obnovou na účely tohto zákona sa
rozumejú aj činnosti, ktoré nepodliehajú ohláseniu ani povoleniu podľa osobitného predpisu“ a
„pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej pamiatky povinný krajskému pamiatkovému úradu
predložiť žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy. Ak vlastník začne obnovu bez
právoplatného rozhodnutia o zámere obnovy, krajský pamiatkový úrad začne konanie o obnove
vydaním oznámenia o začatí konania o obnove, ktoré doručí vlastníkovi kultúrnej pamiatky, a
vyzve ho, aby práce až do vydania rozhodnutia zastavil“.
Rovnako upozorňujeme na znenie § 27 ods. 2 pamiatkového zákona „V bezprostrednom okolí
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by
mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej
kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky;
desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je
stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok“.
Ďalej v katastri obce Bystrička sa nachádza nasledovné archeologické nálezisko zapísané v
ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka:
Hradisko, poloha „Hrádok“ – mladšia doba železná, doba rímska a 12. – 14. storočie, číslo
ÚZPF 2195/1, zaužívaný názov: Hrádok, obr. 1 (bod č. 3).
Pre vyššie uvedené nálezisko platí zákaz funkčného využitia na stavebné účely. Akýkoľvek
zámer na nálezisku podlieha rozhodovaciemu procesu v rámci zámeru obnovy národnej kultúrnej
pamiatky.
Obr. 1 Vyznačenie archeologickej lokality – Hradisko – modrý bod s označením 3
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Z dostupnej Centrálnej evidencie archeologických nálezísk Slovenskej republiky, tzv.
CEANS:
a. BYSTRIČKA, poloha „pri starom cintoríne“ – mladšia doba železná, doba rímska, druh
náleziska: sídlisko, obr. 1 (bod č. 4).
b. BYSTRIČKA, poloha – neznáma, včasný stredovek, druh náleziska: neznáme. Nález bol
zaznamenaný v roku 1950 a nálezové okolnosti i miesta nálezu sú neznáme.
Pri stavebnej činnosti, resp. pri realizácii plánovanej stavebnej činnosti alebo inej hospodárskej
činnosti na riešenom území v rámci návrhu „Zmeny a doplnok č. 3 Územného plánu obce
„Bystrička“ je podľa § 30 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov a úprav (ďalej len „pamiatkový zákon“) potrebné osloviť Krajský
pamiatkový úrad Žilina, ktorého záväzné stanovisko bude podkladom pre vydanie územného
rozhodnutia a stavebného povolenia. Podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona krajský
pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky
ochrany archeologických nálezov a nálezísk.
Krajský pamiatkový úrad Žilina záväzné stanoviská vydáva z hľadiska záujmov chránených
pamiatkovým zákonom a sú záväznými stanoviskami podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na ochranu prípadných archeologických nálezov, nájdených mimo povoleného
pamiatkového výskumu sa uplatňuje postup podľa § 40 ods. 2 – 3 pamiatkového zákona v
spojitosti s § 127, ods. 1) a 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov.
Podľa § 40 ods. 2 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia
archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie
prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Žilina. Nález sa musí ponechať
bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne
spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať
všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu,
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s
krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona archeologický nález
môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená
osoba metódami archeologického výskumu a podľa § 40 ods. 4 nález, ktorým je strelivo alebo
munícia pochádzajúca spred roku 1946, môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru,
ktorý je povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť do 30 dní od vyzdvihnutia nálezu
oznámenie; oznámenie obsahuje základné údaje o mieste nálezu, type nálezu a
fotodokumentáciu nálezu.
Z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom si Krajský pamiatkový úrad Žilina
v konaní Okresného úradu Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie o vytvorení
a posudzovaní strategického dokumentu neuplatňuje žiadne ďalšie požiadavky.
Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, list č. OU-ZAOOP6-2019/021505-2/SUR zo dňa 02.05.2019:
-nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu, ale požaduje dodržať svoje stanovisko č.
OU-ZA-OOP6-2019/021505-2/SUR zo dňa 02.05.2019.
Ministerstvo obrany SR, ASM, Detašované pracovisko Stred Banská Bystrica, list č.
ASMdpS-1-643/2019 zo dňa 30.04.2019:
-netrvá na posudzovaní podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, list č. OU-ZA-OVBP12019/021462/KRU zo dňa 25.04.2019:
-netrvá na posudzovaní podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-ZA-OSZP1-2019/022662-004/Ora
zo dňa 03.06.2019:
-netrvá na posudzovaní podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov za dodržania podmienok:
1.Vylúčiť navrhovanú výstavbu 24 chát v lokalite Lázky z dôvodu, vzhľadom na to, že sa
nachádza priamo v biokoridore RBk 13 Ekotón Lúčanskej Fatry Vrútky-Kláštor pod Znievom,
ktorý je súčasťou RÚSES okresu Martin. Jedná sa o biokoridor ekotónového charakteru so
zvýšenou biodiverzitou a možnosťou migrácie v podhorí Lúčanskej Fatry, ktorý oddeľuje
a zároveň prepája dve rozdielne krajinné štruktúry, t.j. lesné porasty Lúčanskej Fatry
a poľnohospodársku, lúčnopasienkársku krajinu s ľudskými sídlami.
2.Lokalitu Lazy aj naďalej ponechať bez zástavby, tak ako to bolo v doterajšom ÚPN-O
Bystrička. Keďže sa jedná o územie krajinársky významné s výskytom horských lúk
a zachovaným paradynamickým systémom (prechodníkovým) lesa, t.j. otvorené lúky
a v priestore sa nachádza areál lesnej škôlky s dendrologicky hodnotnými drevinami
a navrhovaná výstavba plochy pre rozvoj rekreačnej funkcie cca 8 chát na ploche max. 100 m2
by značne zmenila počiatočný stav lokality.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, list č. S08949-2019-IKŽ-4 zo dňa
14.05.2019:
-nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní za podmienky rešpektovania
ustanovení § 26, § 28, § 40 ods. 2 písm. a),d), a e) a § 50 ods. 17 písm. b) zák.č. 538/2005 Z.z.,
vzťahujúce sa na ochranné pásmo II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov.
Žilinský samosprávny kraj, list č. 04510/2019/ORR-3 zo dňa 08.07.2019:
-strategický dokument nepožadujeme posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých.
V písomných stanoviskách doručených na OÚ MT, OSŽP dotknutými obcami, ktoré
zabezpečili zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente neboli v stanovenom termíne
zaslané pripomienky dotknutých obcí, ktoré by požadovali posudzovanie strategického
dokumentu podľa zákona. Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k oznámeniu
nevyjadrila.
Záver
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho
konania posúdil oznámenie strategického dokumentu z hľadiska povahy, miesta vykonávania,
najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, úrovne spracovania
strategického dokumentu a kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 k zákonu. Prihliadal
pri tom na stanoviská k oznámeniu od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Dotknuté orgány štátnej správy a organizácie, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho
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konania, nepožadovali ďalšie posudzovanie, resp. vyslovili názor ukončiť posudzovanie
strategického dokumentu na úrovni zisťovacieho konania.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa
uvádza v strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia
na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s
podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne
podmienky a požiadavky, ktoré sú uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia a je potrebné ich
zohľadniť v procese schvaľovania dokumentu „Zmena a doplnok č.3 Územného plánu obce
Bystrička“ podľa osobitných predpisov.
OÚ MT, OSŽP na základe uvedených skutočností, informácií obsiahnutých v oznámení o
strategickom dokumente, v doručených stanoviskách rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie: „Zmena a doplnok č.3 Územného plánu obce Bystrička“ je dokument s
miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu
informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie:
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

Zverejnenie podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní:
Vyvesené dňa:............................................

Zvesené dňa:....................................................

.....................................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

.........................................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
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Rozdeľovník:
1. MŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2.

MZ SR, Limbová 2, 831 01 Bratislava

3.

Ministerstvo obrany SR, Správa majetku, detašované pracovisko, ČSA 7, 974 31 Banská
Bystrica

4.

Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011
09 Žilina

5.

Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a BP, Odd. ÚP, Ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010
08 Žilina

6.

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP kraja, Ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

7.

Okresný

úrad

Žilina,

Odbor

opravných

prostriedkov,

Pozemkový

referát,

Ul.

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
8.

Okresný úrad Martin, Odbor krízového riadenia, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58
Martin

9.

Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. Vajanského 1,
036 58 Martin

10. Okresný úrad Martin, Pozemkový a lesný odbor, P. Mudroňa 45, 036 01 Martin
11. Okresný úrad Martin, Odbor cestnej dopravy a PK, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
13. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
14. Obec Bystrička, Obecný úrad, Bystrička 260, 038 04 Bystrička
15. Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
16. Obec Trebostovo, Obecný úrad, Hlavná 113/2, 038 41 Košťany nad Turcom
17. Obec Turčiansky Peter, Obecný úrad, Turčiansky Peter 2, 038 41 Košťany nad Turcom
18. Obec Košťany nad Turcom, Obecný úrad, Košťany nad Turcom 64, 038 41 Košťany nad Turcom
19. Obec Kunerad, Obecný úrad, Kunerad 60, 013 13 Rajecké Teplice
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