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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI 

 
Názov:    Obec Záborie 
 
Identifikačné číslo:  00649473 
 
Adresa sídla:   Obecný úrad, Záborie 21, 038 03 Sklabiňa 
 
Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa: Ján 
Záborský – starosta obce, miesto na konzultácie : Obecný úrad Záborie č.21, tel. 043/426 2116   

VYPRACOVANIE ODBORNÉHO POSUDKU PODĽA § 13 ZÁKONA 

Odborný posudok (ďalej len „posudok“) pre navrhovaný strategický dokument  „Územný plán obce Záborie - 
Návrh“ podľa § 13 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), na základe určenia Okresného úradu životného prostredia 
v Martine (ďalej len „ObÚ ŽP MT“) (list. č. OU-MT-OSZP-2021/000902-057, zo dňa 11.5. 2021) vypracoval 
Ing. Igor Kmeť, zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie pod číslom 619/2014/OEP. 

 
Podkladom pre vypracovanie odborného posudku boli nasledujúce dokumenty a poznatky: 

 Oznámenie o strategickom dokumente a stanoviská k nemu, 

 Rozsah hodnotenia pre strategický dokument,  

 Správa o hodnotení strategického dokumentu a stanoviská / vyjadrenia k nej, 

 Návrh Územného plánu obce Záborie (navrhovaný strategický dokument), 

 záznam z verejného prerokovania,   

 konzultácie a terénna obhliadka, 

 odborné vedomosti a poznatky z posudzovania vplyvov na životné prostredie a danej posudzovanej 
problematiky 

 stanoviská k strategickému dokumentu 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANOM STRATEGICKOM DOKUMENTE „NÁVRHU 
ÚPN-O  ZÁBORIE“ 

 
Názov:      Územný plán obce Záborie 
Charakter:     Územnoplánovacia dokumentácia (na miestnej úrovni) 
Etapa:  Návrh (zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona) 
 
Obstarávateľ : Obec Záborie v spolupráci s odborne spôsobilou osobou na 

obstaranie ÚPN-O  - Ing. arch. Eva Zaťková, ktorá je zapísaná v 
zozname odborne spôsobilých osôb  na obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie 
obcí. 

 
Spracovateľ:  ARTIX s.r.o., Na Bystričku 14, 036 01 Martin 
Hlavný riešiteľ :  Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová, 1629 AA SKA 
 
Dátum: Október  2019 
 
Riešeným územím územného plánu obce je katastrálne územie Záborie - pozostáva z katastrálne územie 
Záborie s výmerou 520 ha. Plocha zastavaného územia obce k 1.1.1990 je 15,38 ha. 
 
Obec Záborie, z hľadiska územno-správneho členenia, patri do Žilinského samosprávneho kraja, do okresu 
Martin. Z hľadiska kategorizácie územno-štatistickej jednotky EUROSTAT vystupuje ako úroveň LAU 2 ( do 
r.2002 NUTS V). Obec Záborie leží v podhorí Veľkej Fatry, v severovýchodnej časti Turčianskej kotliny, cca 
6,0 km od okresného mesta Martin. Riešené územie obce pozostáva zo zastavaného územia obce a 
ostatného katastrálneho územia.  
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Tabuľka č.1 - Základné údaje charakterizujúce územie obce (k 30.06.2018) : 

 
Záborie 

Rozloha riešeného katastrálneho územia 520 ha 

Počet obyvateľov  170 

Počet trvalo obývaných bytov  47 

Počet súpisných čísiel  80 

Počet objektov využívaných na rekreáciu - 

 
Medzi hlavné priority pre riešenie UPN-O Záborie patria: 

 hlavným cieľom územného plánu je zabezpečenie územných a technických podmienok pre rozvoj 
obce a jej katastrálneho územia pre plánovaný rast počtu obyvateľov do roku 2040, 

 komplexné riešenie a určenie zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, 

 stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou 
vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, 
záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie 
ekologickej stability, 

 stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v obci a vo voľnej 
krajine, 

 vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakladanie 
prostriedkov na technickú infraštruktúru,  

 vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch, napomáhajúcej rozvoju všetkých funkcií, vrátane 
hospodárskej základne obce. 

V riešenom  katastrálnom  území obce Záborie sú definované  nasledovné funkčné plochy. 
 
Tabulka č. 2 Prehľad rozvojových funkčných plôch k v riešenom území: 
 

Označenie 

funkčnej 
plochy 

Charakteristika 

funkčnej plochy 

BI 01 Obytné územie - plochy individuálnej bytovej výstavby - navrhované Nové Záborie 

BI 02 Obytné územie - plochy individuálnej bytovej výstavby - navrhované 

BI 03 Obytné územie - plochy individuálnej bytovej výstavby – existujúce a navrhované 

BI 04 Obytné územie - plochy plochy individuálnej bytovej výstavby  na pozemkoch s pôvodnou parceláciou 

BI 05 Obytné územie - plochy individuálnej bytovej výstavby - existujúce 

BI 06 Obytné územie - plochy individuálnej bytovej výstavby existujúce a navrhované  na pozemkoch s 
pôvodnou parceláciou - východná časť z.ú. 

BI 07 
 

Obytné územie - plochy individuálnej bytovej výstavby existujúce a navrhované  na pozemkoch s 
pôvodnou parceláciou z. ú., medzi   komunikáciami 

BI 08 Obytné územie - plochy individuálnej bytovej výstavby - navrhované 

DP 01 Dopravná plocha - cesty III. triedy III/2132, III/2145 a III/2151 

DP 02 Dopravná plocha parkovisko pre cintorín - navrhované 

DP 03 Dopravná plocha parkovisko - existujúce 

DP-R3 Dopravná plocha navrhovaná rýchlostná cesta R3 

IP1 Interakčný prvok miestny - navrhované 

LS Plochy lesov 

LO Lesy ochranné 

MBc1, MBc2 Miestne biocentrá - navrhované 

MBk1, MBk2 Miestne biokoridory - navrhované 

OV 01 Plochy občianskej vybavenosti  - existujúce 

OV 02 Plochy občianskej vybavenosti  - existujúce a navrhované   

PK  Poľnohospodárska krajina 

PRK  Prírodná krajina 

PO 01 Protipovodňové opatrenie - zasakovací pás 

PV 01 Plochy poľnohospodárskej výroby - existujúca  "Dolný dvor" 

PV 02 Plochy poľnohospodárskej výroby - navrhovaná 
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Označenie 

funkčnej 
plochy 

Charakteristika 

funkčnej plochy 

PV 03 Plochy poľnohospodárskej výroby - existujúce - poľnohospodárske družstvo  "Horný dvor" 

RBk 10 Regionálny biokoridor 

RBk 16 Regionálny biokoridor 

RU 01 Plochy rekreácie Pri Sklabinskom potoku  - navrhované 

RU 02 Plochy rekreácie - navrhované+rozhľadňa 

SP 01 Plochy  športu+zeleň v lokalite Nové Záborie - navrhované 

SP 02 Plochy  športu s vybavenosťou a zeleňou pri Sklabinskom potoku - navrhované 

TI-N Technická infraštruktúra - nadradená 

ZC 01 Plocha pohrebiska - navrhovaný cintorín 

ZC 02 Plocha pohrebiska - existujúci cintorín 

ZI 01 Zeleň izolačná - navrhovaná 

ZI 02 Zeleň izolačná - navrhovaná 

ZS 01 Plochy sadov - existujúca  

ZS 02 Plochy  sadov - existujúca 

ZU 01 Zmiešané územie - nezávadná výroba a OV- navrhované 

ZV 01 Plochy  verejnej zelene - navrhované 

ZV 02 Plochy  verejnej zelene - navrhované 

ZV 03 Plochy  verejnej zelene - existujúce 

ZZ 01   Zeleň záhrad 

ZZ 02 Zeleň záhrad 

A. ÚPLNOSŤ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

Správa o hodnotení bola vypracovaná na základe písmena b) ods. 5, § 9 zákona, podľa prílohy č. 5 zákona, 
ktorá predstavuje všeobecný rámec pre obsah a štruktúru správy o hodnotení územnoplánovacej 
dokumentácie. Navrhovaný strategický dokument Územný plán obce Záborie (ďalej len „ÚPN-O“). 
Spracovateľom správy o hodnotení  ÚPN-O  bola Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová.   
 
Pri hodnotení dotknutého územia spracovateľ správy vychádza z podkladov: 

 Prieskumy a rozbory obce  
 Návrh Územného plánu obce Záborie 

 
Hodnotenie vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie bolo vykonané hlavne 
opisnou formou, porovnávaním a pomocou zvolených kritérií, resp. regulatív.   
Správa o hodnotení má 40 strán textu. Po preštudovaní predloženej správy a vyhodnotení doplňujúcich 
zistení možno konštatovať, že jej členenie zodpovedá prílohe č. 5 zákona, tzn. členeniu správy o hodnotení 
strategického dokumentu.   
Posudzovaný strategický dokument je vypracovaný v jednom variante vzhľadom k tomu, že rozsah 
problémov a predpokladaného rozvoja umožňovalo jednoznačné riešenia bez nutnosti overovania 
variantných riešení (v zmysle §21 ods. 2. stavebného zákona nie je potrebné spracovať variantný koncept 
pre obce s menej ako 2 000 obyvateľmi). Predpokladané vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva 
boli hodnotené pre tento variant. 
 
Pre posúdenie úplnosti správy o hodnotení bolo posúdenie špecifických požiadaviek určených v  „Rozsahu 
hodnotenia“ v súlade s § 8 zákona. Rozsah hodnotenia vydal Okresný úrad Považská Bystrica, odbor 
starostlivosti o životné prostredie v liste č. OU-MT-OSZP-2019/3721 zo dňa 6.2.2019. Posudzované bolo 
zapracovanie špecifických požiadaviek do správy o hodnotení a do strategického dokumentu (Návrhu 
územného plánu obce Záborie). 
 
Špecifické požiadavky sú vyhodnotené v prílohe č. 1 na strane 38 Správy o hodnotení strategického 
dokumentu ÚPN-O  Záborie. Po preštudovaní prílohy č. 1 možno konštatovať, že špecifické požiadavky boli 
zapracované v primeranej miere do Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O  Záborie, 
z ohľadom na podklady. 

 



Odborný posudok k strategickému dokumentu Územný plán obce Záborie   

  
 Ing. Igor Kmeť – ekomap, ik.ekomap@gmail.com                                             6/32                      

 

Komplexná charakteristika súčasného stavu životného prostredia údaje o kladných a záporných vplyvoch a 
hodnotenie predpokladaných vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia sú spracované v príslušných 
kapitolách správe o hodnotení a sú zásadné pri hodnotení úplnosti správy o hodnotení strategického 
dokumentu ÚPN-O  Záborie. 

B. STANOVISKÁ K SPRÁVE O HODNOTENÍ PODĽA § 12 

 
Okresný úrad životného prostredia rozoslal správu o hodnotení strategického dokumentu listom č. OU-MT-
OSZP-2020/002014-036 zo dňa 14.4.2020 na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a  dotknutým obciam. 

 
Oslovené dotknuté orgány: 

1. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej 
geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava 

2. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody a krajiny. Námestie Ľudovíta Štúra 
1,81235 Bratislava 

3. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, 
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

4. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Vysokoškolákov 
8556/33B, 010 08 Žilina 

5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

6. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 85.56/3.3B, 
010 08 Žilina  

7. Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, R Mudroňa 45, 036 01 Martin 
8. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, 

úsek Štátnej Správy ochrany vôd, úsek Štátnej správy odpadového hospodárstva, Nám. S.H. 
Vajanského 1, 036 58 Martin  

9. Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. S. H. Vajanského 1, 
036 58 Martin  

10. Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 58 Martin 
11. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1  
12. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie, 010 01 Žilina l 
13. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto 
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3  
15. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružiiiov  
16. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica 1  
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin, Kuzmányho 27/4538, 036 80 Martin 1  
18. Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin, ZáturČianska 1, 036 01 Martin 1  
19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, Viliama Žingora, 036 01 Martin 

 
Dotknuté obce: 

1. obec Dolný Kalník 
2. obec Dražkovce 
3. obec Diaková 
4. obec Sklabiňa 
5. Turčianske Jaseno 

 
V zmysle § 12 zákona bolo doručených 10 stanovísk od dotknutých orgánov na Okresný úrad životného 
prostredia v Martine. Od dotknutej obci nebolo doručené stanovisko k Správe o hodnotení strategického 
dokumentu. 
Spracovateľovi posudku bolo od Okresného úrad životného prostredia v Martine doručených 10 stanovísk od 
dotknutých orgánov. 
 
Vyhodnotenie stanovísk: 
 

1. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej 
geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava 
 
Vyhodnotenie:  nevyjadrili sa. 
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2. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody a krajiny. Námestie Ľudovíta Štúra 
1,81235 Bratislava 

 
Vyhodnotenie:  nevyjadrili sa. 

 
3. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
 
Vyhodnotenie:  nevyjadrili sa. 

 
4. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Vysokoškolákov 

8556/33B, 010 08 Žilina 
(Číslo: OU-ZA-OOP6-2021/OI8557-5/SUK z dňa 20.4.2020) 

Dňa 25. 03. 2021 bolo listom Obce Záborie zn. 72/2021 zo dňa 22. 03. 2021 tunajšiemu úradu 
doručené oznámenie o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný 
plán Obce Záborie“ (ďalej len „správa“) s pozvánkou na 15. 04. 2021. 
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát (ďalej len „OÚ Žilina, OOP, PR“) 
sa z dôvodu pandemických opatrení nemohol zúčastniť verejného prerokovania, za čo sa 
ospravedlňuje. 
Preskúmal však predmetnú správu a zistil, že na nepoľnohospodárske použitie sa navrhuje 
poľnohospodárska pôda (ďalej len „PP“) v 16 lokalitách na výmere 7,028 ha z celkovej výmery lokalít 
18,128 ha. Návrhom dôjde k záberu najkvalitnejšej PP v zmysle Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o 
odvodoch za odňatie a neoprávnený záber PP, ktorou je PP s kódom bonitovanej pôdno-ekologickej 
jednotky (BPEJ) 0711002, 0769002, 0788403, 0811002, 0864423, 0870003, 0870203, 0887013, 
0887213, 0887413, 0888203, 0888403, 0888423, 0888503, 0888543, 0964423, a to vo všetkých 
lokalitách okrem lokality č. 9 . 
Naviac v lokalitách č. 01, 02, 03, 04, 05, 14, 16 sú na navrhovanej PP vybudované hydromelioračné 
zariadenia na zvýšenie úrodnosti PP. 
Vzhľadom na vyššie uvedené s poukazom na § 12 a § 13 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a 
využívaní PP a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov OÚ Žilina, 
OOP, PR požaduje prehodnotiť návrh PP na nepoľnohospodárske použitie, predovšetkým v lokalitách, 
ktoré sa nachádzajú mimo zastavané územie obce ohraničené k 1. 1. 1990. 

 
Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, požiadavka prehodnotiť návrh záberu poľnohospodárskej 
pôdy na nepoľnohospodárske použitie, predovšetkým v lokalitách, ktoré sa nachádzajú mimo zastavané 
územie obce je relevantná. Veľká časť navrhovaných lokalít je vedená ako chránená pôda. 
Prehodnotenie je možné uskutočniť v zmysle ustanovení  § 22 ods. (7) stavebného zákona /Stanoviská a 
písomné pripomienky k návrhu, ktoré neboli zohľadnené, znovu prerokuje orgán územného plánovania, 
ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, s tými, ktorí ich uplatnili / opätovne prerokované  s 
Okresným úradom Žilina Odbor opravných prostriedkov Referát pôdohospodárstva. V prípade, že by 
nedošlo k opätovnému prerokovaniu stanoviska a k dohode medzi obstarávateľom územnoplánovacej 
dokumentácie a osloveným orgánom, je schválenie takejto územnoplánovacej dokumentácie neplatné 
zmysle § 25 ods. (6) stavebného zákona / Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so 
záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu 
napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné 
Pripomienka bude odporučená na úpravu strategického dokumentu v zmysle kapitoly F  tohto posudku a 
v textovej prílohe č. 1 tohto posudku „Návrhu Záverečného stanoviska v kapitole VI. Závery v bode 3. 
Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“. 

 
5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
 
Vyhodnotenie:  nevyjadrili sa. 

 
6. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 85.56/3.3B, 

010 08 Žilina  
(Číslo: OU-ZA-OCDPK.-2020/021728/2/PL1 z dňa 24.4.2020) 

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej správy 
podľa § 2 ods. 3 a § 9 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o 
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zmene a doplnení niektorých zákonov a ako dotknutý orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov k 
predloženému dokumentu „ÚPO Záhorie - etapa: Návrh ÚPN-O - zaslanie správy o hodnotení 
strategického dokumentu“ uvádza: 
Územím, ktoré rieši tento územný plán, prechádzajú pozemné komunikácie 111. triedy č. 111/2145, 
111/2132 aIII/2151. Príslušným cestným správnym orgánom pre uvedené pozemné komunikácie je 
Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 
Toto stanovisko nie je rozhodnutím a nenahrádza povolenie ani súhlas podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 
Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné, bez pripomienok k správe o hodnotení. 

 
7. Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, R Mudroňa 45, 036 01 Martin 

 
Vyhodnotenie:  nevyjadrili sa. 
 

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie Nám. S.H. Vajanského 1, 036 58 Martin  

 úsek štátnej správy ochrany vôd (OU-MT-OSZP-2020/8139-Rj z dňa 24.4.2020) 
Územný plán obce Záhorie - stanovisko k správe o hodnotení v zmysle § 12 ods.1 zákona NR SR č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov - úsek štátnej 
vodnej správy 
Listom doručeným dňa 14.04.2020 ste nás požiadali o stanovisko k správe ohodnotení strategického 
dokumentu „Územný plán obce Záhorie“. 
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy 
podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 
zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v 
platnom znení s predloženou správou o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce 
Záhorie“, ktorú vypracovala Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová, súhlasí za podmienky, že do strategického 
dokumentu, do jeho záväznej časti budú zapracované nasledovné podmienky: 
- riešené lokality budú zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu a splaškové odpadové vody z 
uvedených lokalít budú likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi (vodotesné žumpy) a po 
vybudovaní kanalizácie v obci budú odvedené verejnou kanalizáciou na ČOV vo Vrútkach, 
- vody z povrchového odtoku v riešených lokalitách budú prednostne odvedené do vsaku, v prípade 
potreby prečistené na čistiacich zariadeniach, 
- neumiestňovať stavby na pobrežné pozemky vodných tokov, v zmysle § 49 vodného zákona 
pobrežný pozemok pri vodohospodársky významnom vodnom toku je do 10 m a pri drobnom vodnom 
toku do 5 m od brehovej čiary, rešpektovať vyjadrenie správcu toku a rešpektovať obmedzenia 
vyplývajúce z mapy povodňového ohrozenia a rizika, 
- dodržať ochranné pásma vodných stavieb v dotknutom území, 
- v riešenom území rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov, 
- upozorňujeme, že extravilán obce Záhorie zasahuje do CHVO Veľká Fatra (chránená 
vodohospodárska oblasť) a pri spracovaní ÚPN-O je nutné rešpektovať ustanovenia zákona č. 305/2018 
Z.z. ochránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z 
neho vyplývajúce obmedzenia, 
- individuálnu bytovú výstavbu alebo priemyselné zóny v územiach na to určených povoliť až po 
vybudovaní inžinierskych sietí (verejný vodovod, verejná splašková kanalizácia a v prípade potreby 
dažďová kanalizácia) z dôvodu zabezpečenia všestrannej ochrany vôd a vytvorenia podmienok pre trvalo 
udržateľné využívanie vodných zdrojov, 
- v prípade návrhu nových činností, rozvoja bývania (nové lokality IBV a HBV) alebo nových 
priemyselných zón zaviazať investora, aby vyhodnotil vplyv predmetnej činnosti na vodný režim, 
analyzoval vodohospodárske pomery územia vrátane nadväzujúcich susedných plôch mimo zastavaných 
území, ktoré ich môžu výrazne ovplyvňovať, 
- v zmysle §15 ods.8 vodného zákona žiadame pri spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie 
vychádzať z Vodného plánu Slovenska. 
 
Vyhodnotenie stanoviska: podmienky sú relevantné a budú pripomienky odporučené na úpravu 
strategického dokumentu v zmysle kapitoly F  tohto posudku a v textovej prílohe č. 1 tohto posudku 
„Návrhu Záverečného stanoviska v kapitole VI. Závery v bode 3. Odporúčania na prepracovanie, 
dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“. 
 

 úsek Štátnej Správy ochrany ovzdušia (č. OU-MT-OSZP-2020/008166-Ha z dňa 5.5.2020) 
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Dňa 14.04.2020 ste listom požiadali Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu 
správu ochrany ovzdušia, o stanovisko k predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu 
„Územný plán obce Záhorie“. 
Územný plán predstavuje základný záväzný dokument na usmerňovanie a regulovanie vývoja obce a 
dosiahnutie súladu všetkých činností v obci. V záväznej časti sú definované zásady a regulatívy 
priestorového usporiadania obce, prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch, zásady a 
regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územný systém ekologickej stability a tvorby krajiny, zásady 
a regulatívy využívania prírodných plôch a kultúrno-historických hodnôt, stanovuje zásady a regulatívy 
dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia územia, určuje plochy pre 
verejnoprospešné stavby a navrhuje hranice zastavaného územia obce. Požiadavky vznesené tunajším 
orgánom ochrany ovzdušia do rozsahu hodnotenia sú zapracované a vyhodnotené v jednotlivých 
kapitolách. 
Okresný úrad Martin - odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy 
ochrany ovzdušia podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods.l písm. e) zákona č. 
180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, podľa § 22 písm. d) a § 26 ods. 3 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v 
znení neskorších predpisov vydáva v uvedenej veci nasledovné stanovisko podľa § 12 ods. 1 zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov: 
K predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Záborie“, ktorú 
vypracovala Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová a kol., nemáme pripomienky. 
 
Vyhodnotenie stanoviska: bez pripomienok k správe o hodnotení. 
 

 úsek Štátnej správy odpadového hospodárstva (č. OU-MT-OSZP-2020/008406-La z dňa 21.4.2020) 
Územný pián obce Záhorie - zaslanie Správy o hodnotení strategického dokumentu“ od OÚ Martin, Odb. 
starostlivosti o ŽP, SEA podľa § 10 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre obstarávateľa 
Obec Záborie, Záborie 21, 038 03 Sklabiňa - stanovisko k veci v zmysle ust. § 12 ods. 1 zákona č. 
24/2006 Z.z. v platnom znení, ako aj v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Listom č. OU-MT-OSZP-2020/002014 prijatým dňa 14.04.2020 ste nás ako dotknutý orgán v zmysle ust. 
§ 12 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oslovili v súlade s ust. § 10 ods. 3 tohto zákona o 
stanovisko vo veci obstarávateľa Obce Záborie, Záborie 21, 038 03 Sklabiňa k „Správe o hodnotení 
strategického dokumentu — Územný plán obce Záborie“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Okres, úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 104 
a § 108 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, na základe posúdenia predloženého materiálu - Správy o hodnotení strategického dokumentu, 
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle ust. § 12 ods. 1 tohto zákona uvádza 
nasledovné: 
K „Správe o hodnotení strategického dokumentu - Územný plán obce Záborie“ podľa zákona č. 24/2006 
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov nemáme pripomienky. 
 

Vyhodnotenie stanoviska: bez pripomienok k správe o hodnotení. 
 

8. Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. S. H. Vajanského 1, 
036 58 Martin. 
 
Vyhodnotenie:  nevyjadrili sa. 
 

9. Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 58 Martin 
Vyhodnotenie:  nevyjadrili sa. 
 

10. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1  
 
Vyhodnotenie:  nevyjadrili sa. 
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11. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie, 010 01 Žilina  

 
Vyhodnotenie:  nevyjadrili sa. 
 

12. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava P. O. 
BOX 100  
(č. 15505/2020/1DP/31994 z dňa 17.4.2020) 
 

UPO Záhorie - etapa: Návrh UPN-0 zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu“ - stanovisko 
MDV SR 
 
V nadväznosti na Váš list č. OU-MT-OSZP-2020/002014-036 zo dňa 14. 4. 2020 k zaslaniu správy o 
hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Záhorie - etapa: Návrh ÚPN-O“ (ďalej len 
„správa“), Vám týmto listom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa neskorších predpisov zasielame stanovisko 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) za oblasť dopravy. 
 
MDV SR berie správu na vedomie a oznamuje že k nej nemá pripomienky. Zároveň MDV SR žiada v 
ďalších stupňoch prípravy územnoplánovacej dokumentácie o rešpektovanie pripomienok a podnetov, 
ktoré Vám boli zaslané listom č. 05996/2019/OSR/1043 zo dňa 7. 1.2019. 

 
Vyhodnotenie:  bez pripomienok k správe o hodnotení. 
 

13. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3  
(č. ASMdpS-1-529/2020  z dňa 20.5.2020) 
 
K Vašej žiadosti o posúdenie pripravovaného návrhu ÚPN - O - Záborie Vám, ako organizačná zložka 
oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa §7 zákona č. 
319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 
Zb. v znení neskorších predpisov, zasielame nasledovné stanovisko: s vyššie uvedeným strategickým 
dokumentom 
súhlasíme 
- bez pripomienok. 
Zároveň Vám oznamujem, že netrváme na posudzovaní dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v 
znení neskorších predpisov. 
 
Vyhodnotenie:  bez pripomienok k správe o hodnotení. 

 
14. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov  

(č. 10487/2020/ROP-002-P/14766 z dňa 23.4.2020) 
Vaším listom ste nám podľa ustanovenia § 10 ods. 1 a 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 
14.04.2020 elektronicky doručili správu o hodnotení strategického dokumentu: „Územný plán obce 
Záborie“, zverejneného na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia. 
Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 
ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje, že k návrhu Územného plánu obce Záborie vydal 
stanovisko č. 23639/2019/ROP-002-N/56493 zo dňa 11.12.2019, v ktorom s prerokovávanou 
územnoplánovacou dokumentáciou nesúhlasil. V predmetnom stanovisku je uvedené, cit: 
„Dopravný úrad Vám listom č. 22298/2018/ROP-002-P/480I2 zo dňa 16.11.2019 k obstaraniu ÚPD 
oznámil, že časť katastrálneho územia obce Záborie sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Martin, 
určených rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republiky zn. 311/79/99 zo dňa 11.05.1999, ktoré 
žiadal pri spracovaní ÚPD zohľadniť a zapracovať. 
Obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem Letiska Martin sú síce v ÚPD zapracované v zmysle 
vyššie uvedeného listu k obstaraniu ÚPD, avšak pri návrhu priestorového a funkčného usporiadania 
územia neboli dostatočne a správne zohľadnené. 
Minimálne pri návrhu funkcií v lokalitách BI 01, BI 02, BI 03, BI 08 a izolačná zeleň pri BI 03 neboli 
dostatočne zohľadnené obmedzujúce výšky určené ochrannými pásmami s výškovým obmedzením 
stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných mechanizmov), porastov a pod., 
nakoľko v časti týchto lokalít, vzhľadom na úroveň terénu v území, nie je dostatočná rezerva pre 
realizáciu stavieb rodinných domov 1BV s výškou 2 NP (pričom výška podlažia nie je v UPD definovaná) 
alebo pre izolačnú zeleň. Obmedzujúca výška určená ochrannými pásmami sa navyše vzťahuje aj na iné 
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súvisiace objekty, napr. verejné osvetlenie a pod., ktoré nie je možné obmedzovať podlžnosťou a ktoré 
môžu presahovať úroveň objektu s 2 NP. 
Taktiež Vám dávame do pozornosti, že ochranné pásma sú záväzné aj pre časť územia, označenej ako 
..stav". V regulačných listoch je však rešpektovanie ochranných pásiem uvedené len pri navrhovaných 
lokalitách. Nakoľko niektoré časti zastavaného územia obce, sú už v rozpore s výškami určenými 
ochrannými pásmami Letiska Martin, nebolo by možné v týchto lokalitách realizovať ich dostavbu a 
zahustenie. 
Vzhľadom na skutočnosť, že v ÚPD sú navrhnuté nové lokality nad úroveň ochranných pásiem a taktiež v 
časti zastavaného územia je už zrealizovaná zástavba nad ochranné pásma Letiska Martin, odporúčame 
Vám, z dôvodu väčšej jednoznačnosti, prehľadnosti a najmä vzhľadom na rozdielnosť údajov o výške 
terénu v jednotlivých lokalitách, navrhnúť si jednotnejšie obmedzenie pre využitie územia z hľadiska 
regulatívu určeného ochrannými pásmami Letiska Martin, ako napr. „ v zastavanom území obce je 
maximálna výška stavebných objektov, zariadení nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných 
mechanizmov), porastov a pod. - 15 m nad pôvodným terénom, resp. nadmorská výška určená 
ochrannými pásmami Letiska Martin, ak v konkrétnom mieste, vzhľadom na úroveň terénu, vychádza 
väčšia rezerva do výšky určenej ochranným pásmom ako 15 m nad úroveň pôvodného terénu. V 
ostatnom území obce je nutné rešpektovať výšky a ostatné obmedzenia, ktoré sú určené ochrannými 
pásmami Letiska Martin. Uvedený regulatív je potrebné, okrem častí B. 13.1.5 Civilné letectvo a C.6.3 
Civilné letectvo, dopracovať v regulačných listoch aj do lokalít v stave. 
Návrhom takéhoto regulatívu sa zjednoduší aj vydanie súhlasu Dopravného úradu k realizácii stavieb, 
ktoré budú navrhované v lokalitách s existujúcou výstavbou presahujúcou už úroveň ochranných pásiem 
(bez udelenia výnimky z ochranných pásiem). 
Podľa posúdenia Dopravného úradu by takto určené obmedzenie (nad rámec ochranných pásiem) 
nemalo mať negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky. Upozorňujeme Vás však, že po 
prepracovaní dokumentácie a jej opätovnom predložení Dopravnému úradu bude nutné zo strany 
Dopravného úradu požiadať o vydanie súhlasného stanoviska prevádzkovateľa Letiska Martin k 
lokalitám, ktoré budú navrhnuté v rozpore s obmedzeniami určenými ochrannými pásmami Letiska 
Martin, resp. k novému regulatívu nad rámec ochranných pásiem. Až na základe jeho súhlasu môže 
vydať Dopravný úrad súhlasné stanovisko k návrhu Územného plánu obce Záhorie. Z tohto dôvodu a 
vzhľadom na skutočnosť, že z hľadiska ochrany záujmov civilného letectva rieši ÚPD územie sa zložitými 
vzťahmi, Vás s poukazom na ustanovenie § 22 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, žiadame o predĺženie lehoty na 
vyjadrenie k návrhu Územného plánu obce Záhorie, a to na 60 dní odo dňa doručenia prepracovanej 
ÚPD.", 
Obstarávateľ k dnešnému dňu nepredložil požadované údaje ani prepracovaný návrh Územného plánu 
obce Záhorie, za účelom vydania súhlasu s návrhom územnoplánovacej dokumentácie. 
 
V správe o hodnotení strategického dokumentu sú zavádzajúco uvedené niektoré skutočnosti: 
V na strane 10 správy v časti 6. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru, 5.5 Civilné letectvo je 
uvedené, že cit: „Návrh ÚPN-O rešpektuje požiadavky Dopravného úradu a premieta ich do záväznej 
časti strategického dokumentu“. 
V na strane 38 v prílohe č. 1 správy - Vyhodnotenie požiadaviek určených v rozsahu hodnotenia, v 
odseku 2.2.2, je uvedené, že cit: „Návrh UPN-0 rešpektuje všetky ochranné pásma, ktoré sú zapracované 
v záväznej časti strategického dokumentu a premietnuté do grafickej časti“. 
Uvedené informácie sú nepravdivé, nakoľko v návrhu Územného plánu obce Záhorie sú navrhnuté 
lokality v rozpore s obmedzeniami určenými ochrannými pásmami Letiska Martin a k dnešnému dňu 
nebol predložený prepracovaný návrh. 
Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva. 
 
Vyhodnotenie stanoviska: Dopravný úrad k predloženej správe o hodnotení má výhrady k z dôrazom na 
to, že sú nepravdivo uvedené skutočnosti a podmienky v ochrannom pásme letiska Martin. Pripomienka 
je relevantná. Požiadavky zo stanoviska č. 23639/2019/ROP-002-N/56493 z dňa 11.12.2019 
k prerokovaniu návrhu ÚPN O Záborie sú relevantné. 
Obstarávateľ strategického dokumentu (obec Záborie) ma uskutočniť dopracovanie ÚPN O Záborie 
primerane podľa stanoviska č. 23639/2019/ROP-002-N/56493 zo dňa 11.12.2019 a zaslať na vyjadrenie 
Dopravnému úradu, prípadne postupovať v zmysle ustanovení  § 22 ods. (7) stavebného zákona 
/Stanoviská a písomné pripomienky k návrhu, ktoré neboli zohľadnené, znovu prerokuje orgán územného 
plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, s tými, ktorí ich uplatnili / opätovne 
prerokované  s Dopravným úradom. V prípade, že by nedošlo k opätovnému prerokovaniu stanoviska a k 
dohode medzi obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie a osloveným orgánom, je schválenie 
takejto územnoplánovacej dokumentácie neplatné zmysle § 25 ods. (6) stavebného zákona / Návrh 
územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie 
vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktorého postup 
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obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu 
neplatné. 
Pripomienka bude odporučená na úpravu strategického dokumentu v zmysle kapitoly F  tohto posudku a 
v textovej prílohe č. 1 tohto posudku „Návrhu Záverečného stanoviska v kapitole VI. Závery v bode 3. 
Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“. 

 
15. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica 1 

(č. 736-1018/2020z dňa 17.4.2020) 
Na Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (ďalej len „OBÚ v Banskej Bystrici") bola dňa 15.4.2020 
doručená správa ohodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Záborie - etapa: Návrh ÚPN-
O" od Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie. 
OBÚ v Banskej Bystrici miestne a vecne príslušný podľa § 1 písm. b) vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, podľa § 41 ods. 2 písm. 1) zákona 
č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a 
podľa § 12 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po preskúmaní predmetnej správy Vám dáva 
toto 
stanovisko: 
OBÚ v Banskej Bystrici k správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Záborie - 
etapa: Návrh ÚPN-O“ nemá pripomienky ani námietky, nakoľko uvedeným zámerom nie sú dotknuté 
záujmy ochrany nerastného bohatstva. 

 
Vyhodnotenie stanoviska: bez pripomienok k správe o hodnotení. 
 

16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin, Kuzmányho 27/4538, 036 80 Martin 1  
(Číslo: HŽP 2020/00691 z dňa 20.4.2020) 
 

Na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 
zákona NR Č, 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov nä životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení, bola dňa 15.04.2020 Okresným úradom Martin, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 58 Martin doručená správa o hodnotní strategického 
dokumentu „Územný plán obce Záborie - etapa: Návrh ÚPN- O“, ktorého obstarávateľom je Obec 
Záborie, Záborie 21, 038 02 Sklabiňa. 
Správa o hodnotení navrhovanej činnosti uverejnená na oficiálnej stránke informačného portálu rezortu 
MŽP SR bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD Ing. arch. Evou 
Zaťkovou. 
V predloženom dokumente sa o.i. uvádza, výber citácií: 
,,... 
Riešeným územím územného plánu obce je katastrálne územie Záborie - pozostáva zo zastavaného 
územia obce a ostatného katastrálneho územia. 
Návrh územného plánu obce je územnoplánovací dokument, ktorý má priamy vplyv na plánovanie 
budúceho stavu životného prostredia, resp. zdravie obyvateľov a kvality života, neobsahuje riešenia, 
ktoré by zvyšovali ohrozenie zdravotného stavu obyvateľstva a mali naň negatívne sociálno-ekonomické 
dopady alebo by narušovali pohodu a kvalitu života. 
Návrh územného plánu navrhuje riešenia na zlepšenie stavu napr. v oblasti dopravy a technickej 
infraštruktúry, opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia v ostatných oblastiach - vybudovanie 
kanalizácie, plynofikáciu obce, dobudovanie chodníkov, cyklotrás a mu Iti funkčných trás. 
Cieľom územného plánu je vytvorenie optimálneho priestorového a funkčného usporiadania územia, 
optimálneho riešenia v oblasti dopravy a technickej infraštruktúry tak, aby komplexne riešil územný rozvoj 
obce, resp. katastrálneho územia. Návrh územného plánu je vyhotovený v jednom variante. 
Predkladaný návrh Územného plánu obce Záborie predstavuje rozsiahle spracovanú dokumentáciu, ktorá 
komplexne rieši predpokladaný rozvoj obce na všetkých úrovniach. Z komplexného posúdenia riešenia 
návrhu ÚPN-0 Záborie vyplýva, že nemá žiadne podstatné negatívne vplyvy na životné prostredie a 
zdravie obyvateľov obce, ale navrhovanými opatreniami, ako aj regulatívmi stanovenými v záväznej časti 
riešenia vytvára podmienky pre zlepšenie stavu v území. Návrh územného plánu rieši optimálne využitie 
potenciálu územia pre jeho rozvoj vc všetkých funkčných zložkách a vytvára predpoklady pre rozvoj 
bývania, občianskej vybavenosti, zelene, v menšej miere športu, rekreácie a výroby, vytvára podmienky 
pre elimináciu environmentálnych problémov (nová splašková kanalizácia, zásobovanie energiami, 
ekologické zdroje, zlepšenie organizácie dopravy, ap.) 
Návrh koncepcie zásobovania pitnou vodou vychádza z „Programu rozvoja vodovodov a kanalizácii v 
regióne Turca“, rešpektuje existujúci systém zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu v správe 
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Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Zásobovanie nových navrhovaných území je riešené napojením 
na existujúce rozvody pitnej vody, predĺžením a zokruhovaním existujúcej vodovodnej siete. 
V rámci plánu rozvoja vodovodov a kanalizácií v regióne Turca z roku 2002 sa v obci uvažuje s 
vybudovaním splaškovej kanalizácie. Navrhovaná gravitačná kanalizačná sieť v obci Zäborie bude z 
potrubia DN 300. Zvedená bude do skupinovej kanalizácie Martin - do gravitačnej vetvy z obce Sklabiňa, 
napojenie bude pred čerpacou stanicou odpadových vôd ČSOH Sklabiňa. Návrh predpokladá, že 
odpadové vody budú čistené na existujúcej čistiarni odpadových vôd Vrútky. 
Navrhované opatrenia na ochranu zdravia obyvateľstva 
- zabezpečiť odkanalízovanie obce, 
- zamedziť znečisťovaniu a znehodnocovaniu prírodných zdrojov, ktoré súvisia s ľudským zdravím, 
- zamedziť vzniku nelegálnych skládok komunálneho odpadu, 
- vytvárať podmienky pre kompostovanie, 
- minimalizovať negatívne vplyvy výrobných prevádzok na ŽP vysadením izolačnej zelene, 
- spôsob zástavby musí umožniť dobré prevetranie, preslnenie a presvetlenie, vhodné dopravné 
riešenie a pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, v obytnom území je 
neprípustné umiestňovať výrobné zariadenia a výrobné prevádzky, služby v obytnom území umiestňovať 
zásadne len tie, ktoré majú charakter osobných služieb, ktoré svojimi vplyvmi v žiadnom prípade 
neohrozia zdravé bývanie a pohodu bývania, 
- v území zabezpečiť podmienky na upevňovanie zdravia zriaďovaním zelene, výstavbou zariadení na 
pohybovú aktivitu, rekreáciu a oddych, 
- v obytnom území nie je prípustné zriadiť žiadne závadné výrobné a iné prevádzky, služby a funkcie, 
ktoré budú mať negatívny vplyv na kvalitu bývania a zaťažovali by aj rekreačné využívanie územia, najmä 
aktivitami produkujúcimi nadmerný hluk, zápach, prašnosť a ktoré by si vyžadovali pravidelnú alebo aj 
občasnú dopravnú obsluhu ťažkou dopravou alebo funkcie spôsobujúce estetické závady v území“ 
koniec citácií. 
 
Z hľadiska primárnej ochrany, podpory a rozvoja zdravia obyvateľstva na úseku verejného zdravotníctva 
nemáme k predloženému strategickému dokumentu „Územný plán obce Záhorie - etapa: Návrh ÚPN-O“, 
ktorého obstarávateľom je Obec Záhorie, Záhorie 21, 038 02 Sklabiňa pripomienky. 
 
Predložený strategický dokument obsahuje len všeobecné informácie a ciele pre rozvoj obce, nerieši 
konkrétne priestorové usporiadanie jednotlivých činností a konkrétne funkčné využitie riešeného územia. 
Z uvedeného dôvodu nie je možné posúdiť jednotlivé činnosti v území, ich vzájomné náväznosti a 
náväznosť na existujúce funkčné plochy. 
Z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a verejného zdravotníctva a zabezpečenia 
zdravých životných a pracovných podmienok je potrebné komplexne akceptovať a rešpektovať 
ustanovenia zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon Č. 355/2007 Z.z..) a súvisiacich 
vykonávacích predpisov - platnej legislatívy v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a 
verejného zdravotníctva. 

 
Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko, k predloženej správe o hodnotení je kladné. Výhrady sú 
k všeobecnosti informácií v správe bez priamej konkrétnosti funkčného využitia územia. Za predpokladu 
dodržania a rešpektovania ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je strategický dokument 
akceptovateľný. 

 
17. Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin, ZáturČianska 1, 036 01 Martin 1 

 
Vyhodnotenie:  nevyjadrili sa. 
 

18. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, Viliama Žingora, 036 01 Martin 
 
Vyhodnotenie:  nevyjadrili sa. 

 
Dotknuté obce: 

1. obec Dolný Kalník 
2. obec Dražkovce 
3. obec Diaková 
4. obec Sklabiňa 
5. obec Turčianske Jaseno 

 
Vyhodnotenie:  nevyjadrili sa. 
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Záznam z verejného prerokovania Strategického dokumentu Územný plán obce Záborie, ktoré sa 
konalo na Obecnom dome v obci Záborie 
 

Záznam 
ZÁZNAM 
z verejného prerokovania Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie podľa zákona č.24/2006 Z. 
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, podľa prílohy č.5 "Územný 
plán obce Záhorie" 
 
Dátum: 15.04.2021 o 10.00 hod. 
Miesto: Obecný úrad Záhorie 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnili: Ing. Rajničová - OÚ odbor ŽP Martin 

Ing. arch. Krajčová - OÚ odbor výstavby Žilina 
 
Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Záhorie" - etapa: Návrh ÚPN-0 zo dňa 
22.03.2021, v zmysle §-u11 odst. 3 a 4 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Prerokovanie otvoril p. starosta Záhorský, ktorý privítal prítomných a dal slovo Ing. arch. Hejzlarovej - 
spracovateľke správy. 
S obsahom Správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu, boli prítomní v krátkosti 
oboznámení, vzhľadom aj na počet prítomných. Návrh územného plánu obce nemá nepriaznivý vplyv na 
zložky životného prostredia, klímu, obyvateľov obce, chránené územia a prvky kostry ekologickej stability, 
ktoré rešpektuje. Návrh nemá nepriaznivý vplyv na záujmy ochrany prírody a krajiny, banské, geologické a 
ochrany pamiatok. 
Prítomní nemali žiadne otázky do diskusie. 
Na záver p. Starosta poďakoval prítomným za účasť. 
Zapísala : Ing. arch. E. Hejzlarová 
 
Prítomný:  
Rastislav Jesenský - obec T. Jaseno 
Ján Záborský - obec Záborie 
Mária Záborská - Oobec Záborie 
Ing. arch. E. Hejzlarová - spracovateľ správy a ÚPN O Záborie 
Eduard Záborský - obec Dražkovce 
Iveta Balšianková - Obec Dolný Kalník 
  
Vyhodnotenie verejného prerokovania posudzovateľom: 

Neboli vznesené žiadne pripomienky a požiadavky k správe o hodnotení ÚPN O Záborie. 
 
Záznam z verejného prerokovania spolu s prezenčnou listinou sú na Okresnom úrade Martine, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie a sú súčasťou spisovej dokumentácie z procesu posudzovania vplyvov.  

C. ÚPLNOSŤ  ZISTENIA KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VPLYVOV STRATEGICKÉHO 
DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ICH VZÁJOMNÉHO 
PÔSOBENIA 

V správe o hodnotení v podkapitole kapitoly III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej 
dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti sú popísané vplyvy a ich 
vyhodnotenie. 
 
Úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov navrhovaného strategického dokumentu bola posúdená 
hlavne na základe popisu jednotlivých zložiek životného prostredia a z hľadiska environmentálnych, 
ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov. Možno skonštatovať, že vyhodnotenie vplyvov 
je spracované na primeranej úrovni s ohľadom na dostupné existujúce údaje a poznatky o riešenom území.  
 
Zhodnotenie vplyvov strategického dokumentu možno charakterizovať podľa jednotlivých čiastkových 
vplyvov:  
 
Vplyv na obyvateľstvo 
Návrh územného plánu obce je územnoplánovací dokument, ktorý má priamy vplyv na plánovanie budúceho 
stavu životného prostredia, resp. zdravie obyvateľov a kvality života. Územný plán vymedzuje územia na 
hospodársky rast obce, ako aj územia na bývanie, rekreáciu a výrobu.  
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Návrh územného plánu navrhuje riešenia na zlepšenie stavu napr. v oblasti dopravy a technickej 
infraštruktúry, opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia v ostatných oblastiach – vybudovanie 
kanalizácie, plynofikáciu obce, dobudovanie chodníkov,  cyklotrás a multifunkčných trás. 
 
Návrh ÚPN-O primerane rešpektuje osobitosti obce a rozvoj z ohľadom na jej maximálny potenciál. 
Prevládajúcou súčasnou aj budúcou funkciou v Záborí je bývanie. Nové plochy – určené najmä pre  
výstavbu rodinných domov prevažne nadväzujú  priamo na súčasne zastavané územia  obce. V súčasnosti 
má obec  Záborie necelých  182 obyvateľov (rok 2018). Prognózovaný nárast počtu obyvateľov do roku 2030 
je 230 a do roku 2040 je cca 290 obyvateľov. Do roku 2040 potrebné postaviť v obci približne 85 bytov.  Na 
navrhovaných plochách je spolu možné umiestniť viac  rodinných domov (102) ako vzhľadom na reálnu 
potrebu k r.2040 (85). Obec sa nachádza v blízkosti okresného mesta, a je reálny predpoklad, že keď budú 
vytvorené podmienky pre výstavbu, tak stúpne počet záujemcov o výstavbu ako aj to, že  niektoré lokality 
budú v návrhovom období len rozostavané.   
 
V ÚPN – O Záborie je navrhnutá  dostavba príslušných inžinierskych sietí k plochám  určeným na výstavbu. 
Je navrhnutá rekonštrukcia existujúcej technickej infraštruktúry, dopĺňa jestvujúci komunikačný systém  
miestnymi obslužnými a prístupovými komunikáciami, ako aj vybudovanie novej cyklistickej trasy. Návrh 
ÚPN–O Záborie rešpektuje limity antropogénneho  charakteru, (cesty III. triedy, koridory plynovodu, 
vodovodu, elektrické vedenia,...).  
Sú definované funkčno-priestorovo homogénne jednotky tzv. funkčné plochy pre rozvoj obce – obytné 
územie, územie občianskej vybavenosti, rekreačné a výrobné územie, územie voľnej krajiny a lesov. Pre 
funkčné plochy sú definované záväzné regulatívy. 
 
Hlavným pozitívom pre obyvateľstvo je plánované rozšírenie obytného územia, rozšírenie verejnej technickej 
infraštruktúry a návrh miestnych obslužných komunikácií. Negatívom pre obyvateľstvo je kolízia 
navrhovaných funkčných plôch ZU 01 a BI 02. 
 
V územnom pláne je riešená civilná ochrana obyvateľstva, požiarna ochrana a ochrana pre povodňami. Sú 
definované ochranné pásma dopravy a technickej infraštruktúry, lesov a pohrebiska. Ochranné pásma sa 
stanovujú na ochranu technických objektov pred negatívnymi vplyvmi okolia alebo na ochranu obyvateľov. 
Ochranné pásma môžu vytvárať limity pre niektoré formy využitie územia.  
 
Názor posudzovateľa: vplyv strategického dokumentu na súčasné obyvateľstvo obce možno hodnotiť ako 
vcelku pozitívny s dosiahnutím vyššieho kultúrneho štandardu prostredia a zvýšením možností bývania, 
občianskeho vybavenia, rekreácie a výrobných plôch. Vplyv strategického dokumentu na budúce 
obyvateľstvo je hlavne pri kolízií navrhovaných funkčných plôch ZU 01 a BI 02. Pričom ZU 01 je navrhnutá 
funkčná plocha na výrobu a občiansku vybavenosť a v budúcnosti, prevádzky a činnosti môžu vytvárať 
negatívne vplyvy na životné prostredie obyvateľov (hluk, emisie, prašnosť, zápach), ktoré môžu znižovať 
hygienický štandard obyvateľov vo funkčnej ploche BI 02. Odporúča sa vytvoriť plochy zelene 20 m južne od 
ZU 01 a cesty III. triedy čím sa zníži kolízia funkčných plôch a predíde sa v budúcnosti možným konfliktným 
situáciám. Obdobná funkčná kolízia je pri ploche BI 04  a PV 01. Odporúča sa vytvoriť plochy zelene 10 m 
západne od PV 01 čím sa zníži kolízia funkčných plôch a predíde sa v budúcnosti možným konfliktným 
situáciám. 
 
Vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy, geomorfologické pomery 
Schválenie navrhovaného strategického dokumentu významne negatívne neovplyvní horninové prostredie, 
reliéf, nerastné suroviny, nenavrhujú sa žiadne dobývacie priestory ani skládky odpadov. Vplyvy na 
horninové prostredie počas výstavby jednotlivých zámerov (napr. úniky ropných látok do podložia a pod.) je 
potrebné riešiť v podrobnejších stupňoch dokumentácie v zmysle stavebného zákona a príslušnej legislatívy 
Slovenskej Republiky.  
 
Pri návrhu ÚPN-O Záborie je rešpektované jedno potenciálne zosuvné územie na časti cesty III/2145, 
nenavrhuje sa na časti potenciálneho zosuvného územia žiadna rozvojová funkčná plocha. 
 
Názor posudzovateľa: pre zabezpečenie minimálneho vplyvu potencionálneho zosuvného územia na 
inžiniersku stavbu (existujúcu cestu III/2145) je vhodnosť a technológiu rekonštrukcie existujúcej cesty 
prispôsobiť výskytu potencionálnemu zosuvu (prípadne je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým 
posudkom vhodnosť riešenia rekonštrukcie inžinierskej stavby).   
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Vplyv na klimatické pomery 
Schválenie navrhovaného strategického dokumentu nebude mať významné priame vplyvy na klimatické 
pomery na vyššej úrovni okresu a kraja. Rozšírenie zastavaných plôch má vplyv na lokálnu klímu a 
mikroklímu.  
 
Pri eliminovaní nepriaznivých klimatických účinkov je potrebné rešpektovať národný dokument „Stratégia 
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“, ktorú spracovalo ministerstvo 
životného prostredia, 01/2014, v roku 2017 ju aktualizovalo. Časti národného dokumentu sú zapracované 
v záväznej časti ÚPN-O. 
 
Vplyvy na ovzdušie  
Návrh územného plánu nevyvoláva žiadne priame negatívne vplyvy na ovzdušie a ani sa v ňom nerieši 
umiestnenie nových stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia.  
Zdrojom znečistenia ovzdušia v riešenom území sú cesty III. triedy a zdrojom pachov je do určitej miery 
hospodársky Horný dvor. 
 
Názor posudzovateľa: Vplyv strategického dokumentu na ovzdušie je nepriamy, vytvára podmienky na 
rozvojové zámery obce, zvyšovaniu počtu obyvateľstva a dopravného sprístupnenia rozvojových lokalít 
a tým zvýšeniu znečistenia ovzdušia z dopravy. Pri dodržaní zásad a regulatívov v záväznej časti ÚPN-O 
a platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia, sa nepredpokladá výrazne negatívne zhoršenie ovzdušia 
v riešenom území. 
 
Vplyvy na vodné pomery v území 
Návrh územného plánu obce nevyvoláva priame významne negatívne vplyvy na vodné pomery územia, 
kvalitu povrchových a podzemných vôd. Rozvojové funkčné plochy v strategickom dokumente sú navrhnuté 
na odkanalizovanie verejnou kanalizáciou. Návrh územného plánu spôsobuje zvýšené nároky na zásoby 
pitnej vody.  
Časť katastrálneho územia obce patrí do významnej chránenej vodohospodárskej oblasti CHVO Veľká 
Fatra. Prevažná časť aj nové rozvojové plochy sa nenachádzajú v CHVO Veľká Fatra,  vo vodohospodárskej 
oblasti sa nachádza funkčná plocha PV 03 (Plochy poľnohospodárskej výroby - existujúce  
poľnohospodárske družstvo  "Horný dvor").  Subjekty, ktoré obhospodarujú poľnohospodársku pôdu alebo 
lesný pozemok alebo tí, ktorí prevádzkujú športoviská, ktoré sa nachádzajú v chránených 
vodohospodárskych oblastiach, sú povinní aplikovať prípravky na ochranu rastlín vhodné pre tieto oblasti.  
 
Odvádzanie dažďových vôd v rozvojových územiach bude riešené v súlade so „Stratégiou adaptácie SR na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy “. Protipovodňové plochy a stavby zaraďuje ÚPN-O Záborie medzi 
verejnoprospešné stavby. 
 
Názor posudzovateľa: Z ohľadom na to, že časť k.ú. je v chránenej vodohospodárskej oblasti CHVO Veľká 
Fatra je potrebné doplniť regulatív do záväznej ÚPN-O vyplývajúce zo zákona č 305/2018 o chránených 
oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Vplyv na pôdu 
V návrhu ÚPN-O  spracovateľ strategického dokumentu definuje predpokladaný záber  poľnohospodárskej 
pôdy o celkovej výmere 8,362 ha. V grafickej časti vo výkrese č. 6 v ÚPN-O  je znázornená chránená 
poľnohospodárska pôda. Len jedna lokalita (č. 13) sa nenachádza na chránenej pôde. Lesná pôda (lesné 
pozemky) nie je navrhnutým rozvojom obce dotknutá. 
 
Názor posudzovateľa: Kvalitná pôda ako hlavný výrobný zdroj pre poľnohospodárstvo a pre výrobu potravín 
pre obyvateľstvo  je nenahraditeľným faktorom v procese. Znižovanie výmery poľnohospodárskej pôdy nie je 
žiaduce. Zastavanie chránenej pôdy by sa malo uskutočňovať len vo výnimočných prípadoch a preto sa 
odporúča prehodnotiť a zdôvodniť rozsah predpokladaného záberu poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodárske využitie  záberu na chránenej pôde.  
 
Vplyv na krajinu 
Najväčšie nepriaznivé vplyvy na krajinu a to z hľadiska zmien súčasnej krajinnej štruktúry (funkčného a 
využitia a priestorového usporiadania), alebo z hľadiska zmien estetického vnímania – krajinného obrazu  sa 
prejavia v lokalitách s plánovanými zásahmi - stavebnou činnosťou a pod. Vplyv ÚPN-O  na súčasnú 
štruktúru  k. ú. Záborie, nastane tam kde sa plánuje rozvoj obce, nové miestne dopravné napojenia, tieto 
zmeny budú predstavovať premenu voľnej krajiny. Významnou stavbou v území je navrhovaná rýchlostná 
cesta R3, ktorá pozmení doterajší vzhľad krajiny. 
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Názor posudzovateľa: Významnejšie zmeny nastanú v krajinnom obraze obce pri realizácií stavieb 
a dopravného koridoru rýchlostnej cesty R3. Tento vplyv bude trvalý ale nevyhnutný z ohľadom na rozvoj 
nových funkčných plôch obce a rozvoja dopravnej infraštruktúry. 

 
Vplyv na chránené územia a ochranné pásma 
 
Chránené územia 
Osobitne chránené časti prírody a krajiny 
V zmysle ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa 
nenachádzajú chránené územie národnej zoznamu, ale zasahuje do riešeného územia  ochranné pásmo 
Národného parku Veľká Fatra. Na území ochranného pásma platia podmienky ochrany ustanovené 
zákonom č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, ktoré zodpovedajú druhému stupňu ochrany (podľa ods. 4 § 17 zákona č. 506/2013 
Z.z.) 
Lokality sústavy NATURA 2000 
riešené územie – k.ú. Záborie nie je súčasťou chráneného vtáčieho územia ani súčasťou územia 
európskeho významu preto sa nepredpokladá vplyv strategického dokumentu na sústavu NATURA 2000. 
Chránené stromy  
V obci Záborie sa nenachádzajú chránené stromy vedené v štátnom zozname chránených stromov, preto sa 
nepredpokladá vplyv strategického dokumentu na chránené stromy. 
 
Názor posudzovateľa: Za dodržania platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny a ostatných 
právnych predpisov na ochranu životného prostredia nebude mať strategický dokument zásadný vplyv na 
predmet ochrany chránených území, z dôvodu rozvoja obce mimo národné chránené územia a územia 
sústavy NATURA 2000. 
 
Ochranné pásma 
Ochranné pásma (ďalej len „OP“) sa zvyčajne vyčleňujú v okolí technických prvkov a v okolí niektorých 
chránených území s cieľom ochrany okolia pred ich nepriaznivými účinkami. Okrem pásiem hygienickej 
ochrany sa v okolí technických prvkov vyčleňujú tiež technické a bezpečnostné pásma, cieľom ktorých je 
ochrana technických objektov pred negatívnymi vplyvmi okolia. V okolí chránených prvkov prírody a krajiny 
platia ochranné pásma so stanoveným stupňom ochrany. Spoločnou črtou uvedených pásiem je limitujúci a 
obmedzujúci vzťah k rozvoju jednotlivých socioekonomických aktivít a z toho vyplývajúci obmedzujúci a 
limitujúci účinok využitia územia. 
Podstatná časť existujúcej zástavby a navrhovaných funkčných plôch sa nachádza v ochranných pásmach 
letiska Martin z čoho vyplývajú obmedzenia výstavby. V strategickom dokumente sú zahrnuté obmedzenia 
výstavby s ohľadom na ochranné pásma letiska Martin. 
 
Názor posudzovateľa: Ochranné pásma sú limitujúcim faktorom rozvoja niektorých foriem územia preto je 
potrebné v rozvojových lokalitách, v ktorých je súčasťou OP dodržiavať právne predpisy a rešpektovať OP.  
 
Vplyv na faunu, flóru, biotopy, migračné koridory živočíchov a územný systém ekologickej stability 
(ÚSES) 
 
V katastri obce Záborie nie sú detailne zmapované biotopy národného a európskeho biotopu ani výskyt 
chránených druhov fauny a flóry. Avšak je predpoklad, že chránené druhy a biotopy sa nachádzajú 
v riešenom území..  
 
Podľa Aktualizácie prvkov regionálneho ÚSES (R-ÚSES) okresu Martin (SAŽP, 2014) sa v riešenom území 
nachádzajú tieto prvky: 
UPN-O Záborie rešpektuje prvky R-ÚSES nachádzajúce sa v katastrálnom  území, ktorými sú : 

 regionálny biokoridor RBk 10 Trebostovo - Záborie, v k.ú. Záborie ho tvoria rôzne typy prvkov 
súčasnej krajinnej štruktúry od  intenzívne obhodpodárovanej ornej pôdy až po lesnú vegetáciu.  

 regionálny biokoridor RBk 16 ekotón Veľkej Fatry Sklabiňa –Blatnica, v k. ú. Záborie ho tvoria ho 
okraje lesnej vegetácie a trvalo trávnych porastov. 

 
Navrhnutý je miestny územný systém ekologickej stability: 

 2 biocentrá miestneho významu - MBc1 a MBc2  

 2  biokoridory miestneho významu - MBk1 a MBk2 

 1 interakčný prvok plošného rozsahu - IP1 
 
Podľa grafického zobrazenia prvkov ÚSES vo výkres č. 2 je RBk10 v dotyku a to konkrétne navrhovanou 
funkčnou plochou BI 08. Navrhované MBc1 a IP1 sú tiež v dotyku s rozvojovými plochami pre bývanie.  
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Pri realizácií rýchlostnej cesty R3 v k. ú  Záborie (vo výhľadovom období) dôjde k určitej migračnej bariére 
pre živočíchy. 
 
Názor posudzovateľa: Pri realizácii činností a stavieb podľa ÚPN-O mimo zastavaného územia obce na 
parcelách v katastri nehnuteľnosti registra „C“ vedených ako trvalo trávne porasty je nutné vyžiadať si 
stanovisko k územnému a stavebnému povoleniu od orgánu ochrany prírody, aby sa preveril výskyt biotopov 
národného a európskeho významu.  
Strategický dokument vytvára negatívny vplyv na Regionálny biokoridor RBk 10 v dokumentácií Regionálny 
ÚSES okresu Martin, ktorý bol schválený pod č. OU-MT-OSZP-2015/4395-Mu v Martine dňa 01. 07. 2015 
Okresným úradom Martin odbor starostlivosti o životné prostredie. Predmetný dokument je spracovaný 
v mierke 1 : 50 000 a má v predmetnom území (východne od zastavaného územia obce) šírku cca 230 m. 
Pri transformácií RBk 10 do mierky územného plánu 1:5000 zasahuje aj do súčasne zastavaného územia 
obce, čo je pre rozvoj obce a funkčnosť RBK 10 nežiaduce. Východne od plochy BI 08 je existujúci ovocný 
sad (plocha ZS 02), ktorý je čiastočne oplotený a vytvára bariéru pre funkčnosť RBK 10. V prípade dostavby 
plotu v ploche ZS 02 ďalšou zástavbou a výstavbou plotov na ploche BI 08  vznikne bariéra pre migrujúce 
živočíchy a zníži sa funkčnosť RBK 10, vzniká urbanistický tlak na funkčnosť RBK 10. V prípade 
zrealizovania výstavby na celej ploche BI 08 a oplotenia na ploche ZS 02 sa zúži priestor koridoru RBK 10 
medzi ZS 02 a existujúcim areálom poľnohospodárskej výroby na cca 119 m čo predstavuje približne 
polovicu s existujúceho RBK 10 zakresleného v Regionálnom ÚSES okresu Martin. Preto pre zachovaniu 
funkčnosti RBK 10 je žiaduce ponechať od západného oplotenia sadu - plochy ZS 02 30 m nezastavaného 
pásu, ktorý zabezpečí minimálnu funkčnosť RBK 10 smerom k o obce a navrhovanej zástavbe na funkčnej 
ploche BI 08.  
 
Vplyv na kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská 
 
Je predpoklad, že v k. ú. obce sa nachádzajú doteraz neznáme archeologické náleziská, ktoré môžu byť 
dotknuté navrhovanými činnosťami, ku ktorým sa bude vyjadrovať príslušný orgán ochrany. 
Územnoplánovacia dokumentácia obce vytvára predpoklady pre ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva 
v návrhu záväznej časti riešenia. 
 
Názor posudzovateľa: Je potrebné plne rešpektovať kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská 
v katastri obce a postupovať podľa platnej legislatívy na úseku ochrany pamiatok.  
 
Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality 
Nepredpokladá sa vplyv, v riešenom území sa nenachádzajú známe geologické lokality a paleontologické 
náleziská. 
 

Vplyvy presahujúce štátne hranice 

Navrhovaný strategický dokument v súčasnosti nemá významné cezhraničné vplyvy.  
 
Iné vplyvy 
Spracovateľovi posudku nie sú v súčasnosti známe.  

D. POUŽITÉ METÓDY HODNOTENIA A ÚPLNOSŤ VSTUPNÝCH INFORMÁCIÍ 

Správa o hodnotení strategického dokumentu vychádza z Návrhu strategického dokumentu (Návrh 
územného plánu obce), ktorý vychádza z požiadaviek na rozvoj územia a z prieskumov a rozborov územia 
obce a zadania pre územný plán obce a platných právnych predpisov, nadradených dokumentov, a ďalších 
koncepcií a stratégií viažucich sa k riešenému územiu. Riešitelia strategického dokumentu pracovali s 
dátami v textovej a grafickej podobe, využívali odborné stanoviská a ďalšie odborné publikácie, informačné 
zdroje publikované na internete, ako aj právne predpisy a metodické pokyny. 
 
V správe o hodnotení bolo hodnotenie vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie 
vykonané hlavne opisnou formou, a pomocou hodnotenia kritérií predpokladaných vplyvov na jednotlivé 
zložky životného prostredia.  Vplyvy boli slovne vyhodnotené a opísané v jednotlivých podkapitolách 
a klasifikované. Posúdenie varietného riešenia s nulovým variantom bolo na základe vyhodnotenia vplyvu 
jednotlivých zložiek ŽP, kde boli vyhodnotené vplyvy na (obyvateľstvo a jeho aktivity, prírodné prostredie a 
krajinu).  

Vstupné informácie 

a) Základné zdroje údajov: 
 Návrh Územného plánu obce Záborie. 
 Prieskumy a rozbory pre územný plán obce Záborie. 
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b) Záväzné zdroje údajov: 
 Koncepcia územného rozvoja Slovenska (MŽP SR, 2001), 
 Nadradená územnoplánovacia dokumentácia /Územný plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC) 

ÚPN VÚC Žilinského kraja, v znení zmien a doplnkov 1-5/. 
 

c) Ostatné zdroje údajov: 
 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Martin, 
 Stanoviská dotknutých orgánov, odborných organizácií k ÚPN-O  Záborie, 
 MŽP SR, 2014: Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, schválená Uznesením 

vlády SR č.148/2014, 26.03.2014  
 MŽP SR, 2017: Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia 2017, 

122 s. 
 VÚPÚ, 2013: Bonitované pôdno-ekologické jednotky – BPEJ. In: Pôdny portál, informačný systém 

pre verejnosť, Bratislava. 
 Platné právne predpisy v oblasti stavebného zákona, zložiek ochrany zdravia, životného prostredia a 

ochrany prírody a krajiny, 
 Internetové zdroje: www.geoportal.sk, https://zbgis.skgeodesy.sk, www.air.sk/neis.php, 

www.slopna.sk, www.enviroportal.sk, www.geology.sk, www.meteoblue.com, www.podnemapy.sk, 
www.sazp.sk, www.sopsr.sk, www.statistics.sk, www.upsvr.gov.sk, www.biomonitoring.sk 
 

E. VARIANTY RIEŠENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

Strategický dokument - Návrh  územného plánu sa vypracováva v jednom variante   a v rámci správy o 
hodnotení sa porovnáva s nulovým variantom, t.j. so stavom, v ktorom sa obec nachádza v súčasnosti za 
predpokladu, že sa návrh územného plánu nebude realizovať. 
 
(poznámka: v súlade s § 22 stavebného zákona sa vypracúva Návrh, lebo obec Záborie má menej ako 2000 obyvateľov 
a nespracúva sa koncept - dvoj variantné riešenie územného plánu. Správa o hodnotení sa v tomto prípade vypracuje v 
etape návrhu územného plánu obce podľa § 22 stavebného zákona. Návrh riešenia sa posúdi v jednom variante s 
uvedením odôvodnenia optimálneho variantu v správe o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie a porovná sa s 
nulovým variantom, t.j. nerozvojovým návrhom územného plánu obce). 

 
Nulový variant 

Nulový variant (variant „0“) predstavuje súčasný stav využívania riešeného územ ia – v rozsahu dnešného 
zastavaného územia obce Záborie bez navrhovaných rozvojových funkčných plôch, čo predstavuje 
nekoncepčný rozvoj obce.  
 
Variant  (jeden) „Návrh ÚPN-O “ 
Variant predstavuje samotný návrh riešenia – variant „1“ (návrhový variant). Za predpokladu realizácie 
návrhov obsiahnutých v územnoplánovacej dokumentácii budú eliminované existujúce alebo potenciálne 
environmentálne problémy, čím sa znížia negatívne vplyvy na životné prostredie obce, jej obyvateľov, ako aj 
na prírodné prostredie. Navrhované riešenie počíta s vyváženým rozvojom územia. Prispieva k zachovaniu 
scenérie krajiny a kompozično-estetických charakteristík pôvodnej urbanistickej štruktúry. 

 
V hodnotenej ÚPD sa prevažná časť zastavaného územia aj nových rozvojových plôch zaraďuje do 
obytného územia. Na bývanie sa navrhujú plochy najmä v nadväznosti na zastavané územie. 
 
Návrh územného plánu obce Záborie navrhuje odstránenie deficitov dopravnej a technickej infraštruktúry, čo 
je predpokladom ochrany životného prostredia a je faktorom atraktívnosti obce pre rôzne cieľové skupiny 
(obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov). Navrhuje sa napojenie nových rozvojových plôch na inžinierske 
siete, vybudovanie nových miestnych komunikácií a chodníkov. 

 
Riešenie navrhovaného variantu rešpektuje limity prírodného charakteru – topografické pomery, vodné toky, 
biotu. Taktiež rešpektuje nadradené dopravné a technické  vybavenie ich ochranné pásma ako aj ochranné 
pásmo Národného parku Veľká Fatra. 

 
Porovnanie variantov  
V porovnaní s nulovým variantom sa v navrhovanom variante predpokladá vyššia intenzita rozvoja v  
lokalitách, preto môže byť pôsobenie niektorých vplyvov spojených s novou výstavbou výraznejší. Nulový 
variant však nerieši odstránenie existujúcich deficitov a environmentálnych problémov. Predpokladané 
vplyvy vyplývajúce z hodnotenej územnoplánovacej dokumentácie, spolu s opatreniami na elimináciu týchto 
vplyvov, nevytvárajú takú antropogénnu záťaž v území, ktorá by negatívne ovplyvnila životné prostredie. 
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Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu 
Strategický dokument - územný plán obce Záborie je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti 
o životné prostredie riešeného územia. Jeho dôležitejším výstupom je grafická a záväzná časť, v ktorej sa 
schvaľujú zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia. Stanovujú sa 
opatrenia v území, podmienky využívania územia a umiestňovania verejnoprospešných stavieb. 

F.  NÁVRH OPATRENÍ A PODMIENOK NA VYLÚČENIE ALEBO ZNÍŽENIE 
NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

 
F1. Ako spracovateľ odborného posudku (posudzovateľ) navrhujem doplniť opatrenia 
a podmienky na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu 
na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ktoré v navrhovanom strategickom 
dokumente treba zohľadniť a zapracovať. 

a) Prehodnotiť a znížiť predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, 
z ohľadom na výskyt chránenej pôdy. Preferovať výstavbu na zatrávnených plochách (v súčasnosti 
reálne využívaných ako trvalo trávne porasty). Jedná sa hlavne o lokality č. 1, 3, 4, 6, 9, 20 zobrazené 
vo výkrese č. 6. 

b) Navrhnúť plochy izolačnej zelene (v šírke aspoň 20 m) južne od funkčnej plochy ZU 01 a cesty III. 
triedy. 

c) Navrhnúť plochy izolačnej zelene (v šírke aspoň 10 m) východne od PV 01, prípadne vylúčiť celú 
lokalitu BI 04, ktorá je v kontakte s funkčnou plochou PV 01. 

d) Ponechať nezastavané územie západné od plochy ZS 02 v šírke aspoň 30 m, tak aby sa zabezpečila 
dostatočná funkčnosť regionálneho biokoridoru RBk10 Trebostovo Záborie západne od plochy ZS 02.   

e) Doplniť do grafickej časti odkanalizovanie navrhovaných funkčných plôch (napr. v rozvojovej lokalite č. 
BI 03, BI 04 a iné), prípadne ak nie je efektívne odkanalizovanie, navrhnúť malú ČOV pre toto územie, 
tak aby sa v dostatočnej miere zabezpečilo čistenie odpadových vôd a nedošlo k znečisťovaniu 
povrchových a podzemných vôd v území). 

f) Pri realizácii činností a stavieb podľa ÚPN-O mimo zastavaného územia obce na parcelách v katastri 
nehnuteľnosti registra „C“ vedených ako trvalo trávne porasty je nutné vyžiadať si stanovisko k 
územnému a stavebnému povoleniu od orgánu ochrany prírody, aby sa preveril výskyt biotopov 
národného a európskeho významu. 

g) Pre zabezpečenie minimálneho vplyvu potencionálneho zosuvného územia na inžiniersku stavbu 
(existujúcu cestu III/2145) sa vhodnosť a technológia rekonštrukcie existujúcej cesty musí prispôsobiť 
potencionálnemu zosuvu (prípadne je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým posudkom 
vhodnosť riešenia rekonštrukcie inžinierskej stavby).   

h) Doplniť regulatívy do záväznej ÚPN-O vyplývajúce zo zákona č 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach 
prirodzenej akumulácie vôd  a o zmene a doplnení niektorých zákonov /Chránenej vodohospodárskej 
oblasti Veľká Fatra/: 
Subjekty, ktoré obhospodarujú poľnohospodársku pôdu alebo lesný pozemok alebo tí, ktorí prevádzkujú 
športoviská, ktoré sa nachádzajú v chránených vodohospodárskych oblastiach, sú povinní správať sa 
tak, aby pri prípadnom aplikovaní prípravkov používali prípravky na ochranu rastlín vhodné pre tieto 
oblasti.  

i) Všeobecné odporúčania na doplnenie regulatívov v záväznej časti: 
1. v prípade splnenia limitov (v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov) pre 
konkrétne rozvojové projekty v obci realizovať posudzovanie vplyvov na životné prostredie v súlade so 
zákonom o posudzovaní vplyvov na ŽP tak, aby bola dodržaná optimalizácia zvolených riešení a ich 
lokalizácie, 
2. projekty výsadby drevinnej vegetácie mimo zastavené územie realizovať primárne výsadbou 
pôvodných, domácich, miestne sa vyskytujúcich a stanovištným podmienkam vyhovujúcich druhov 
drevín, 
3. monitorovanie výskytu inváznych druhov rastlín a zabrániť rozširovaniu inváznych druhov rastlín,  
4. rešpektovať existujúcu verejnú zeleň, najmä vzrastlé dreviny v zastavanom území obce, 
5. preferovať pri realizácií urbanistického rozvoja v existujúcom a navrhovanom urbanizovanom území 
opatrenia na zníženie svetelného znečistenia a nevytvárať nadmerný svetelné znečistenie. 
6. podporiť zachovanie významných krajinných prvkov s vodozádržnou funkciou, krajinným prvkom sa 
rozumie časť územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo prispieva k jej ekologickej 
stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast, mokraď, vodný tok, aleja, remíza. 
7.  rešpektovať legislatívu o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd (v súčasnosti zákon č. 
305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov). 
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j) Iné odporúčania formálneho charakteru na dopracovanie strategického dokumentu: 
- v legende vo výkrese č. 2 a 3 preradiť regionálny biokoridor RBk10 do stĺpca stav a tiež ochranné 
pásmo NP Veľká Fatra.  

 

F2. Opatrenia vyplývajúce so stanovísk dotknutých orgánov a verejného prerokovania 
 
Opatrenia (pripomienky) vydané k  strategickému dokumentu od dotknutých orgánov v rámci prerokovania 
správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie v dopracovaní strategického dokumentu primerane 
zohľadniť v dopracovaní strategického dokumentu: 

 
a) Obstarávateľ strategického dokumentu (obec Záborie) ma uskutočniť dopracovanie ÚPN O Záborie 

podľa stanoviska Dopravného úradu č. 23639/2019/ROP-002-N/56493 zo dňa 11.12.2019 a zaslať na 
vyjadrenie Dopravnému úradu, prípadne postupovať v zmysle ustanovení § 22 ods. (7) stavebného 
zákona. 

b) Prehodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy, prehodnotenie uskutočniť v zmysle ustanovení § 22 
ods. (7) stavebného zákona s Okresný úradom Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový 
referát. 

c) Riešené lokality budú zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu a splaškové odpadové vody z 
uvedených lokalít budú likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi (vodotesné žumpy) a po 
vybudovaní kanalizácie v obci budú odvedené verejnou kanalizáciou na ČOV vo Vrútkach, 

d) Vody z povrchového odtoku v riešených lokalitách budú prednostne odvedené do vsaku, v prípade 
potreby prečistené na čistiacich zariadeniach, 

e) Neumiestňovať stavby na pobrežné pozemky vodných tokov, v zmysle § 49 vodného zákona pobrežný 
pozemok pri vodohospodársky významnom vodnom toku je do 10 m a pri drobnom vodnom toku do 5 m 
od brehovej čiary, rešpektovať vyjadrenie správcu toku a rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z mapy 
povodňového ohrozenia a rizika, 

f) Dodržať ochranné pásma vodných stavieb v dotknutom území, 
g) V riešenom území rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov, 
h) Rešpektovať ustanovenia zákona č. 305/2018 Z.z. ochránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z neho vyplývajúce obmedzenia, 
i) Individuálnu bytovú výstavbu alebo priemyselné zóny v územiach na to určených povoliť až po 

vybudovaní inžinierskych sietí (verejný vodovod, verejná splašková kanalizácia a v prípade potreby 
dažďová kanalizácia) z dôvodu zabezpečenia všestrannej ochrany vôd a vytvorenia podmienok pre 
trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov, 

j) V prípade návrhu nových činností, rozvoja bývania (nové lokality IBV a HBV) alebo nových 
priemyselných zón zaviazať investora, aby vyhodnotil vplyv predmetnej činnosti na vodný režim, 
analyzoval vodohospodárske pomery územia vrátane nadväzujúcich susedných plôch mimo 
zastavaných území, ktoré ich môžu výrazne ovplyvňovať, 

k) V zmysle §15 ods.8 vodného zákona žiadame pri spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie 
vychádzať z Vodného plánu Slovenska. 

l) Akceptovať a rešpektovať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a súvisiacich vykonávacích 
predpisov - platnej legislatívy v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a verejného 
zdravotníctva. 

 
F3 Navrhované opatrenia, relevantných z hľadiska životného prostredia, zachovania 
kultúrno-historických hodnôt a zdravia obyvateľstva, ktoré sú súčasťou záväzných 
regulatívov Návrhu ÚPN-O. 
 
Ďalšie opatrenia na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov a kompenzáciu vplyvov činnosti a 
stavieb sú súčasťou záväzných regulatívov navrhovaného Územného plánu obce Záborie. Z pohľadu 
posúdenia územného plánu obce a jeho vplyvov na životné prostredie je možné tieto opatrenia považovať za 
primerané a ich dodržaním je predpoklad, že nedôjde k zásadnému poškodeniu životného prostredia a 
zdravia obyvateľov za dodržania uvádzaných záväzných regulatívov. 
 
Regulatívy urbanistické  
  
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia pre funkčné a priestorovo 
homogénne jednotky 
a) rešpektovať základné funkčné členenie územia v súlade s výkresom č.2-Komplexný výkres priestorového 

usporiadania a funkčného využitia územia - katastrálne územie, s vyznačenou záväznou časťou riešenia 
a VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny v M 1:10 000, č.3-Komplexný výkres priestorového 
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usporiadania a funkčného využitia územia – zastavané územie, s vyznačenou záväznou časťou riešenia 
a VPS v M 1:2 000, 

b) za hlavnú pozdĺžnu kompozičnú os sídelnej štruktúry je treba považovať existujúcu urbanistickú štruktúru 
okolo cesty III. triedy III/2151, 

c) hlavnou priečnou kompozičnou osou sídla bude priestor okolo severojužnej miestnej komunikácie, 
vedúcej od križovatky s cestou III/2151 do doliny Sklabinského potoka, 

d) za hlavný ťažiskový priestor obce je treba považovať priestor od polyfunkčnej budovy kultúrneho domu s 
obecným úradom, so zapojením priestoru okolo križovatky cesty III/2151 s miestnou komunikáciou 
(vedúcou na sever do doliny Sklabinského potoka) a pokračovaním okolo cesty III. triedy, s ukončením 
plochou izolačnej zelene s detským ihriskom na západnej strane, 

e) rešpektovať stanovené funkcie pre jednotlivé bloky zástavby – hlavná funkcia je prvoradá a určujúca, 
doplnkové funkcie sú prípustné v rozsahu, ktorý neobmedzuje hlavnú funkciu,  

f) základným charakteristickým prvkom obce naďalej zostane drobná zástavba solitérnych rodinných domov 
i občianskej vybavenosti; nová zástavba by mala rešpektovať prostredie a okolitú zástavbu, používať 
tvaroslovné prvky regionálnej architektúry, zároveň by mala mať súčasný architektonický výraz, 

g) v architektonickom riešení nepoužívať cudzie regionálne prvky, 
h) v rámci formovania, resp. dopĺňania urbanistickej štruktúry v starej zástavbe je potrebné vychádzať z 

pôvodného charakteru zástavby a zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru, 
i) podiel zastavaných a spevnených plôch pri obytnom území nesmie prekročiť 50 % z celkovej výmery 

pozemkov rodinných domov, pri OV, športe a zmiešanom území 60% z celkovej výmery jednotlivých 
pozemkov, pri plochách výroby, výrobných a nevýrobných služieb platí obmedzenie max. 70% 
zastavanosti areálu, či pozemku, 

j) zamedziť rozptýlenej obytnej zástavbe, vo voľnej krajine nevytvárať izolované urbanistické celky 
k) na vyvýšených, pohľadovo exponovaných polohách je potrebné zabezpečiť nenarušenie súčasnej 

sídelnej štruktúry nevhodnou schématickou zástavbou, 
l) zachovať prírodné hodnoty územia a zveľadiť krajinu okolo obce, 
m) rozvoj obce zamerať na rozvoj obytnej funkcie pri zachovaní poľnohospodárskej výroby, 
n) rozvoj plôch verejnej zelene smerovať do navrhovaných ťažiskových polôh obce - do polôh okolo budov 

existujúcej a navrhovanej občianskej vybavenosti, ako aj pozdĺž vodných tokov, v rámci existujúceho a 
navrhovaného rozšírenia cintorína v blízkosti k. ú. Dražkovce, navrhovaného areálu výrobných a 
nevýrobných služieb (izolačná zeleň - z dôvodu zlepšenia životného prostredia), plôch športovej 
vybavenosti - pri navrhovaní novej výsadby verejnej zelene používať domáce (autochtónne) druhy drevín, 

o) na plochách, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť podrobnejšiu ÚPD, resp. ÚPP (ÚPN-Z, UŠ), 
výstavbu povoľovať až po ich schválení, 

p) pri osadzovaní stavieb (odstupy od hraníc pozemkov) rešpektovať ustanovenia platného stavebného 
zákona a platnej vyhlášky o všeobecných technických podmienkach na výstavbu, 

q) pri stavebnej činnosti rešpektovať platnú vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

r) v celom katastrálnom území rešpektovať požiadavky a obmedzenia vyplývajúce z platného zákona o 
ochrane prírody a krajiny, 

s) rešpektovať platný zákon a súvisiace právne úpravy v oblasti ochrany a podpory a rozvoja verejného 
zdravia a zdravotníctva, 

t) výstavbu objektov, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, v zmysle platného 
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, povoľovať až po dodržaní podmienok, vyplývajúcich 
z posúdenia, 

u) pre celé vymedzené katastrálne územie platia všeobecne prípustné, obmedzujúce a vylučujúce 
podmienky (regulatívy) uvedené v čl. C.2 a pre čiastkovo vymedzené funkčné a priestorovo homogénne 
jednotky platia stanovené podrobnejšie prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky jednotlivých 
plôch uvedené v čl. C.2.1. 

 
Všeobecné regulatívy platné pre celé katastrálne územie obce : 
a) obytné  územie zahŕňa existujúce a navrhované plochy bývania, vrátane občianskej vybavenosti, zelene, 

komunikácií a technickej infraštruktúry zabezpečujúcej jeho obsluhu, 
b) v rámci obytného územia sa pripúšťa umiestňovanie neprevládajúcej doplnkovej občianskej vybavenosti, 

nevýrobných služieb, rekreačných a športových plôch a objektov, pri dodržaní podmienok príslušnej 
legislatívy, vrátane noriem a predpisov, či hygienického obmedzovania okolitej výstavby, 

c) novonavrhovanú obytnú výstavbu umiestňovať na plochách navrhovaných v ÚPN, s uprednostnením 
umiestnenia v súčasnom zastavanom území obce,  

d) v rámci z. ú. rešpektovať charakter a mierku pôvodnej zástavby, 
e) navrhovaná obytná výstavba – vo forme IBV -  bude nadväzovať na existujúcu, s dôrazom na 

skompaktnenie urbanistickej štruktúry; v rámci obytného územia je prípustná dostavba prieluk pri 
rešpektovaní pôvodnej zástavby, 
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f) v rámci jednotlivých parciel RD sa pripúšťa výstavba doplnkových stavieb (hospodárske, technické, 
obslužné, rekreačné, ap.) účely, ktoré je neprípustné umiestniť na stavebnú čiaru, 

g) pri umiestňovaní jednotlivých stavieb (hlavne obytných) rešpektovať všeobecne platné požiadavky na 
ochranu pred hlukom, vibráciami, prašnosťou, emisiami, pachovými zložkami, fugitívnymi emisiami....tak, 
aby ich umiestňovanie bolo vždy v súlade s platnými požiadavkami na životné prostredie, kvalitu a 
pohodu bývania v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a verejného zdravotníctva, 

h) spôsob zástavby musí umožniť dobré prevetranie, preslnenie a presvetlenie, vhodné dopravné riešenie a 
pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, v obytnom území je neprípustné 
umiestňovať výrobné zariadenia a výrobné prevádzky, služby v obytnom území umiestňovať zásadne len 
tie, ktoré majú charakter osobných služieb, ktoré svojimi  vplyvmi v žiadnom prípade neohrozia zdravé 
bývanie a pohodu bývania, 

i) v rámci obytného územia sa pripúšťa chov drobných hospodárskych zvierat pri dodržaní hygienických 
podmienok a všeobecne platných noriem, 

j) v obytnom území nie je prípustný veľkochov hospodárskych zvierat a je vylúčený chov kožušinových 
zvierat  

k) v území zabezpečiť podmienky na upevňovanie zdravia zriaďovaním zelene, výstavbou zariadení na 
pohybovú aktivitu, rekreáciu a oddych, 

l) v obytnom území nie je prípustné zriadiť žiadne závadné výrobné  a iné prevádzky, služby  a funkcie, 
ktoré budú mať negatívny vplyv na kvalitu bývania a zaťažovali by využívanie územia, najmä aktivitami 
produkujúcimi nadmerný hluk, zápach, prašnosť a ktoré by si vyžadovali pravidelnú alebo aj občasnú 
dopravnú obsluhu nákladnou dopravou nad 12 t alebo funkcie spôsobujúce estetické závady v území, 

m) v k. ú. obce dobudovať sieť cyklistických, bežeckých, peších príp. multifunkčných trás, prepojených do 
susedných k. ú., 

n) v časti poľnohospodárskej krajiny, na ploche lúk a pasienkov a pozdĺž miestnych tokov vytvoriť 
nenáročné vychádzkové trasy, s možnosťou umiestnenia oddychových miest, využiť existujúce poľné 
cesty, nenarušiť existujúce chránené lokality a biotopy, 

o) vytvárať a upravovať lyžiarske bežecké trate vo voľnej krajine, ktoré sú totožné s navrhovanými 
multifunkčnými vychádzkovými trasami pre letnú sezónu, popr. s cyklistickými trasami. 
 

Ochrana územia pred povodňami 
a) v záujme zabezpečenia ochrany pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade s platným 

zákonom o ochrane pred povodňami, 
b) stavby osadzované v blízkosti vodných tokov osádzať s úrovňou suterénu min. 0,5 m nad rastlým 

terénom, bez budovania pivničných priestorov, 
c) vykonať opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, 
d) nepoužívať pri ťažbách v lesoch ťažké ťažobné mechanizmy (vytvárajú hlboké koľaje urýchľujúce odtok 

dažďovej vody z krajiny), 
e) vrátiť sa k jemnejším spôsobom obhospodarovania, nepovoľovať budovanie ďalších lesných ciest odľahlé 

časti lesov by mali zostať ako prvky, ktoré stabilizujú vodný režim v lese, 
f) neregulovať vodné toky v lesoch a nerúbať les v okolí vodných tokov, 
g) je potrebné zamedziť orbám až na hranicu vodných tokov – stanoviť pás ktorý by ostal ako TTP alebo 

brehový porast, 
h) je nevyhnutne realizovať organizačné, agrotechnické, biologické a technické opatrenia na obmedzenie 

splavovania humusového horizontu z poľnohospodárskej a lesnej pôdy náchylnej k vodnej erózii a to 
nielen z dôvodu ochrany pred povodňami, 

i) realizovať opatrenia v lesoch aj mimo lesov podporujúce prirodzenú akumuláciu vody, 
j) zabezpečiť ochranu obytného územia pred záplavami na potokoch pravidelnou údržbou a čistením  korýt 

vodných tokov, 
k) realizovať ekostabilizačný prvok - zasakovací pás (PO 01) proti vodnej erózii na svahu nad obcou. 
 

Zásady zachovania kultúrnohistorických hodnôt 
a) v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (10 m od NKP, od hranice pozemku) a pri obnove 

uvedenej národnej kultúrnej pamiatky je nevyhnutné rešpektovať platné ustanovenia pamiatkového 
zákona; pred začatím obnovy je vlastník NKP povinný predložiť KPÚ žiadosť o vydanie rozhodnutia o 
zámere obnovy 

b) pri územných a stavebných konaniach akejkoľvek stavby, pri ktorej sa predpokladá zásah do terénu 
(zakladanie stavieb všetkého druhu, líniové podzemné vedenia, komunikácie, hrubé terénne úpravy, 
rekultivácie, ap.) je nevyhnutné, aby bol oslovený Krajský pamiatkový úrad Žilina, ktorého záväzné 
stanovisko bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V 
opodstatnených prípadoch - predovšetkým na vyznačenom území archeologického potenciálu Krajský 
pamiatkový úrad Žilina stanoví požiadavku na zabezpečenie archeologického výskumu, 
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c) pri zemných prácach v rámci stavebnej činnosti môže dôjsť k narušeniu doteraz neznámej archeologickej 
lokality a zisteniu ďalších archeologických nálezov. Z toho dôvodu je povinnosťou investora prípadný 
archeologický nález ohlásiť podľa platného zákona o ochrane pamiatkového fondu a platného zákona o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku Krajskému pamiatkovému úradu, 

d) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas doby stavby musí nálezca alebo 
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ; do doby obhliadky KPÚ je nálezca 
povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchran nálezu, najmä ho zabezpečiť proti poškodeniu, 
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s KPÚ; 
archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí len 
oprávnená osoba metódami archeologického výskumu, 

e) rešpektovať a zachovať pamätihodnosti, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu, ale majú pre obec miestnu historickú hodnotu a dokumentujú historický vývoj obce. Na ich ochranu 
navrhujeme vytvoriť Evidenciu pamätihodností obce. Do Evidencie pamätihodností obce navrhujeme 
zaradiť pamätnú izbu Jonáša Záborského 

 
Zásady ochrany prírody a tvorby krajiny 
a) pri hospodárskej a rekreačnej činnosti rešpektovať platný zákon o ochrane prírody a krajiny (v súčasnosti 

zákon č. 543/2002 Z. z.  v znení neskorších predpisov) 
b) rešpektovať prvky ÚSES (ÚPN VÚC Žilinského kraja v znení ZaD) a prvky aktuálneho RÚSES okresu 

Martin: 
1) Biokoridor regionálneho významu územie RBk9 Trebostovo - Záborie (terestrický) 
c) rešpektovať navrhované prvky miestneho významu (MÚSES) v súlade s výkresom č.2 - Komplexný 

výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - katastrálne územie, s vyznačenou 
záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, 
vrátane prvkov územného systému ekologickej stability 
A)   Navrhované biocentrá miestneho významu 
1) Biocentrum miestneho významu MBc1 
2) Biocentrum miestneho významu MBc2 
B)   Navrhované biokoridory 

1) Biokoridor miestneho významu MBk1 (terestricko-hydrický) - Sklabinský potok 
2) Biokoridor miestneho významu MBk2 (terstrický) - pás lesa 

C)    Navrhované interakčné prvky 
1) Interakčný prvok IP1: svah pri cintoríne v obci Dražkovce nadväzuje na navrhované biocentrum MBc1. 
e) zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami a vylúčiť   

všetky aktivity ohrozujúce prirodzený vývoj  
f) dotvoriť hydrické biokoridory vymedzením vsakovacích zatrávnených pásov pozdĺž porastov, 

zabezpečením kontinuálnych viacetážových porastov pozdĺž tokov, obmedzením stavebnej činnosti 
v priestore biokoridorov 

g) dotvoriť zeleň v poľnohospodárskej krajine, výrobných areáloch 
h) rekultivovať plochy, ktoré sú devastované drobnými skládkami odpadov 

 
Starostlivosť o životné prostredie 

a) rešpektovať opatrenia vyplývajúce z  národného dokumentu „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“, a jej aktualizácie: 

1) Opatrenia proti častejším a intenzívnejším vlnám horúčav 

 zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov  v sídle, 

 zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napr. vhodnou orientáciou 
stavby k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, tienením transparentných výplní, 

 podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre, 

 zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v sídlach, 

 zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam, 

 vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej 
krajiny, 

2) Opatrenia proti častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric 

 zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa alebo spoločenstiev drevín v extraviláne, 

 zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie, 

 zabezpečiť dostatočný odstup stromovej vegetácie od elektrických vedení, 

3) Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha 

 podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody, 

 podporovať a zabezpečovať zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných 
vodných zdrojov,  
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4) Opatrenia proti častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok 

 zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, 
navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu, 

 zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej 
pokrývky, s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne obce a minimalizovaním podielu 
nepriepustných povrchov na urbanizovaných plochách v intraviláne, 

 zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd 
v sídle,  

 zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí, 

 usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení, 

 zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy. 

 5)   Opatrenia voči zvýšenému počtu tropických dní a častejšiemu výskytu vĺn horúčav 

 koncipovať  urbanistickú štruktúru sídla tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu; vytvárať  a 
podporovať vhodnú mikroklímu pre chodcov, cyklistov v meste, 

 zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napr. vhodnou orientáciou 
stavby k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, využívaním svetlých farieb a odrazových povrchov na 
budovách, 

 vytvárať trvalé resp. dočasné prvky tienenia na verejných priestranstvách  a budovách, 

 zabezpečiť ochladzovanie interiérov budov, 

 zabezpečiť, aby dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra boli prispôsobené 
klimatickým podmienkam, 

 zvyšovať podiel vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest, 

 zabezpečiť revitalizáciu, ochranu a starostlivosť o zeleň v sídlach, 

 vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do priľahlej krajiny; podporiť zriadenie 
sídelných lesoparkov, 

 zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability drevín; prispôsobiť výber drevín 
pre výsadbu klimatickým podmienkam, pri voľbe druhov uprednostňovať pôvodné a nealergénne druhy 
pred inváznymi, 

 podporovať vertikálne zazelenenie a zvýšiť podiel zelených striech a fasád, 

 zachovať a zvyšovať podiel vegetácie v okolí dopravných komunikácií, 

 zabezpečiť starostlivosť, údržbu a budovanie vodných plôch,  

 zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v zastavanom území aj mimo 
zastavaného územia obce. 

6)  Opatrenia voči extrémnym poveternostným situáciám (búrky, víchrice, tornáda) 

 zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napr. ochranou a výsadbou 
vetrolamov a živých plotov, 

 zabezpečiť a podporovať výsadbu spoločenstiev drevín  a aplikáciu prenosných zábran v územiach mimo 
z. ú. sídiel pre zníženie intenzity víchric a silných vetrov. 

7)  Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha 

 zabezpečiť udržateľné hospodárenie s vodou v sídlach, 

 podporovať a zabezpečiť zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných vodných 
zdrojov, 

 zabezpečiť a podporovať zvýšené využívanie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry 
krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov, 

 minimalizovať podiel nepriepustných povrchov a nevytvárať nové nepriepustné plochy na antropogénne 
ovplyvnených pôdach v urbanizovanom území sídla, 

 podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody, 

 zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržovanie  a infiltráciu dažďových vôd v 
sídlach, osobitne v zastavaných centrách sídiel, 

 zabezpečiť racionalizáciu využívania vody v budovách a využívanie odpadovej "sivej" vody, 

 zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach, 

 v menších obciach podporovať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd a koreňových čistiarní, 

 zabezpečiť starostlivosť, údržbu, revitalizáciu a budovanie vodných plôch a mokradí. 

8)  Opatrenia voči častejšiemu výskytu extrémnych úhrnov zrážok 

 zabezpečiť protipovodňovú ochranu sídiel, 

 zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, 
navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu, 

 zabezpečiť používanie  a plánovanie priepustných povrchov, ktoré zabezpečia prirodzený odtok vody a jej 
vsakovanie do pôdy, 

 zabezpečiť zadržiavanie strešnej vody, napr. strešnými alebo dažďovými záhradami, 
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 zabezpečiť budovanie dažďových záhrad, vsakovacích a retenčných zariadení, mikromokradí, 
depresných mokradí, 

 diverzifikácia odvádzania dažďovej vody (do prírodných alebo umelých povrchových recipientov, do 
kanalizácie iba v nevyhnutnom prípade), 

 zabezpečiť dostatočnú kapacitu prietoku kanalizačnej sústavy, 

 zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy, 
b) na zlepšenie kvality ovzdušia je potrebné: 
1) rešpektovať všetky legislatívne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia, 
2) podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych 

doplnkových zdrojov, 
3) realizovať navrhovanú plynofikáciu obce, 
4) zabezpečiť pravidelnú údržbu komunikácií, hlavne po zimnom období odstrániť zostatkový posypový 

materiál, 
5) komunikácie na území obce riešiť so spevneným, bezprašným povrchom, 
6) zabezpečiť kropenie ciest a vysušených depónií vyťaženého materiálu z hľadiska ochrany ovzdušia a 

vplyvu na zdravie obyvateľstva najmä v období zvlášť nepriaznivých podmienok (suchých a teplých 
dní).Zdravotné riziká sú pri emisiách tuhých znečisťujúcich látok do voľného ovzdušia v danej lokalite pri 
dodržaní technologických postupov krátkodobo prípustné, 

c) pre zabezpečenie ochrany povrchových a podzemných vôd je potrebné : 
1) rešpektovať ochranu vôd vyplývajúcu z platného zákona o vodách, 
2) vybudovať splaškovú kanalizáciu,  
3) voliť vhodné formy obhospodarovania poľnohospodárskych pozemkov – orba po vrstevnici a pod.  
4) obmedziť plošné znečistenie t.j. vykonať opatrenia na zmenšovanie vodnej erózie na poľnohospodárskej 

pôde, obmedzovať hnojenia priemyselnými hnojivami a používanie pesticídov 
5) sanovať plochy postihnuté preháňaním hospodárskych zvierat, 
6) pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov sa zabezpečuje na poľnohospodársky 

využívaných územiach vykonaním potrebných opatrení pri skladovaní, manipulácii a aplikácii hnojív a 
vhodnými spôsobmi obrábania pôdy, 

d) zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie korýt vodných tokov v obci, 
e) na území pobrežných pozemkov vodných tokov nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena 

reliéfu ťažbou, navážkami, manipuláciou s látkami škodiacim vodám, výstavba súbežných 
inžinierskych sietí, 

f) nakladanie s odpadmi : 
1) rešpektovať platné zákony a vyhlášky o odpadoch, 
2) pri nakladaní s odpadom rešpektovať aktuálne platný Krajský program odpadového hospodárstva  a 

Všeobecne záväzného nariadenia obce o odpadoch, 
3) dôsledne realizovať separovaný zber odpadov v obci s cieľom využiť druhotné suroviny a znížiť množstvo 

odpadu vyvážaného na skládky, 
4) v území je potrebné zabezpečiť, po nepovolených skládkach odpadov, sanáciu a rekultiváciu, pred 

výstavbou na území bývalých skládok je potrebné zabezpečiť inžinierskogeologický prieskum,  
g) rešpektovať navrhované plochy verejnej a izolačnej zelene, 
h) akceptovať hospodárenie v lesoch podľa schváleného Programu starostlivosti o lesy, aby sa predišlo 

poškodeniu lesných pozemkov v súvislosti s nevhodným spôsobom lesohospodárskej činnosti. 
 

Odporúčané aktivity v krajine a navrhované krajinnoekologické opatrenia: 
Rešpektovať výstupy z krajinnoekologického plánu uvedené v nasledujúcich bodoch, pre čo najširšie 
uplatnenie uvedených opatrení je potrebné rešpektovať legislatívu platnú pre jednotlivé zložky krajiny: 

a) Ochrana súčasného stavu a štruktúry krajiny: 
1) zachovať funkcie ochranných lesov a zachovávať pôvodné druhové zloženie lesov podľa zloženia 

potenciálnej prirodzenej vegetácie,  
2) udržiavať rozvoľnenú štruktúru ekotónu – okrajov lesa, mozaiky lúk, pasienkov, krovín a nelesnej 

drevinnej vegetácie, 
3) obnoviť obhospodarovanie (kosenie, pasenie) na trávnych porastoch, zabrániť zarastaniu drevinami, 
4) vykonávať hospodárske aktivity v lesných ekosystémoch na princípe trvalo udržateľného rozvoja z 

hľadiska ochrany hydrologického režimu relatívne rozkolísaných vodných tokov,  
5) ponechať v mozaike maloblokovej pôdy a TTP dostatočný počet solitérnych a dutinových stromov, 
6) podporovať citlivú intenzitu pastvy, 
7) vylúčiť výruby v brehových porastoch a vodné toky ponechať na prirodzenú sukcesiu, 
8) pri výstavbe neumiestňovať stavby v blízkosti tokov a zamedziť akýmkoľvek zásahom do vodného režimu 

v nive tokov (prehlbovanie koryta, regulovanie toku, odvodňovanie nivy), 
9) systematicky monitorovať a odstraňovať, nerozširovať nepôvodné a invázne druhy rastlín, zamedziť ich 

šíreniu nasledovne: minimalizovaním modifikácie krajiny pri chatách a turistických chodníkoch - 
odlesňovacie a zemné práce (skrývky, výkopy, navážky), zamedzením vzniku čiernych skládok 
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organického odpadu zo záhrad, umiestnených hlavne v okolí ciest a potokov, asanáciou všetkých 
nepovolených skládok najmä stavebného odpadu, 

10) na reliéfe so svahovými deformáciami realizovať protierózne opatrenia, aby sa zamedzilo prípadným 
svahovým zosuvom počas intenzívnych zrážok, používaním vhodných agrotechnických postupov pri 
obrábaní pôdy a podporiť mozaikovitosť obhospodarovania striedaním plôch TTP, nelesnej drevinnej 
vegetácie a maloblokovej ornej pôdy. 

11) vysadiť aleje v okolí poľných ciest a remízky v poliach, 
12) nadviazať na krajinnoekologický plán krajinný (realizačný) projekt. 
b) Všeobecné zásady ochrany prvkov ÚSES  

1) pokračovať v obhospodarovaní trávnatých plôch (kosenie, pasenie), zabrániť zarastaniu drevinami, 
2) trávnaté plochy kosiť postupne po malých plochách v neskorších termínoch po dozretí väčšiny lúčnych 

bylín (druhá polovica júna), 
3) udržiavať rozvoľnenú štruktúru ekotónu – mozaiku trávnatých plôch, krovín a vyšších drevín, 
4) zaistiť, aby intenzita pastvy nemala negatívne dôsledky na biodiverzitu, kosbu realizovať od stredu k 

okrajom kosených plôch, 
5) odstraňovať z plôch pokosenú biomasu, 
6) neaplikovať pesticídy a insekticídy na plochách v bezprostrednom okolí prvkov ÚSES, 
7) v lesných prvkoch ÚSES zvyšovať podiel prirodzenej obnovy lesa na úkor umelej obnovy, selektívne 

odstraňovať nepôvodné porasty, 
8) vylúčiť stavebné a iné technické zásahy, obmedziť oplocovanie pozemkov, 
9) úpravy brehov a zásahy do porastov, ktoré by mali za následok zničenie alebo poškodenie mokraďových 

biotopov, konzultovať so ŠOP SR a orgánom ochrany prírody, 
10) na miestach výskytu hodnotných biotopov ponechávať dostatočné množstvá starých porastov 

a solitérnych drevín, stojace a ležiace mŕtve drevo. 
c) Opatrenia na ochranu prvkov RÚSES Okresu Martin (SAŽP 2015) 
A)  RBk 10 Trebostovo - Záborie 

1) cielene udržiavať pestrú krajinnú štruktúru, 
2) zmierniť bariérový efekt existujúcej aj navrhovanej dopravnej infraštruktúry realizáciou technických 

opatrení zabezpečujúce priechodnosť a funkčnosť biokoridorov (podchody, navádzacie zábrany, 
odstraňovanie bariér, 

3) v priestore biokoridoru obmedziť výstavbu a oplocovanie pozemkov, 
4) trvalo udržateľné obhospodarovanie, rovnomerné vypásanie pasienkov a kosenie lúk, 
5) výsadba nelesnej drevinovej vegetácie pozdĺž vodných tokov, alejí v okolí poľných ciest, remízok v 

poliach, 
6) odstraňovať invázne druhy. 

B) RBk 16 ekotón Veľkej Fatry Sklabiňa –Blatnica 
1) obnoviť obhospodarovanie trávnatých plôch (kosenie, pasenie), zabrániť zarastaniu drevinami, 
2) udržiavať rozvoľnenú štruktúru ekotónu – mozaiku trávnatých plôch, krovín a vyšších drevín. 
d) Opatrenia na zvýšenie ekologickej stability lesnej krajiny: 

1) zvyšovať podiel prirodzenej obnovy lesa na úkor umelej obnovy, podporovať obnovu prirodzeného 
druhového zloženia lesov (bukové lesy, jedľovo-bukové, smrekovo-jedľovo-bukové), selektívne 
odstraňovať nepôvodné porasty smreka a borovice, 

2) ponechávať dostatočné množstvo starých porastov, stromov s dutinami, stojace i ležiace mŕtve drevo  
3) maloplošné lesné biotopy (borovicové lesy lesostepného charakteru) by mali byť zmapované a 

ochránené pred výrubom, 
4) pre hlboko zarezané doliny, strže a výmole uplatňovať bezzásahový režim alebo účelový, resp. výberkový 

hospodárskych lesných porastov, 
5) zabraňovať súvislému odtoku vody mimo tokov, 
6) nenarušovať ťažkými mechanizmami pôdu a bylinné poschodie, 
7) rekultivovať lesné cesty, ktoré vznikli pre účely ťažby a nepokračovať v ďalšej fragmentácii lesných 

ekosystémov, napr. výstavbou lesných ciest, holorubným spôsobom ťažby a pod., 
8) mechanicky nerozrušovať/nevysušovať pramenné lokality 
9) zvýšiť zastúpenie nelesnej drevinovej vegetácie pozdĺž vodných tokov, alejí v okolí poľných ciest, remízok 

v poliach, najmä ich zvýšenou ochranou proti nelegálnym výrubom, zasypávaním odpadu, vypaľovaním 
a pod, 

10) rešpektovať vzrastlú mimo lesnú zeleň v poľnohospodárskej krajine 
e)  Opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy: 

1) zachovať a vysadiť pásy medzí, remízok a vetrolamov, ktoré chránia pôdu pred nadmerným vysúšaním 
a odnosom vrchnej časti pôdneho horizontu, zároveň sú stanovišťom pre prirodzených predátorov 
živiacich sa škodcami na kultúrnych plodinách,  

2) zachovať maloblokovú ornú pôdu a bylinné medze medzi políčkami s výskytom krovín a solitérnych 
stromov, 

3) podporiť hospodárenie v starých ovocných sadoch a výsadbu nových, 
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4) zabezpečiť rovnomerné vypásanie pasienkov a kosenie lúk, 
5) zabraňovať poškodzovaniu pôdy a mačiny pasienkov pri stádlení a nesprávne robenom košarovaní, ako 

aj pri pasení zvierat na vzdialenejších pasienkoch, 
6) obnovovať nadmerne ruderalizované a degradované pasienky prísevom stanovištne pôvodných semien 

tráv, nepreferovať výsev komerčných ďatelinotrávnych miešaniek, 
7) dlhodobo nevyužívané lúky, ktorým hrozí zarastanie drevinami aspoň raz za rok v jesennom období 

prekosiť alebo mulčovať, aplikovať mulčovanie len v nutných prípadoch, pretože vedie k zmenám v 
obsahu najmä dusíka, a následnému prenikaniu burinových a inváznych druhov, 

8) na trávnych porastoch s indikovanými potenciálnymi zosuvmi zachovať, prípadne vysadiť po vrstevnici 
viacúčelové vegetačné pásy, ktoré majú ekostabilizačnú funkciu, 

9) na reliéfe so svahovými deformáciami realizovať protierózne opatrenia, najmä:  vrstevnicová 
agrotechnika, pôdoochranná agrotechnika (minimalizačná agrotechnika, mulčovanie, bezorbové 
obrábanie pôdy), protierózne osevné postupy, vsakovacie pásy (trávnaté či zalesnené), odvodňovacie 
priekopy, terasovanie, 

10) zamedziť orbám až po hranicu vodných tokov či orbe po spádnici (zabrániť erózii a odnosu pôdy vodným 
tokom a pod.). 
 

f) Opatrenia na ochranu vodných tokov a plôch: 
1) zamedziť priesakom odpadových vôd z poľnohospodárskej výroby a z plôch postihnutých preháňaním 

hospodárskych zvierat do vodných tokov, lokalizovať poľné hnojiská mimo plôch ktoré by mohli priamo 
ohroziť povrchové a podzemné vody, 

2) nezasahovať ťažkou mechanizáciou a neobhospodarovať bezprostredné okolie vodných plôch, pretože 
mokrade sú veľmi citlivé na vplyvy erózie a znečisťovanie, umiestňovať lesné cesty mimo vodných tokov 
vrátane brehových porastov, 

3) vylúčiť výruby v brehových porastoch a vodné plochy ponechať na prirodzenú sukcesiu, 
4) pri výstavbe neumiestňovať stavby v blízkosti tokov, zamedziť akýmkoľvek zásahom do vodného režimu 

v nive (prehlbovanie koryta, regulovanie toku, odvodňovanie nivy), 
5) systematicky monitorovať a odstraňovať, nerozširovať nepôvodné a invázne druhy rastlín, 
6) zachovať alebo obnoviť prirodzené meandrovanie tokov a dostatočnej šírky ochranných zón pre pohyb 

koryta 
g) Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny: 

1) zamedzovať fragmentácii lesných porastov: napr. nebudovať nové lesné cesty, zvážnice, neaplikovať 
holorubný spôsob ťažby, 

2) potláčať sukcesiu, t.j. rozširovanie lesa do pôvodne bezlesých stanovíšť na miestach bývalej pastvy oviec 
a dobytka kosením a pasením trvalých trávnych porastov, 

3) zachovať štruktúry ekotónu les/bezlesie ako dôležitého ekostabilizačného prvku v krajine, t. j. podporovať 
extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí, 

4) v sídelnej vegetácii zachovávať mozaiku rôznovekých drevín, s dôrazom na zachovanie starých stromov,  
5) vo výsadbe smerom von od zastavaného územia využiť druhové zloženie drevín bližšie k pôvodnej 

drevinovej skladbe, 
6) rozvíjať ekologické poľnohospodárstvo, podporovať pasienkárstvo, 
7) navrhované investície v katastri obce zosúladiť s krajinným rázom podhorskej krajiny a vylúčiť tie aktivity, 

ktoré by ohrozovali štruktúru a kvalitu lesných ekosystémov, zabezpečujúcich vysokú biodiverzitu 
a ekologickú stabilitu krajiny, stresové faktory, environmentálne stopy a disturbancie z okolia jedinečných 
krajinných prvkov 

h) Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva: 
1) zabezpečiť odkanalizovanie obce, 
2) zamedziť znečisťovaniu a znehodnocovaniu prírodných zdrojov, ktoré súvisia s ľudským zdravím, 
3) zamedziť vzniku nelegálnych skládok komunálneho odpadu,  
4) vytvárať podmienky pre kompostovanie, 
5) minimalizovať negatívne vplyvy výrobných prevádzok na ŽP vysadením izolačnej zelene. 
k)   Opatrenia na ochranu navrhovaných prvkov MÚSES: 

A) MBc1: 
1) vylúčiť akýkoľvek plošný výrub drevín, vrátane krovín, ak sa nejedná o výrub drevín nevyhnutný z 

hľadiska ochrany zdravia alebo majetku, udržiavania ochranných pásiem produktovodov a energovodov, 
alebo odstraňovanie inváznych druhov 

2) prípadnú obnovu porastu realizovať iba prostredníctvom citlivého účelového výrubu jednotlivých stromov 
až skupiniek stromov tak, aby nebola výrubom odkrytá väčšia plocha bez ochranného efektu okolitých 
stromov, a aby sa v ňom nepretržite vyskytoval dostatok starých stromov. Cieľom by mala byť najmä 
prirodzená obnova stanovištne vhodných prirodzených drevín 

3) časť vŕb, predovšetkým na okraji zapojeného porastu, môže byť manažovaná na spôsob hlavových vŕb 
za účelom produkcie palivového dreva či košikárskeho materiálu 
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4) neodstraňovať mŕtve drevo, ak to nie je nevyhnutné  - napr. stromy spadnuté do koryta potoka, 
v ochrannom pásme elektrického vedenia alebo kvôli bezpečnosti 

5) ak sa v biocentre alebo jeho bezprostrednej blízkosti vyskytnú invázne druhy (vrátane agáta bieleho), 
tieto intenzívne odstraňovať.  Potláčanie takýchto druhov realizovať prioritne mechanickými alebo 
fyzikálnymi spôsobmi – chemické metódy použiť iba v prípade dlhodobo neúspešnej aplikácie iných 
spôsobov a zároveň výrazného šírenia invázneho druhu do okolia 

6) brániť tvorbe skládok odpadu a odstraňovať prípadné vzniknuté skládky 
7) neumiestňovať ďalšie stavby alebo iné trvalé bariéry v biocentre alebo jeho bezprostrednej blízkosti - min. 

do vzdialenosti 10m od biocentra 
B) MBc2: 

1) akékoľvek lesohospodárske zásahy zamerať predovšetkým na podporu prirodzených, stanovištne 
vhodných drevín s cieľom dosiahnuť dostatočné zastúpenie listnáčov 

2) v porastoch s veľmi vysokým zastúpením smreka pristúpiť k cielenej premene drevinového zloženia na 
lesné porasty s prirodzeným drevinovým zložením alebo drevinovým zložením blízkym prirodzenému. 
Premenu nerealizovať veľkoplošnými zásahm 

3) postupne zmeniť štruktúru lesných porastov v prospech vekovo a priestorovo diferencovaných lesov.  
4) predchádzajúce opatrenie docieliť predovšetkým prechodom k maloplošným formám hospodárenia s čo 

najmenšou výmerou obnovných prvkov a čo najdlhšou obnovnou dobou s dlhodobým cieľom prechodu 
na trvalo viacetážové porasty alebo až na výberkový hospodársky spôsob. Pri obnove porastov 
s významnejším zastúpením jedle a/alebo buka využívať výlučne skupinový clonný rub príp. jemnejšie 
spôsoby 

5) vyhnúť sa pri plánovanej obnove porastov použitiu zbytočne veľkým a z krajinárskeho aj ekologického 
hľadiska nevhodne umiestneným obnovným prvkov, pri ktorých dôjde k odstráneniu všetkých alebo 
takmer všetkých stromov pôvodného porastu a dôjde k vzniku úplne otvorenej plochy 

6) v čo najväčšie miere využívať prirodzenú obnovu porastov (so zreteľom na potrebu premeny drevinového 
zloženia) 

7) ponechať časti mŕtveho dreva v poraste – vrátane ihličnatej hmoty, ktorá sa už v danom štádiu 
nepredstavuje riziko šírenia škodlivého hmyzu 

8) pri obnove prípadných väčších holín vzniknutých náhodnou i úmyselnou ťažbou vo vhodných prípadoch 
využívať dočasný porast prípravných drevín (jarabina, breza, osika, rakyta...) 
C) MBk1: 

1) vylúčiť akýkoľvek zásah, ktorý by trvalým alebo dlhodobým spôsobom zmenil charakter toku tak, že by sa 
významne znížila jej priechodnosť pre akýkoľvek chránený živočíšny druh (napr. stavba, spevnená 
komunikácia s výraznými bariérami pre migráciu živočíchov, ťažko-priechodné oplotenie a pod.). 

2) zabrániť likvidácii brehového porastu na súvislých plochách (okrem výrubu nevyhnutného kvôli 
bezpečnosti, v ochranných pásmach elektrovodov a pod.), prípadnú obnovu porastu realizovať iba 
jednotlivým alebo skupinovým výberom stromov. 

3) potláčať prípadný výskyt inváznych druhov, prioritne mechanickými alebo fyzikálnymi spôsobmi – 
chemické metódy použiť iba v prípade dlhodobo neúspešnej aplikácie iných spôsobov a zároveň 
výrazného šírenia invázneho druhu do okolia. 

4) brániť tvorbe skládok odpadu a odstraňovať prípadné vzniknuté skládky 
5) neumiestňovať stavby alebo iné trvalé bariéry v biokoridore alebo jeho bezprostrednej blízkosti 

D) MBk2: 
1) cielená premena drevinového zloženia na lesné porasty s prirodzeným drevinovým zložením alebo 

drevinovým zložením blízkym prirodzenému. Premenu nerealizovať veľkoplošnými zásahmi 
2) postupne zmeniť štruktúru lesných porastov v prospech vekovo a priestorovo diferencovaných lesov.  
3) v čo najväčšie miere využívať prirodzenú obnovu porastov (so zreteľom na potrebu premeny drevinového 

zloženia) 
4) ponechať časti mŕtveho dreva v poraste – vrátane ihličnatej hmoty, ktorá sa už v danom štádiu 

nepredstavuje riziko šírenia škodlivého hmyzu 
5) pri obnove prípadných väčších holín vzniknutých náhodnou i úmyselnou ťažbou vo vhodných prípadoch 

využívať dočasný porast prípravných drevín (jarabina, breza, osika, rakyta...) 
6) neumiestňovať stavby alebo iné trvalé bariéry v biokoridore alebo jeho bezprostrednej blízkosti - min. do 

vzdialenosti 10 m od biokoridoru 
E) IP1: 

1) zabrániť plošnému výrubu drevín (okrem výrubu nevyhnutného kvoli bezpečnosti, v ochranných pásmach 
elektrovodov a pod.) 

2) potláčať prípadný výskyt inváznych druhov, prioritne mechanickými alebo fyzikálnymi spôsobmi – 
chemické metódy použiť iba v prípade dlhodobo neúspešnej aplikácie iných spôsobov a zároveň 
výrazného šírenia invázneho druhu do okolia 

3) brániť tvorbe skládok odpadu a odstraňovať prípadné vzniknuté skládky 
4) neumiestňovať nové stavby alebo iné trvalé bariéry v IP alebo jeho bezprostrednej blízkosti - min. do 

vzdialenosti 10 m od IP 
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5) prípadnú obnovu v budúcnosti zabezpečovať výlučne jednotlivým alebo skupinovým výberom stromov 

ZÁVER POSUDKU 

Posudzovaná správa o hodnotení strategického dokumentu zodpovedá nárokom, ktoré zo zákona vyplývajú 
pre spracovanie tohto stupňa dokumentácie. Je vypracovaná podľa obsahovej štruktúry uvedenej v prílohe 
č. 5 zákona posudzovaní vplyvov.  
 
Po podrobnom preštudovaní predmetnej Správy o hodnotení strategického dokumentu a samotného 
strategického dokumentu ÚPN-O  na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 
v súlade s ustanoveniami zákona,  sa zvážil: 

 význam očakávaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, chránené územia a 
zdravie obyvateľstva, 

 vplyvy na životné prostredie z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, so zameraním 
najmä na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi,  

 úroveň spracovania Správy o hodnotení strategického dokumentu, 

 výsledok verejného prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu, 

 doručené stanoviská a konzultácie počas celého priebehu procesu posudzovania a za súčasného 
stavu poznania. 

 
Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Záborie“ predstavuje rozvojový dokument pre obec. 
Umožňuje primeraný rozvoj obce, najmä v oblasti bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, 
poľnohospodárskej výroby, a dopravnej a technickej infraštruktúry. Neprináša žiadne návrhy, ktoré by 
výrazne zhoršovali životné prostredie, poškodzovali prírodu a krajinu. Je možné ho považovať za 
environmentálne prijateľný a preto  

 
odporúča sa  po dopracovaní o pripomienky 

 
pokračovať v ďalšom procese obstarávania a schvaľovania strategického dokumentu vo variante, v 

ktorom bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. 

 
Pri dopracovaní strategického dokumentu je potrebné zohľadniť opatrenia uvedené v kapitole F. 
tohto odborného posudku, pričom viaceré opatrenia sú predložené vo forme odporúčaní a ďalšie 
opatrenia vychádzajú zo stanovísk predložených v procese posudzovania strategického dokumentu 
a ďalšie citujú požiadavky v súčasnosti platných právnych predpisov. 
Konkrétne projekty a činnosti v riešenom území musia dodržiavať záväzné regulatívy predkladané 
strategického dokumentu (ÚPN-O  Záborie) a musia byť predmetom posúdenia podľa tretej časti 
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré bude vykonané ešte pred vydaním 
povolenia podľa osobitných predpisov. 
 
Posudok je vypracovaný v dvoch písomných vyhotoveniach a 2 x na elektronickom nosiči dát, má 32 strán. 
Posudok má obrazovú prílohu so štyrmi obrázkami. Textová príloha č. 1 „Návrh záverečného stanoviska“ 
podľa § 13 ods.9 zákona sa nachádza v textovej prílohe posudku. 

 
 
V Pavlovej Vsi dňa 9.6.2021 
 
 
 

Vypracoval: Ing. Igor Kmeť 

PRÍLOHY 

 
 Textová príloha č. 1: Návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Územný 

plán obce Záborie (ako samostatná príloha na konci textu). 
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 Obrazová príloha 

Obrázok č. 1: Navrhovaná funkčná plocha BI 08 a ZS 02. 
 

 
. 

Obrázok č.  2: Navrhovaná funkčná plocha BI 08 - obytné územie plochy individuálnej bytovej výstavby. 
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Obrázok č. 3: v pravo do cesty navrhovaná funkčná plocha BI 02 - obytné územie plochy individuálnej 
bytovej výstavby. 

 

 
Obrázok č.4 : v pravo do cesty navrhovaná funkčná plocha BI 01 - obytné územie plochy individuálnej 
bytovej výstavby. 

 


