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OP letiska Ružomberok zasahuje do: ochranného pásma NP Nízke Tatry, SKUEV0253 Váh, SKCHVU050 
Chočské vrchy,  PR Turícke dubiny, PR Mohylky, PR Ivachnovský luh, PP Bešepovské travertíny, PP 
Skalná päsť, ochranné pásmo NPP Liskovská jaskypa. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: nadregionálne biocentrum Chočské vrchy, regionálne 
biocentrá Háj, Ivachnovský luh, nadregionálny biokoridor rieka Váh, nadregionálny biokoridor 
Ďumbierske Nízke Tatry – Chočské vrchy, regionálne biokoridory Sklabinský Podzámok – Bukovina, 
Trebostovo - Záborie, ako aj do biotopov národného a európskeho významu. 

V prípade rozširovania letiska, resp. zvyšovania kapacity letov bude potrebné vypracovať hlukovú 
štúdiu a podrobne vyhodnotiť vplyvy na dotknuté obyvateľstvo v blízkosti letiska. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Osobitné letisko využívané pre lietanie a letecké práce Dolná Štubpa 

Variant 1 a 2 navrhuje: rešpektovať v návrhovom aj výhľadovom období lokalizáciu leteckej 
infraštruktúry, letísk a stavieb v ich ochranných pásmach definovaných Dopravným úradom SR, 
rešpektovať jej funkciu v území, realizovať stavby, rekonštrukcie leteckej infraštruktúry vykonávaná 
na existujúcich pozemkoch. 

OP letiska Dolná Štubpa zasahuje do : SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok, SKUEV0960 Niva Turca, 
NPR Turiec a jeho ochranného pásma, Ramsarskej lokality Mokrade Turca. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: nadregionálne biocentrum Turiec, nadregionálne 
biokoridor Vodný tok Turiec, ako aj do biotopov národného a európskeho významu. 

Z hľadiska prevádzky nebude mať  letisko zásadné vplyvy na životné prostredie. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Osobitné letisko využívané pre lietanie a letecké práce Košťany 

Variant 1 a 2 navrhuje: rešpektovať v návrhovom aj výhľadovom období lokalizáciu leteckej 
infraštruktúry, letísk a stavieb v ich ochranných pásmach definovaných Dopravným úradom SR, 
rešpektovať jej funkciu v území, realizovať stavby, rekonštrukcie leteckej infraštruktúry vykonávaná 
na existujúcich pozemkoch. 

OP letiska Košťany zasahuje do: SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok, NPR Turiec a jeho ochranného 
pásma, Ramsarskej lokality Mokrade Turca. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: nadregionálne biocentrum Turiec, regionálne biokoridor 
Trebostovo - Záborie, ako aj do biotopov národného a európskeho významu. 

Z hľadiska prevádzky nebude mať  letisko zásadné vplyvy na životné prostredie. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Osobitné letisko využívané pre lietanie a letecké práce Dúbrava 

Variant 2 nerieši žiadne návrhy (nulový variant).  

Variant 1 navrhuje: rešpektovať v návrhovom aj výhľadovom období lokalizáciu leteckej 
infraštruktúry, letísk a stavieb v ich ochranných pásmach definovaných Dopravným úradom SR, 
rešpektovať jej funkciu v území, realizovať stavby, rekonštrukcie leteckej infraštruktúry vykonávaná 
na existujúcich pozemkoch. 
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OP letiska Dúbrava zasahuje do: SKUEV 0960 Niva Turca. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: nadregionálny biokoridor Vodný tok Turca. 

Z hľadiska prevádzky nebude mať  letisko zásadné vplyvy na životné prostredie. 

Vzhľadom na to, že vo variante 2 nie sú žiadne návrhy a ostáva súčasný nezmenený stav, t.j. nulový 
variant, možno hodnotiť vplyvy variantu 1 ako významnejšie v porovnaní s variantom 2.  

Osobitné letisko využívané pre lietanie a letecké práce Liptovský Ondrej 

Variant 1 a 2 navrhuje: rešpektovať v návrhovom aj výhľadovom období lokalizáciu leteckej 
infraštruktúry, letísk a stavieb v ich ochranných pásmach definovaných Dopravným úradom SR, 
rešpektovať jej funkciu v území, realizovať stavby, rekonštrukcie leteckej infraštruktúry vykonávaná 
na existujúcich pozemkoch. 

OP letiska Liptovský Ondrej zasahuje do: SKCHVU030 Tatry. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: regionálne biocentrum Brestovina. 

Z hľadiska prevádzky nebude mať  letisko zásadné vplyvy na životné prostredie. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Vnútroštátny, neverejný, civilný heliport vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline 

Variant 1 a 2 navrhuje: rešpektovať v návrhovom aj výhľadovom období lokalizáciu leteckej 
infraštruktúry, letísk a stavieb v ich ochranných pásmach definovaných Dopravným úradom SR, 
rešpektovať jej funkciu v území, realizovať stavby, rekonštrukcie leteckej infraštruktúry vykonávaná 
na existujúcich pozemkoch. 

Heliport nezasahuje do žiadneho prvku ochrany prírody ani prvku ÚSES. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Vnútroštátny, neverejný, civilný heliport v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu 
v Liptovskom Mikuláši 

Variant 1 a 2 navrhuje: rešpektovať v návrhovom aj výhľadovom období lokalizáciu leteckej 
infraštruktúry, letísk a stavieb v ich ochranných pásmach definovaných Dopravným úradom SR, 
rešpektovať jej funkciu v území, realizovať stavby, rekonštrukcie leteckej infraštruktúry vykonávaná 
na existujúcich pozemkoch. 

Ochranné pásmo heliportu zasahuje do regionálneho biokoridoru Demänovka. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Vnútroštátny, neverejný, civilný heliport v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého 
v Dolnom Kubíne 

Variant 1 a 2 navrhuje: rešpektovať v návrhovom aj výhľadovom období lokalizáciu leteckej 
infraštruktúry, letísk a stavieb v ich ochranných pásmach definovaných Dopravným úradom SR, 
rešpektovať jej funkciu v území, realizovať stavby, rekonštrukcie leteckej infraštruktúry vykonávaná 
na existujúcich pozemkoch. 

Heliport nezasahuje do žiadneho prvku ochrany prírody ani prvku ÚSES. 
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Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Vnútroštátny, neverejný, civilný heliport v Úsrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku 

Variant 1 nerieši žiadne návrhy (nulový variant).  

Variant 2 navrhuje: rešpektovať v návrhovom aj výhľadovom období lokalizáciu leteckej 
infraštruktúry, letísk a stavieb v ich ochranných pásmach definovaných Dopravným úradom SR, 
rešpektovať jej funkciu v území, realizovať stavby, rekonštrukcie leteckej infraštruktúry vykonávaná 
na existujúcich pozemkoch. 

Heliport nezasahuje do žiadneho prvku ochrany prírody ani prvku ÚSES. 

Vzhľadom na to, že vo variante 1 nie sú žiadne návrhy a ostáva súčasný nezmenený stav, t.j. nulový 
variant, možno hodnotiť vplyvy variantu 2 ako významnejšie v porovnaní s variantom 1.  

 
13.1.4  Vodná doprava 
 
Vážska vodná cesta Komárno - Žilina 

Variant 1 a 2 navrhuje: rešpektovať a vo výhľadovom období realizovať Vážsku vodnú cestu Komárno 
– Žilina v trase koryta, vodných nádrží a elektrárenského kanálu rieky Váh; rešpektovať a vo 
výhľadovom období realizovať verejný prístav P 81 – 11 Žilina/Strážov. 

Trasa ovplyvpuje hlavne nadregionálny biokoridor – rieku Váh. Obdobiu prípravy projektov je 
potrebné venovať dostatočnú pozornosť, identifikovať a vyhodnotiť prípadné zásahy do chránených 
území národnej sústavy prípadne európskej sústavy chránených území, prípadné zásahy do biotopov 
národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Vo 
vyššom stupni projektovej prípravy bude potrebné vypracovať hodnotenie vplyvov stavby na územia 
sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín, pre úseky, ktoré zasahujú do území sústavy Natura 2000. Osobitnú 
pozornosť bude potrebné venovať vplyvom na migráciu vodných a na vodu viazaných živočíchov. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  
 
Prieplavné prepojenie riek E 81 Váh – E 30 Odra 

Variant 1 navrhuje: rešpektovať a vo výhľadovom období realizovať prieplav v koridore rieky Kysuca 
a Čerpanka vrátane vodných nádrží, mostov a tunelov; vo výhľadovom období realizovať verejný 
prístav P 81 – 12 Čadca. 

Variant 2 nerieši žiadne návrhy (nulový variant).  

Trasa ovplyvpuje hlavne nadregionálny biokoridor – rieku Kysuca. Obdobiu prípravy projektov je 
potrebné venovať dostatočnú pozornosť, identifikovať a vyhodnotiť prípadné zásahy do chránených 
území národnej sústavy prípadne európskej sústavy chránených území, prípadné zásahy do biotopov 
národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Vo 
vyššom stupni projektovej prípravy bude potrebné vypracovať hodnotenie vplyvov stavby na územia 
sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín, pre úseky, ktoré zasahujú do území sústavy Natura 2000. Osobitnú 
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pozornosť bude potrebné venovať vplyvom na migráciu vodných a na vodu viazaných živočíchov a 
realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Vzhľadom na to, že vo variante 2 nie sú žiadne návrhy a ostáva súčasný nezmenený stav, t.j. nulový 
variant, možno hodnotiť vplyvy variantu 1 ako významnejšie v porovnaní s variantom 2.  
 

13.1.5  Cyklistická doprava 
 
Vážsky cyklistický koridor (VAH CK) 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov. Koridor je 
obojstranne situovaný v údolí rieky Váh a v rámci Vážskeho sídelného pásu, a v rámci severnej časti 
Sídelnej sústavy Turčianskej kotliny a Sídelnej sústavy Liptovskej kotliny, v  úsekoch hr. ŽSK/TNSK – 
Bytča – Kotešová - Žilina – VD Žilina - Strečno – Lipovec –Sučany - Kraľovany – Hubová – 
Ružomberok/Likavka – Liptovská Teplá - Liptovská Sielnica – Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok – 
Kráľová Lehota - VN Čierny Váh – hr. ŽSK/PSK, vetva Kráľová Lehota – Hybe – Važec – hr. ŽSK/PSK. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: NP Malá Fatra a jeho ochranného pásma, 
SKUEV0252 Malá Fatra, SKUEV 0665 Strečnianske meandre Váhu, SKCHVU013 Malá Fatra, NPR Krivé, 
NPR Starý hrad, PP Domašínsky meander, PP Šútovská epigenéza, SKUEV0663 Šíp, NP Veľká Fatra 
(vrátane OP), PR Ivachnovský luh, CHA Sielnický borovicový háj, CHA Ratkovo,  NP Nízke Tatry 
(vrátane OP), SKCHVU018 Nízke Tatry, SKUEV0310 (SKUEV0310) Kráľovohoľské Tatry (nadregionálne 
biocentrum), SKUEV0296 Turková (NPR). 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: provinciálne biocentrum Krivánska Malá Fatra, regionálny 
biokoridor Ekotón Krivánskej Fatry, nadregionálny biokoridor – rieka Váh, regionálne biokoridory 
Kolárovický potok, vodný tok Rovnianka, vodný tok Belá, nadregionálne biocentrum Liptovská Mara, 
regionálne biokoridory Čierny Váh, a Biely Váh, ako aj do biotopov národného a európskeho 
významu. 

Časť hodnoteného úseku zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky, CHVO Nízke Tatry, CHVO Veľká 
Fatra. Výstavba a prevádzka cyklotrás nie je v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné 
je však dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o 
chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd v platnom znení. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Kysucký cyklistický koridor (KYS CK)  

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov.  Koridor je 
obojstranne situovaný v údolí riek Kysuca a Čierpanka a v rámci Kysuckého sídleného pásu, v úsekoch 
Žilina – Kysucké Nové Mesto – Dunajov - Krásno nad Kysucou  – Oščadnica – Čadca - Čierne – Skalité 
št.hr. SR/PR/ČR – Skalité/Serafínov št.hr. SR/PR. 
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Cyklotrasa je situovaná v území, v ktorom platí 1. stupep ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nezasahuje do žiadneho územia národnej 
sústavy chránených území, ani do území európskej sústavy chránených území Natura 2000 (SKCHVU 
– chránené vtáčie územia, SKUEV – územia európskeho významu). Prechádza v tesnej blízkosti 
SKUEV0833 Sútok Kysuce a Bystricou. Predpoklad zásahu do niekoľkých prvkov ÚSES, napr.: 
premostenie Kysuce, ktorá predstavuje nadregionálny biokoridor, terestrický nadregionálny 
biokoridor Škorča - Tábor, ďalej terestrický regionálny biokoridor Klubina - Chotárny kopec, hydricko-
terestrický regionálny biokoridor vodný tok Bystrica, terestrický regionálny biokoridor Vysoká nad 
Kysucou – Oščadnica, hydricko-terestrický nadregionálny biokoridor – vodný tok Kysuca a Čierpanka, 
terestrický nadregionálny biokoridor Veľký Polom - Skalité - Rieka. Realizáciou uvedených úsekov nie 
je predpoklad ohrozenia, resp. obmedzenia biokoridorovej funkcie uvedených prvkov ÚSES. 

Celý hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka cyklotrás nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení.  

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Hornokysucký cyklistický koridor (HKY CK) 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov. Koridor je 
obojstranne situovaný v údolí riek Kysuca, Bystrica, Vychylovka a v rámci Kysuckého sídleného pásu, v 
úsekoch Makov – Turzovka – Čadca – Oščadnica - Krásno nad Kysucou – Stará Bystrica – Nová 
Bystrica – Vychylovka – hr. CA/NO.  

Cyklotrasa pretína regionálny biokoridor – rieka Kysuca a nadregionálny biokoridor Kysuca a 
Čierpanka. Celý hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka 
cyklotrás nie je v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné 
opatrenia na ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej 
akumulácie vôd v platnom znení. Hodnotený úsek nezasahuje do chráneného územia národnej 
sústavy ani európskej sústavy chránených území. Prechádza v tesnej blízkosti SKUEV0833 Sútok 
Kysuce a Bystricou. Predpoklad zásahu do niekoľkých prvkov ÚSES napr. terestrický nadregionálny 
biokoridor Škorča - Tábor, ďalej terestrický regionálny biokoridor Klubina - Chotárny kopec, hydricko-
terestrický regionálny biokoridor vodný tok Bystrica, terestrický regionálny biokoridor Vysoká nad 
Kysucou – Oščadnica, hydricko-terestrický nadregionálny biokoridor – vodný tok Kysuca a Čierpanka, 
terestrický nadregionálny biokoridor Veľký Polom - Skalité - Rieka. Realizáciou uvedených úsekov nie 
je predpoklad ohrozenia, resp. obmedzenia biokoridorovej funkcie uvedených prvkov ÚSES. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 
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Hornooravský cyklistický koridor (HOR CK) 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov.  Koridor je 
obojstranne situovaný v údolí riek Biela Orava, Orava a Oravica a v rámci severnej časti Oravského 
sídleného pásu,  v úsekoch hr. CA/NO – Oravská Lesná – Ťapešovo – Oravská priehrada – Ústie nad 
Priehradou - Trstená – Vitanová – Suchá Hora - št.hr. SR/PR, vetva Ťapešovo - Námestovo – Bobrov – 
št.hr. SR/PR, vetva Ústie nad Priehradou – Trstená – št.hr. SR/PR. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: CHKO Horná Orava, CHKO Kysuce, SKUEV0304 
Oravská vodná nádrž, SKUEV 0658 Ústie Bielej Oravy, SKUEV0777 Starobystrické prenovcové 
pramenisko, SKCHVU008 Horná Orava, Ramsarská lokalita Mokrade Oravskej kotliny. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: provinciálne biocentrum Výchylovka - Riečnica, 
nadregionálne biocentrá Kriváp - Surdíky, Hladovské bory – Suchohorské bory – Rudné, regionálne 
biocentrá Oravská vodná nádrž a okolie, Jelešpa, regionálne biokoridory Sosnina – Surdíky, Oravská 
Lesná – Krušetnica, Oravská Lesná – Zákamenné, Ťapešovo – Lokca, Bobrov – Jablonka, Alúvium 
Bielej Oravy, Polhoranky, ako aj do biotopov národného a európskeho významu. 

Časť hodnoteného úseku zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka cyklotrás nie 
je v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Terchovský cyklistický koridor (TER CK) 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov.  Koridor je 
obojstranne situovaný v údolí rieky Varínka a v rámci Varínskeho sídelného pásu, v úsekoch VD Žilina 
– Varín – Kraspany - Belá – Terchová. 

Navrhovaná cyklotrasa pretína územie európskeho významu SKUEV0221 Varínka (územie zárovep 
predstavuje PP Krasniansky luh, regionálne biocentrum Krasniansky luh a OP NP Malá Fatra), 
zasahuje do SKCHVU013 Malá Fatra. Trasa na niekoľkých miestach pretína regionálny hydricko-
terestrický biokoridor – potok Varínka.  

Celý hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka cyklotrás nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva.  

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 
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Oravský cyklistický koridor (ORA CK) 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov. Koridor je  
obojstranne situovaný v údolí rieky Orava a v rámci Oravského sídleného pásu, v úsekoch Kraľovany – 
Párnica – Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Tvrdošín – Trstená – št.hr. SR/PR, vetva Dolný Kubín – 
Vyšný Kubín - Jasenová – Studničná – Komjatná – Hubová, vetva Jasenová – Likavka/Ružomberok, 
vetva Vyšný Kubín – Osádka – Lúčky – Liptovská Teplá. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: NP Malá Fatra a jeho ochranného pásma, 
SKUEV0663 Šíp, SKUEV0243 Orava, SKUEV0252 Malá Fatra, SKCHVU050 Chočské vrchy, SKCHVU013 
Malá Fatra, CHA Rieka Orava, Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: biosferické biocentrum Malá Fatra, provinciálne 
biocentrum Choč, nadregionálne biocentrum Chočské vrchy, regionálne biocentrá Biela skala, 
Osičiny,  Párnicko štrkoviská, nadregionálny biokoridor Rieka Orava,  nadregionálny biokoridor Veľká 
Fatra – Choč – vrchy Malá Fatra, regionálne biokoridory Oravica, Studený potok, Tatry – Kopec – 
Budín, Trsteník - Šíp, Minčol – Sopušky – Orava - Hrnčárky, Minčol  Sopúšky - Orava, Hrnčárky - Choč, 
Hrnčárky - Ostrá a Tupá skala ako aj do biotopov národného a európskeho významu. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Rajecký cyklistický koridor (RAJ CK) 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov.  Koridor je 
obojstranne situovaný v údolí rieky Rajčianka a v rámci Vážskeho a Rajeckého sídelného pásu, v  
úsekoch Žilina - Rajecké Teplice – Rajec. 

Vedenie cyklotrasy v smere Žilina (žel. stanica Záriečie) - Rajecké Teplice - Bánová, Bytčica, Lietavská 
Lúčka, Lietava, Porúbka, Lietavská Svinná, Turie, mestská časť Rajeckých Teplíc - Polúvsie nad 
Rajčiankou, Rajecké Teplice) v dĺžke cca 14,41 km. Cyklotrasa vedie po miestnych, účelových 
komunikáciách, či poľných cestách, popri železničnej trati, popri vodnom toku, alebo je budovaná ako 
úplne nová, teda ako samostatné teleso umiestnené v teréne v závislosti od priestorových, 
finančných a majetkoprávnych možností.  

Cyklotrasa je navrhovaná v tesnom dotyku s PP Poluvsianska ihla a územím Natura 2000 – SKUEV 
0667 Slnečné skaly (územie zárovep predstavuje PR Slnečné skaly a regionálne biocentrum – Slnečné 
skaly). Cyklotrasa na niekoľkých miestach premosťuje rieku Rajčianka, ktorá predstavuje regionálny 
biokoridor. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Martinský cyklistický koridor (MTY CK) 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov.  Koridor je 
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obojstranne situovaný v údolí rieky Turiec a v rámci Sídelnej sústavy Turčianskej kotliny, v úsekoch 
Lipovec - Vrútky – Martin – Košťany – Turčianske Teplice. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: ochranné pásmo NP Malá Fatra, SKUEV0382 Turiec 
a Blatnický potok, NPR Turiec, Ramsarská lokalita Mokrade Turca. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: nadregionálne biocentrum Turiec, nadregionálny 
biokoridor Turiec, regionálny biokoridor Trebostovo - Záborie, regionálne biokoridor Vodný tok 
Teplica, ako aj do biotopov národného a európskeho významu. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Fatransko – Oravský cyklistický koridor (FOR CTK) 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov.  Koridor je 
situovaný vo vidieckom a prírodnom priestore a v rámci subregiónov cestovného ruchu Terchovská 
dolina a Kysucká Vrchovina, v úsekoch Varín – Dolná Tižina – Terchová – Zázrivá – Oravská 
Lesná/Flajšová - Oravská Lesná, vetva Zázrivá – Párnica. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: NP Malá Fatra a jeho ochranného pásma, CHKO 
Horná Orava, SKUEV0252 Malá Fatra, SKUEV0221 Varínka, SKUEV0251 Zázrivské lazy, SKCHVU008 
Horná Orava, SKCHVU013 Malá Fatra, Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky, NPR Tiespavy, PR 
Veľká Lučivná. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: biosferické biocentrum Malá Fatra, nadregionálne 
biocentrum Minčol, nadregionálne biocentrum Zázrivské lazy, nadregionálny biokoridor Javorinka - 
Minčol, ako aj do biotopov národného a európskeho významu. 

Časť hodnoteného úseku zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka cyklotrás nie 
je v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Malofatranský cyklistický koridor (MFA CTK) 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov.  Koridor je 
situovaný vo vidieckom a prírodnom priestore a v rámci Malofatranského podhorského sídelného 
pásu (v subregióne cestovného ruchu Rajecká dolina), v úsekoch Varín – Strečno – Strápavy – 
Kunerad – Kamenná Poruba – Rajecká Lesná - Fačkov – Čičmany – hr. ŽSK/TNSK, vetva Rajec - Veľká 
Čierna – hr. ŽSK/TNSK. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: CHKO Strážovské vrchy, SKUEV0256 Strážovské 
vrchy, SKCHVU013 Malá Fatra, SKCHVU028 Strážovské vrchy. 
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Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: nadregionálne biocentrum Strážov – Sádecké vrchy, 
regionálne biocentrum Lúky pri Rajčianke, nadregionálny biokoridor  rieka Váh, regionálne 
biokoridory Prepojenie Kozol – Súľovské vrchy, Prepojenie Súľovské vrchy – Strážovské vrchy, Vodný 
tok a niva Rajčianky, ako aj do biotopov národného a európskeho významu. 

Časť hodnoteného úseku zasahuje do CHVO Strážovské vrchy. Výstavba a prevádzka cyklotrás nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Veľkofatranský cyklistický koridor (VFA CTK) 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov.  Koridor je 
situovaný vo vidieckom a prírodnom priestore a v rámci Veľkofatranského podhorského sídelného 
pásu, v úsekoch Sučany – Turčianska Štiavnička – Belá-Dulice – Blatnica – Mošovce – Turčianske 
Teplice – Horná Štubpa – Sklené - hr. ŽSK/TNSK, vetva Horná Štubpa – Turček - hr. ŽSK/BBSK. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: NP Veľká Fatra a jeho ochranného pásma, 
SKUEV0238 Veľká Fatra Fatra, SKCHVU033 Veľká Fatra, CHA Mošovské aleje, NPR Starý hrad, PP 
Domašínsky meander, PP Šútovská epigenéza, SKUEV0663 Šíp, NP Veľká Fatra (vrátane OP), PR 
Ivachnovský luh, CHA Sielnický borovicový háj, CHA Ratkovo,  NP Nízke Tatry (vrátane OP), 
SKCHVU018 Nízke Tatry, SKUEV0310 (SKUEV0310) Kráľovohoľské Tatry (nadregionálne biocentrum), 
SKUEV0296 Turková (NPR). 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: provinciálne biocentrum Bralná Fatra, nadregionálne 
biocentrum Turiec, nadregionálne biokoridory Územie Handlová - Turček, Vodný tok Turiec, Vtáčnik, 
regionálne biokoridory Kantorský potok, Blatnický potok, Kláštor pod Znievom – Mošovce, 
Trebostovo – Záborie, Vodný tok Teplica, Katova skala – Sklabinský hrad – Nad Baštou, ekotón Veľkej 
Fatry Blatnica – Sklabipa, ako aj do biotopov národného a európskeho významu. 

Časť hodnoteného úseku zasahuje CHVO Veľká Fatra. Výstavba a prevádzka cyklotrás nie je v území 
CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu 
vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 
v platnom znení. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Nízkotatranský cyklistický koridor (NTA CTK) 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov.  Koridor je 
situovaný vo vidieckom a prírodnom priestore a v rámci Nízkotatranského podhorského sídelného 
pásu (v subregiónoch cestovného ruchu Demänovská dolina a Horný Liptov), v úsekoch Ružomberok 
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– Liptovské Sliače – Partizánska Ľupča – Pavčina Lehota – Podturep-  Liptovský Hrádok –Dovalovo - 
Liptovská Kokava – Podbanské – hr. ŽSK/PSK. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: NP TANAP a jeho ochranného pásma, NP NAPANT 
a jeho ochranného pásma, SKUEV0141 Belá, SKUEV0302 Ďumbierske Tatry, SKUEV0306 Pod suchým 
hrádkom, SKCHVU018 Nízke Tatry, SKCHVU030 Tatry. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: nadregionálne biocentrum Tatry, nadregionálne 
biocentrum Ďumbierske Nízke Tatry, regionálne biocentrum Chrastné, nadregionálny biokoridor 
Belá, nadregionálny biokoridor Ďumbierske Tatry – Chočské vrchy, regionálny biokoridor Váh, ako aj 
do biotopov národného a európskeho významu. 

Časť hodnoteného úseku zasahuje do CHVO Nízke Tatry. Výstavba a prevádzka cyklotrás nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Západotatranský cyklistický koridor (ZTA CTK) 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov.  Koridor je 
situovaný vo vidieckom a prírodnom priestore a v rámci subregiónov cestovného ruchu Studený 
Potok a Svorad, v úsekoch Vitanová – Zuberec – Kvačany – Podbanské – hr. ŽSK/PSK, vetva Kvačany - 
Liptovská Sielnica. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: Biosferickej rezervácie Tatry,  NP TANAP a jeho 
ochranného pásma, SKUEV0145 Medzi bormi, SKUEV0141 Belá, SKUEV0307 Tatry, SKUEV0192 
Prosečné, SKUEV0306 Pod suchým hrádkom, SKCHVU030 Tatry, SKCHVU050 Chočské vrchy, NPR 
Osobitá, NPR Kôprová dolina, NPR Važecká Dolina, NPR Kvačianska dolina. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: biosferické biocentrum Tatry, nadregionálne biocentrum 
Prosečné, regionálne biocentrum Jelešpa, regionálne biocentrum Magura, nadregionálny biokoridor 
Belá, regionálne biokoridory Suchý potok, Jalovecký potok, Tatry – Kopec – Budín, ako aj do biotopov 
národného a európskeho významu. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Liptovsko - Horehronský cyklistický koridor (LHY CTK) 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov.  Koridor je 
situovaný vo vidieckom a prírodnom priestore a v rámci subregiónu cestovného ruchu Horný Liptov, v 
úsekoch Vodná nádrž Čierny Váh – dolina Ipoltica – hr. ŽSK/BBSK. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: NP Nízke Tatry, SKUEV0310 Malá Kraľovohoľské 
Tatry, SKCHVU018 Nízke Tatry 
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Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: nadregionálne biocentrum Kraľovohoľské Tatry, ako aj do 
biotopov národného a európskeho významu. 

Časť hodnoteného úseku zasahuje CHVO Nízke Tatry. Výstavba a prevádzka cyklotrás nie je v území 
CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu 
vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 
v platnom znení. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva,  

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Donovalský cykloturistický koridor (DON CTK) 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov.  Koridor je 
situovaný vo vidieckom a prírodnom priestore a v rámci na území subregiónu cestovného ruchu 
Revúcka dolina,  v úsekoch Likavka/Ružomberok – Liptovská Osada – hr. ŽSK/BBSK – Donovaly. 

Cyklotrasa je z časti už realizovaná, dôjde k legalizácii a doplnení úsekov. Navrhovaná cyklotrasa je 
trasovaná v blízkosti, resp. zasahuje do NP Veľká Fatra (vrátane OP), NAPANT (vrátane OP), 
SKUEV0164 Revúca (CHA Revúca, regionálny biokoridor, genofondová lokalita), SKCHVU018 Nízke 
Tatry, SKUEV0197 Salatín, SKUEV0198 Zvolen, SKCHVU033 Veľká Fatra. Zásah do nadregionálneho 
biokoridoru Ďumbierske Nízke Tatry – Veľká Fatra, predpokladaný je aj zásah do biotopov národného 
a európskeho významu. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Javornícko-Beskydský cyklistický koridor (JBS CTK) 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom aj výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu, šírkové 
a smerové usporiadanie, rešpektovať rezerváciu územia pre stavby nových úsekov.  Koridor je 
situovaný vo vidieckom a prírodnom priestore a v rámci subregiónu cestovného ruchu Horné Kysuce, 
v úsekoch (Veľké Karlovice) - št. hr.SR/ČR – Makov/Kasárne – Veľké Rovné/Semeteš - 
Ochodnica/Petránky – Zákopčie/Griečovci - Čadca/Husárik - Čadca, vetva Čadca – Čadca/Podzávoz - 
Čadca/Milošová – št.hr. SR/ČR, vetva Čadca/Podzávoz – Čadca/Čadečka – Skalité – Oščadnica. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do CHKO Kysuce, NPR Veľký Javorník, SKUEV0642 
Javornícky hrebep, SKUEV 0836 Zákopčianské lúky, SKUEV0839 Kolárovické lúky, SKUEV0833 Sútok 
Kysuce s Bystricou.  

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: nadregionálne biocentrum Veľký Javorník, regionálne 
biocentrum Raková – Vlčov – Blažková chotárny kopec,  nadregionálny biokoridor NRBk I, NRBk II, 
NRBk IV, regionálny biokoridor – RBk2, ako aj do biotopov národného a európskeho významu. 

Časť hodnoteného úseku zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka cyklotrás nie 
je v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 



Územný plán regiónu Žilinského kraja 

Správa o hodnotení strategického dokumentu 

 

181 
 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

CYKLISTICKÁ DOPRAVA - Sumarizácia environmentálnych vplyvov 

Z hľadiska celkového hodnotenia cyklotrás neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na 
jednotlivé zložky životného prostredia. Hodnotené úseky na niektorých miestach zasahujú do 
chránených území národnej sústavy prípadne európskej sústavy chránených území. Z pohľadu 
migrácie nie je predpoklad, že cyklodopravné trasy budú vytvárať bariéru, cyklotrasy budú voľne 
priechodné, nebudú oplotené, osvetlené a budú realizované premostenia s dostatočným profilom. 

Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Vo vyššom stupni projektovej 
prípravy bude potrebné vypracovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 
v zmysle článku 6.3 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín, pre úseky, ktoré zasahujú do území sústavy Natura 2000 a tieto neboli posúdené. Obdobiu 
výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať prípadné zásahy vo vodných 
tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 
Mostné objekty by mali byť navrhnuté s dostatočnou výškou a parametrami pre bezkolízny prechod 
živočíchov a vybavené opatreniami proti stretom s vtáctvom. 

Časti hodnotených úsekov zasahuje do CHVO. Výstavba a prevádzka cyklotrás nie je v území CHVO 
obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu vôd 
definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd v platnom 
znení. 

Z hľadiska budúcej prevádzky všetky navrhované opatrenia prispejú ku skvalitneniu cyklistickej 
infraštruktúry a následne i k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy, čo môže mať za následok zníženie 
celkového znečistenia ovzdušia automobilovou dopravou a hlavne zvýšenie pohybovej aktivity 
obyvateľstva s následným pozitívnym dopadom na jeho zdravie (obezita, kardiovaskulárne choroby a 
podobne) a z pohľadu bezpečnosti prispejú k zníženiu dopravnej nehodovosti, čo sa taktiež pozitívne 
prejaví aj na zdraví obyvateľstva.  

13.1.6  Verejná osobná doprava 

Do Variantov 1 a 2 sú zhodne premietnuté odporúčané riešenia projektu Integrovaného dopravného 
systému Žilinského kraja, (ďalej len „ID ŽK“) a SURDM ŽSK. 

Optimálna funkčnosť ID ŽK predstavuje najvyššiu strategickú prioritu kraja v oblasti zabezpečenia 
dopravnej dostupnosti územia. Je viazaná na uvádzané strategické dokumenty a nariadenia vyššej 
legislatívnej úrovne EK a stotožpuje sa s pou i odborná verejnosť participujúca na vypracovaní nového 
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+ (ďalej len „PHSR ŽSK 2021“).  

Integrovaný dopravný systém Žilinského kraja (ďalej len „ID ŽK“) ; V návrhovom i výhľadovom období 
chrániť a rešpektovať existujúcu a plánovanú dopravnú infraštruktúru zaradenú do projektu ID ŽK, 
pozostávajúcu z plôch 

 Terminálov integrovanej dopravy T ID ŽK ktoré sú funkčne a priestorovo previazané so 
železničnými a autobusovými stanicami a obvykle obsahujú parkovacie a odstavné plochy 
automobilovej dopravy, parkovacie plochy a zariadenia cyklistickej dopravy, plochy pešej 
dopravy a plochy objektov prevádzkovej vybavenosti terminálov, 
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 Autobusových a železničných staníc a zastávok, 

 Záchytných parkovísk automobilovej a cyklistickej dopravy v priestoroch železničných 
zastávok. 

Stavby ID ŽK 

 V návrhovom a výhľadovom období realizovať stavby, rekonštrukcie a modernizácie 
železničných a autobusových staníc, terminálov ID, Bytča, Žilina, Varín, Martin, Vrútky, 
Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Kysucké Nové Mesto, Krásno 
nad Kysucou, Čadca, Rajecké Teplice, Rajec, Turčianske Teplice, Turzovka, Makov, Dolný 
Kubín, Tvrdošín, Trstená, Námestovo. 

 V zmysle projektov ID ŽK v návrhovom a výhľadovom období realizovať stavby záchytných 
parkovacích plôch automobilovej a cyklistickej dopravy na železničných zastávkach ŽK, na 
vstupoch do stredísk v subregiónoch cestovného ruchu Terchovská dolina, Pod Chočom, 
Oravská priehrada, Studený Potok, Revúcka dolina, Demänovská dolina, Liptovská Mara, 
Horný Liptov, Svorad, Bocianská dolina, Horné Kysuce, Kysucká vrchovina, Rajecká dolina, 
Turiec. 

 V zmysle projektov ID ŽK v návrhovom a výhľadovom období uprednostniť výstavbu 
záchytných parkovacích plôch automobilovej dopravy vybavených zariadeniami pre 
alternatívny pohon automobilov, umožpujúci zriadenie nízkoemisných a bezemisných zón v 
urbanizovanom území sídiel a na území subregiónov a stredísk cestovného ruchu. 

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce v rekonštrukcii dopravnej vybavenosti 
možno pri realizácii opatrení očakávať mierne zvýšenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie 
(hlučnosť, prašnosť, odpady a podobne), jedná sa však o krátkodobé vplyvy viazané výhradne na 
obdobie rekonštrukcie a výstavby. 

Z hľadiska celkového hodnotenia návrhov neboli identifikované výrazné pozitívne vplyvy na 
jednotlivé zložky životného prostredia hlavne kvôli zníženiu dopravnej záťaže na cestnej sieti, 
plynulosťou a bezpečnosťou dopravy, zníženiu objemov produkcie škodlivín dopravou a v konečnom 
dôsledku zlepšením kvality životného prostredia. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

13.2  Komplexné posúdenie vplyvov návrhov verejného technického 
vybavenia 

V rámci hodnotenia vplyvov návrhov verejného technického vybavenia na životné prostredie 
a zdravie obyvateľstva boli na základe dostupných podkladov vyhodnotené priemety územných 
koridorov vyplývajúcich zo strategických dokumentov dotknutých správcov a ich 
pripravovaných  zámerov. Presné posúdenie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva 
bude možné až po stanovení ich presnej trasy. 

Zásobovanie elektrickou energiou a plynom 

Návrhy výstavby vedení VVN a plynofikácie v Žilinskom kraji sú prehľadne spracované v kap. B.I.4 
(SoH). V rámci záväznej časti konceptu ÚPN R ŽK je navrhované podporovať rozvoj plynofikácie 
územia kraja, chrániť koridory existujúcich a navrhovaných plynovodov a plynárenských zariadení. 
Zvýšiť percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomicky efektívnych oblastiach a v územiach so 
zvýšenými požiadavkami na ochranu životného prostredia (národné parky, ich OP, CHKO a pod.). 
Zriaďovať zásobovacie VTL a STL prepojovacie sústavy plynovodov hlavne v okresoch Námestovo, 
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Ružomberok, Liptovský Mikuláš. Vytvoriť územné podmienky pre realizáciu plynárenských zariadení, 
prípadne ich rekonštrukciu a pri využívaní územia chrániť vybudované plynárenské zariadenia 
predpísanými ochrannými pásmami. 

Všeobecne je možné pri výstavbe elektrických vedení a plynovodov predpokladať, negatívne vplyvy 
na biotu, CHÚ, prvky ÚSES. Počas prevádzky predstavujú el. vedenia nezanedbateľný rušivý vplyv na 
scenériu krajiny a jej využívanie. Všetky navrhované projekty, ktoré spĺpajú prahové hodnoty 
v zmysle prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. (EIA), by mali byť posúdené v zmysle uvedeného zákona 
EIA. V spolupráci s prevádzkovateľom elektrických vedení a ŠOP SR by mali byť vedenia zabezpečené 
tak, aby boli minimalizované negatívne dopady na vtáctvo. 

V rámci konceptu riešenia ÚPN R ŽK sú návrhy výstavby vedení VVN a plynofikácie v Žilinskom kraji 
riešené v jednom variante.  

Zásobovanie elektrickou energiou 

Nové elektrické vedenie ZVN 400 kV v koridore existujúceho vedenia V404 Varín – št. hr. SR/ČR 
(Nošovice)  

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa el. vedenia pretína: regionálny biokoridor – Kazická Kyčera - 
Ľadonhora, regionálny biokoridor – Vrchrieka - Kysuca, nadregionálny biokoridor – Javorníky, 
regionálny biokoridor – rieka Kysuca, nadregionálny biokoridor – Jablunkovské medzihorie. Trasa 
nezasahuje do žiadneho územia národnej ani európskej sústavy chránených území. Trasa vedenia 
zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka el. vedení nie je v území CHVO 
obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu vôd 
definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd v platnom 
znení.  

V zmysle záverečného stanoviska EIA  (zo dpa 19.01.2021) správa o hodnotení inovácie vedenia V404 
Varín – št. hr. SR/ČR, ani písomné stanoviská, či odborné posúdenia nepreukázali skutočnosti, ktoré 
by znamenali spoločensky neprijateľné riziko vážneho poškodenia životného prostredia či ohrozenia 
zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožpovali realizáciu navrhovanej činnosti. 

Koncept riešenia ÚPN R ŽK navrhuje vedenie 400 kV riešiť variantne, v koridore existujúceho vedenia 
V404 Varín - Nošovice a v novej trase. Pre novú trasu, prípadne modifikácie pôvodnej trasy bude 
potrebné vyhodnotiť vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva v zmysle zákona č. 24/2006 
Z.z. (EIA).  

Zdvojenie severnej vetvy v úseku od ES L. Mara po ES Sp. N. Ves v koridore existujúceho 220 kV 
vedenia V273 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa el. vedenia pretína: OP NP Nízke Tatry, OP TANAP, regionálny 
biokoridor – Demänovka, nadregionálny biokoridor – Váh, územie európskeho významu SKUEV0141 
Belá (územie zárovep predstavuje regionálny biokoridor), regionálny biokoridor – Ďumbierske Nízke 
Tatry – Machy, územie európskeho významu SKUEV0142 Hybica (územie zárovep predstavuje 
regionálny biokoridor), regionálny biokoridor – Tatry – Kozie chrbty, územie európskeho významu 
SKUEV0143 Biely Váh (územie zárovep predstavuje nadregionálny biokoridor - Váh). Trasa vedenia 
zasahuje do CHVO Nízke Tatry – východná časť. Výstavba a prevádzka el. vedení nie je v území CHVO 
obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu vôd 
definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd v platnom 
znení. 

Trasu vedenia prípadne jej alternatívy bude potrebné vyhodnotiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 
(EIA).  
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Rezervovať koridor pre výstavbu nového medzištátneho vedenia ZVN 2x400 kV Varín – štátna hranica 
SR/PR (Byczyna) 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa el. vedenia pretína: regionálny biokoridor – Kazická Kyčera - 
Ľadonhora, regionálny biokoridor – Vrchrieka - Kysuca, nadregionálny biokoridor – Javorníky, 
regionálny biokoridor – Chotárny kopec - Javorské, nadregionálny biokoridor Kysuca, regionálny 
biokoridor – Javorské – Veľká Rača, okrajom zasahuje do regionálneho biocentra – Javorské, 
nadregionálny biokoridor – Kysucké Beskydy. Trasa nezasahuje do žiadneho územia národnej ani 
európskej sústavy chránených území. Trasa vedenia zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba 
a prevádzka el. vedení nie je v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však 
dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených 
oblastiach prirodzenej akumulácie vôd v platnom znení.  

Trasu vedenia prípadne jej alternatívy bude potrebné vyhodnotiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 
(EIA).  

Vybudovanie nového nadzemného vedenia 110 kV z ES Čadca – ES Turzovka, vrátane ES 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa el. vedenia pretína: regionálny biokoridor – rieka Kysuca, 
nadregionálny biokoridor Kysuca. Trasa nezasahuje do žiadneho územia národnej ani európskej 
sústavy chránených území. Trasa vedenia zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba 
a prevádzka el. vedení nie je v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však 
dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených 
oblastiach prirodzenej akumulácie vôd v platnom znení.  

Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do lokalít výskytu obojživelníkov, 
biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere 
stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie 
výstavby, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Z hľadiska prevádzky sa negatívne vplyvy na životné prostredie nepredpokladajú. 

Zabezpečiť koridor pre nové nadzemné vedenie 110 kV Turzovka – Kysucké Nové Mesto. 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa el. vedenia pretína: nadregionálny biokoridor – Javorníky, 
regionálny biokoridor – Vrchrieka - Kysuca, nadregionálny biokoridor – Kysucká vrchovina. Trasa 
nezasahuje do žiadneho územia národnej ani európskej sústavy chránených území. 

Trasa vedenia zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka el. vedení nie je v území 
CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu 
vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 
v platnom znení.  

Trasu vedenia prípadne jej alternatívy bude potrebné vyhodnotiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 
(EIA).  

Vybudovanie nového nadzemného vedenia 110 kV Sučany- Turčianske Teplice, vrátane ES 

Trasa vedenia je od ES Sučany po úsek medzi obcami Necpaly a Ďanová vedená v jednom koridore. 
Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa el. vedenia nezasahuje do žiadneho územia národnej ani 
európskej sústavy chránených území, ani do žiadneho prvku ÚSES. Následne sa trasa po ES 
Turčianske Teplice rozdeľuje na 2 alternatívy: južnú trasu a severnú trasu. Severná trasa pretína 
územie európskeho významu SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok (územie zárovep predstavuje 
regionálny biokoridor - Blatnický potok a mokraď medzinárodného významu – mokrade Turca), 
regionálny biokoridor – Turiec – Veľká Fatra, regionálny biokoridor – Teplica.  
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Južná trasa pretína územie európskeho významu SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok (územie 
zárovep predstavuje regionálny biokoridor - Blatnický potok a mokraď medzinárodného významu – 
mokrade Turca), regionálny biokoridor – Turiec – Veľká Fatra, chránený areál Mošovské aleje, 
zasahuje do okraja NPR Rakšianske rašelinisko (územie je súčasťou: územia európskeho významu 
SKUEV0238 Veľká Fatra, SKCHVU033 Veľká Fatra, NP Veľká Fatra, provinciálneho biocentra Veľká 
Fatra). 

Trasu vedenia a alternatívy bude potrebné vyhodnotiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA). Na 
základe dostupných podkladov je možné predpokladať významnejšie vplyvy na biotu a CHÚ južnej 
trasy v porovnaní so severnou. 

Vybudovanie nového nadzemného vedenia 110 kV Varín – Terchová, vrátane ES. 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa el. vedenia pretína: PP Krasniansky luh (územie zárovep 
predstavuje: SKUEV0221 Varínka, OP NP Malá Fatra, regionálny biokoridor - Varínka), chránené 
vtáčie územie SKCHVU013 Malá Fatra, regionálny biokoridor – Biely vrch – Krivánska Fatra.  

Trasa vedenia zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka el. vedení nie je v území 
CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu 
vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 
v platnom znení.  

Trasu vedenia prípadne jej alternatívy bude potrebné vyhodnotiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 
(EIA).  

Vybudovanie nového nadzemného vedenia 110 kV Vavrečka – Námestovo, vrátane ES. 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa el. vedenia pretína: CHKO Horná Orava, chránené vtáčie 
územie SKCHVU008 Horná Orava, regionálny biokoridor – Vahanov – Oravská priehrada, 
nadregionálne biocentrum – Oravská priehrada, mokraď medzinárodného významu – mokrade 
Oravskej kotliny. 

Trasu vedenia prípadne jej alternatívy bude potrebné vyhodnotiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 
(EIA).  

Vybudovanie nového nadzemného vedenia 110 kV Liptovská Mara – Sv. Kríž Jasná, vrátane ES. 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa el. vedenia pretína: OP NP Nízke Tatry. Trasa el. vedenia 
nezasahuje do žiadneho územia európskej sústavy chránených území. 

Trasu vedenia prípadne jej alternatívy bude potrebné vyhodnotiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 
(EIA).  

Vybudovanie nového nadzemného vedenia 110 kV VE Sučany – ES Sučany. 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa el. vedenia pretína: OP NP Malá Fatra, nadregionálny 
biokoridor – Váh. Trasa el. vedenia nezasahuje do žiadneho územia európskej sústavy chránených 
území. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť možné vplyvy na avifaunu, zábery biotopov 
a inventarizácie drevín.   

Zabezpečiť koridor pre nové nadzemné vedenie pre 2x110 kV vedenie v súbehu s existujúcim 
vedením V7001 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa el. vedenia pretína: OP NP Malá Fatra, nadregionálny 
biokoridor – Váh. Trasa el. vedenia nezasahuje do žiadneho územia európskej sústavy chránených 
území. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť možné vplyvy na avifaunu, zábery biotopov 
a inventarizácie drevín.  
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Zabezpečiť koridor pre nové nadzemné vedenie 110 kV Sučany – Lisková – Medzibrod 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa el. vedenia predpokladá: zásahy do území národnej 
a európskej sústavy chránených území (napr.: SKUEV0238 Veľká Fatra, NP Nízke Tatry (vrátane OP 
NP), NP Veľká Fatra (vrátane OP NP), SKUEV0164 Revúca, CHA Revúca, SKCHVU033 Veľká Fatra, 
SKUEV0198 Zvolen, SKCHVU018 Nízke Tatry, SKUEV0302 Ďumbierske Tatry), zásahy do prvkov ÚSES 
(napr.: biocentrum provincionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, hydricko-terestrický 
regionálny biokoridor – vodný tok Revúca, nadregionálny biokoridor Ďumbierske Nízke Tatry – Veľká 
Fatra, regionálny biokoridor Ďumbierske Nízke Tatry – Zvolen, nadregionálny biokoridor – Váh, 
regionálny biokoridor – Veľká Fatra-Ostré, provincionálne biocentrum - Veľká Fatra, regionálny 
biokoridor – Veľká Fatra-Krivánska Fatra, regionálny biokoridor – Kantorský potok). 

Trasa vedenia zasahuje do CHVO Nízke Tatry – západná časť a CHVO Veľká Fatra. Výstavba 
a prevádzka el. vedení nie je v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však 
dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených 
oblastiach prirodzenej akumulácie vôd v platnom znení. 

Trasu vedenia prípadne jej alternatívy bude potrebné vyhodnotiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 
(EIA).  

Zásobovanie plynom 

Koncept riešenia ÚPN R ŽK vo výkrese č. 5 „Výkres koncepcie technického vybavenia - 
energetika“ rieši navrhovanú distribučná sieť prevádzkovanú SPP-D, vrátane výhľadových koridorov 
VTL plynovodov (územná rezerva). Na území ŽSK do systému distribučnej siete je zaradený aj STL 
plynovod s označením STL2, ktorý vzhľadom na systém osídlenia, resp. terénne danosti územia 
v niektorých častiach ŽSK predstavuje najvhodnejší spôsob zabezpečenia územia plynom. 

VTL Turčianske Teplice – Horná Štubpa 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP, v území neboli identifikované žiadne územia národnej ani 
európskej sústavy chránených území, ani prvky ÚSES. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť 
prípadné zábery biotopov a inventarizácie drevín.  

VTL Dolný Hričov – Žilinská Lehota 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP/LP, v území neboli identifikované žiadne územia národnej ani 
európskej sústavy chránených území, ani prvky ÚSES. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť 
prípadné zábery biotopov a inventarizácie drevín.  

VTL Zázrivá – Lokca (územná rezerva) 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP/LP, trasa pretína: OP NP Malá Fatra, regionálny biokoridor – 
Biela Orava, SKUEV0251 Zázrivské lazy (územie zárovep predstavuje regionálne biocentrum), CHKO 
Horná Orava, SKCHVU008 Horná Orava, SKCHVU013 Malá Fatra, SKUEV0662 Vasiľovská hoľa, 
nadregionálne biocentrum Minčol. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť vplyvy na CHÚ, prvky 
ÚSES, zábery biotopov a inventarizácie drevín.  

VTL Vavrečka – Krušetnica 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP/LP, trasa pretína: regionálny biokoridor – Biela Orava, CHKO 
Horná Orava, SKCHVU008 Horná Orava. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť vplyvy na CHÚ, 
prvky ÚSES, zábery biotopov a inventarizácie drevín.  
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VTL Námestovo (územná rezerva) 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP/LP, trasa pretína: CHKO Horná Orava, SKCHVU008 Horná 
Orava, regionálny biokoridor – Vahanov – Oravská priehrada. Pred výstavbou bude potrebné 
vyhodnotiť vplyvy na CHÚ, prvky ÚSES, zábery biotopov a inventarizácie drevín.  

VTL Námestovo – Rabča 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP/LP, trasa pretína: CHKO Horná Orava, SKCHVU008 Horná 
Orava, SKUEV0304 Oravská vodná nádrž, Mokrade Oravskej kotliny, regionálny biokoridor – Vahanov 
– Oravská priehrada, nadregionálne biocentrum – Oravská priehrada, regionálny biokoridor – 
Polhoranka. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť vplyvy na CHÚ, prvky ÚSES, zábery biotopov 
a inventarizácie drevín.  

STL Abramová – Borcová 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP, trasa pretína: NPR Turiec (územie zárovep predstavuje 
Mokrade Turca, SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok, nadregionálne biocentrum – Turiec). Pred 
výstavbou bude potrebné vyhodnotiť vplyvy na CHÚ, prvky ÚSES, zábery biotopov a inventarizácie 
drevín.  

STL Žabokreky – Belá-Dulice 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP, v území neboli identifikované žiadne územia národnej ani 
európskej sústavy chránených území, ani prvky ÚSES. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť 
prípadné zábery biotopov a inventarizácie drevín.  

STL Žabokreky – Dražkovce – Turč. Jaseno - Sklabipa 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP, v území neboli identifikované žiadne územia národnej ani 
európskej sústavy chránených území, ani prvky ÚSES. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť 
prípadné zábery biotopov a inventarizácie drevín.  

STL Hvozdnica – Štiavnik 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP, v území neboli identifikované žiadne územia národnej ani 
európskej sústavy chránených území, ani prvky ÚSES. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť 
prípadné zábery biotopov a inventarizácie drevín. Plynovod zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. 
Výstavba a prevádzka plynovodov nie je v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je 
však dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o 
chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd v platnom znení. 

STL Lipovec 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP, trasa pretína: OP NP Malá Fatra, nadregionálny biokoridor – 
Váh. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť vplyvy na CHÚ, prvky ÚSES, zábery biotopov 
a inventarizácie drevín.  

STL Ružomberok – Lipt. Revúce 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP/LP, trasa pretína: NP Nízke Tatry, regionálny biokoridor – 
Revúca, SKUEV0197 Salatín, SKCHVU018 Nízke Tatry, SKCHVU033 Veľká Fatra, SKUEV0238 Veľká 
Fatra, nadregionálny biokoridor Ďumbierske Nízke Tatry, SKUEV0164 Revúca, provincionálne 
biocentrum Veľká Fatra,  Plynovod zasahuje do CHVO Veľká Fatra. Výstavba a prevádzka plynovodov 
nie je v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia 
na ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej 
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akumulácie vôd v platnom znení. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť vplyvy na CHÚ, prvky 
ÚSES, zábery biotopov a inventarizácie drevín.  

STL Lipt. Sliače – Lipt. Hrádok 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP/LP, trasa pretína: regionálny biokoridor – Ďumbierske Nízke 
Tatry - Háj, OP NP Nízke Tatry, regionálny biokoridor – Demänovka,  nadregionálny biokoridor – Váh. 
Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť vplyvy na CHÚ, prvky ÚSES, zábery biotopov 
a inventarizácie drevín.  

STL Hruštín – Lokca 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP, v území neboli identifikované žiadne územia národnej ani 
európskej sústavy chránených území, ani prvky ÚSES. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť 
prípadné zábery biotopov a inventarizácie drevín.  

STL Krušetnica – Zákamenné 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP/LP, trasa pretína: CHKO Horná Orava, SKCHVU008 Horná 
Orava. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť vplyvy na CHÚ, zábery biotopov a inventarizácie 
drevín.  

STL Zákamenné – Oravská Lesná 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP/LP, trasa pretína: CHKO Horná Orava, SKCHVU008 Horná 
Orava, regionálny biokoridor – Biela Orava. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť vplyvy na CHÚ, 
prvky ÚSES, zábery biotopov a inventarizácie drevín.  

STL Zákamenné – Novoť 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP/LP, trasa pretína: CHKO Horná Orava, SKCHVU008 Horná 
Orava. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť vplyvy na CHÚ, zábery biotopov a inventarizácie 
drevín.  

Zásobovanie pitnou vodou 

Podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja je 
stanovenie základnej koncepcie optimálneho rozvoja zásobovania pitnou vodou a odkanalizovanie a 
čistenie odpadových vôd sídel Žilinského kraja a zahrpuje zhodnotenie jestvujúceho stavu v 
zásobovaní vodou a odkanalizovaní miest a obcí s návrhom výhľadového riešenia do roku 2027.  

Na základe Plánu rozvoja verejných vodovodov sa navrhuje realizovať  tri základné ciele: výstavbu 
verejných vodovodov v obciach bez vodovodu, zvýšenie počtu obyvateľov zásobovaných z verejných 
vodovodov a zabezpečiť bezproblémové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou bez negatívnych 
dopadov na životné prostredie. Okrem budovania nových vodovodov v obciach bez vodovodu 
a dobudovania sietí tam, kde je vodovod v prevádzke, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj 
poruchám na vodovodných sieťach a rekonštrukciám poruchových sietí. V rámci konceptu riešenia 
ÚPN R ŽK sú návrhy verejných vodovodov a kanalizácií v Žilinskom kraji riešené v jednom variante. 
Všetky navrhované projekty, ktoré spĺpajú prahové hodnoty v zmysle prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 
Z.z. (EIA), by mali byť posúdené v zmysle uvedeného zákona EIA. Pred výstavbou bude potrebné 
identifikovať trvalé a dočasné zábery na PP, LP, prípadné zásahy do CHÚ, do biotopov národného 
a európskeho významu, v prípadoch, kedy dôjde k zásahom do území Natura 2000 vypracovať 
hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 
92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a inventarizovať 
dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 
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V oblasti zásobovania vodou je navrhované podporovať rozvoj skupinových vodovodov pre 
zásobovanie obyvateľov a uvažovaný územný rozvoj zabezpečením výstavby týchto stavieb: 

Oravská vodárenská spoločnosť (OVS) - stavby súvisiace s napojením obcí Breza, Brezovica, 
Krušetnica, Zákamenné, Novoť, Lomná, Rabčice, Sihelné, Rabča, Mútne, Oravská Lesná, možnosť 
napojenia ďalších obcí Oravské Veselé, alternatívne napojenie obcí Oravská Polhora. 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, stavby súvisiace s napojením uvedených obcí zasahujú do 
chráneného vtáčieho územia SKCHVU008 Horná Orava, ktoré je zárovep územím CHKO Horná Orava. 
Stavba zasahuje do územia európskeho významu SKUEV0659 Kolepovo. Prvky ÚSES, ktoré uvedené 
stavby pretínajú sú: biocentrum regionálneho významu Rašeliniská údolia Polhoranky, biokoridory 
regionálneho významu Novoť-Zákamenné, Oravská Lesná-Zákamenné, Alúvium Mútnianky, 
Polhoranky, Alúvium Klinianky a Breza-Bepadovo. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať 
prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce 
mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, 
minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

SKV Hladovka – Suchá Hora s napojením na OSV. 

Vplyvy predstavujú zábery PP (príp. LP), trasa vodovodu pretína regionálny biokoridor Jelešpa. Trasa 
vodovodu nezasahuje do žiadneho chráneného územia ani do európskej sústavy chránených území. 
Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude 
nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na 
ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Napojenie obce Bepadovo na SKV Or. Veselé - Mútne, resp. alternatívne na OSV. 

Vplyvy predstavujú zábery PP (príp. LP), trasa vodovodu pretína chránené vtáčie územie SKCHVU008 
Horná Orava, ktoré je zárovep územím CHKO Horná Orava. Trasa zasahuje do biokoridoru 
regionálneho významu Alúvium Mútnianky a do regionálneho biokoridoru Breza-Bepadovo. Pred 
výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude 
nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na 
ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Vybudovanie vodovodu v obci Dolný Vadičov prepojenie na vodovod Horný Vadičov 

Vplyvy predstavujú dočasné zábery PP, v území neboli identifikované žiadne územia národnej ani 
európskej sústavy chránených území, ani prvky ÚSES. Pred výstavbou bude potrebné vyhodnotiť 
prípadné zábery biotopov a inventarizácie drevín. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať 
zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na ochranu povrchových 
a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka vodovodov nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

Prepojenie obce Nesluša na SKV KMN 

Vplyvy predstavujú zábery PP, trasa vodovodu nezasahuje do chráneného územia národnej sústavy 
ani európskej sústavy chránených území. Nezasahuje ani do žiadneho prvku ÚSES. Pred výstavbou 
bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu 
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a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na ochranu 
povrchových a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka vodovodov nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení.  

Prepojenie MČ Oškerda Kysuckého Nového Mesta (nedostatočná výdatnosť VZ) na SKV Žilina 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa vodovodu pretína nadregionálne biocentrum Ľadonhora – 
Brodnianka a biokoridor nadregionálneho významu Rieka Kysuca. Trasa vodovodu nezasahuje do 
žiadneho chráneného územia ani do európskej sústavy chránených území. Pred výstavbou bude 
potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na ochranu 
povrchových a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka vodovodov nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

Prepojenie m.č. Korcháp obce Raková na SKV Žilina 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa vodovodu zasahuje do CHKO Kysuce, v tesnej blízkosti sa 
nachádza územie európskeho významu SKUEV0838 Rakovsko-milošovské rašelinisko. Vodovod 
pretína nadregionálny biokoridor NRBk I a regionálny biokoridor RBk I a RBK V. Pred výstavbou bude 
potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na ochranu 
povrchových a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka vodovodov nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

Riešiť vybudovanie prepojenia Nezbudská Lúčka na SKV Gbeľany 

Vplyvy predstavujú zábery PP (príp. LP), trasa vodovodu pretína chránené vtáčie územie SKCHVU013 
Malá Fatra, územie európskeho významu SKUEV0221 Varínka a SKUEV0252 Malá Fatra aj územie NP 
Malá Fatra. Trasa zasahuje do biokoridoru regionálneho významu Vodný tok Varínka – Struhárep a do 
regionálneho biokoridoru Ekotón Krivánskej Fatry, taktiež zasahuje do biocentra biosferického 
významu Malá Fatra. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov 
národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 
Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, 
realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka vodovodov nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 
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SKV Turčianske Teplice, prívod vody z VN Turček, výhľad 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, v bezprostrednej blízkosti trasy vodovodu preteká rieka Turiec, 
ktorá je územím európskeho významu SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok, Ramsarskou lokalitou, 
Národnou prírodnou rezerváciou, nadregionálnym biocentrom, nadregionálnym biokoridorom. 
Vodovod pretína aj regionálny biokoridor Vodný tok Teplica.  

Vplyv predstavujú hlavne blízkosť rieky Turiec. Projekt bude potrebné posúdiť v zmysle zákona č. 
24/2006 Z.z. (EIA). Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov 
národného a európskeho významu a vypracovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy 
Natura 2000 v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu 
výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, 
minimalizovať zásahy v samotných tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na 
ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Prepojenie vodovodu Mútne - Oravské Veselé, výhľad 

Vplyvy predstavujú zábery PP, trasa vodovodu pretína chránené vtáčie územie SKCHVU008 Horná 
Orava, ktoré je zárovep územím CHKO Horná Orava. Trasa zasahuje do biokoridoru regionálneho 
významu - Veselianka. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov 
národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 
Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, 
realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Vodné nádrže – návrh 

Všeobecne je možné predpokladať pri výstavbe vodných nádrží (VN) významné vplyvy na režim 
povrchových tokov ako aj chránených území. V rámci konceptu sú navrhované nádrže: Garajky 
(vodný tok Ipoltica), VN Oravská Polhora (Polhoranka), VN Ľubochpa (Ľubochpanka), VN Rusnákovci 
(Klubinský potok). V rámci konceptu riešenia ÚPN R ŽK sú návrhy výstavby vodných nádrží v Žilinskom 
kraji riešené v jednom variante. 

VN Oravská Polhora (Polhoranka) 

Vplyvy predstavujú hlavne: zásahy do regionálneho biokoridoru Polhoranka, CHKO Horná Orava, 
SKCHVU008 Horná Orava. Projekt bude potrebné posúdiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA). Pred 
výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a vypracovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 
a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotných 
tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

VN Garajky (vodný tok Ipoltica) 

V rámci nadregionálnych vzťahov pripravovať realizáciu VN Garajky, veľkokapacitného zdroja pre 
Spišsko-popradskú vodárenskú sústavu s dotáciou vody pre SKV Liptovský Mikuláš, prívod z VN 
Garajky do prívodu Kráľova Lehota - Liptovský Mikuláš (potenciálne ohrozené zdroje Kráľova Lehota, 
Liptovská Porúbka). 

Vplyvy predstavujú hlavne: zásahy do nadregionálneho biocentra Kráľovohoľské Nízke Tatry, NP 
Nízke Tatry, SKUEV310 Kráľovohoľské Tatry, SKCHVU018 Nízke Tatry. Projekt bude potrebné posúdiť 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA). Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy 
do biotopov národného a európskeho významu a vypracovať hodnotenie vplyvov stavby na územia 
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sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov 
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 
Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, 
minimalizovať zásahy v samotných tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na 
ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Nízke Tatry - východ. Výstavba a prevádzka vodných nádrží nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

VN Ľubochpa (Lubochpanka) 

Vplyvy predstavujú hlavne: zásahy do provinciálneho biocentra Veľká Fatra, NP Veľká Fatra, 
SKUEV0238 Veľká Fatra, SKCHVU033 Veľká Fatra. Projekt bude potrebné posúdiť v zmysle zákona č. 
24/2006 Z.z. (EIA). Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov 
národného a európskeho významu a vypracovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy 
Natura 2000 v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu 
výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, 
minimalizovať zásahy v samotných tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na 
ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Veľká Fatra. Výstavba a prevádzka vodných nádrží nie je v území 
CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu 
vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 
v platnom znení. 

VN Rusnákovci (Klubinský potok) 

Vplyvy predstavujú hlavne: zásahy do regionálneho biocentra Gorilová Kykuľa a CHKO Kysuce. Projekt 
bude potrebné posúdiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA). Pred výstavbou bude potrebné 
identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu a vypracovať 
hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 
92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a inventarizovať 
dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú 
pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotných tokoch a ich 
bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka vodných nádrží nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

Ochrana proti povodniam 

Na ochranu proti povodniam sú v návrhu zahrnuté potrebné úpravy tokov, vrátane ich ohradzovania, 
resp. budovania poldrov. Zoznam projektov vodárenskej infraštruktúry v povodí Váhu je uvedený 
v kap. B.I.2 (SoH). Návrh zahspa aj rezervovanie územia poldra Dvorec na rieke Turiec pre ochranu 
aglomerácie Martin – Vrútky a Radôstka na potoku Radôstka.  

Pri príprave projektov je potrebné prihliadať k aktuálnym Plánom manažmentu povodpových rizík a 
vyhodnotiť možné dopady vo vzťahu k existencii prípadného povodpového rizika a povodpového 
ohrozenia v dotknutých územiach. Pri výstavbe bude potrebné rešpektovať podmienky povodpovej 
ochrany v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodpami v znení 
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neskorších predpisov. Jednotlivé stavebné objekty bude potrebné navrhnúť tak, aby sa v dotknutých 
územiach nezmenili odtokové pomery a nebola ovplyvnená povodpová ochrana územia. Navrhované 
prvky nesmú vytvárať prekážky prechodu veľkých vôd. Počas ich výstavby bude potrebné vypracovať 
povodpový plán zabezpečovacích prác, v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred 
povodpami. V rámci konceptu riešenia ÚPN R ŽK sú návrhy ochrany proti povodniam v Žilinskom kraji 
riešené v jednom variante. Všetky navrhované projekty, ktoré spĺpajú prahové hodnoty v zmysle 
prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. (EIA), by mali byť posúdené v zmysle uvedeného zákona EIA. 

Minerálne, geotermálne a banské vody 

V koncepte ÚPN R ŽK sa predpokladá, že po odbornom zachytení a úprave okolia pramepov môžu 
tieto slúžiť verejnosti na pitie v pitných pavilónoch, alebo ako záchytný turistický bod. 

Zoznam projektov vodárenskej infraštruktúry, ktoré boli hodnotené v procese EIA podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, obsahuje navrhované činnosti za obdobie: 

 prvého Plánu rozvoja VVaVK – roky 2006-2015 pre územie Slovenskej republiky 
(schváleného v roku 2006) 

 prvej aktualizácie Plánu rozvoja VVaVK – roky 2015-2027 pre územie Slovenskej republiky - 
(schváleného v roku 2015) 

Okres Žilina: 

 Rajecké Teplice – hotel Baník, hydrogeologický vrt RTB-1  

 Aquapark Stone – Kamenná Poruba 

Okres Ružomberok: 

 Odber geotermálnej vody z vrtu ZGL-1 a FBe-1 v Bešepovej 

 Odber geotermálnej vody z vrtu FGTB-1 v Bešepovej 

Okres Liptovský Mikuláš: 

 ATLADIA WELLNESS AREAL, Partizánska Ľupča 

 Odber geotermálnej vody z vrtu ZGL-3 v Liptovskej Kokave 

V Žilinskom kraji nemajú ložiskové a banské vody výraznejší podiel na celkovej vodnej bilancii.  

Opustené banské diela v Malužinej, oblasti od Vyšnej Boce po Chabenec a Magurka drénujú 
puklinové vody, ktorých množstvá nie sú známe. Na ložisku Liptovská Dúbrava je zvodnenie pomerne 
veľké. Priemerné výtoky zo štôlní Emerich, Svätopluk, Hlavný prekop, Spodná Ignác štôlpa a 
Bielopotocká štôlpa predstavujú 26,6 l.s-1.  

Nie sú známe zvodnenia na ložisku sedimentárnych železných rúd v oblasti Západných Tatier v okolí 
Oravice ani na ložisku Nižné Matejkovo v Ľubochnianskom žulovom masíve. V ložisku starej ťažby 
kremepa v Beskydách v okolí Klokočova vyteká z dvoch starých štôlní cca 1,0 l.s-1 banských vôd.  

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

Konkrétne ciele rozvoja verejných kanalizácií: 

 Zabezpečiť vyhovujúce odvádzanie a primerané čistenie odpadových vôd zo všetkých 
aglomerácií nad 2 000 EO,  

 Zabezpečiť priebežne v aglomeráciách pod 2000 EO, kde je vybudovaná stoková sieť, 
primerané       čistenie odpadových vôd, 

 Zabezpečiť riešenie odvádzania vôd z povrchového odtoku v aglomeráciách v súlade 
s požiadavkami právnej úpravy, 
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 Zabezpečiť technicky, organizačne a ekonomicky pripraviť riešenie čistenia odpadových vôd 
pre aglomerácie pod 2 000 EO. 

V rámci konceptu riešenia ÚPN R ŽK sú návrhy odvádzania a čistenia odpadových vôd v Žilinskom 
kraji riešené v jednom variante. Všetky navrhované projekty, ktoré spĺpajú prahové hodnoty v zmysle 
prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. (EIA), by mali byť posúdené v zmysle uvedeného zákona EIA. 
Pred výstavbou bude potrebné identifikovať trvalé a dočasné zábery na PP, LP, prípadné zásahy do 
CHÚ, do biotopov národného a európskeho významu, v prípadoch, kedy dôjde k zásahom do území 
Natura 2000 vypracovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 
6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 

Pre aglomerácie viac ako 10 000 EO : 

Bytča, vybudovanie kanalizácie v obciach Kolárovice, Kotešová, Petrovice, Veľké Rovné, Hlboké nad 
Váhom, Štiavnik a v m.č. Bytče, intenzifikácia ČOV Bytča a pripojenie aglomerácie Hvozdnica 
(zrušenie ČOV Hvozdnica) 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa kanalizácie a intenzifikácia ČOV pretína CHKO Kysuce, 
regionálne biocentrum Buková, regionálny biokoridor údolie a vodný tok Petrovičky, regionálny 
biokoridor Ekotón Vysokých Javorníkov Štiavnik – Dlhé Pole, regionálny biokoridor Ekotón Nízkych 
Javorníkov Mikšová – Lalinok, regionálny biokoridor Údolie a vodný tok Rovnianky. Pred výstavbou 
bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na ochranu 
povrchových a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka vodovodov nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

Krásno nad Kysucou, vybudovanie kanalizácie v obciach Klubina, Nová Bystrica, Oščadnica, Radôstka, 
Stará Bystrica, Zborov nad Bystricou, Čadca - miestna časť Horelica, v miestnych častiach Krásna nad 
Kysucou, rekonštrukcia ČOV Krásno nad Kysucou 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa kanalizácie pretína CHKO Kysuce, nadregionálny biokoridor 
NRBk II okresu Čadca, nadregionálny biokoridor NRBk III okresu Čadca, regionálny biokoridor RBk II 
okresu Čadca, regionálny biokoridor RBk VI okresu Čadca. Pred výstavbou bude potrebné 
identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať 
dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú 
pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na ochranu povrchových 
a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka vodovodov nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

Kysucké Nové Mesto, vybudovanie kanalizácie v obciach Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Dunajov, 
Lodno, Kysucký Lieskovec, Lopušné Pažite, Nesluša, Povina, Rudina, Rudinka, Rudinská a Oškerda 
(miestna časť Kysuckého Nového Mesta), rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Kysucké Nové Mesto 

Vplyvy predstavujú zábery PP, trasa kanalizácie a rekonštrukcia ČOV pretína nadregionálne 
biocentrum Ľadonhora – Brodnianka, nadregionálny biokoridor NRBk II okresu Čadca, nadregionálny 
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biokoridor Rieka Kysuca. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov 
národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 
Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, 
realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka vodovodov nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

Liptovský Mikuláš, dostavba kanalizácie v meste Liptovský Mikuláš, v obci Bepadiková, Bobrovec, 
Jalovec, Trstenné, Závažná Poruba rekonštrukcia kanalizácie v Demänovskej Doline 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa kanalizácie pretína NP Nízke Tatry,  chránené vtáčie územie 
SKCHVU018 Nízke Tatry, územie európskeho významu SKUEV0302 Ďumbierske Tatry,  Národnú 
prírodnú rezerváciu a jej ochranné pásmo Demänovská dolina, Ramsarskú lokalitu Jaskyne 
Demänovskej doliny, nadregionálne biocentrum Ďumbierske Nízke Tatry, regionálny biokoridor Váh, 
regionálny biokoridor Jalovecký potok. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy 
do biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere 
stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie 
výstavby, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Nízke Tatry - východ. Výstavba a prevádzka vodovodov nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. Trasu kanalizácie prípadne jej rekonštrukciu bude potrebné vyhodnotiť v zmysle 
zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA).  

Martin, vybudovanie kanalizácie v obciach Lipovec, Podhradie, Ratkovo, Trebostovo, Trnovo, 
Turčianske Kľačany, v meste Vrútky, v starej časti obce Krpeľany 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LS, trasa kanalizácie pretína NP Malá Fatra, biosferické biocentrum 
Krivánska Malá Fatra, nadregionálny biokoridor Rieka Váh, nadregionálny biokoridor Turiec, 
regionálny biokoridor Ekotón Krivánskej Fatry, regionálny biokoridor Trebostovo – Záborie. Pred 
výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude 
nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na 
ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Vybudovanie verejnej kanalizácie v obci Šútovo s napojením na VK v obci Krpeľany 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LS, trasa kanalizácie pretína NP Malá Fatra, regionálny biokoridor 
Ekotón Krivánskej Fatry. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov 
národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 
Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, 
realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Námestovo, vybudovanie kanalizácie v obciach Oravská Polhora, Rabča, Rabčice, Sihelné, Vavrečka, 
Novoť, Oravské Veselé, Hruštín, Hruštín m.č. Vapovka, Zákamenné, Breza, Krušetnica, Babín, Lomná, 
vo výhľade Bobrov, Mútne, Oravská Lesná (zrušenie obecných ČOV Bobrov, Mútne, Oravská Lesná) 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa kanalizácie a novo navrhovanej ČOV pretína CHKO Horná 
Orava, chránené vtáčie územie SKCHVU008 Horná Orava, Ramsarská lokalita Mokrade Oravskej 
kotliny, regionálne biocentrum Rašeliniská údolia Polhoranky, regionálne biocentrum Rašeliniská 
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údolia Bielej Oravy, nadregionálny biokoridor Polhoranky, regionálny biokoridor:  Hruštínky,  Oravská 
Lesná – Krušetnica, Oravská lesná – Zákamenné,  Alúvium Klinianky, Alúvium Bielej Oravy, Breza – 
Bepadovo. Alúvium Veselianky. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do 
biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere 
stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie 
výstavby, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Pre aglomerácie viac ako 2 000 EO 

Sedliacka Dubová, vybudovanie kanalizácie v obciach Sedliacka Dubová, Dlhá nad Oravou, pričlenenej 
obci Chlebnice a spoločnú ČOV Sedliacka Dubová 

Vplyvy predstavujú zábery PP, trasa kanalizácie pretína územie európskeho významu SKUEV0243 
Orava, Chránený areál Rieka Orava, Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky. Trasa zasahuje do 
nadregionálneho biokoridoru Orava, regionálneho biokoridoru Bacharová – Orava – Davčovka – 
Osičiny. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného 
a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby 
bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia 
na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Kysucký Lieskovec, vybudovanie kanalizácie v obciach Dunajov, Lodno, Ochodnica, dobudovanie 
kanalizácie v obci Kysucký Lieskovec, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Kysucký Lieskovec 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa kanalizácie pretína nadregionálny biokoridor Kysuca, 
nadregionálny biokoridor NRBk II okresu Čadca. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať 
prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce 
mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, 
minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka vodovodov nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

Východná, vybudovanie kanalizácie v obciach Východná, Hybe a spoločnú ČOV Východná 

Vplyvy predstavujú zábery PP, trasa kanalizácie a novo navrhovanej ČOV pretína biosferickú 
rezerváciu Tatry, OP NP TANAP, OP NP Nízke Tatry, územie európskeho významu SKUEV0142 Hybica,  
Chránený areál Revúca, provincionálne biocentrum Veľká Fatra, regionálny biokoridor Hybica. Pred 
výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude 
nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na 
ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Važec, vybudovanie obecnej kanalizácie a ČOV 

Vplyvy predstavujú zábery PP, trasa kanalizácie a novo navrhovanej ČOV pretína územie európskeho 
významu SKUEV0143 Biely Váh, regionálny biokoridor Biely Váh. Pred výstavbou bude potrebné 
identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať 
dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú 
pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na ochranu povrchových 
a podzemných vôd. 
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Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Nízke Tatry - východ. Výstavba a prevádzka vodovodov nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

Liptovská Teplá, vybudovanie kanalizácie v obciach Bešepová, Potok, Ivachnová, Kalameny 
(pričlenená obec), Liptovské Sliače, Ludrová, Likavka, Štiavnica, rekonštrukcia a rozšírenie ČOV 
Liptovská Teplá 

Vplyvy predstavujú zábery PP, trasa kanalizácie a novo navrhovanej ČOV pretína OP NP Nízke Tatry, 
územie európskeho významu SKUEV0253 Váh, , regionálne biocentrum Zvolen, nadregionálny 
biokoridor Rieka Váh, nadregionálny biokoridor Ďumbierske Nízke Tatry – Chočské vrchy. Pred 
výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude 
nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na 
ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Vybudovanie ČOV a kanalizácie pre obce Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Liptovské Revúce  

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa kanalizácie a novo navrhovanej ČOV pretína NP Veľká Fatra, 
OP NP Nízke Tatry, chránené vtáčie územie SKCHVU033 Veľká Fatra, územie európskeho významu 
SKUEV0164 Revúca, Chránený areál Revúca, provincionálne biocentrum Veľká Fatra, regionálne 
biocentrum Zvolen, regionálny biokoridor rieka Revúca, regionálny biokoridor Ďumbierske Nízke 
Tatry - Žiar. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného 
a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby 
bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia 
na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Nízke Tatry - západ. Výstavba a prevádzka vodovodov nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. Trasu kanalizácie prípadne jej rekonštrukciu a vybudovanie ČOV bude potrebné 
vyhodnotiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA).  

Vybudovanie kanalizácie v obciach Stankovany, Hubová, Ľubochpa, Švošov a spoločnú ČOV 
Stankovany 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa kanalizácie a novo navrhovanej ČOV pretína NP Veľká Fatra, 
OP NP Veľká Fatra, územie európskeho významu SKUEV0253 Váh, územie európskeho významu 
SKUEV0238 Veľká Fatra, Prírodná rezervácia Rojkovské rašelinisko, Prírodná pamiatka a jej OP 
Rojkovská travertínová kopa, nadregionálny biokoridor Rieka Váh, nadregionálny biokoridor Veľká 
Fatra – Choč – vrchy Malá Fatra. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do 
biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere 
stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie 
výstavby, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Veľká Fatra. Výstavba a prevádzka vodovodov nie je v území 
CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu 
vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 
v platnom znení. Trasu kanalizácie prípadne jej rekonštrukciu a vybudovanie ČOV bude potrebné 
vyhodnotiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA).  
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Liptovská Osada, dobudovanie kanalizácie v obciach Liptovské Revúce , Liptovská Osada, spoločnú 
ČOV Liptovská Osada 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa kanalizácie a novo navrhovanej ČOV pretína NP Veľká Fatra, 
OP NP Nízke Tatry,  chránené vtáčie územie SKCHVU033 Veľká Fatra, územie európskeho významu 
SKUEV0164 Revúca,  Chránený areál Revúca, provincionálne biocentrum Veľká Fatra, regionálne 
biocentrum Zvolen, regionálny biokoridor rieka Revúca, regionálny biokoridor Ďumbierske Nízke 
Tatry - Žiar. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného 
a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby 
bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia 
na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Nízke Tatry - západ. Výstavba a prevádzka vodovodov nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. Trasu kanalizácie prípadne jej rekonštrukciu a vybudovanie ČOV bude potrebné 
vyhodnotiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA).  

Turčianske Teplice, vybudovanie kanalizácie v obciach Horná Štubpa, Háj a Rakša 

Vplyvy predstavujú zábery PP, trasa kanalizácie pretína NP Veľká Fatra. Pred výstavbou bude 
potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na ochranu 
povrchových a podzemných vôd. 

Rajec, vybudovanie kanalizácie v obciach Ďurčiná, Fačkov, Malá a Veľká Čierna, Rajecká Lesná, Šuja, 
rekonštrukcia kanalizácie a ČOV Rajec 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LS, trasa kanalizácie pretína územie regionálneho biokoridoru Vodný 
tok a niva Rajčianky. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov 
národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 
Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, 
realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Dlhé Pole, Divina, Divinka, Horný Hričov, Svederník, vybudovanie kanalizačného zberača s čistením 
odpadových vôd na SČOV Žilina 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LP, trasa kanalizácie pretína regionálneho biokoridoru Rieka Váh 
a Ekotón Nízkych Javorníkov Mikšová – Lalinok. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné 
zásahy do biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les 
v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať 
obdobie výstavby, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka vodovodov nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 
  
Pre aglomerácie menej ako 2 000 EO : 

Výstavba novej ČOV Liptovská Sielnica 

Vplyvy predstavujú zábery PP, LS, navrhovaný areál ČOV zasahuje do regionálneho biokoridoru Suchý 
potok. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného 
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a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby 
bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia 
na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Vybudovanie kanalizácie v obci Slovenské Pravno s napojením na stavbu Odkanalizovanie obcí Budiš, 
Dubové, Jasenovo, Liešno, Rudno, Kaľamenová 

Vplyvy predstavujú zábery PP, trasa kanalizácie pretína Národnú prírodnú rezerváciu a jej OP Turiec, 
územie európskeho významu SKUEV0960 Niva Turca, Ramsarskú lokalitu Mokrade Turca, 
nadregionálny biokoridor Vodný tok Turiec, nadregionálny biokoridor Vodný tok Jasenica, regionálny 
biokoridor Ekotón Žiaru Ondrášová – Jasenovo, regionálny biokoridor Ekotón žiaru Budiš – Sklené. 
Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude 
nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na 
ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Mošovce, vybudovanie verejnej kanalizácie  

Vplyvy predstavujú zábery PP, LS, trasa kanalizácie pretína NP Veľká Fatra, Chránený areál Mošovské 
aleje. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného 
a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby 
bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia 
na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Vybudovanie verejnej kanalizácie v obci Trnovo 

Vplyvy predstavujú zábery PP, trasa kanalizácie nezasahuje do chráneného územia národnej sústavy 
ani európskej sústavy chránených území, nezasahuje ani do žiadneho prvku ÚSES. Pred výstavbou 
bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, realizovať opatrenia na ochranu 
povrchových a podzemných vôd. 
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IV.  NAVRHOVANÉ OPATRENIA NA PREVENCIU, ELIMINÁCIU, 
MINIMALIZÁCIU A KOMPENZÁCIU VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE A ZDRAVIE 

 
Územnoplánovacia dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie 
územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvpujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú 
stabilitu, a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.  

Opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie 
musia vychádzať predovšetkým z princípov (trvalo) udržateľného rozvoja. Z hľadiska dosiahnutia 
udržateľného rozvoja regiónov treba za základný strategický cieľ považovať zabezpečenie takého 
socioekonomického rozvoja, ktorý je zameraný na dosiahnutie kvalitnej životnej úrovne obyvateľstva, 
na elimináciu starých a na prevenciu vzniku nových environmentálnych problémov, a ktorý je v 
súlade s prírodným, sociálnym a ekonomickým potenciálom regiónu.  

Realizácia viacerých cieľov a opatrení na regionálnej úrovni je však v priamej väzbe na vytvorení 
celospoločenských podmienok. Ide predovšetkým o opatrenia v rámci nadstavbovej sféry – 
ekologizácia ekonomických a legislatívnych nástrojov, ekologizácia spoločenského vedomia – 
zabezpečenie systému vzdelávania, výchovy a pod.  

V úrovni územnoplánovacej dokumentácie celého samosprávneho kraja možno opatrenia na 
prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie definovať len 
rámcovo v podobe regulatívov a zásad, ktoré budú vyhlásené všeobecne záväzným nariadením 
Žilinského samosprávneho kraja. Navrhnuté regulatívy priestorového usporiadania a funkčného 
využívania územia určujú zásady využívania územia pre jednotlivé pozemky zahrnuté do 
urbanistických blokov tak, aby ich aplikáciou bolo možné usmerpovať výstavbu v súlade s 
požiadavkami na racionálne využitie územia a zárovep dodržať požiadavky na zachovanie kvalitného 
životného prostredia.  

V koncepte strategického dokumentu je návrh Záväznej časti, v ktorej sú stanovené záväzné zásady a 
regulatívy územného rozvoja Žilinského kraja v 10 oblastiach, pričom sú navyše aj osobitne uvedené 
verejnoprospešné stavby. Štruktúra zásad a regulatív konceptu ÚPN VÚC Žilinského kraja: 

1. Zásady a regulatívy koncepcie rozvoja v širších vzťahoch 
2. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia 
3. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania 
4. Zásady a regulatívy starostlivosti o ŽP 
5. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej 

stability 
6. Zásady a regulatívy zachovania kultúrneho dedičstva 
7. Zásady a regulatívy využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia 
8. Zásady a regulatívy stanovenia chránených častí krajiny 
9. Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia 
10. Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia 
11. Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Pre strategický dokument bol podľa §19 ods. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov bolo v predchádzajúcej etape 
spracované optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia s prihliadnutím na 
krajinnoekologické, kultúrno-historické a sociálno-ekonomické podmienky, tzn. krajinnoekologický 
plán. V rámci prieskumov a rozborov územného plánu regiónu Krajinnoekologický plán (KEP) 
spracoval Inštitút priestorového plánovania v septembri roku 2020. KEP obsahuje aj konkrétne 
opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity, na ochranu prírodných a kultúrno-
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historických zdrojov, na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva a tiež 
na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímania krajiny. Časť opatrení z KEP-u bola prenesená  do návrhu 
zásad a regulatív v záväznej časti ÚPN VÚC Žilinského kraja v zmysle vyššie uvedenej štruktúry.  

Opatrenia a požiadavky na rozvoj sídelnej štruktúry 

 Podporovať urbanistickú koncepciu rozvoja, ktorá je založená na definovaných  ťažiskách  
osídlenia, centrách osídlenia s ich prirodzeným zázemím a na rozvojových osiach. 

 Podporovať vytváranie vyváženého polycentrického princípu rozvoja sídelnej štruktúry, 
založeného na stanovení hierarchizovaných úrovní centier osídlenia národnej, nadregionálnej a 
regionálnej úrovne. 

 Zamedziť vytváraniu samostatných sídelných celkov a rozvojových území vo voľnej krajine 
(územne oddelených od existujúceho zastavaného územia sídla) a zamedziť reťazeniu sídiel 
(formou líniovej zástavby).   

 Podporovať zvyšovania miery polyfunkcie existujúcich území a zamedzenie umiestpovania 
monofunkčných obytných rozvojových území v ťažiskových územiach (najmä jadrové 
a prímestské pásmo). 

 Podporovať  v rázovitých obciach zachovanie tradičného vidieckeho a lazníckeho charakteru 
urbanizácie, ako aj udržiavanie a obnovenie pôvodnej architektúry. 

 S podporou koncentračno urbanistických tendencií kompaktného územného rozvoja zamedziť 
územnému zrastaniu sídiel v medzisídelnom priestore s cieľom zachovania otvorenej krajiny 
a zabezpečenia konektivity krajiny podľa stanovených minimálnych vzdialeností medzi najbližšími 
zastavanými územiami dvoch alebo viacerých obcí  

VARIANT 1 

 v jadrovom pásme a v pridruženom centre bez obmedzení, 
 v prímestskom pásme minimálne 450 m (okrem obcí v prírodnom prostredí), 
 v okrajovom pásme minimálne 600 m (okrem obcí v prírodnom prostredí), 
 vo vidieckom priestore minimálne 750 m (okrem obcí v prírodnom prostredí), 
 v prírodnom prostredí minimálne 1,5 km. 

VARIANT 2 

 v jadrovom pásme a v pridruženom centre bez obmedzení, 
 v prímestskom pásme minimálne 300 m (okrem obcí v prírodnom prostredí), 
 v okrajovom pásme minimálne 400 m (okrem obcí v prírodnom prostredí), 
 vo vidieckom priestore minimálne 500 m (okrem obcí v prírodnom prostredí), 
 v prírodnom prostredí minimálne 1 km. 

 Pri územných plánoch obcí podporovať priestorovo rovnovážny a kompaktný územný rozvoj 
sídiel, ktorý predstavuje priamu, bezprostrednú nadväznosť nových rozvojových území 
(plôch) na existujúce zastavané územie obce, s cieľom zamedziť živelnému územnému 
rozvoju podľa stanovených maximálnych percentuálnych zmien (rozšírenia) zastavaných 
území obcí za dve desaťročia (od schválenia územnoplánovacej dokumentácie obce): 

VARIANT 1 

 obce v jadrovom pásme a v pridruženom centre bez obmedzení, 
 obce v prímestskom pásme maximálne 8 % (okrem obcí v prírodnom prostredí), 
 obce v okrajovom pásme a vo vidieckom priestore maximálne 6 % (okrem obcí v prírodnom 

prostredí), 
 obce v prírodnom prostredí maximálne 3 %. 
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VARIANT 2 

 obce v jadrovom pásme a v pridruženom centre bez obmedzení, 
 obce v prímestskom pásme maximálne 12 % (okrem obcí v prírodnom prostredí), 
 obce v okrajovom pásme maximálne 10 % (okrem obcí v prírodnom prostredí), 
 obce vo vidieckom priestore maximálne 8 % (okrem obcí v prírodnom prostredí), 
 obce v prírodnom prostredí maximálne 4 %. 

 zamedziť na území národných parkov a ich ochranných pásiem  
- umiestpovanie výrobných území a zmiešaných území,   
- umiestpovanie úplne nových rozvojových území,  
- možné len rozšírenie existujúcich obytných a rekreačných území v  priamej, 

bezprostrednej priestorovej nadväznosti s maximálnym rozšírením zastavaného územia 
do 2 ha za dve desaťročia. 

Opatrenia a požiadavky na rozvoj rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva 

 Rešpektovať jedinečnosť prírodného prostredia kraja ako nevyhnutnú podmienku 
optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na 
prírodné prostredie kraja. Podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s 
aktívnym spôsobom jej ochrany. V navrhovaných a existujúcich chránených územiach s  5. 
stuppom ochrany, v zónach A rešpektovať bezzásahový režim ochrany ako aj  zónach B so 4. 
stuppom ochrany. 

 Nadviazať pri riešení rozvoja cestovného ruchu na susediace územia Slovenska Poľsko 
a Česko s využitím dopravných sietí a vzájomných cezhraničných socioekonomických väzieb.  

 Pri rozvoji rekreácie a cestovného ruchu využívať komparatívne a konkurenčné výhody jeho 
historických regiónov Liptov, Orava, Turiec, Kysuce), hlavne v oblasti prírodného a kultúrneho 
dedičstva.  

 Zvyšovať kvalitatívnu úrovep existujúcich stredísk cestovného ruchu, lokalizovaných na území 
Národných parkov, ochranných pásmach národných parkov a chránených krajinných 
oblastiach, bez výrazného plošného rozširovania s dôrazom na environmentálnu a ekologickú 
únosnosť územia. 

 Vytvoriť funkčno-priestorový systém rekreácie a cestovného ruchu v územnom členení so 
zameraním sa na najvýznačnejšie územia rekreácie a cestovného ruchu s dôrazom na 
krátkodobý pobyt miestnych obyvateľov a účastníkov turizmu; spájať podľa možností 
jednotlivé zariadenia do väčších celkov a vytvárať polyfunkčné centrá aj s turistickou, 
rekreačnou a širšou voľnočasovou funkciou.  

 Zohľadpovať požiadavky na krátkodobú (jednodennú a koncom týždpovú) rekreáciu 
obyvateľov regiónu. Dobudovať jestvujúce prímestské rekreačné zóny, a založiť nové 
prímestské rekreačné zóny, s rekreačnými lesmi a s vybavenosťou pre pohybové a relaxačné 
aktivity, s cieľom znížiť tlak na najatraktívnejšie turistické a kúpeľné centrá, ako je Vrátna 
dolina a Rajecké Teplice pri Žiline, Martinské hole pri Martine, Malinô Brdo pri Ružomberku a 
Demänovská dolina pri Liptovskom Mikuláši. 

 Pri zámeroch budovania nových a rozširovania existujúcich zjazdových tratí a súvisiacej 
infraštruktúry rešpektovať ako limitujúci faktor dôsledky klimatickej zmeny, najmä v nižšie 
položených zimných strediskách pod 1000 m n.m., a limity vyplývajúce z území zaradených v 
európskej sieti Natura 2000 a z osobitne chránených častí prírody a krajiny. Výstavbu 
zjazdových tratí a súvisiacej infraštruktúry uskutočpovať mimo navrhovaných a existujúcich 
chránených území s  5. stuppom ochrany a navrhovaných a existujúcich zón A národných 
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parkov a zón B so 4. stuppom ochrany. Vylučuje sa výstavba krytých zjazdových tratí 
a komplexov. 

 Chránené územie národnej siete a územia sústavy Natura 2000 prednostne využívať na 
prírodný turizmus, letnú poznávaciu turistiku. V nadväznosti na terénne danosti tieto územia 
využívať v prípustnej miere pre zimné športy a letné vodné športy, len ak sú v súlade s 
dokumentami starostlivosti o tieto územia. 

 V obciach nachádzajúcich sa v chránených územiach prírody národnej a európskej siete, 
umiestpovať nové a rozširovať jestvujúce rekreačno–športové areály a stavby len v hraniciach 
zastavaného územia obce podľa schválených ÚPN O.  

 Pri rozvoji rekreácie a cestovného ruchu pri vodných nádržiach (napr. Liptovská Mara, 
Oravská priehrada a pod) akceptovať prioritné účely vodnej stavby, rešpektovať prevádzkové 
hladiny vodných nádrží. Zachovať ochranné lesy a navrhnúť nové plochy na zalesnenie, 
s cieľom zabránenia abrázii brehov. Zabezpečiť verejný (rekreačný) celospoločenský záujem 
využitia územia.  

 Zohľadniť sústavu turistických nástupných bodov (východísk turisticko/cykloturistických trás) 
lokalizovaných mimo hraníc CHÚ (najmä v podhorských sídelných pásoch a v prevažujúcom 
prírodnom prostredí), do ktorých umiestniť zodpovedajúce služby, vrátane záchytných 
parkovísk a oddychových plôch. 

 Rešpektovať obce ležiace vo vnútorných územiach pohorí napr. Oravská Vrchovina (Oravské 
Veselé, Mútne, Bepadovo), Západné Tatry (Zuberec), Krivánska Fatra (Zázrivá), Nízke Tatry 
(Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, Malužiná, Nižná a Vyšná Boca), ako obce so špecifickou 
rekreačnou funkciou a zárovep dôsledne chrániť krajinný ráz týchto obcí. 

 Zariadenia cestovného ruchu a poskytovanie služieb prioritne umiestpovať v zastavaných 
územiach existujúcich stredísk cestovného ruchu,  pričom rozvoj viazať na limity technickej 
infraštruktúry a ochrany prírody. Do voľnej krajiny umiestpovať len vybavenosť, ktorá sa 
bezprostredne viaže na rekreačné činnosti, ktoré sú  závislé od prírodných daností a zamedziť 
vytváraniu tzv. „turistických get“ v území. 

 Podporovať prepojenie kúpeľného a relaxačného turizmu s poznávacím turizmom a rozvíjať 
v nich ekologické druhy dopravy 

 Na území obcí s jedinečným krajinným obrazom alebo s jedinečnou prírodnou krajinou, 
najmä kde je predpoklad zvýšenej turistickej návštevnosti, minimalizovať dopad dynamickej a 
statickej dopravy, nerozširovať cestnú sieť.  

 Využívať potenciál geotermálnej energie na báze termálnych vôd pre rekreáciu a cestovný 
ruchu v geotermálnej oblasti Žilinskej kotliny, Turčianskej kotliny, Liptovskej kotliny a 
Skorušinskej panvy pri rešpektovaní záujmov ochrany prírody a zdrojov pitných vôd. 

 Podporovať aktivity súvisiace s rozvojom vidieckeho turizmu v podhorských oblastiach najmä 
na Kysuciach, Orave a v Turci 

 Dobudovať sieť turistických informačno-propagačných centier a návštevníckych centier 
rekreácie a turizmu v okresných sídlach kraja a východiskových centrách cestovného ruchu 

 Rozvíjať vzájomné väzby regionálne významných subregiónov CR, lokalizovaných na území NP 
alebo CHKO. 

 Obmedzovať vhodným urbanistickým riešením možný negatívny dopad ložísk na rekreačné 
priestory a osídlenie. 
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Opatrenia na ochranu pôdy 

 Pri zábere a ochrane poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať v súlade so zákonom 
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Ochrana poľnohospodárskej 
pôdy pri nepoľnohospodárskom využití je zabezpečená ochranou najkvalitnejšej 
poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu BPEJ (NV č. 58/2013 Z. z.). Plošné 
rozmiestnenie najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v danom území je potrebné zvažovať 
pri výbere variantov trás dopravnej infraštruktúry. Vypatie lesných pozemkov z plnenia 
funkcií lesov v zmysle § 5 a § 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 
o trvalom vypatí z plnenia funkcií lesov trvalou zmenou využitia lesného pozemku, o trvalom 
vypatí z plnenia funkcií lesov trvalou zmenou druhu pozemku, o dočasnom vypatí z plnenia 
funkcií lesov na dobu maximálne do 20 rokov a o obmedzení využívania funkcií lesov. 

 Zabezpečovať ochranu pôdnych zdrojov vhodným a racionálnym využívaním 
poľnohospodárskej a lesnej krajiny, a to aj s dôrazom na zamedzovanie erózie pôdy 

 dobudovať a modernizovať prírodné liečebné kúpele medzinárodného a celoštátneho 
významu Rajecké Teplice, Turčianske Teplice, Lúčky a Liptovský Ján, 

 využiť predpoklady na vybudovanie prírodných liečebných kúpeľov celoštátneho významu 
Slaná Voda, 

 zachovať súčasnú liečebnú funkciu v existujúcich zdravotníckych zariadeniach kúpeľnej 
starostlivosti a v odborných liečebných ústavoch, 

 podporovať ťažiskové územia kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu - kúpeľné miesta 
Korytnica, Kunerad, Rajecké Teplice, Lúčky, Liptovský Ján a Turčianske Teplice za súčasného 
rešpektovania ochrany vnútorných kúpeľných území, 

Opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd 

Ekologicky optimálne využívanie podzemných vôd sa zabezpečí realizáciou opatrení určených na 
základe rizikovej analýzy, ktorej obsahom je najmä: 

 posúdenie dodržiavania miery súčasného využívania všetkých zdrojov hodnoteného územia 
ako celku, 

 zhodnotenie a posúdenie miery využívania jednotlivých – konkrétnych vodárensky 
využívaných zdrojov (vrty, studne, pramene, vodárenské nádrže a toky), 

 podrobné zhodnotenie miery vzájomného ovplyvpovania využívaných vodných zdrojov, resp. 
miery možného dopadu exploatovaných zdrojov podzemných vôd na prirodzené výstupy 
podzemných vôd (pramene)  a na hladiny podzemných vôd v rámci hodnoteného územia 
a zhodnotenie tohto dopadu na prietokový režim v tokoch, 

 posúdenie doterajšieho spôsobu exploatácie podzemných vôd podľa kritérií 
hydroekologických limitov, 

 na základe výsledkov dosiahnutých z predchádzajúcich posúdení stanovenie maximálne 
exploatovaných množstiev podzemných vôd u využívaných zdrojov a uplatpovanie týchto 
kritérií – limitov aj pri návrhu odoberaného množstva u perspektívnych, ešte nevyužívaných 
vodných zdrojov. 

 preferovať výstavbu protipovodpovej ochrany územia a nenavrhovať v inundačnom území 
tokov také aktivity, ktoré sú v rozpore s podmienkami stanovenými v zákone o ochrane pred 
povodpami. 
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Na optimálne využívanie zdrojov je potrebné dodržiavať tieto zásady: 

 prehodnotiť využiteľné množstvá podzemných vôd z hľadiska dosiahnutia dobrého stavu vôd 
(chemického a kvantitatívneho) so zohľadnením vplyvu klimatických zmien podľa oblasti 
povodí, 

 rešpektovať zásady ochrany povrchových a podzemných vodných zdrojov 

 zabezpečiť pre malé vodné zdroje na území kraja ďalší hydrogeologický prieskum na takej 
úrovni, aby mohli byť využívané na lokálne zásobovanie pitnou vodou, 

 zabezpečiť efektívnejšie využívanie spolupôsobenia podzemných a povrchových vôd, 

 nepovoľovať využívanie podzemných zdrojov vody na iné než pitné účely, 

 vypracovať prehľad ohrozených zdrojov podzemných i povrchových vôd, ktorých významnosť 
si vyžaduje zvýšenú mieru ochrany, 

 minimalizovať riziko mimoriadneho a havarijného znečistenia vôd, najmä -prostredníctvom 
preventívnych a kontrolných opatrení, 

 na základe odborného posúdenia vodohospodárov a najmä orgánov na ochranu zdravia, 
kvalitatívne nevhodné a rizikové vodné zdroje postupne vyradiť z vodárenského systému a 
pripraviť kapacitne postačujúce náhradné vodné zdroje. 

 vykonať prieskum jestvujúcich lokálnych skupinových vodných zdrojov v jednotlivých obciach 

 vykonať ich kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotenie, podľa výsledkov hodnotenia navrhnúť 
ich využívanie alebo odstránenie 

 u odstavených skupinových vodných zdrojov vytvoriť podmienky na ich pripojenie na verejný 
vodovod. 

 podporovať riešenie delenej prevádzky pitnej a úžitkovej vody ako jeden z ekonomických 
stimulov na úsporu spotreby pitnej vody. 

 Rešpektovať vodné zdroje s vodárenským využitím dodržiavaním podmienok určených 
vodoprávnym rozhodnutím príslušného vodárenského zdroja v ich ochranných pásmach, ako 
aj primeraným limitovaním činností v širšom území s osobitným dôrazom na ochranu a trvalú 
udržateľnosť podzemných vôd. 

 Rešpektovať vyhlásené chránené vodohospodárske oblasti (CHVO) Beskydy – Javorníky, 
Strážovské vrchy, Veľká Fatra a Nízke Tatry).  

 Rešpektovať ochranné pásma prírodných liečivých vôd Martin, Liptovská Osada (Korytnica-
kúpele), Lúčky, Turčianske Teplice, Rajecké Teplice a prírodných minerálnych vôd Budiš, 
Kláštor pod Znievom, Martin, Mošovce, Socovce, Korytnica, 

 Potenciálne rizikové zátopové územia považovať za nevhodné z hľadiska umiestpovania 
budúcich investícií. 

 Rešpektovať a zachovať vodné plochy, sieť vodných tokov a vodohospodársky významné 
plochy zabezpečujúce retenciu vôd v krajine. 

Opatrenia na ochranu ovzdušia 

● podporovať prechod na vykurovanie z obnoviteľných zdrojov energie na úkor fosílnych 
zdrojov energií 

● podporovať a zvýhodpovať prostriedky verejnej dopravy s cieľom obmedzovať individuálnu 
cestnú dopravu 
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● zavádzať formy integrovanej dopravnej infraštruktúry 

● zvyšovať energetickú účinnosť verejných budov miestnych a regionálnych samospráv  

Opatrenia na ochranu prírody a krajiny 

 Rešpektovať a zohľadpovať veľkoplošné chránené územia prírody, ako aj právne vymedzené 
maloplošné chránené územia prírody a ich ochranné pásma ležiace na území ŽK. 

 Rešpektovať a zohľadniť v ŽK bilaterálnu biosférickú rezerváciu Tatranský národný park 
(spoločne s Poľskom), vyhlásená v rámci programu Človek a biosféra (Man and the 
Biosphere) Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO). 

 Rešpektovať a zohľadpovať sústavu chránených území členských krajín Európskej únie Natura 
2000, (chránené vtáčie územia a územia európskeho významu), na ktoré sa vzťahuje územná 
ochrana. 

 Rešpektovať požiadavky ochrany prírody a krajiny vyplývajúce z medzinárodných dohovorov 
(Bonnský, Bernský, Ramsarský, Haagský, Dunajský, Karpatský, Dohovor  o krajine rady 
Európy, Dohovor o biodiverzite a pod.) 

 Rešpektovať územia národne významných mokradí. 

 V chránených územiach, najmä kde je predpoklad zvýšenej turistickej návštevnosti, 
minimalizovať dopad dynamickej a statickej dopravy s potrebou zohľadnenia právnych 
predpisov v oblasti ochrany chránených území prírody a ochrany národných kultúrnych 
pamiatok. 

 Do území so štvrtým a piatym stuppom územnej ochrany podľa zákona o ochrane prírody 
neumiestpovať žiadne nové funkčné plochy. 

 Rešpektovať krajinu ako základnú zložku kvality života ľudí v mestských i vidieckych 
oblastiach, v chránených, všedných i narušených územiach, a považovať ju za základný prvok 
ich priestorovej identity. 

 Uplatniť pri formovaní krajinného obrazu riešeného územia ustanovenia Dohovoru o krajine 
rady Európy, ktorý vytvára priestor pre formovanie územia na estetických princípoch 
krajinárskej kompozície a na princípoch aktívnej ochrany hodnôt - prírodné, 
kultúrnohistorické bohatstvo, jedinečné panoramatické scenérie pohorí (napr. Veľká, Malá 
Fatra, Nízke Tatry, Javorníky a pod) , obytný, výrobný, športovo-rekreačný, kultúrno- 
spoločenský a krajinársky potenciál územia. 

 Pri územnom rozvoji dbať o zachovanie a podporu významných a charakteristických čst 
krajiny, ktoré vyplývajú z jej prírodného usporiadania (lesné porasty, vodné toky a plochy s 
brehovými porastmi a sprievodnou vegetáciou, mokraďové lokality, trávovo-bylinné 
spoločenstvá a pod.) historického dedičstva (drobné sakrálne objekty v krajine vrátane 
vegetačných prvkov, historické parky a záhrady, aleje a stromoradia, historické krajinné 
štruktúry, ovocné sady a pod.). 

 Podporovať proces revitalizácie krajiny a ochrany prírodných zdrojov v záujme zachovania a 
udržania charakteristických znakov krajiny a hodnôt krajinného obrazu. 

 Podporovať zachovanie pôvodných lesov v nivách riek, ako aj zachovanie pôvodnej nelesnej 
drevinovej vegetácie, najmä pozdĺž vodných tokov a vodných plôch a zabezpečiť ich 
revitalizáciu pri dodržaní protipovodpových preventívnych opatrení. 

 Podporovať výsadbu nelesnej drevinovej vegetácie a trvalých trávnych porastov 
v poľnohospodárskej krajine  
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 Rešpektovať a zachovať vodné plochy, sieť vodných tokov, vrátane starých meandrov a 
mstvych a slepých ramien a tiež vodohospodársky významné plochy, zabezpečujúce retenciu 
vôd v krajine. 

 Stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les - bezlesie, 
podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí, s cieľom zachovania 
krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou. 

 Nespôsobovať pri územnom rozvoji fragmentáciu lesných ekosystémov. 

 Zachovať územné časti s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry daného regiónu (Kysuce, 
Orava, Liptov, Turiec), prednostne na území chránených krajinných oblastí 

- chrániť pred optickým znehodnotením stavebnou činnosťou lokality, tvoriace 
charakteristické krajinné panorámy, 

- v rámci regulácie funkčných plôch stanoviť rámec architektonických požiadaviek na 
stavby podľa tradičnej miestnej architektúry,    

- pri každom navrhovanom veľkoplošnom zábere, líniovom zábere krajiny, alebo inom 
technickom diele prioritne rešpektovať krajinný obraz, biodiverzitu, chránené biotopy a 
prvky ÚSES,  

- v územných plánoch obcí identifikovať a chrániť významné pohľadové horizonty a 
dominanty 

 Zabezpečiť pri reštrukturalizácii krajiny, vrátane projektov pozemkových úprav, podmienky 
pre uplatpovanie zásad tvorby krajiny s rešpektovaním špecifických foriem osídlenia a 
historických krajinných štruktúr v typickom charaktere poľnohospodárskej krajiny. 

 zamedziť umiestpovanie nových obytných, rekreačných, výrobných a zmiešaných území alebo 
ich rozšírenie v územiach ochrany prírody a Natura 2000 so 4. a 5. stuppom ochrany vrátane 
ich ochranných pásiem 

 Rešpektovať územné vyčlenenie hraníc chránených území, podporovať ich vyznačenie v 
teréne a dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z predmetného stuppa ochrany. 

 Podporovať opatrenia vyplývajúce z programov starostlivosti o chránené územia, vrátane 
chránených vtáčích území, území európskeho významu a chránených stromov, programy 
záchrany pre vybrané druhy rastlín a živočíchov a opatrenia vyplývajúce z revízií osobitne 
chránených častí prírody a krajiny. 

 Na území s prvým stuppom ochrany dbať na zachovanie priaznivého ekologického stavu 
mokradí, biotopov a druhov národného a európskeho významu a zabezpečiť opatrenia proti 
šíreniu inváznych druhov rastlín a živočíchov. 

 Rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma všetkých druhov a foriem, ktoré sú stanovené 

podľa osobitých právnych predpisov alebo v zmysle rozhodnutí dotknutých orgánov. 

 Rešpektovať ochranné pásma chránených území, vrátane vytvorenia podmienok na ich 
vyznačenie v teréne; územný rozvoj podmieniť rešpektovaním týchto „nárazníkových zón" 
najmä v kontakte s plochami výstavby. 

 V blízkosti územia národných parkov a chránených území, v blízkosti jaskýp a v ich 
ochranných pásmach, chránených územiach s 3. a vyšším stuppom neotvárať a opätovne 
nespúšťať do prevádzky lomy predovšetkým z dôvodu ochrany fauny nachádzajúcej sa v už 
dlhodobo opustených ťažobných priestoroch. 
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Opatrenia na ochranu a zachovanie územného systému ekologickej stability 

 Rešpektovať a zohľadpovať všetky v riešenom území vymedzené skladobné prvky územného 
systému ekologickej stability (ÚSES), predovšetkým biocentrá provinciálneho (PBc) a 
nadregionálneho (NRBc) významu a biokoridory provinciálneho (PBk) a nadregionálneho  
(NRBk) významu.  

 Zohľadniť prvky regionálnych územných systémov ekologickej stability (RÚSES) okresov kraja 
(upravované v ÚPN R) a priestorové vymedzenie skladobných prvkov v podobe biocentier a 
biokoridorov regionálnej úrovne, spresniť a doplniť v územných plánoch obcí o prvky lokálnej 
úrovne. 

 Podporovať ekologicky optimálne využívanie územia a obnovenie funkčného územného 
systému ekologickej stability (USES), biotickej integrity krajiny a biodiverzity, 

 Podporovať spracovanie miestnych územných systémov ekologickej stability (MÚSES), 
vrátane implementácie navrhovaných aktivít a ekostabilizačných opatrení do územných 
plánov obcí, vyplývajúcich z RÚSES okresov. 

 Vytvárať a zabezpečiť územnotechnické podmienky pre ekologicky optimálne využívanie 
územia, vrátane obnovenia funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej 
integrity krajiny a biodiverzity. 

 Zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu pôdy 
uplatnením prvkov územného systému ekologickej stability, a to najmä biokoridorov, 
prioritne v oblastiach flyšových vrchovín a hornatín a na pôdach ohrozených vodnou eróziou 
neodstrapovať vegetačný kryt. 

 Pre celé územie ŽK vypracovať migračnú štúdiu živočíchov v spolupráci so ŠOP SR, ktorá 
zhodnotí problémové kolízne miesta, priechodnosť územím, vytipuje základné migračné 
profily a navrhne parametre migračných objektov; 

 Zabezpečiť realizáciu technických opatrení umožpujúcich priechodnosť existujúcich prekážok 
na vodných tokoch, ako aj na existujúcich a navrhovaných líniových stavbách v krajine pre 
migrujúce živočíchy v podobe rybovodov a ekoduktov – zelené mosty (napr. podchody, 
nadchody); 

 V regionálne významných koridoroch migrácie zveri ponechať dostatočne široký úsek bez 
zastavania a oplotenia, tieto opatrenia preniesť do ÚPD miest a obcí, vrátane zachovania 
územnej rezervy lokálne významných biokoridorov, zachovať jestvujúce nadchody a 
podchody vhodné pre migráciu veľkých šeliem, neumiestpovať elektrické ohradníky 
v koridore migračných trás;  

 Podporovať výsadbu pôvodných druhov drevín a krovín na plochách náchylných na eróziu. 
Podporovať revitalizáciu upravených tokov na území ŽK, kompletizovať alebo doplniť 
sprievodnú vegetáciu výsadbou domácich pôvodných druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, 
zvýšiť podiel trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií, v neprehľadných 
miestach križovaní s migračnými koridormi vykonať prebierku drevín na zvýšenie dohľadovej 
vzdialenosti pre vodičov, v líniách migračných trás vtáctva používať nízkonapäťové osvetlenie 
komunikácií s tienením,  

 Preferovať prírode blízke revitalizačné opatrenia a neinvazívne zásahy v krajine.  

 Rešpektovať a zachovať v riešení vodné prvky v krajine (sieť vodných tokov, vodných plôch, 
mokrade) a s nimi súvisiace biokoridory a biocentrá. Chrániť biodiverzitu riečnych 
ekosystémov a presadzovať obnovu a rozširovanie priestoru pre vodné toky a mokrade. 
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 Podporovať biologickú revitalizáciu vodných tokov prírode blízkymi postupmi s vysokými 
ekologickými štandardmi s cieľom posilnenia biodiverzity a ekologických funkcií riek ako 
dôležitých biotopov v krajine.  

 Rešpektovať opatrenia z „Plánu manažmentu povodpových rizík v čiastkových povodiach SR“ 
s dôrazom na prírode blízky prístup a premietnuť limitné prvky z „Máp povodpového 
ohrozenia a máp povodpového rizika vodných tokov SR“. Presadzovať princípy udržateľnej, 
ekologickej a efektívnej ochrany pred povodpami s prihliadnutím na zmenu klímy 
a biodiverzitu ekosystémov. 

Opatrenia a požiadavky kladené na predpokladanú ťažbu nerastných surovín: 

Z hľadiska surovinovej politiky Slovenskej republiky v Žilinskom kraji je potrebné: 

 podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú povinné orgány územného plánovania a spracovatelia 
územno-plánovacej dokumentácie pri územno-plánovacej činnosti vychádzať z podkladov o 
zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z 
hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov 
najvýhodnejšie, 

 dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana 
výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 
ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích 
priestorov v územno-plánovacej dokumentácii, 

 podľa § 18 ods. 1 banského zákona v záujme ochrany nerastného bohatstva sa nesmú v 
chránenom ložiskovom území zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním 
výhradného ložiska, pokiaľ sa na to nedalo záväzné stanovisko podľa banského zákona, 
akceptovať, že podľa § 16 ods. 1 banského zákona sa ochrana výhradného ložiska proti 
znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania zabezpečuje určením chráneného ložiskového 
územia, 

 v blízkosti území a územiach záujmu ochrany prírody najmä národných parkov otváranie a 
opätovné spúšťanie prevádzky dlhodobo opustených ťažobných priestorov (lomov, 
kamepolomov, banských diel a pod.) povoľovať až na základe posúdenia vplyvov na životné 
prostredia podľa platnej legislatívy, 

 vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk územia v blízkosti chránených 
ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné účely, 

 akceptovať a zahrnúť do plánov rozvoja výhody a príležitosti vyplývajúce z poznania 
nerastného potenciálu územia, ktoré je síce podľa § 16 ods. 1 a 2 banského zákona chránené 
proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania zabezpečené chráneným ložiskovým 
územím, ale často je vnímané ako príťaž, a nie ako príležitosť na rozvoj, 

 vytvoriť podmienky pre vypracovanie regionálnej surovinovej politiky ŽK, ktorej hlavným 
vykonávacím nástrojom je stanovenie priestorových limitov a časových termínov pre 
dobývanie nerastných surovín v ÚPN R ŽK pri rešpektovaní únosnosti územia (V rámci časovo 
vymedzeného obdobia sa záväzne určí, ktoré z ložísk nerastných surovín v riešenom území 
budú otvorené, v akom rozsahu a poradí bude prebiehať ťažba, ukončovanie ťažby, sanačné a 
rekultivačné práce. Takýmto prístupom sa výrazne zníži celková okamžitá záťaž územia, ale aj 
tlak na súčasnú otvárku ložísk, hlavne na územiach s koncentrovaným výskytom ložísk 
nerastných surovín. Zárovep bude nastavený status právnej istoty pre rozvoj obcí a pre 
ostatné aktivity využívajúce územie.), vytvoriť podmienky pre podrobnejšie opísanie oblasti 
týkajúcej sa ťažby a spracovania nerastných surovín, a to najmä vo vzťahu k surovinovej 
politike SR, ktorá má byť orgánmi samosprávy následne rozpracovaná na podmienky regiónu. 
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Opatrenia v oblasti odpadového hospodárstva  

 Implementovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov do systému triedeného zberu 
komunálnych odpadov pre zložky komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatpuje princíp 
rozšírenej zodpovednosti výrobcov,  

 podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie malých kompostární v 
obciach, v ktorých je budovanie takýchto zariadení účelné,  

 podporovať financovanie projektov na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov formou domáceho a komunitného kompostovania,  

 pokračovať v zavádzaní triedeného zberu kuchynského, reštauračného odpadu a biologicky 
rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad na základe štandardov 
triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady,  

 podporovať financovanie projektov na modernizáciu existujúcich kompostární a 
bioplynových staníc o hygienizačné jednotky umožpujúce spracovávanie biologicky 
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov,  

 podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie bioplynových staníc, ktoré 
budú bioplyn vyrábať v prevažnej miere z kuchynských a reštauračných komunálnych 
biologicky rozložiteľných odpadov,  

 podporovať výrobu alternatívnych palív vyrobených zo zmesového komunálneho odpadu v 
rámci podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie vtedy, ak nie je environmentálne 
vhodné ich materiálové zhodnotenie,  

 podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie bioplynových staníc, ktoré 
budú bioplyn vyrábať výlučne alebo v prevažnej miere z biologicky rozložiteľných odpadov.  

 Podporovať zámery vedúce k znižovaniu odpadu, ako aj zabezpečujúce jeho zhodnocovanie. 

 Zabezpečiť separovaný zber jednotlivých zložiek s cieľom znižovania množstva komunálneho 

 odpadu. 

 Podporovať rozvoj modernej infraštruktúry a vybavenia pre odpadové hospodárstvo, akými 
sú 

- hlavne výstavba a modernizácia zberných dvorov,  

- modernizácia a rozširovanie kontajnerových stanovíšť, zvyšovanie miery recyklácie a 
separácie odpadu,  

- organizovaný zber nebezpečného odpadu, podpora vytvárania zariadení na dočasné 
uloženie nebezpečného odpadu. 

 Vytvárať v sídlach územnotechnické podmienky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

 komunálneho odpadu. 

 Podporovať zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu, činnosti obehového 
hospodárstva, ako aj centrá cirkulárnej ekonomiky, založené na technologicky modernom a 
ekologicky prijateľnom zhodnocovaní odpadov. 

 Znižovať množstvo skládkovaných komunálnych odpadov a zvyšovať mieru prípravy na 
opätovné použitie. 
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Opatrenia  na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy 

Opatrenia v sídlach 

 V ÚPD – zamedziť nevhodnej zástavbe a inej činnosti v miestach rizika záplav (pluviálnych 
a fluviálnych) 

 Podpora prírodných opatrení na zadržiavanie vody (mimo zosuvných území) , v obdobiach 
výdatných alebo nadmerných zrážok na využitie v obdobiach nedostatku (Podpora 
zachytávania a infiltráciu zrážkovej vody do podložia (mimo zosuvných území ) pomocou 
prvkov zelenej infraštruktúry  a prvkov technického charakteru, resp. ich zachytenie zrážkovej 
vody a jej sekundárne využívanie na úžitkové účely (napr. pomocou budovania záchytných 
zariadení na zrážkové vody s možnosťou využívania na závlahy v dobe sucha alebo na 
úžitkovú vodu v budovách) 

 Obmedzenie vytvárania nepriepustných plôch v urbanizovanom priestore, ustúpiť od 
odkanalizovania zrážkových vôd z komunikácií a zo stavieb (vyspádovaním viesť vodu do 
plôch zelene do vsaku),  

 Zvýšenie inundačnej a retenčnej kapacity krajiny, vytvorenie retenčných kapacít na 
zachytávanie prívalových vôd pri rešpektovaní geologickej stavby a zachovaní podmienok 
stability územia 

Opatrenia - Poľnohospodárstvo 

 implementácia a dodržiavanie protieróznych a iných podoochranárskych opatrení;  

 znížiť výmeru veľkoblokov ornej pôdy a zabezpečiť diverzitu pestovaných plodín 

 vhodná skladba kultivarov, rezistentnych, adaptabilnych alebo novych odrod) 

 regulacia vodneho režimu pody vrátane obnovy jestvujúcich a prípadné budovanie nových 
zavlažovacich zariadení, 

Opatrenia - Krajina a lesy 

 Zabezpečiť ochranu a obnovu mokradí, obnovovať mokrade a meandrovanie tokov  

 Zabezpečiť identifikáciu a ochranu lokalít potenciálnych podzemných zdrojov vody 

 Upraviť drevinové zloženie s cieľom zvyšovania odolnosti porastov voči suchu 
a znižovania zraniteľnosti biotickými a abiotickými činiteľmi. Podporiť druhovú a genetickú 
diverzitu porastov  

 Upraviť rubné doby zraniteľných drevín s cieľom zníženia výmery rizikových 
vekových štádií a urýchlenia zmeny drevinového zloženia.  

 Vhodne integrovať adaptačné opatrenia do koncepcie rekonštrukcie porastov 
a manažmentu kalamitných situácií v oblastiach so zhoršeným stavom lesa 
a pretrvávajúcimi kalamitami škodcov (Orava, Kysuce) 

 Likvidácia inváznych druhov 

Adaptačné opatrenia smerujúce k zníženiu rizika zosuvov 

 V ÚPD – zamedziť nevhodnej zástavbe a inej činnosti v miestach zosuvov 

 Urbanizované a záujmové územia potenciálne náchylné na svahové pohyby stabilizovať aj za 
pomoci  výsadby vegetácie s použitím vhodných pôvodných druhov rastlín, krovín a stromov 
(s hlbokým zakorenením sa stabilizuje územie proti erózii a čiastočne proti zosuvom ) 
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Adaptačné opatrenie v energetike 

 zvýšenie odolnosti energetických zdrojov pri extrémnych prejavoch počasia 

Adaptačné opatrenia – zeleň v sídlach 

 zaradenie druhov drevín, ktoré budú lepšie znášať suchá (uprednostpovať domáce dreviny),  

 zvýšená rôznorodosť (diverzifikácia) druhovej a vekovej štruktúry stromov 

 zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov (odolnosť voči zlomu a vývratom) -osobitne 
pri rastúcich drevín pri kritickej infraštruktúre 

 vyvarovanie sa vysádzaniu niektorých potenciálne invazívne sa chovajúcich drevín ,ktorých 
šírenie je podporené zvyšujúcou sa teplotou (zoznam potenciálne inváznych druhov ŠOP SR). 

 zaradenie nových druhov (taxónov), ktoré doposiaľ neboli pre naše súčasné podmienky 
vhodné (napr. kvôli vyšším nárokom na teplotu) s prihliadnutím na riziko invazívnosti 

 väčšie uplatnenie krátkovekých taxónov stromov, a to nielen ako dočasných, ale i cieľových 
drevín 

 nepoužívať sadenice zbytočne vyspelé/vzrastlé a vypestované v nadmerne priaznivých  
podmienkach, ktoré majú horšiu adaptačnú schopnosť vzhľadom na nepriaznivé podmienky 
trvalého stanovišťa 

 zabezpečiť čo najvhodnejšie stanovištné podmienky s čo najmenšou závislosťou na 
pravidelnej starostlivosti 

 zavedenie mulčovania ako ochrany pred presušením 

 pravidelná kontrola/odstrapovanie inváznych a expandujúcich nepôvodných druhov, 
systematické, dlhodobé mapovanie, monitorovanie výskytu populácií inváznych druhov. 
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V.  POROVNANIE VARIANTOV ZOHĽADŇUJÚCICH CIELE 
A GEOGRAFICKÝ ROZMER STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 
VRÁTANE POROVNANIA S NULOVÝM VARIANTOM 

1.  TVORBA SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA VÝBER 
OPTIMÁLNEHO VARIANTU 

Pri riešení rôzne orientovaných environmentálnych problémov sa rozhodnutia vykonávajú na základe 
požadovaných cieľov riešenia. Cieľom hodnotenia bude vybrať optimálne riešenia, alebo optimálny 
variant riešenia v procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. 
z. V tejto úrovni územnoplánovacej dokumentácie regiónu možno stanoviť zásady pre výber kritérií 
pre tieto hodnotenia. Kritériá by mali vychádzať z požiadaviek udržateľného rozvoja a klimaticky 
akceptovateľných riešení, ktoré označujú formu takého spoločenského rozvoja, ktorý zohľadpuje a 
rešpektuje prírodné podmienky. Teda hlavným cieľom udržateľnosti je zosúladenie územného a 
socioekonomického rozvoja s ochranou prírody, prírodných a kultúrnohistorických zdrojov a 
životného prostredia. K základným kritériám udržateľného rozvoja popri spoločenskom rozvoji patrí 
(Izakovičová, Z., Miklós, L., Drdoš, J., 1997):  

 Zachovanie celkovej ekologickej stability krajiny ako najvšeobecnejšej komplexnej podmienky 
zachovania genofondu, biologickej rôznorodosti, stálosti, rovnováhy, pružnosti a 
prirodzeného fungovania ekosystémov a tým aj podmienok prirodzenej produkčnej 
schopnosti krajiny. Celková ekologická stabilita krajiny je podmienená najmä podielom plôch 
v rôznom stave prirodzenosti, ich priestorovým usporiadaním, spôsobom využívania a 
stuppom ochrany. Zachovanie ekologickej stability sa preto deje predovšetkým ekologickou 
optimalizáciou priestorovej štruktúry krajiny vhodným rozmiestnením krajinných prvkov v 
priestore, ich vhodným využitím, prípadne aj ochranou.  Ochrana a racionálne využívanie 
prírodných zložiek (prírodných a kultúrno-historických zdrojov), najmä vzduchu, vody, pôdy, 
biotických zdrojov, nerastných zdrojov. Stav prírodných zdrojov je určený ich množstvom, 
zdravotným stavom kvality, produkčnou schopnosťou, prítomnosťou cudzorodých látok. Ich 
ochrana a racionálne využívanie sa deje jednak optimálnym usporiadaním objektov a činností 
v území, jednak optimalizáciou technologických procesov výrobných odvetví ako 
ustanovením regulatívov ich využívania.  

 Ochrana bezprostredného životného prostredia človeka úzkom slova zmysle (t. j. prostredia, 
kde sa človek zdržuje) - udržanie kvality vzduchu, pitnej vody, potravinového reťazca, 
oslabenie nepriaznivých vplyvov ako sú hluk, žiarenie, vibrácie, odpady, vylepšenie estetiky 
prostredia (architektúra, zelep) a pod. Môžeme ich nazvať faktormi životného prostredia. Ich 
stav je určený hodnotou nepriaznivého faktora (objem, štruktúra, koncentrácia, úrovep atď.). 
Ochrana životného prostredia pred nepriaznivými vplyvmi spočíva predovšetkým v 
optimalizácii technologických procesov výrobných odvetví, dopravy, služieb, stavebníctva, 
architektúry a pod. Označujeme ju aj ako ochrana zložiek životného prostredia.  

 Zabezpečenie určitej kvality ľudského života - najmä zabezpečenie uspokojovania základných 
existenčných (bývanie, práca, zaopatrenie sa a pod.) a rozvojových potrieb obyvateľstva 
(vzdelávanie, kultúra, rekreácia, liečba, náboženská a politická sloboda a pod.). Realizáciu 
tohto cieľa možno dosiahnuť súčinnosťou ekonomických a legislatívnych opatrení 
zabezpečujúcich plnenie základných ľudských práv pre všetkých, zabezpečenie sociálnej 
rovnosti, spravodlivé rozdeľovanie pôžitkov zo zdrojov a pod. V hodnotení a vnímaní kvality 
života významnú úlohu zohrávajú aj subjektívne faktory, preto v tejto oblasti dôležitú úlohu 
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plní aj výchova a vzdelávanie formujúce hodnotovú orientáciu v súlade s princípmi trvalo 
udržateľného rozvoja.  

 Zabezpečenie sociálnej a kultúrnej diverzity na Zemi - vychádzajúcej z rešpektovania 
národnostných, náboženských a kultúrno-historických špecifík jednotlivých spoločenstiev, 
formujúcich jednotlivé regióny sveta. Tento cieľ možno zabezpečiť podobne ako 
predchádzajúci najmä ekologizáciu a humanizáciou nadstavbovej sféry, najmä súčinnosťou 
ekonomických, legislatívnych nástrojov a humanizáciou spoločenského vedomia. Pri ochrane 
kultúrnohistorických pamiatok hmotného charakteru pozitívnu úlohu môže zohrať aj 
krajinnoekologická optimalizácia územia ako i technológie rešpektujúce ochranu uvedených 
pamiatok.  

Týmto spektrom základných kritérií (trvalo) udržateľného rozvoja prechádza požiadavka na udržanie 
takého stavu, aby umožpoval zdravý rozvoj ľudskej populácie alebo aby aspop nespôsoboval riziká 
pre zdravie obyvateľov, resp. aby priniesol klimaticky a ekologicky prijateľné riešenia. V tejto úrovni 
spracovania územnoplánovacej dokumentácie (Koncept územného plánu región) nemožno definovať 
konkrétne kvantifikovateľné kritériá pre porovnanie variantov. Pri hodnotení investičných zámerov 
však spracovateľský kolektív navrhuje pre porovnanie variantov preferovať tieto kritériá:  

 Synergické pôsobenie mitigačných, ako aj preventívnych opatrení na klimatickú zmenu; 

 Komplexné multikriteriálne pôsobenie aspektov územného, strategického a 
krajinnoekologického plánovania; 

 Vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu;  

 Vplyvy na geologické pomery;  

 Vplyvy na hydrologické pomery; 

 Vplyvy na pôdu;  

 Vplyvy na chránené územia prírody;  

 Vplyvy na prvky územného systému ekologickej stability;  

 Vplyvy na obyvateľstvo, vrátane zdravia;  

 Vplyv riešenia na krajinný obraz územia; 

 Systém integrovanej verejnej dopravnej obsluhy; 

 Miera koncentrácie aktivít v území. 

2.  POROVNANIE VARIANTOV 

Externé faktory a predpoklady pre formovanie variantov 

Rekapitulácia a prehľad externých faktorov (procesov a tendencií) pozostáva z predpokladov vývoja 
v oblastiach, ktoré majú zásadný vplyv na formovanie variantov rozvoja, na ktoré však územný plán 
regiónu nemá priamy dosah. 
 
Tab. 54 Prehľad externých faktorov pre jednotlivé oblasti a porovnanie variantov  

OBLASŤ VARIANT 1 
KONZERVATÍVNY SCENÁR 

VARIANT 2 
PROGRESÍVNY SCENÁR 

EXT. PROCESY 
A TENDENCIE 

Negatívne až stagnačné Stagnačné až pozitívne 

Demografické 
tendencie 

Negatívy demografický vývoj podľa prognózy do 
roku 2040: 

 Úbytok populácie regiónu  

 Znižujúci sa prirodzený prírastok regiónu 

(výnimka NO) 

 Vyrovnané migračné saldo (pozitívne saldo v 

Neutrálny (čiastočne pozitívny) demografický vývoj 
na základe rozvojového územného potenciálu: 

 Stabilizácia až mierny nárast populácie 

 Prirodzený prírastok blízko pod nulou  

 Pozitívne migračné saldo  
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OBLASŤ VARIANT 1 
KONZERVATÍVNY SCENÁR 

VARIANT 2 
PROGRESÍVNY SCENÁR 

ZA, BY, TR) 

 Pokles produktívneho obyvateľstva 

 Pokračujúci proces starnutia populácie 

Štátne 
a regionálne 
politiky 

Pokračujúci súčasný trend – minoritné zmeny 
v štátnych a regionálnych politikách a ich pomalá 
implementácia (záverom návrhového horizontu) 
v oblastiach bytovej, sociálnej, environmentálnej 
a iných politík. Nekontrolovaná pracovná 
emigrácia. 

Adekvátne zmeny v štátnych a regionálnych 
politikách a ich implementácia v rámci návrhového 
horizontu: 

 Zmena bytovej politiky (podpora nájom. 

bývania) 

 Zmena sociálnej politiky (podpora PP 

a spomalenia starnutia populácie) 

 Podpora pracovnej imigrácie a návratu 

občanov SR späť domov 

 Zmena environmentálnych politík, ktoré 

umožnia účinnejšiu kontrolu a zavádzanie ŽP 

prospešných riešení 

Ekonomické 
tendencie 

Pokračujúca ekonomická kríza s predpokladom 
zotavenia (na záver návrhového horizontu): 

 Mierne zvýšenie nezamestnanosti 

 Ekonomická stagnácia výrobných podnikov 

a služieb 

 Stagnácia poskytovania verejných služieb 

v súčasnom sídelnom a dopravnom kontexte 

Postupné zotavovanie ekonomiky (do konca 
návrhového horizontu): 

 Stabilizácia nezamestnanosti 

 Rozvoj výrobných podnikov a služieb 

 Zvýšenie adaptability pracovnej sily na nové 

potreby 

 Využitie inovácií pre rozvoj a udržateľné 

zhodnotenie potenciálu ŽSK 

 Pozvoľný rozvoj verejných služieb v súlade 

s prirodzenou sídelnou a dopravnou 

gravitáciou regiónov SR a ŽSK (Aplikácia 

Reformy verejných služieb Polycentrický 

scenár) 

Environmentál
ne tendencie 

Pomalé limitovanie znečisťovania ŽP: 

 Voda a ovzdušie – mierne zníženie emisií 

a znečistenia 

 Pôda – mierne spomalenie záberov pôdy 

 EZ – stagnujúci stav 

Zníženie znečistenia zložiek ŽP: 

 Ovzdušie – výrazné zníženie emisií 

z autodopravy (vozidlá s alternatívnym 

pohonom) a priemyslu 

 Podpora verejnej hromadnej dopravy osôb 

 Zníženie prepravnej náročnosti verejného 

systému aplikáciou rozvoja verejných služieb 

v súlade s prirodzenou sídelnou a dopravnou 

gravitáciou regiónov SR a ŽSK 

 Voda – zlepšenie kvality povrchových 

a podzemných vôd, preverenie a 

prehodnotenie nevyužívaných vodných zdrojov 

 Pôda – pokračujúce zábery pôdy 

 EZ – sanovaná väčšina EZ s vysokou prioritou  

Dopady zmeny 
klímy 

Veľmi vážne dopady podľa socioekonomických 
scenárov SSP3 Regionálna rivalita alebo SSP4 
Nerovnosti 

Vážne dopady podľa socioekonomických scenárov 
SSP2 Stredná cesta alebo SSP1 Udržateľný vývoj 

 Výskyt extrémov počasia, prívalových povodní, vodnej a veternej erózie a sucha. 

 Riziko zosuvov a skal. zrútení; riziko kolapsu environmentálnych záťaží. 

 Ohrozenie ekosystémov, znižovanie biodiverzity, zmeny v distribúcii druhov a riziko ich vymierania; 

znižovanie celkovej ekologickej stability územia. 

 Ohrozenie stability siete chránených území a prvkov ochrany prírody. 

 Pokles podzemných a povrchových vôd, pokles zásob pitnej vody v niektorých častiach regiónu. 

 Ohrozenie infraštruktúry a zhoršenie bezpečnosti a plynulosti dodávky energie. 
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OBLASŤ VARIANT 1 
KONZERVATÍVNY SCENÁR 

VARIANT 2 
PROGRESÍVNY SCENÁR 

 Ohrozenie jednotlivých dopravných systémov extrémami počasia (napr. teplo, záplavy). 

 Zvýšené ohrozenie sídiel environmentálnymi, bezpečnostnými a zdravotnými rizikami a zvyšujúca sa 

energetická náročnosť sídiel. 

 Pokles zimného cestovného ruchu, skrátenie lyžiarskej sezóny a iných zimných aktivít, väčší rozvoj 

letného turizmu s negatívami ako sucho a vlny horúčav. 

 

Navrhovaný koncept riešenia ÚPN R ŽK bol vypracovaný v 2 variantoch budúceho rozvoja kraja.  

Variant 1 - Konzervatívny scenár, vyplývajúci z komplexnej územnej analýzy a predpokladov 
demografického a socioekonomického vývoja, vo všeobecnosti sa predpokladá stagnácia resp. 
mierny rast. Ťažiskom koncepcie variantu je orientácia na existujúce zastavané územia obcí, vo 
zvyšovaní kvality a komplexity urbánnych prostredí (obslužných, sociálnych a pracoviskových funkcií), 
najmä kvality verejných komunikačných priestorov, v zvyšovaní kvality medzisídelných spojovacích 
línií a znižovaní dochádzkových vzdialeností. Fundamentálnym cieľom je v tomto kontexte, 
dobudovanie dopravnej infraštruktúry (vzhľadom na rastúcu mobilitu obyvateľstva) a technickej 
infraštruktúry pre minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie a záberov pôdy 
s vysokou bonitou. 

Variant 2 - Progresívny scenár, koncipovaný ako viac optimistický, založený na využití rozvojového 
územného potenciálu obcí, vo všeobecnosti sa predpokladá vyvážený rast. Z hľadiska štruktúry 
osídlenia sa v tomto variante predpokladajú heterogénne procesy (prechod zo štádia suburbanizácie 
do štádia reurbanizácie), pričom do roku 2040 sa zameriava na zvrátenie poklesu až čiastočný nárast 
miery urbanizácie najmä v dôsledku nastavených požiadaviek reurbanizácie a podpory 
koncentračných tendencií. V najviac rozvinutých aglomeráciách miest (krajského mesta, príp. 
okresných miest) sa očakáva tendencia vracania sa obyvateľov do centier miest, čo povedie 
k zvýšenému tlaku na zahusťovanie urbanizovaného územia miest. 

Nulový variant 

Nulový variant predstavuje stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal. V tomto 
prípade by aj naďalej ostal v platnosti územný plán z roku 2017 – 2018, kedy boli vypracované ZaD č. 
5 ÚPN VÚC Žilinského samosprávneho kraja, ktoré boli schválené zastupiteľstvom Žilinského 
samosprávneho kraja uznesením č.5/2018 a záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným 
nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 49/2018 zo dpa 19.03.2018 o záväzných častiach 
Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN VÚC ŽK. 

Predmetom Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN VÚC ŽK bola potreba upresnenia polohy regionálnych 
cyklotrás, definovania vybraných cyklodopravných trás ako verejnoprospešné stavby a vyhodnotenie 
dôsledkov ich budovania na zábery poľnohospodárskej pôdy. 

Návrhový horizont ÚPN R ŽK je stanovený do roku 2040, výhľadový horizont po roku 2040. 

Nastavenie variantov rozvoja vychádza z uvedených externých faktorov a východísk, pričom 
charakter samotných variantov nie je protikladný, skôr na základe rozpracovaných 
pesimitsických/optimistických scenárov vývoja sa líši v škále a intenzite navrhovaných intervencií. 
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Tab. 55 Porovnanie variantov a navrhovaných intervencií 

OBLASŤ VARIANT 1 
KONZERVATÍVNY SCENÁR  

(STAGNÁCIA/MIERNY RAST) 

VARIANT 2 
PROGRESÍVNY SCENÁR 

(VYVÁŽENÝ RAST) 

ŠTRUKTÚRA OSÍDLENIA 

Ťažiská 
osídlenia 

 Stabilizácia žilinsko-martinského ťažiska 
osídlenia, vrátane pridružených centier 

 Stabilizácia liptovskomikulášsko-ružombersko-
dolnokubínského ťažiska osídlenia 
a rozčlenenie na pásma 

 Rozšírenie tvrdošínsko-námestovské ťažiska 
osídlenia o okrajové pásmo 

 Posilnenie žilinsko-martinského ťažiska 
osídlenia s prolongáciou na pridružené centrá 

 Stabilizácia liptovskomikulášsko-ružombersko-
dolnokubínského ťažiska osídlenia 
a rozčlenenie na pásma 

 Rozšírenie tvrdošínsko-námestovské ťažiska 
osídlenia o okrajové pásmo 

Rozvojové 
osi 

 Rešpektovanie hierarchie rozvojových osí špecifikovaných v zmysle KURS 2001 v znení ZD č. 1 KURS 

2011 

 Doplnenie subregionálnych sídelných rozvojových osí 

Centrá 
osídlenia 

 Rešpektovanie hierarchie centier osídlenia 

špecifikovaných v zmysle KURS 2001 v znení ZD 

č. 1 KURS 2011 

 Podpora súčasných prirodzených kooperačných 

väzieb centier osídlenia  

 Doplnenie subregionálnych centier osídlenia 

 Posilnenie dvojice miest Liptovský Mikuláš 

a Ružomberok na centrum celoštátneho 

významu 

 Širší rozvoj kooperačných väzieb centier 

osídlenia 

 Doplnenie subregionálnych centier osídlenia 

ÚZEMNÝ ROZVOJ 

Urbanizácia  Podpora koncentračných tendencií 

a usmernenie dekoncentračných tendencií  

 Stabilizácia miery urbanizácie  

 Spomaľovanie suburbanizácie (zamedzenie 

dezurbanizácie) a podpora reurbanizácie  

 Podpora najmä koncentračných tendencií 

 Podpora zvyšovania miery urbanizácie 

 Zamedzenie suburbanizácie a podpora 

reurbanizácie  

Územný 
rozvoj sídiel 

V nadväznosti na demografické a socioekonomické 
predpoklady vývoja: 

 predpoklad realizácie do 10 % rozvojových 

obytných území v schválených ÚPN obcí 

 výrazné spomalenie tempa extenzívneho 

územného rozvoja obcí, podpora intenzifikácie 

sídiel 

 spomalenie územného zrastania a reťazenia 

sídiel, vyššia ochrana medzisídelných 

priestorov 

V nadväznosti na demografické a socioekonomické 
predpoklady vývoja: 

 predpoklad realizácie do 30 % rozvojových 

obytných území v schválených ÚPN obcí 

 spomalenie miery extenzívneho územného 

rozvoja obcí, podpora intenzifikácie sídiel 

 spomalenie územného zrastania a reťazenia 

sídiel a ochrana medzisídelných priestorov 

DOPRAVA 

  Realizácia všetkých úsekov D1 na území ŽSK 

okrem Turany – Hubová, dokončená vo 

výhľadovom období 

 Realizácia len vybraného úseku D3 

Žilina/Brodno – Kysucké Nové Mesto 

 Realizácia R3 v plnom šírkovom profile vo 

vybraných úsekoch na Turci, v smere na 

Kremnicu 

 Limitovaná úrovep funkčnosti IDS ŽSK 

 Modernizácie železničnej trate Žilina –  Vrútky 

a Lipt. Mikuláš – Poprad, Krásno nad Kysucou – 

Čadca – ČR/PR, bez rekonštrrukcií regionálnych 

železničných tratí a staníc 

 Rekonštrukcie prieťahov/ obchvaty cesty I., II.a 

III.tr v nehnutnom rozsahu 

 Realizácia všetkých úsekov D1 a D3 na území 

ŽSK 

 Realizácia R3 na Orave a Turci v smere Tur. 

Teplice – Banská Bystrica 

 Modernizácie železničnej trate Žilina –  Vrútky - 

Lipt. Mikuláš – Poprad, Krásno nad Kysucou – 

Čadca – ČR/PR, regionálnych tratí, železničných 

staníc a terminálov 

 Funkčný IDS ŽSK - TNSK 

 Rekonštrukcie prieťahov/ obchvaty cesty I., II.a 

III.tr v optimalizovanom rozsahu 
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3.  VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU 
 

Územný plán sa v etape konceptu riešenia posudzuje v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie. Podľa § 9 ods. 6 písm. a) Zákona č. 24/2006 Z. z., ako aj v kontexte rozsahu 
hodnotenia príslušného úradu životného prostredia, je tak prílohou konceptu územného plánu 
regiónu Správa o hodnotení strategického dokumentu SEA. Následne prebehnú dve paralelné 
prerokovania. Podľa stavebného zákona bude prerokovaný variantný návrh strategického 
dokumentu, ktorým je koncept ÚPN R ŽK, a podľa Zákona č. 24/2006 Z. z., bude prerokovaná Správa 
o hodnotení strategického dokumentu. Oba procesy spolu so všetkými pripomienkami budú 
vyhodnotené. Následne bude spracovaný odborný posudok k správe o hodnotení územnoplánovacej 
dokumentácie a následne aj Záverečné stanovisko z posúdenie strategického dokumentu. Výsledok 
procesu posudzovania by mal byť formulovaný v Záverečnom stanovisku z posúdenia strategického 
dokumentu od Okresného úradu Žilina - odbor starostlivosti o životné prostredie. Záverečné 
stanovisko bude vydané na základe správy o hodnotení, odborného posudku a súboru stanovísk 
všetkých subjektov zúčastnených v procese posudzovania vplyvov strategického dokumentu na 
životné prostredie, ako aj v zmysle prerokovania vlastného územného plánu. Zárovep možno 
očakávať, že záverečné stanovisko v prípade potreby odporučí do územného plánu zapracovať, 
prepracovať alebo upraviť aj konkrétne pozmepujúce návrhy.  

Výstupy z posúdenia strategického dokumentu budú zapracované do Územného plánu regiónu v 
nasledujúcej etape invariantného Návrhu riešenia. Keďže Návrh územného plánu regiónu bude v 
zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) opätovne prerokovaný, dotknuté orgány budú mať 
možnosť skôr požadované a akceptované odporúčania aj odkontrolovať a v prípade potreby vzniesť 
ďalšie podnety. Týmto spôsobom vznikne návrh územného plánu regiónu, upravený podľa 
vyhodnotenia pripomienok k návrhu. Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja tak vznikne ako 
kolektívna dohoda všetkých aktérov územného plánovania.  

Pre oba varianty je cieľom rozvoja Žilinského kraja nevyhnutné zabezpečiť: plnohodnotné zapojenie 
Žilinského kraja do medzinárodných a celoslovenských sídelných, ekologických a hospodárskych 
štruktúr; vyvážený rozvoj kraja z hľadiska sídelných, socioekonomických, územnotechnických, 
environmentálnych a krajinno-ekologických aspektov; stanoviť zásady a regulatívy štruktúry 
osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia z hľadiska jeho trvalo 
udržateľného a vyváženého rozvoja urbanizácie, priemyslu, poľnohospodárstva, lesného 
hospodárstva, vodného hospodárstva, environmentálnej ekológie a cestovného ruchu. Stanoviť 
zásady a regulatívy usporiadania verejného dopravného vybavenia, starostlivosti o životné 
prostredie, územného systému ekologickej stability, tvorby krajiny a ochrany kultúrnych pamiatok, 
pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón. Vytváranie rovnocenných životných podmienok 
v mestských a vidieckych priestoroch a územných predpokladov pre zlepšenie kvality života, 
životného prostredia pri zachovaní ekologickej stability a únosnosti územia. Uplatpovanie princípov 
trvalej udržateľnosti územia, ochrany a tvorby krajiny a životného prostredia, ako aj zachovania a 
rozvíjania kultúrneho dedičstva, zdôraznenie špecifík kultúrno-historických regiónov kraja a špecifík 
kraja vyplývajúcich najmä z lokalizácie na susedné prihraničné regióny (polohového potenciálu v 
Európe v súvislosti s otvorenými možnosťami schengenského priestoru Európskej únie). 

Varianty sa navzájom líšia takmer vo všetkých oblastiach a hlavné rozdiely sú prevažne: 

1. vo filozofii koncepčného prístupu rozvoja kraja, prezentovaný v koncepcii sídlenej štruktúry; 
2. v demografických vstupoch a z toho vyplývajúcich predpokladaných prognóznych scenároch 

rozvoja; 
3. dopravnej koncepcii rozvoja. 
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V ostatných oblastiach rozvoja je evidentný rozdiel v časovom horizonte realizácie (návrh/výhľad).  

Vzhľadom na to, že variant 1 predpokladá stagnáciu, respektíve miernu regresiu vo väčšine z 
analyzovaných oblastí, na druhej strane sa vytvára priestor pre orientáciu rozvoja "do vnútra", čo 
predstavuje dôraz na zvyšovanie kvalitatívnej úrovne všetkých rozvojových oblastí v rámci územia 
kraja. Vo variante 2 sa predpokladá priaznivejší celkový rozvoj a zvyšovanie miery urbanizácie. 
Všeobecne je možné vyhodnotiť vplyvy variantu 1 na obyvateľstvo ako miernejšie, resp. na súčasnej 
úrovni. Na druhej strane realizácia návrhov variantu 2 umožní progresívnejší rozvoj a využitie 
rozvojového územného potenciálu obcí za podmienok dodržania zásad a regulatív definovaných 
v záväznej časti ÚPN R ŽK.  

Z hľadiska rozvoja urbanizácie predstavuje významný vplyv územné zrastanie sídiel v medzi-sídelnom 
priestore a značné obmedzenie konektivity krajiny. Koncept ÚPN R ŽK tento problém rieši 
stanovením minimálnych vzdialeností medzi najbližšími zastavanými územiami dvoch alebo viacerých 
obcí. Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 možno pozitívnejšie hodnotiť návrhy vo variante 1, kde sú 
definované pásma o 50% väčšie ako pri variante 2, čo bude mať pozitívnejší vplyv na konektivitu 
krajiny. Treba však vždy prihliadať na konkrétnu lokalitu ako aj na štruktúru a využívanie krajiny. 

Negatívne vplyvy predstavuje aj živelný územný rozvoj, kedy nové rozvojové plochy nenadväzujú na 
existujúce zastavané územie. Koncept ÚPN R ŽK tento problém rieši stanovením maximálnych 
percentuálnych zmien (rozšírenia) zastavaných území obcí za dve desaťročia (od schválenia 
územnoplánovacej dokumentácie obce). Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 možno pozitívnejšie 
hodnotiť návrhy vo variante 1, kde sú definované max. percentuálne zmeny mierne nižšie ako pri 
variante 2. Treba však vždy prihliadať na konkrétnu obec ako aj na štruktúru a využívanie krajiny v jej 
bezprostrednom okolí. 

Rozdiely vo variantoch boli zaznamenané v návrhu koncepcie verejného dopravného vybavenia 
regionálneho významu, ktoré sa v riešení jednotlivých požiadaviek líšia v závislosti od celkovej 
koncepcie návrhu. Variant 1 je založený na plnej akceptácii riešení uvedených v Záväznej časti KURS 
2001 v znení KURS 2011. V prípade problematík, ktoré nie sú predmetom riešení v Záväznej časti 
KURS 2001 v znení KURS 2011 Variant 1 postupuje podľa schválených rozvojových plánov správcov 
a vlastníkov predmetnej dopravnej infraštruktúry. Variant 2 rieši zachovanie výsledných riešení 
dopravných problematík podľa odporúčaného variantu krajskej dopravnej stratégie plánu trvalo 
udržateľnej mobility SURDM ŽSK.  

Vzhľadom na značný rozsah návrhu koncepcie verejného dopravného vybavenia boli jednotlivé 
návrhy a ich varianty podrobne vyhodnotené a porovnané v kap. C.III.13.1. Časť návrhov dopravnej 
infraštruktúry má vplyvy variantov 1 a 2 na životné prostredie a obyvateľstvo identické, nakoľko sa 
nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. Časť návrhov sa líši v období realizácie variantov 
(návrh/výhľad), prípadne jeden z variantov ostáva bez zmeny (súčasný stav). Hlavne pri návrhoch 
cestnej dopravy sú vplyvy na biotu, ako aj trvalé zábery pôd významnejšie ako vo variante, kde nie sú 
navrhované žiadne úpravy. Na druhej strane je cieľom návrhov zlepšenie dopravnej obslužnosti 
územia, zníženie dopravného zaťaženia miest a obcí, realizácia obchvatov obcí čo budú pozitívne 
vnímať hlavne obyvatelia týchto obcí. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na 
životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových 
častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví 
obyvateľstva. Na základe vyhodnotenia vplyvov variantov návrhu koncepcie verejného dopravného 
vybavenia nie je možné všeobecne odporučiť variant 1 alebo variant 2, ale je potrebné vybrať 
najvhodnejší variant pri každom jednom konkrétnom návrhu, ktorý bol vyhodnotený v kap. C.III.13.1. 
a tento ďalej rozpracovať v ďalšej etape ÚPN R ŽK.  

Na základe komplexného hodnotenia predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na 
životné prostredie, vrátane zdravia a odhad ich významnosti, v kontexte porovnania variantov 
zohľadpujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu, vrátane porovnania s nulovým 
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variantom, možno záverom do etapy Návrhu Územného plánu regiónu Žilinského kraja odporučiť na 
dopracovanie variant 1, ktorý môže byť na základe vyjadrení a verejných prerokovaní v prípade 
niektorých územných častí kraja valorizovaný aj o aspekty z variantu 2, hlavne čo sa týka variantov 
návrhu koncepcie verejného dopravného vybavenia. 
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VI.  METÓDY POUŽITÉ V PROCESE HODNOTENIA VPLYVOV 
ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE A ZDRAVIE A SPÔSOB A ZDROJE ZÍSKAVANIA 
ÚDAJOV O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA              
A ZDRAVIA 

Pri hodnotení vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie bolo do úvahy vzaté 
predovšetkým hodnotenie predpokladaných vplyvov na životné prostredie vybraných funkčných 
plôch, stavieb a činností navrhnutých v rámci riešenia územného plánu a odhad ich významnosti 
v zmysle príslušných častí zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe poznania 
krajiny a bioty riešeného územia. V procese hodnotenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie sa 
vychádzalo zo známych publikovaných informácií o území, vrátane environmentálnych dokumentácií 
ŽK, dostupných dokumentácií EIA projektov vypracovaných v rámci ŽK, z vlastných poznatkov 
posudzovateľa o území, z konzultácií s odborníkmi so ŠOP SR a zo skúseností s obdobnými 
dokumentáciami, ako i z limitov určených všeobecne záväznými právnymi predpismi a záväznou 
časťou územnoplánovacej dokumentácie. 
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VII.  NEDOSTATKY A NEURČITOSTI V POZNATKOCH, KTORÉ SA 
VYSKYTLI PRI VYPRACÚVANÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ 

Územnoplánovacia činnosť je permanentnou činnosťou. Orgán územného plánovania sústavne 
sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých 
bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné 
umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu 
územnoplánovacej dokumentácie, prípadne vypracovanie novej územnoplánovacej dokumentácie.  

Neurčitosti poznatkov sa odvíjajú teda z podstaty územnoplánovacej činnosti ako sústavného 
procesu reagujúceho na meniace sa podmienky a usmerpujúceho rozvoj daného územia. 
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VIII.  VŠEOBECNE ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE 

Všeobecne záverečné zhrnutie je uvedené v Prílohe č. 4 predkladanej správy o hodnotení.  
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IX.  ZOZNAM RIEŠITEĽOV A ORGANIZÁCIÍ, KTORÉ SA NA 
VYPRACOVANÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ PODIEĽALI, ICH PODPIS 
(PEČIATKA) 

 
 
Spracovateľ: 
 
ENVICONSULT spol. s r.o. 
Obežná 7 
010 08 Žilina 
 
Spracovateľský kolektív: 
 
Mgr. Peter Hujo 
Mgr. Peter Kurjak, PhD. 
Ing. Milan Hodas 
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X.  ZOZNAM DOPLŇUJÚCICH ANALYTICKÝCH SPRÁV A ŠTÚDIÍ, 
KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII U NAVRHOVATEĽA A KTORÉ BOLI 
PODKLADOM NA VYPRACOVANIE SPRÁVY O HODNOTENÍ 

1 ZOZNAM PRÍLOH 

Textové prílohy: 

Príloha č. 1  Prehľad maloplošných chránených území na území ŽK 

Vzhľadom na značný rozsah chránených území ŽK boli tieto vložené do samostatnej prílohy SoH. 

Príloha č. 2  Vyhodnotenie bodov rozsahu hodnotenia strategického dokumentu 

OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja, rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP2-2021/018622-150/Gr zo 17. 05. 2021 určil 
rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“. 

V prílohe sú uvedené jednotlivé body rozsahu hodnotenia a vysvetlenie ako sa spracovateľ SoH s nimi 
vysporiadal s uvedením odkazu na príslušnú kapitolu. 

Príloha č. 3  Vyhodnotenie stanovísk zaslaných k oznámeniu o strategickom dokumente 

V rámci prerokovania Oznámenia o strategickom dokumente, ktoré bolo pre ÚPN R ŽK spracované v 
zmysle § 5 a prílohy č. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 
boli doručené stanoviská, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, s vyhodnotením, ktoré obsahuje spôsob 
zapracovania pripomienky v strategickom dokumente, ako aj odkaz na príslušnú kapitolu. 

Príloha č. 4  Všeobecne záverečné zhrnutie 

Všeobecne záverečné zhrnutie je uvedené v Prílohe č. 4 predkladanej správy o hodnotení.  
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