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Číslo spisu
OU-ZA-OSZP3-2020/005243-019

Vybavuje

26. 02. 2020

ROZHODNUTIE
Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Teplička nad Váhom

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle 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 § 56
písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon EIA") vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky
č. 2 Územného plánu obce Teplička nad Váhom“ ktoré predložil obstarávateľ: Obec Teplička nad Váhom, Námestie
sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO 00 648 264 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument „Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Teplička nad Váhom“, obstarávateľa: Obec
Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO 00 648 264

sa nebude posudzovať

podľa zákona EIA v platnom znení. Uvedený dokument je preto možné schváliť podľa osobitných predpisov.

V rámci schvaľovania ZaD č. 2 územného plánu je potrebné sa vysporiadať s pripomienkami dotknutých orgánov.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO 00 648 264,
predložil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona EIA dňa 07. 10. 2019 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny
a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Teplička nad Váhom“.

Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Teplička nad
Váhom“, doplňujúci existujúcu územnoplánovaciu dokumentáciu obce.

Aktualizácia platného Územného plánu obce Svederník schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva vo
Svederníku č.70/2006, zo dňa 29.12.2006, v znení Zmeny a Doplnku č.1 schváleného pod č. 4/2010, zo dňa
29.04.2010 a Zmeny a Doplnku č.2 schváleného pod č. 51/2017, zo dňa 11.10. 2017.
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Zmena a Doplnok je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 11zákona č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a § 12Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z., v členení na textovú a grafickú časť.

I. Textová časť návrhu Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Teplička nad Váhom):

A1) ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A. Základné údaje
a) Hlavné ciele riešenia
• doplniť nové funkčné využitie a spôsob usporiadania územia
• stanoviť funkčnú a priestorovú reguláciu územia
• vytvoriť legislatívne prostredie pre realizáciu zámerov
• definovať nároky na verejnú dopravnú a technickú vybavenosť
• stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby

b) Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu
Aktualizácia platného Územného plánu obce Teplička nad Váhom, schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva
v Tepličke nad Váhom č. 36/2017 zo dňa 23. 05. 2017, v znení schválenej Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Teplička
nad Váhom.
c) Údaje o súlade riešenia so zadaním

B. Riešenie územného plánu - ZaD č.2
a) Vymedzenie riešeného územia
Lokalita Kúty: sa nachádza v západnej časti zastavaného územia medzi cestou II/583B a plánuje sa jej využitie
pre rozvoj občianskej vybavenosti a individuálneho bývania. Lokalita Priemysel Západ: sa nachádza v západnej
časti katastrálneho územia (mimo intravilánu) medzi cestou II/583A a železnicou. Plánuje sa využitie územia pre
výrobu. Lokalita Priemysel Východ: sa nachádza vo východnej časti katastrálneho územia (mimo intravilánu) medzi
cestou II/583C a závodom KIA Slovakia. Tu sa plánuje vužitie pre dopravné plochy slúžiace pre potreby areálu
KIA Slovakia.
• rozloha riešeného územia (všetky 3 lokality spolu) cca 7,76 ha
• súčasný počet obyvateľov 0, neobývané územie
• celkový počet navrhovaných obyvateľov (Kúty) cca 92 osôb
• celkový počet navrhovaných bytov v rodinných domoch cca 13 b.j.
• celkový počet navrhovaných bytov v bytových domoch cca 12 b.j.
• celkový počet navrhovaných zamestnancov cca 40- 80 osôb
Prírodné podmienky Bez zmeny

b) Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu

c) Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady

d) Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy
Riešená lokalita Kúty sa nachádza za západnou hranicou zastavaného územia obce Teplička nad Váhom pri južne od
cesty II/583 (vo výhľade cesta III. Triedy). Limitom pre výstavbu je ochranné pásmo tejto cesty a ochranné pásmo
vedenia 2x110 kV.
Lokalita Priemysel Západ je z juhu limitovaná železničnou traťou č. 180 Žilina - Košice a so severu cestou II/583
(výhľad I/18). Elektrifikovaná železničná trať č. 180, ktorá je súčasťou multimodálneho koridoru Va. Je zároveň
prevádzkovaná podľa dohody AGTC ako európska trať kombinovanej dopravy č. C-E63, C-E40. V blízkosti
sa nachádza významná dopravná infraštruktúra: terminál intermodálnej prepravy a zriaďovacia stanica Žilina. Z
východu tvorí hranicu ochranné pásmo vedenia 2x110 kV.
Lokalita Priemysel Východ (KIA) je zo západu a severu limitovaná cestou II/583C a II/583. Východná a južná
hranica nadväzuje na areál firmy KIA Slovania. Riešenou lokalitou prechádza trasa dažďovej kanalizácie, parovod,
vedenia VVN 110 kV a VN 22 kV. Riešené lokality ležia v chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Beskydy
- Javorníky a s celou obcou Teplička nad Váhom je súčasťou záujmového územia mesta Žilina.

e) Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
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f) Návrh funkčného využitia územia
Lokalita Kúty: Mení sa využitie pre rozvoj občianskej vybavenosti v etape výhľad na individuálne bývanie vo forme
radovej a izolovanej zástavby rodinných domov a občiansku vybavenosť.
Lokalita Priemysel Západ: Presúva sa výrobné využitie územia z etapy výhľad do etapy návrh. Lokalita Priemysel
Východ: Zväčšujú sa plochy závodu KIA.

g) Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby, rekreácie a zelene

h) Vymedzenie zastavaného územia obce

i) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

j) Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami

k) Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny a návrh ochrany kultúrno-historických hodnôt

l) Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

m) Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

n) Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov

o) Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

p) Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej a lesnej pôde

q) Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a
územnotechnických dôsledkov

r) Návrh záväznej časti
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Vymedzenie pojmov
1. Záväzné časti územného plánu obce – obsahujú regulatívy územného rozvoja s presne formulovanými zásadami
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich
záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.
2. Zásady – určujú základnú koncepciu funkčného využitia a priestorového usporiadania a vymedzeného riešeného
územia obce.
3. Regulatívy – sú záväzné pravidlá vyjadrené slovne, číselne alebo graficky, ktoré regulujú funkčné využitie a
priestorové usporiadanie územia.

Rozsah platnosti Zmien a doplnkov č. 2
1. Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN O Teplička nad Váhom platí pre časť obce Teplička nad Váhom,
vymedzenej vo výkresovej časti, ako riešené územie.
2. Všeobecne záväzné nariadenia upravuje rozsah platnosti Záväznej časti ÚPN O Teplička nad Váhom
3. Všeobecne záväzné nariadenie platí do doby schválenia prípadnej aktualizácie ÚPN – O, resp. do doby schválenia
nového územného plánu obce.

ZÁVÄZNÁ ČASŤ

Článok 1
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
Bez zmeny v zmysle platného ÚPN

Článok 2
Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch
Doplniť: (2)
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Riešená lokalita Priemysel Západ je zaradené do V2 - plochy výroby - výrobné plochy
Riešená lokalita Priemysel Východ je zaradené do V1 - plochy výroby - priemyselná výroba KIA Slovakia
Riešená lokalita Kúty je zaradené do B1 - obytné plochy - rodinné domy individuálne, B2 - obytné plochy - rodinné
domy intenzívne formy zástavby, O2 - plochy občianskeho vybavenia a bytové domy do 4 podlaží

Článok 3
Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia
Bez zmeny v zmysle platného ÚPN

Článok 4
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
Bez zmeny v zmysle platného ÚPN

Článok 5
Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany
prírody a tvorby krajiny
Bez zmeny v zmysle platného ÚPN (3) Ochrana prírody a tvorba krajiny
Doplniť odsek:
- v lokalite Kúty rešpektovať brehové porasty potoka Teplička resp. vysadiť chýbajúci brehový porast, ktorý
by pôsobil ako izolačný pás medzi výrobou a bývaním, prípadne výrobou a občianskou vybavenosťou ostatné
ustanovenia článku sú bez zmeny v zmysle platného ÚPN

Článok 6
Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
Bez zmeny v zmysle platného ÚPN

Článok 7
Vymedzenie zastavaného územia obce
Bez zmeny v zmysle platného ÚPN

Článok 8
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
Doplniť :
- V lokalite Kúty rešpektovať OP cesty II/583B, OP VN vedení 110 kV a 22 kV, OP potoka Teplička.
- V lokalite Priemysel Západ rešpektovať OP cesty II/583, OP VN vedení 110 kV a 22 kV, OP železničnej trate a
podzemných vedení
- V lokalite Priemysel Západ rešpektovať ustanovenia §6 Zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (podrobne uvedené v platnom znení ÚPN O Teplička)

Článok 9
Plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti
krajiny
Bez zmeny v zmysle platného ÚPN

Článok 10
Potreba obstarania a schválenia územného plánu zóny
Doplniť: (3) Po schválení ZaD č. 2 ÚPN O Teplička nad Váhom nie je potrebné obstarať územný plán zóny.

Článok 11
Zoznam verejnoprospešných stavieb
Doplniť: (3) Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Teplička nad Váhom nenavrhujú žiadnu novú verejnoprospešnú stavbu
nad rámec platného ÚPN-O Teplička nad Váhom.
Pre riešené územie zmien a doplnkov č. 2 platia nasledovné verejnoprospešné stavby vymedzené v platnom ÚPN-
O Teplička nad Váhom:
f. zberné a obslužné komunikácie,
g. pešie chodníky a námestia, cyklotrasy,
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h. stavby pre verejné zásobovanie pitnou vodou,
i. stavby pre odvádzanie splaškových vôd,
j. stavby súvisiace s odvádzaním vôd povrchového odtoku,
k. trafostanice a rozvody pre zásobovanie elektrickou energiou,

Článok 12
Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb.

C. Doplňujúce údaje
D. Dokladová časť

C) DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

D) DOKLADOVÁ ČASŤ

Grafická časť
1 Výkres širších vzťahov M 1 : 50 000
2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou
riešenia a VPS M 1 : 10 000
3. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania zastavaného územia a rozvojových plôch
s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS M 1 : 5 000
4. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia M 1 : 10 000
5. Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo M 1 : 10 000
6. Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - energie, telekomunikácie M 1 : 10 000
7. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na poľnohospodárskej a lesnej pôde M 1 : 10 000
8. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny M 1 : 10 000

Požiadavky na vstupy
Vstupom pre spracovanie Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN-O Teplička nad Váhom boli:
- požiadavky právnických osôb a samotnej obce Teplička nad Váhom na aktualizáciu platného územného plánu obce
- platný Územný plán obce Teplička nad Váhom schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Tepličke nad
Váhom č. 36/2017 zo dňa 23.5.2017 v znení schválenej Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Teplička nad Váhom.
- aktualizované podklady a informácie o území vrátane požiadaviek na jeho riešenie vyplývajúcich zo strategických
dokumentov súvisiacich s riešeným územím
- Pri spracovaní Návrhu Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN-O Teplička nad Váhom sa vychádzalo z nasledovných
požiadaviek a predpokladov :
• uvažovať s primeraným záberom poľnohospodárskej pôdy v rozsahu odôvodnených potrieb rozvoja obce pri
rešpektovaní ustanovení § 12 zákona č. 220/2004 Z. z.
• rešpektovať prvky ÚSES na území obce
• rešpektovať zásady ochrany prírody a tvorby krajiny
• rešpektovať zásady ochrany životného prostredia
• nenavrhovať novú výstavbu v inundačnom území vodných tokov
• rešpektovať existujúce trasy a zariadenia nadradenej dopravnej a technickej infraštruktúry
• uvažovať so zabezpečením dopravného a technického vybavenia na navrhovaných rozvojových plochách

Údaje o výstupoch
Výstupom procesu obstarávania je Návrh Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN-O Teplička nad Váhom, ktorou sa mení a
dopĺňa platný Územný plán obce Teplička nad Váhom na plochách vymedzených ako riešené územie predmetných
Zmien a Doplnkov. Návrh Zmien a Doplnkov územného plánu je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 12 Vyhlášky
MŽP č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch a obsahuje smerné a
záväzné časti riešenia. Záväzné časti riešenia budú vyhlásené všeobecne záväzným nariadením obce Teplička nad
Váhom o záväzných častiach Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN-O Teplička nad Váhom.

Návrh Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN-O Teplička nad Váhom bude v súlade s ustanovením § 22, ods. 1) stavebného
zákona zverejnený spôsobom v mieste obvyklým po dobu 30 dní spolu s Oznámením o jeho prerokovaní. Dotknutým
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orgánom štátnej správy, samosprávy, s právnickým osobám bude Oznámenie o prerokovaní Zmien a Doplnkov
doručené jednotlivo v súlade s ustanovením § 22, ods. 2) stavebného zákona. Po ukončení pripomienkového
konania budú Zmeny a Doplnky ÚPN-O opätovne prerokované podľa § 22, ods. 7) stavebného zákona s tými,
ktorých pripomienky nemohli byť zohľadnené a dohodnuté s dotknutými orgánmi štátnej správy. Po dopracovaní
Zmien a Doplnkov ÚPN-O na základe akceptovaných pripomienok, vydaní vyjadrenia Okresného úradu, Odboru
starostlivosti o životné prostredie v Žiline podľa § 9, ods. 1 písm. a) Zákona č. 543/2002 Z. z. a vydaní súhlasu
Okresného úradu, Odboru opravných prostriedkov, pozemkového referátu v Žiline podľa §13 zákona 220/2004
Z. z. bude predmetný Návrh preskúmaný príslušným orgánom štátnej správy územného plánovania podľa § 25)
stavebného zákona a následne predložený Obecnému zastupiteľstvu na schválenie.

Zmeny a Doplnky č. 2 ÚPN-O Teplička nad Váhom:
• navrhujú plochy pre rozvoj funkcie občianskeho vybavenia a bývania v lokalite Kúty s predpokladaným záberom
poľnohospodárskej pôdy v rozsahu 0,9 ha, vo väzbe na existujúce obytné územie
• navrhujú plochy pre rozvoj funkcie skladového hospodárstva, nezávadnej výroby a izolačnej zelene v lokalite
Priemysel Západ, s predpokladaným záberom poľnohospodárskej pôdy v rozsahu 4,33 ha, vo väzbe na existujúce
a navrhované plochy výroby a dopravy
• navrhujú plochy pre dopravnú obsluhu v lokalite Priemysel Východ, bez záberu poľnohospodárskej pôdy, vo väzbe
na existujúci areál závodu KIA
• rešpektujú regulatívy platného územného plánu obce v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny
• rešpektujú regulatívy platného územného plánu obce v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany podzemných a
povrchových vôd, odpadového hospodárstva a ochrany pred hlukom a vibráciami, nenavrhuje nové prevádzky ani
činnosti, ktoré by mohli významnejšie ovplyvniť kvalitu životného prostredia
• rešpektujú ochranné pásma vodných tokov a ochranné pásmo vodných zdrojov II. stupňa
• neuvažujú s realizáciou takých terénnych úprav, ktoré by mali za následok negatívny zásah do krajiny

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Z návrhu funkčného využitia malých území miestneho významu, ktoré tvoria riešené územie Zmien a Doplnkov č. 2
ÚPN-O Teplička nad Váhom je zrejmé, že strategický dokument nebude mať priame ani nepriame negatívne vplyvy
na životné prostredie obce ani okolitých katastrálnych území. V Zmenách a Doplnkoch ÚPN-O sú stanovené záväzné
regulatívy, ktoré spolu so záväznou časťou platného územného plánu obce vytvárajú predpoklady pre zachovanie
stavu životného prostredia v obci.

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Z návrhu funkčného využitia malého územia miestneho významu, určeného len pre základnú funkciu v obci - bývanie
v rodinných domoch, ktoré tvorí riešené územie Zmeny a Doplnku č. 2 ÚPN-O Teplička nad Váhom je zrejmé, že
výstupy predmetného strategického dokumentu nebudú mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.

Vplyvy na chránené územia
Celé riešené územie Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN-O Teplička nad Váhom sa nachádza v prvom stupni ochrany podľa
§ 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.. V riešenom území sa nenachádzajú veľkoplošné ani maloplošné chránené
územia Národnej sústavy chránených území, ani Súvislá európska sústava chránených území NATURA 2000 –
chránené vtáčie územia a navrhované územia európskeho významu. Riešené územie Zmien a Doplnkov ÚPN-O
nezasahuje do genofondových lokalít, biotopov a biocentier regionálneho a nadregionálneho významu. Prvky ÚSES
v riešenom území sú v Návrhu rešpektované.
V riešenom území sa nenachádzajú národné kultúrne pamiatky evidované v registri nehnuteľných kultúrnych
pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR, ani žiadne evidované archeologické lokality.
V riešenom území sa nenachádzajú výhradné ložiská nerastných surovín s určeným dobývacím priestorom, výhradné
ložiská nerastných surovín s určeným chráneným ložiskovým územím, ložiská nevyhradených nerastov ani určené
prieskumné územia pre vyhradené nerasty.
Riešené územie nezasahuje do územia Chránenej vodohospodárskej oblasti, nenachádzajú sa tu zdroje pitnej vody,
ani prírodné liečivé a prírodné minerálne zdroje. Ochranné pásmo vodného zdroja II. stupňa, ktoré svojim zasahuje
do riešeného územia je v Návrhu rešpektované.
Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že predmetný strategický dokument nebude mať vplyv na chránené
územia.

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
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Z návrhu funkčného využitia malého územia miestneho významu, ktoré tvorí riešené územie Zmeny a Doplnku č.
2 ÚPN-O Teplička nad Váhom je zrejmé, že uplatnenie strategického dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska
životného prostredia, ochrany prírody a tvorby krajiny a ochrany zdravia.

Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Dokument nebude mať vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2, písm. c) zmena strategického dokumentu uvedeného v
ods. 1 podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vykonal podľa § 7 zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia rozoslal oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6, ods. 2 zákona na
zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. Zároveň dokument zverejnil na
webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-teplicka-nad-
vahom
a informáciu o začatí procesu zisťovacieho konania aj na webovom sídle a verejnej tabuli okresného úradu.

V súlade s § 6 ods. 4 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto
subjekty, ktorých stanoviská predkladáme v skrátenej forme:

1. Obec Teplička nad Váhom listom OcU/10711/2019 zo dňa 11. 11. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA v
zisťovacom konaní bez pripomienok. Oznámenie pre verejnosť bolo zverejnené v termíne 22. 10. 2019 – 07. 11.
2019. K dokumentu neboli vznesené žiadne pripomienky.

2. Mesto Žilina listom č.j.: 17173/2019-47531/2019-OŽP-KLM zo dňa 28. 10. 2019 s odporučením ukončiť proces
SEA v zisťovacom konaní bez pripomienok. Zároveň upovedomil o zverejnení oznámenia občanom v lehote 22. 10.
2019 – 06. 11. 2019. K dokumentu neboli vznesené žiadne pripomienky.

3. Obec Nededza listom 459-004/2019 zo dňa 06. 11. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní
bez pripomienok. Oznámenie pre verejnosť bolo zverejnené v termíne 24. 10. 2019 – 08. 11. 2019. K dokumentu
neboli vznesené žiadne pripomienky.

4. Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, odbor štátnej geologickej správy listom č.j.: 3994/2019-5.3
55485/2019 zo dňa 30. 10. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní s nasledovnými
pripomienkami:
1) V katastrálnom území obce Teplička nad Váhom (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov
tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť
v územnoplánovacej dokumentácii.

2) V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidovaná
environmentálna záťaž:
Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ: ZA (014) / Teplička nad Váhom - neriadená skládka TKO
Pravdepodobná environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.

3) V predmetnom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových
deformácií. Svahové deformácie pravdepodobne vznikli účinkom klimatických faktorov, bočnou hĺbkovou eróziou
a abráziou. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovanej svahovej deformácie. Aktivizácia svahových
deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi zásahmi, resp. ich
kombináciou. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé
na väčšie antropogénne zásahy.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50



8 / 14

000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/ atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a
informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné
účely.

4) Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape.
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

5) Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/ mapportal/#/aplikacia/14.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti
územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác.

b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného
radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a
obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Inštitút dopravnej politiky listom
č.j. 31718/2019/IDP/89631 zo dňa 31. 10. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní s
nasledovnými pripomienkami:

a) predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou
ÚPN VÚC Žilinského samosprávneho kraja;

b) rešpektovať NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1315/2013 z 11. 12. 2013
o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ a
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení
Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007
a (ES) č. 67/2010 (napr. označenie koridoru č. Va uvedeného na str. 5 a 10 ZaD č. 2 ÚPN-O Teplička nad Váhom
sa v súčasnosti už nepoužíva);

c) rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru, predovšetkým ochranné pásmo železničnej trate č. 106.
Upozorňujeme, že železničná trať č. 106 patrí do Baltsko – jadranského koridoru a koridoru Rýn – Dunaj (a jeho
tzv. československej vetvy), ktoré sú súčasťou základnej siete TEN-T (Trans-European Transport Network, tzn.
Transeurópska dopravná sieť – viď http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html).
Zároveň žiadame rešpektovať Terminál intermodálnej prepravy Žilina – Teplička, ktorý taktiež patrí do základnej
siete TEN-T;

d) rešpektovať trasovanie pripravovaných stavieb dopravnej infraštruktúry;

e) všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, pešie chodníky, atď.) je potrebné
navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;

f) postupovať podľa uznesení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
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g) pre stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD – 60 m od osi koľaje), ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo
dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písmeno ac), je potrebný súhlas na vykonanie činnosti v ochrannom pásme
dráhy.

h) V nadväznosti na uvedené nesúhlasíme s vydaním stavebného povolenia pre navrhovanú lokalitu „Priemysel
Západ“ pred vydaním záväzného stanoviska MDV SR – sekcie železničnej dopravy a dráh;

i) upozorňujeme, že stavby v ochrannom pásme dráhy podliehajú dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z.
z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a akákoľvek stavebná
činnosť v tomto pásme musí byť vopred prekonzultovaná a odsúhlasená aj so Železnicami Slovenskej republiky;

j) žiadame opraviť číslovanie železničnej trate podľa čísel grafikónových listov v Tabuľkách traťových pomerov
Železníc Slovenskej republiky, nakoľko ide o infraštruktúru. Číslo 180 sa používa v cestovných poriadkoch
dopravcov, čo nie je z hľadiska infraštruktúry záväzné. Správne by mala byť uvedená trať č. 106 (viď. internetovú
stránku pre podrobnejšie rozdelenie https://www.zsr.sk/dopravcovia/infrastruktura/tabulky-tratovych-pomerov/);

k) na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného
dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Definované cestné ochranné pásma žiadame
uvádzať presne podľa zákona, tzn. bez pojmov „od osi vozovky mimo intravilánu“;

l) v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty
alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich. Príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených
prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom;

m) vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy, tzn. navrhnúť a v grafickej časti vyznačiť
umiestnenie zastávok hromadnej dopravy spolu s izochrónou pešej dostupnosti, tak aby bola splnená požadovaná
maximálna vzdialenosť pešej dostupnosti k zastávkam hromadnej dopravy pre občanov;

n) návrhom pešej dopravy vytvárať sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov;

o) v blízkosti pozemných komunikácií, železničných dráh a letísk je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred
negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška
MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou
hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na
maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie potrebných (napr.
protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa
vyhlášky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií, železničných dráh a letísk nebude možné uplatňovať
požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;

p) obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požadujeme zabezpečiť
vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácií a dráhe (a doprave na nich) a zahrnúť jej výsledky
do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade
s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyššie uvedená vyhláška MZ SR;

q) Terminál intermodálnej prepravy Žilina – Teplička žiadame doplniť do zoznamu verejno- prospešných stavieb;

r) vyžiadať si stanovisko Železníc Slovenskej republiky, Slovenskej správy ciest a Dopravného úradu a rešpektovať
ich v plnom rozsahu;
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s) upozorňujeme, že MDV SR patrí do zoznamu dotknutých subjektov oznámenia o strategickom dokumente ZaD
č. 2 ÚPN-O Teplička nad Váhom.

6. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica listom č.j. ASMdpS-1-1667-2019 zo dňa 19.
10. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní bez pripomienok.

7. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ŠVS listom, OU-ZA-OSZP3-2019/044926-002/Val zo dňa 17. 10. 2019 s odporučením ukončiť
proces SEA s nasledovnými podmienkami:
a) V rámci riešených lokalít je nutné rešpektovať mapu povodňového ohrozenia vypracovanú správcom vodného
toku a navrhované funkčné zmeny zosúladiť s touto mapou

b) Rešpektovať brehový porast pozdĺž vodných tokov, nakoľko tento je významným prirodzeným stabilizačným
prvkom toku a plní vodohospodársku funkciu a aj ekologickú

c) Odvedenie vôd z povrchového odtoku zo striech, spevnených plôch a cestných komunikácií riešiť v zmysle
platných technických noriem a predpisov

d) Odporúčame vyhotoviť zrážkovo-odtokovú štúdiu s dôrazom na zadržanie vody v krajine, pre zachovanie
retenčnej schopnosti územia, aby boli zachované prírode blízke pomery aj po urbanizovaní krajiny.

8. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ŠS OO listom, OU-ZA-OSZP3-2019/044928-002/Cas zo dňa 04. 11. 2019 s odporučením
ukončiť proces SEA bez pripomienok

9. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ŠS OH listom, OU-ZA-OSZP3-2019/044660-002/Slt zo dňa 16. 12. 2019 s odporučením
ukončiť proces SEA bez pripomienok

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom č.j.: A/2019/04084/HŽPZ zo dňa 25. 10.
2019 s odporučením ukončiť proces SEA s nasledovnými pripomienkami:
a) dodržať ochranné pásmo cintorína v zmysle Zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, (v blízkosti lokality
Kúty je vo výhľade cintorín s novým domom smútku),
Pzn OÚ Žilina: upozorňujeme na zmenu legislatívy

b) dodržať Vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení
neskorších predpisov, navrhnúť účinné protihlukové opatrenia,

c) v územnom konaní predložiť meranie objemovej aktivity radónu pre výstavbu 13 RD (IBV) a 1 bytový dom (HBV)
v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie z
prírodného žiarenia.

d) Orgán na ochranu zdravia bude posudzovať jednotlivé stavby v územnom, alebo v zlúčenom územnom a
stavebnom konaní samostatne. Stavba musí byť v súlade s požiadavkami Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žilina, listom č.j.: ORHZ-ZA2-2019/001001-001zo dňa
29. 10. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní bez pripomienok.

12. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát listom, OU-ZA-OOP6-2019/045910-2/
KOZ zo dňa 11. 11. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA s následnou pripomienkou:

a) Keďže sa v ZaD č. 2 ÚPN – O pri realizácii stavebných zámerov situovaných na poľnohospodárskej pôde navrhuje
nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, OÚ Žilina, OOP, PR následne posúdi návrh v zmysle §
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14 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 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 a vydá súhlas podľa § 13 zákona.

13. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia listom, OU-ZA-OKR1-2019/044491-004 zo dňa 31. 10. 2019 s
odporučením ukončiť proces SEA bez pripomienok.

14. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom, OU-ZA-
OCDPK-2019/2019/045172/2/POL zo dňa 29. 10. 2019 s odporučením ukončiť proces SEA s nasledovnými
pripomienkami
a) Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Žilina, ako príslušný cestný správny
orgán vo veciach ciest I., II. a III. triedy, po preštudovaní návrhu dokumentu „Územný plán obce Teplička
nad Váhom – Zmeny a doplnky č. 2“ z hľadiska nami sledovaných záujmov cestnej siete nesúhlasí s návrhom
umiestnenia lokality Priemysel Západ, nakoľko táto lokalita má byť napojená na existujúcu miestnu obslužnú
komunikáciu napájajúcu Zriaďovacie nádražie Teplička. Uvedená komunikácia a ďalej napája na cestu II/583A.
Pred schválením ďalších lokalít napájajúcich sa na predmetnú miestnu obslužnú komunikáciu, je potrebné najskôr
vyriešiť prestavbu križovatky ciest II/583A, II/583B a tejto komunikácie. Predmetná križovatka už v súčasnej dobe
kapacitne nevyhovuje doprave v riešenom území.

b) S návrhom umiestnenia lokalít Kúty a Priemysel Východ súhlasíme za podmienky rešpektovania umiestnenia,
funkcie, ako aj rozvojových zámerov ciest II/583, II/583B a II/583C, ktoré prechádzajú katastrálnym územím obce
Teplička nad Váhom a ktoré sú priamo dotknuté touto zmenou územného plánu. Akékoľvek zámery vo vzťahu k
predmetným komunikáciám je potrebné konzultovať s ich správcami – Správou ciest Žilinského samosprávneho
kraja a Žilina Invest, s. r. o. (cesta II/583C).

Na základe vznesenia nesúhlasného stanoviska OÚ Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií bolo
zvolané opätovné prerokovanie ZaD č. 2 ÚPN-O Teplička nad Váhom, na deň 12. 12. 2019. Na tomto prerokovaní
obstarávateľ a OÚ Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky na úseku štátnej správy územného plánovania
skonštatovali, že riešenie prestavby križovatky ciest II/583A, II/583Ba obslužnej komunikácie pre lokalitu Priemysel
Západ zahrnuté už v planom územnom pláne obce a kapacitne zohľadňuje rozvojové zámery na území obce. Z
toho dôvodu nie je žiaden dôvod na vypustenie lokality Priemysel Západ z návrhu Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN-
O Teplička nad Váhom.

OÚ Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií k veci uvádza: „Okresný úrad Žilina, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií sa k predmetnému strategickému dokumentu vyjadroval listom č. OU-ZA-
OCDPK-2019/045172/2/POL zo dňa 29. 10. 2019 s tým, že s umiestnením lokalít Kúty a Priemysel Východ súhlasil
a s umiestnením lokality Priemysel Západ nesúhlasil, nakoľko táto lokalita má byť napojená na existujúcu miestnu
obslužnú komunikáciu napájajúcu Zriaďovacie nádražie Teplička. Uvedená komunikácia a ďalej napája na cestu
II/583A. Pred schválením ďalších lokalít napájajúcich sa na predmetnú miestnu obslužnú komunikáciu, je potrebné
najskôr vyriešiť prestavbu križovatky ciest II/583A, II/583B a tejto komunikácie. Predmetná križovatka už v súčasnej
dobe kapacitne nevyhovuje doprave v riešenom území.

V Zázname z opätovného prerokovania Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Teplička nad Váhom, konaného dňa 12. 12.
2019 v Žiline, sa uvádza: „... účastníci konania zhodne konštatujú, že podmienka vyriešenia prestavby križovatky
ciest II/583A, II/583B a uvedenej obslužnej komunikácie je v platnom ÚPN-O Teplička nad Váhom vyriešená a
kapacitne zohľadňuje rozvojové zámery na území obce. Navrhovaná prestavba križovatky uvedených ciest, vrátane
návrhu rozšírenia cesty II/583A na štvorpruhovú komunikáciu a návrhu smerových a šírkových úprav obslužnej
komunikácie napájajúcej Zriaďovacie nádražie Teplička je súčasťou schváleného ÚPN-O Teplička nad Váhom, je
uvedená v jeho textovej časti a vyznačená v jeho výkresovej časti.“

V platnom ÚPN-O Teplička nad Váhom, uverejnenom na internetovej stránke obce, nie je v textovej časti uvedená
prestavba vyššie uvedenej križovatky. Križovatka je vyznačená len vo výkresovej časti (výkres riešenia verejného
dopravného vybavenia), kde je však prestavba uvedená len vo výhľade, nie v návrhu.
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Z uvedeného dôvodu Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií trvá na svojom
stanovisku č. OU-ZA-OCDPK-2019/045172/2/POL zo dňa 29. 10. 2019 a v súčasnej dobe nesúhlasí s umiestnením
lokality Priemysel Západ.“

Záver

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie strategického dokumentu z hľadiska povahy
a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a
ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu.

Dotknuté orgány štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania nepožadovali ďalšie
posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického dokumentu na úrovni zisťovacieho konania.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa uvádza v strategickom
dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s
vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne upozornenia, ktoré sú zahrnuté
vo vyššie uvedených stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií a je potrebné ich zohľadniť v procese
schvaľovania „Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Teplička nad Váhom“ podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v platnom
znení, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Rozdeľovník:
1. Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom
2. Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
3. Obec Nededza, Obecný úrad v Nededzi, 013 02 Nededza
4. Obec Mojš, Obecný úrad v Mojši, 010 01 Žilina
5. Obec Kotrčiná Lúčka, Obecný úrad v Kotrčinej Lúčke, 013 02 Kotrčiná Lúčka
6. Obec Snežnica, Obecný úrad v Snežnici, 023 32 Snežnica
7. MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, sekcia geológie, ŠSOPaK
8. Ministerstvo obrany SR, Správa majetku, detašované pracovisko, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
9. Žilinský samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina
10. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
11. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP kraja,
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
12. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie VS a vybraných zložiek ŽP,
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, ŠVS, ŠS OH, ŠS OO,
13. Okresný úrad Žilina, Odb. opravných prostriedkov, Ref. pôdohospodárstva, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
14. Okresný úrad Žilina, Odbor KR, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
15. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
17. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
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18. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 2902/6, 811 06 Bratislava
19. Okresný úrad Žilina, PLO, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
20. OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina

Ing. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia OP a vybraných zložiek ŽP

Doručuje sa

Obec Teplička nad Váhom
Nám. Sv. Floriána 290 2
013 01 Teplička nad Váhom
Slovenská republika

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
Slovenská republika

Obec Nededza
Hlavná 1
013 02 Nededza
Slovenská republika

Obec Mojš
Mojš 147
010 01 Mojš
Slovenská republika

Obec Kotrčiná Lúčka
Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
Slovenská republika

Obec Snežnica
Snežnica 17
023 32 Snežnica
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
812 35 Bratislava
Slovenská republika

Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Slovenská republika
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Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
Slovenská republika

Okresný úrad Žilina
Vysokoškolákov 8556 33B
010 08 Žilina
Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina
V. Spanyola 1731
011 71 Žilina
Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Žilina
Mariánske námestie
010 01 Žilina
Slovenská republika

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika


