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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2015 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. Konštatuje, že 

 

a) Návrh Územného plánu Mesta Žilina - Zmena a Doplnok č. 3 bol po dobu viac ako 30 dní 

zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej sprá-

vy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanoveniami § 22 stavebné-

ho zákona 

b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických 

osôb sú zapracované v Zmene a Doplnku č. 3 Územného plánu Mesta Žilina, resp. bude sa k 

nim prihliadať v rámci spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie 

c) Verejnosť neuplatnila žiadne pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plá-

nu Mesta Žilina 

d) Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky preskúmal Návrh Zmeny a Doplnku 

č. 3 Územného plánu Mesta Žilina podľa § 25 Stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné 

stanovisko listom č. OÚ-ZA-OVBP1-2015/013691/HRI zo dňa 12.5.2015 s odporúčaním 

Mestskému zastupiteľstvu v Žiline schváliť predmetnú zmenu a doplnok územného plánu 

 

II. Berie na vedomie 

 

a) Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických 

osôb k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu Mesta Žilina 

 

 

III. Schvaľuje 

 

Územný plán Mesta Žilina – Zmena a Doplnok č. 3 podľa ustanovenia § 26, ods. 3) stavebného 

zákona  
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 Zmena a Doplnok č.3 Územného plánu mesta Žilina (ďalej aj len Zmena a Doplnok ÚPN) 

bola obstaraná a spracovaná v súlade s ustanovením § 30 stavebného zákona z dôvodu potreby 

aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie mesta Žilina v súvislosti s požiadavkami Želez-

ničnej spoločnosti Slovensko a. s., zastúpenej spoločnosťou Reming Consult a. s. na aktuálne 

využitie časti územia zriaďovacieho železničného nádražia na Novej Žiline pre potreby vý-

stavby strediska údržby koľajových vozidiel. Zmena a Doplnok č. 3 ÚPN Mesta Žilina je 

v súlade s ÚHZ pre ÚPN mesta Žilina, schválenými uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Žiline č.4/1997 zo dňa 11.9.1997. 

Hlavným riešiteľom Zmeny a Doplnku ÚPN je Ing. arch. Marián Pivarči, autorizovaný ar-

chitekt číslo autorského osvedčenia 1051 AA.  

V súlade s ustanovením §2a ods.1) zákona č. 237/2000 Z.z. zabezpečuje pre mesto obstará-

vanie Zmeny a Doplnku ÚPN Ing. arch. Ján Burian – odborne spôsobilý pre obstarávanie ÚPP 

a ÚPD, registračné číslo 229. 

V súlade s ustanovením § 22 ods.1) stavebného zákona bol návrh Zmeny a Doplnku ÚPN 

zverejnený spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli mesta od 24.3.2015 do 24.4.2015 

spolu s oznámením o verejnom prerokovaní po dobu 30 dní a rovnako aj na oficiálnej web 

stránke mesta Žilina.  

V súlade s ustanovením § 22 ods.2) stavebného zákona boli dotknuté orgány štátnej správy, 

samosprávy a právnické osoby upovedomené o prerokovaní Zmeny a Doplnku ÚPN jednotli-

vo, doporučenými listami s návratkami zo dňa 16.3.2015. Posledným dňom doručenia na zá-

klade návratiek bol deň 24.3.2015. 

V rámci prerokovania Zmeny a Doplnku ÚPN-O podľa ustanovenia § 22 Stavebného záko-

na oznámilo v stanovenej lehote svoje stanoviská 11 dotknutých účastníkov konania z radov 

dožiadaných orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb. Z radov fyzických osôb 

nebolo doručené žiadne stanovisko. 

Ostatné dožiadané orgány, ktoré v stanovenej lehote neoznámili svoje stanoviská, vyjadrili 

v súlade s ustanovením § 22 ods.5 stavebného zákona konkludentný súhlas s prerokovaným 

Návrhom Zmeny a Doplnku ÚPN.  

Vznesené pripomienky dotknutých orgánov a právnických osôb nemali charakter spochyb-

ňujúci prerokovaný Návrh a predstavovali výlučne požiadavky na spresnenie, menšie úpravy a 

doplnenia návrhu, či ďalších stupňov dokumentácie. Uvedené pripomienky a požiadavky boli 

akceptované a následne zapracované do návrhu Zmeny a Doplnku ÚPN, resp. bude sa k nim 

prihliadať pri spracovaní projektovej dokumentácie, pred a počas realizácie jednotlivých záme-

rov a stavieb.  

Po ukončení prerokovania vydal k návrhu Zmeny a Doplnku č.3 Územného plánu mesta Ži-

lina Okresný úrad Odbor starostlivosti o životné prostredie v Žiline súhlasné vyjadrenie listom 

č.OU-ZA-OSZP1-2015/017231-004/Ryb zo dňa 29.4.2015 podľa §9, ods.1) písm. a) Zákona 

č.543/2002 Z.z. a Žilinský samosprávny kraj vo svojom stanovisku č.3419/2015/ODaRR-002 

zo dňa 20.4.2015 potvrdil súlad návrhu Zmeny a Doplnku ÚPN so záväznou časťou ÚPN VÚC 

ŽK. Súhlas podľa §13 Zákona č.220/2004 Z.z. nebolo potrebné v procese obstarávania vydať, 

nakoľko v riešenom území sa poľnohospodárska pôda nenachádza. 

 Následne Okresný úrad v Žiline Odbor výstavby a BP preskúmal návrh Zmeny a Doplnku 

č.3 Územného plánu Mesta Žilina a vydal k nemu súhlasné stanovisko pod č.OÚ-ZA-OVBP1-

2015/013691/HRI zo dňa 12.5.2015, s odporúčaním Mestskému zastupiteľstvu v Žiline schvá-

liť predmetnú Zmenu a Doplnok ÚPN Mesta a vyhlásiť jej záväznú časť všeobecne záväzným 

nariadením. 
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Stanoviská komisií: 

- komisia územného plánovania a výstavby na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 4.júna 2015 

zobrala na vedomie a odporučila predložený materiál schváliť (uznesenie č.27/2015) 

- komisia životného prostredia na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 4.júna 2015 odporučila in-

vestičný zámer prerokovať a schváliť (uznesenie č.22/2015) 

- komisia dopravy a komunálnych služieb na zasadnutí dňa 3.júna 2015 hlasovala k návrhu 

s výsledkom:    Za: 7    Proti: 0   Zdržal sa:  0 
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Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k Zmene a doplnku  č. 3  ÚPN-M ŽILINA 
 

Č. PRIPOMIENKUJÚCI PRIPOMIENKY STANOVISKO OBSTARÁVATEĽA 

1. Ministerstvo obrany SR, 

Bratislava, Ing. Mecko-

vá, mail 24.3.2014 

K vyššie uvedenému Vám oznamujem, že nemáme pripomienky k predmetným 

zmenám a doplnku č.3 ÚPN-M Žilina 

Berie sa na vedomie 

2. Okresný úrad Žilina 

Odbor výstavby a byto-

vej politiky, odd. ÚP č. 

OU-ZA-OVBP1-

2015/013691/HRI 

16.4.2015   

s t a n o v i s k o 

Na základe vyššie uvedených pripomienok a pripomienok dotknutých orgánov štát-

nej správy, OÚ Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plá-

novania žiada o dopracovanie návrhu Zmeny a Doplnku č.3 ÚPN-M Žilina. 

V prípade, že budú uplatnené v prerokovaní stanoviská a písomné pripomienky, 

ktoré nebudú môcť byť v návrhu zohľadnené, žiadame zaslať oznámenie o termíne 

ich opätovného prerokovania podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona. 

Záverom Vás informujeme, že až po vyhodnotení pripomienkového konania, po 

dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy a doplnení dokumentá-

cie v zmysle uplatnených pripomienok (ktorá má byť predmetom schvaľovania 

v mestskom zastupiteľstve), Mesto Žilina predloží výsledný návrh  predmetného 

územného plánu OÚ Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územné-

ho plánovania, na preskúmanie súladu návrhu Zmeny a doplnok č.3 ÚPN-M Žilina 

so stavebným zákonom podľa §25 ods.4. (s prílohami §25 ods.2 stavebného zákona 

a §15 Vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 

a územnoplánovacej dokumentácii – ÚPP a ÚPD).). 

K žiadosti o preskúmanie v zmysle §25 ods. 1 stavebného zákona predloží Mes-

to Žilina, v zastúpení primátorom mesta, podklady podľa §25 ods. 2 stavebného 

zákona, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu, doklad o prerokovaní návrhu 

s dotknutými právnickými,  fyzickými osobami a dotknutými štátnymi organizá-

ciami a orgánmi štátnej správy (zápisnica z prerokovania, fotokópie stanovísk), 

vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu, návrh všeobecne 

záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD, stanovisko 

Okresného úradu Žilina, referát poľnohospodárstva, vyjadrenie OÚ Žilina, vyjadre-

nie OÚ Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle §9 ods.1 písm. a) 

zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, stanovisko Žilinského 

samosprávneho kraja – či je obsah návrhu v súlade so záväznou časťou schváleného 

Územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj a jeho Zmenami 

a doplnkami, stanoviská príslušných odborov, ŽSR GR – Odbor expertízy a Regio-

nálneho úradu verejného zdravotníctva. 

Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou ÚPD 

vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými vše-

obecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo 

k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné 

(§25 ods. 6 stavebného zákona). 

 

Akceptovať po prerokovaní ZaD podľa usta-

novení § 22, ods.1-4 stavebného zákona 

 

Akceptovať v prípade opätovného preroko-

vania podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona 

 

Akceptovať po ukončení prerokovania ZaD 

podľa ustanovení § 22 stavebného zákona 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptovať pri predložení žiadosti 

o preskúmanie ZaD v zmysle § 25 ods. 1 

stavebného zákona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie 
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3. Okresný úrad Žilina 

Odbor starostl. O živ. 

prostredie, odd. ochrany 

prírody a vybraných 

zložiek ŽP 

č.OU-ZA-OSZP1-

2015/017231-004/Ryb 

29.4.2015 

V y j a d r e n i e: 

Okresný úrad Žilina nahliadol do dokumentácie predmetného zámeru, ako aj do 

mapových podkladov a na základe skutočností uvedených vyššie a v súlade 

s odborným stanoviskom ŠOP SR, Správy NP Malá Fatra č.NPMF/225/2015/2 zo 

dňa 22.4.2015, v ktorom Správa NP uvádza: „Správa NP Malá Fatra nemá námiet-

ky k Zmene a doplnku č.3 ÚPN-M Žilina, nakoľko zmena rozsahu plochy pre exten-

zívnu formu rekreácie a mestský park v predloženej dokumentácii nie je v rozpore 

so záujmami ochrany prírody“, Okresný úrad Žilina konštatuje, že predmetnou 

Zmenou a Doplnkom č.3 Územného plánu Mesta Žilina, budú dotknuté záujmy 

ochrany a krajiny v prijateľnej miere a teda nemá výhrady k predloženému Návrhu 

Zmeny a Doplnku č.3 Územného plánu Mesta Žilina. 

 

Berie sa na vedomie 

4. Regionálny úrad verej-

ného zdravotníctva, 

Žilina 

č.A/2015/00966/HŽPZ 

9.4.2015 

Zmena a doplnok č.3 Územného plánu mesta Žilina rieši potrebu komplexného 

zabezpečenia osobnej železničnej dopravy vybudovaním strediska technicko – hy-

gienickej údržby železničných koľajových vozidiel v optimálnej väzbe na osobnú 

železničnú stanicu v Žiline. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 

v Žiline nie je príslušný konať v tejto veci, nakoľko daná stavba spadá do pôsob-

nosti Vášho úradu, odstupujeme Vám danú žiadosť k vybaveniu  (adresované Úra-

du verejného zdravotníctva, oddeleniu oblastného hygienika MDVRR SR). 

Dokumentácia nerieši „stavbu“, ale časť 

územia mesta vrátane nového funkčného 

využitia, priestorového usporiadania, dopra-

vy, technického vybavenia, životného pro-

stredia a ostatných atribútov v rámci Zmenu 

a Doplnok ÚPN Mesta, kde podľa ustanove-

ní zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. je prí-

slušný RGÚVZ dotknutým orgánom. Uve-

deným postupom RGÚVZ v Žiline uplatnil 

v súlade s ustanovením § 22, ods.5 staveb-

ného zákona konkludentný súhlas 

s prerokovaným návrhom.  

 5. SEVAK, a.s. Žilina 

č.5574/2015/KLi 

8.4.2015 

K predloženej žiadosti o prerokovaní Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-M Žilina 

zasielame nasledovné stanovisko: 

1. S predloženým Doplnkom č.3 ÚPN-M Žilina súhlasíme. 

2. V záujmovej lokalite sa vodohospodárske zariadenia v našej správe nenachádza-

jú. 

3. Pri návrhu nových stavebných objektov žiadame rešpektovať verejný vodovod 

a verejnú kanalizáciu v uliciach. Žiadame dodržať ustanovenie Zákona 

č.442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 ods.2/ 

vymedzuje sa pásmo ochrany verejného  vodovodu a verejnej kanalizácie (pri 

osadení objektov) v šírke 1,5m (DN 500 mm potrubia) a v šírke 2,5 m (nad DN 

500 mm potrubia) od pôdorysného bočného okraja vodovodného 

a kanalizačného potrubia na obidve strany. V pásme ochrany dľa odst. 5/  je za-

kázané vykonávať zemné práce, terénne úpravy, stavby, umiestňovať konštruk-

cie – iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VV 

a VK,  alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. 

 

 

Berie sa na vedomie 

Berie sa na vedomie 

 

Akceptovať v etape projektovej prípravy pri 

návrhu nových stavebných objektov 

6. SPP – distribúcia a.s. 

Bratislava 

č.DPSMM/009/2015 

30.3.2015 

1. Požadujeme v návrhu zmeny a doplnky č.3 územného plánu mesta Žilina, ako aj 

ďalších stupňoch projektovej dokumentácie týkajúcich sa výstavby 

v záujmových lokalitách mesta (stredisko technicko hygienickej údržby želez-

ničných koľajových vozidiel) rešpektovať v súlade so zákonom 251/2012 Z.z. 

Akceptované v Zmene a Doplnku č.3 ÚPN, 

ako aj v platnom ÚPN Mesta Žilina 
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ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení slúžiacich 

na rozvod zemného plynu. 

2. Zakreslenie existujúcich plynárenských zariadení pre potreby zmien a doplnkov 

územného plánu, ako aj ďalších stupňoch projektovej dokumentácie si môže 

projektant vyžiadať na SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, lokálne centrum Žilina, 

ulica Závodská cesta číslo 26. 

3. Plánované pripojenie na existujúce plynárenské zariadenie a následné rozšírenie 

plynárenského zariadenia v záujmovej  lokalite mesta Žilina bude riešené na zá-

klade podanej žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia 

k distribučnej sieti budúceho odberateľa plynu, resp. podaním žiadosti o vydanie 

technických podmienok rozšírenia distribučnej siete. Žiadosti a pokyny pre žia-

dateľov sa nachádzajú na stránke www.spp-distribucia.sk 

4. Pri príprave a realizácii rozšírenia plynárenských zariadení v záujmovej lokalite 

dodržať zákon 251/2012 Z.z. 

5. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie požadujeme zaslať na odsúhlasenie na 

SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, lokálne centrum Žilina, ulica Závodská cesta 

číslo 26 

6. Všetky rozvojové projekty plynárenských zariadení viazané na investičný vstup 

SPP –distribúcia, a.s. sú podmienené ich ekonomickou návratnosťou v zmysle 

vnútorných pravidiel SPP – distribúcia, a.s. 

7. Do bodu 2.12.3.3 Zásobovanie plynom požadujem doplniť „Riešené územie 

bude zásobované zemným plynom pomocou STL1 plynovodu a STL1 pripojo-

vacieho plynovodu z verejného plynovodu STL1 PE D225/100 kPa od križovat-

ky ulíc Kragujevská a Oceliarska“. 

 

Akceptovať v etape spracovania ďalších 

stupňoch projektovej dokumentácie 

 

 

Berie sa na vedomie 

 

 

 

 

 

 

Akceptovať v etape projektovej prípravy 

a realizácie zámerov 

Akceptovať v etape spracovania ďalších 

stupňoch projektovej dokumentácie 

 

Berie sa na vedomie 

 

 

Akceptovať, doplniť v textovej časti do bodu 

2.12.3.3 Zásobovanie plynom 

7. SSE - Distribúcia, a.s., 

Žilina 

č.120101-15-A-0083 

31.3.2015 

1.VYSOKÉ NAPATIE: Pri návrhu je potrebné dodržať ochranné pásmo existujú-

cich VN vedení v zmysle Zákona č.251/2012 Z.z.  VN prípojky na trafostanice v 

zastavanej časti riešiť ako zemné káblové. 

2. NÍZKE NAPATIE: Vedenia v intraviláne riešiť ako zemné káblové so zokruho-

vaním z dôvodu zabezpečenia spoľahlivosti a plynulosti dodávky elektrickej 

energie. Pri výstavbe iných zemných inžinierskych sietí žiadame dodržať 

ochranné pásmo od zemného káblového vedenia v zmysle Zákona č.251/2012 

Z.z., manipulačný priestor od podperných bodov 1 meter a neporušenie ich sta-

bility. Elektromerové rozvádzače plánovanej zástavby riešiť na verejne prístup-

nom mieste, napr. v oplotení. 

3. TRAFOSTANICE:   

 Navrhované trafostanice požadujeme riešiť ako kioskové, samostatne stoja-

ce výkonovo do 630 kVA. 

 Umiestnenie navrhovaných trafostaníc je potrebné riešiť tak, aby NN vývo-

dy z jednotlivých trafostaníc nepresahovali dĺžku 350 m. 

 Ku konkrétnemu počtu a umiestneniu nových trafostaníc sa záväzne vyjad-

ríme po predložení zastavovacieho plánu a energetickej bilancie jednotli-

vých objektov. 

Akceptované v Zmene a Doplnku č.3 ÚPN, 

ako aj v platnom ÚPN Mesta Žilina 

 

Akceptované v Zmene a Doplnku č.3 ÚPN, 

ako aj v platnom ÚPN Mesta Žilina 

 

 

 

 

Akceptované v Zmene a Doplnku č.3 ÚPN, 

ako aj v platnom ÚPN Mesta Žilina 

 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie pre etapu realizácie 
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a) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povin-

ný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenerge-

tického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedo-

hodnú inak. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa pre-

ložkou nemení. 

b) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto záko-

na je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného za-

riadenia alebo zmena jeho trasy. 

c) SSE–D, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo 

schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. 

Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným 

termínom preložky. V otázke zabezpečenia uvedeného súhlasu je potrebné 

sa obrátiť na: František Vacko -MT 0908/921144. V prípade, že k tomuto 

schváleniu nedôjde, SSE-D, a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetic-

kého zariadenia. 

5. Pred prípravou ďalšieho stupňa doporučujeme vzájomnú spoluprácu 

a konzultácie na nižšie uvedenom kontakte. 

6. Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude 

použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSE – D, .a.s. v zmysle platnej legislatí-

vy v čase výstavby. 

7. Ďalší stupeň navrhovaného dokumentu zohľadňujúci vyššie uvedené pripomien-

ky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSE-D, a.s. 

8. Voči tomuto vyjadreniu môžete poslať pripomienky písomne na   SSE-D a.s. do 

14 dní od jeho doručenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptovať pred spracovaním ďalších stup-

ňoch projektovej dokumentácie 

Berie sa na vedomie 

 

 

Akceptovať v etape spracovania ďalších 

stupňoch projektovej dokumentácie 

Berie sa na vedomie 

8. Správa NP Malá Fatra, 

Varín 

č.NPMF/184/2015/2 

31.3.2015 

Návrh riešenia: 

Správa NP Malá Fatra nemá námietky k Zmene a doplnku č.3 ÚPN-M Žilina, na-

koľko zmena rozsahu plochy pre extenzívnu formu rekreácie a mestský park v pred-

loženej územnoplánovacej dokumentácii nie je v rozpore so záujmami ochrany 

prírody. 

 

Berie sa na vedomie 

9. Správa ciest ŽSK, Žilina 

Č50/2015/SC ŽSK-087, 

30.3.2015 .  

Bez pripomienok. 

 

Berie sa na vedomie 

10. Krajský pamiatkový 

úrad, Žilina 

Č.KPUZA-2015/8092-

3/23487/SIC, 3.4.2015 

z á v ä z n é   s t a n o v i s k o 

Krajský pamiatkový úrad Žilina nemá námietky proti návrhu Územného plánu mes-

ta Žilina – Zmena a doplnok č.3 v časti, ktorá sa vzťahuje na ochranu záujmov pod-

ľa pamiatkového zákona. 

 

Berie sa na vedomie 

11. Mesto Kysucké Nové 

Mesto  

č.338/2015/03-Ku-05 

7.4.2015  

Bez pripomienok. Berie sa na vedomie 
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