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Číslo spisu
OU-NO-OSZP-2022/005494-026

Námestovo
28. 09. 2022

Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní

Výrok
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 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, v spojení s § 53 a § 56 zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon ") na základe oznámenia o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky č.
3/2020 - Územný plán obce Bobrov“, ktoré predložil obstarávateľ Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba
173/3, 029 42 Bobrov, IČO: 00314404 zastúpený starostom obce Ing. Antonom Grobarčíkom, vydáva v
zmysle § 7 ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument ,,Zmeny a doplnky č. 3/2020 - Územný plán obce Bobrov“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č. 3/2020 - Územný plán obce
Bobrov“, vyplynuli niektoré konkrétne podmienky a požiadavky, ktoré je potrebné zohľadniť v procese
schvaľovania:
• Strategický dokument riešiť v súlade s Vodným Plánom Slovenska, ktorý vychádza z „Rámcovej
smernice o vode“, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2 000 ako smernica „Európskeho parlamentu“.
• Pri návrhu vybavenia územia technickou infraštruktúrou je potrebné rešpektovať ochranné pásma
jestvujúcich a navrhovaných sietí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
• Výstavbu nových IBV je možné realizovať až po vybudovaní rozšírenia verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie vrátane.
• Rešpektovať existujúce hydromelioračné stavby - zabezpečiť ich ochranu v zmysle § 53a zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. e) Z hľadiska zákona č. 7/2010
Z. z. o ochrane pred povodňami nenavrhovať novú výstavbu v inundačnom území vodných tokov a pozdĺž
drobných vodných tokov ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás o šírke 5 m a pri vodohospodársky
významnom vodnom roku 10,0 m.
• Dažďové vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe požadujeme zadržať v území
(zachovať retenčnú schopnosť územia).
• Pri vyčleňovaní lokalít pre novú výstavbu rodinných domov v smere k regionálnej skládke komunálneho
odpadu a okolia jestvujúceho hospodárskeho dvora družstva, je potrebné prihliadať na dostatočné
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odstupové vzdialenosti od zdrojov znečisťovania ovzdušia, nachádzajúcich sa v tejto zóne, hlavne z
dôvodu ich prašnosti.
• Pri umiestňovaní nových výrobných zón obce je potrebné dodržať dostatočné odstupové vzdialenosti
od významnejších jestvujúcich zdrojov znečisťovania ovzdušia z dôvodu minimalizovania obťažovania
obyvateľov ich prevádzkou.
• Pri určovaní odstupovej vzdialenosti je potrebné vziať do úvahy predpokladaný hmotnostný tok
znečisťujúcich látok a miestne rozptylové podmienky.
• Na zníženie emisného vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia na kvalitu ovzdušia v ich okolí
zakomponovať do územného plánu medzi jestvujúce zdroje a obytné zóny plochy izolačnej zelene.
• Dbať na znižovanie emisií v čo najvyššej miere a pri spaľovacích zariadeniach povoľovať iba spaľovanie
palív určených výrobcom jednotlivých kotlov.
• Rešpektovať vplyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacích plôch na okolitú obytnú a rekreačnú
zástavbu a korigovať to s výsadbou zelene.
• V dotknutých lokalitách zvážiť druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by svojimi negatívnymi
vplyvmi na kvalitu ovzdušia (nadmerná prašnosť, zápachy, intenzívna doprava a pod.) priamo alebo
nepriamo obmedzili využitie záujmového územia pre určené účely.
• Pri povoľovaní konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (umiestnenie, stavba, užívanie – prevádzka)
dodržiavať ustanovenia platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
• Časť plochy D3.3 IBV Lán zredukovať z dôvodu výskytu mokrade, podľa priloženého mapového
podkladu, kde je znázornená mokraď a zároveň plocha potrebná na vylúčenie modro šrafovaným
polygónom.
• Do komplexného výkresu a výkresu ochrany prírody a tvorby krajiny požadujeme zapracovať biokoridor
miestneho významu, podľa mapového podkladu stanoviska Štátnej ochrany prírody. Správy CHKO Horná
Orava č. CHKO HO/57-003/2022 zo dňa 07.03.2022.
• Stavby a oplotenia umiestňovať minimálne 6 m od vodných tokov, v prípade, ak sú brehové porasty
širšie tak stavby umiestňovať až za ne.
• Stavby a oplotenia umiestňovať minimálne 5 m od mokradí a podmáčaných území.
• Stavby a oplotenia neumiestňovať v genofondových plochách.
• Zapracovať stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, sekcie geológie a prírodných zdrojov,
odbor štátnej geologickej správy, list č. 4066/2022-5.3, 14971/2022 zo dňa 10. 03. 2022.
• Obsah Návrhu ZaD č.3 ÚPN-O Bobrov musí byť v súlade najmä so záväznou časťou schválenej ÚPD
vyššieho stupňa a so Zadaním pre vypracovanie ÚPN-O Bobrov, ak by tomu tak nebolo, nemohol by byť
tento návrh ÚPD neskôr záverečne kladne posúdený v zmysle § 25 ods.1 písm. a) a písm.c) stavebného
zákona.
• Zapracovať stanovisko Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov, pozemkový referát, list
č. OU-ZA-OOP6-2022/022377-002/SUR zo dňa 18. 05. 2022.

Odôvodnenie
Obstarávateľ Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov, IČO: 00314404 zastúpený
starostom obce Ing. Antonom Grobarčíkom predložil dňa 21. 02. 2022 Okresnému úradu Námestovo,
odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona oznámenie o strategickom dokumente ,,Zmeny
a doplnky č. 3/2020 - Územný plán obce Bobrov“.
Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument ,,Zmeny a doplnky č. 3/2020 - Územný plán obce
Bobrov“ existujúcej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Územný plán obce Bobrov, ktorý bol
vypracovaný v roku 2003 Architektonickým ateliérom Gam Ružomberok a následne schválený Obecným
zastupiteľstvom v Bobrove UZN č. 3/2004, zo dňa 25. 6. 2004 v Bobrove. Doplnok č.1 Územného plánu
obce Bobrov, bol vypracovaný Architektonickým ateliérom Gam Ružomberok a schválený Obecným
zastupiteľstvom v Bobrove UZN č. 5/2005, zo dňa 28.10.2005. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu
obce Bobrov, boli vypracované Architektonickým ateliérom Gam Ružomberok a schválený Obecným
zastupiteľstvom v Bobrove UZN č. 18/2014, zo dňa 06.06.2014.
Oznámenie o strategickom dokumente vypracoval Ing. arch. Dávid Goč, Námestie A. Hlinku 27, 034 01
Ružomberok.
Hlavným cieľom predloženého dokumentu je:
- aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce v súlade so súčasnými potrebami jeho
rozvoja,
- vytvoriť podmienky pre rozvoj funkcie bývania a rekreácie na území obce,
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- vytvoriť podmienky pre optimalizáciu dopravného a technického vybavenia mesta na navrhovaných
plochách,
- spresniť a doplniť regulatívy na jednotlivých funkčných plochách,
- riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja a únosnosti územia a koordinovať záujmy v území obce,
- regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy a skvalitniť životné prostredie,
- zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt,
- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.

Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z ustanovení stavebného zákona a Vyhlášky
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Územnoplánovacia
dokumentácia – Zmeny a doplnky č. 3/2020 - ÚPN obce Bobrov sa skladá zo 4 zmien a 15 doplnkov.
Lokality s funkciou bývania sú situované v bezprostrednej nadväznosti na skutočne zastavané územie
obce.

RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
ZMENY:
Zmena Z3.1 (v D3.1) - Zmena (ÚPN obce Bobrov) obytné územie - rodinné domy na miestnu komunikáciu.
Zmena Z3.2 (v D3.4) - Zmena (ÚPN obce Bobrov) obytné územie - rodinné domy na miestnu komunikáciu.
Zmena Z3.3 (v D3.4) - Zmena (ÚPN obce Bobrov) miestnu komunikáciu K33 na obytné územie - rodinné
domy.
Zmena Z3.4 (v D3.11) - Zmena (ÚPN obce Bobrov) obytné územie - rodinné domy na pôvodnú funkciu
– orná pôda.

DOPLNKY:
Doplnok D3.1 IBV Zabobrovec rieši obytné územie pre cca 105 rodinných domov a miestne komunikácie.
Lokalita je ohraničená na juhozápade poľnohospodárskou pôdou, na juhovýchode cestou vedúcou k
bývalej ČOV a na severovýchode a severozápade zastavaným obytným územím. Doplnok D3.2 IBV
Zabobrovec rieši obytné územie pre cca 85 rodinných domov a miestne komunikácie. Lokalita je
ohraničená na juhozápade a severozápade poľnohospodárskou pôdou, na severovýchode a juhovýchode
zastavaným obytným územím.
Doplnok D3.3 IBV Lán rieši obytné územie pre cca 137 rodinných domov a miestne komunikácie.
Lokalita je ohraničená na juhozápade cestou III/2276, na juhovýchode existujúcim obytným územím, na
severozápade poľnohospodárskou pôdou a na severovýchode navrhovaným obytným územím.
Doplnok D3.4 IBV Breziny rieši obytné územie pre cca 248 rodinných domov a miestne komunikácie.
Lokalita je ohraničená na severovýchode a severozápade poľnohospodárskou pôdou, na juhovýchode
existujúcim obytným územím, na juhozápade navrhovaným obytným územím.
Doplnok D3.5 IBV Pri družstve rieši obytné územie pre cca 67 rodinných domov a miestne komunikácie.
Lokalita je ohraničená na severozápade poľnohospodárskou pôdou, na severovýchode areálom
Poľnohospodárskeho družstva a na juhovýchode a juhozápade navrhovaným obytným územím.
Doplnok D3.6 IBV medzi hlavnou cestou a potokom rieši obytné územie pre cca 38 rodinných domov a
miestne komunikácie. Lokalita je ohraničená na severozápade areálom Poľnohospodárskeho družstva a
na severovýchode, juhovýchode a juhozápade navrhovaným obytným územím.
Doplnok D3.7 Priemyselná zóna Za Mlákou rieši výrobné územie pre cca 3 priemyselné areály.
Lokalita je ohraničená na juhozápade areálom Poľnohospodárskeho družstva a na severozápade a na
severovýchode poľnohospodárskou pôdou.
Doplnok D3.8 IBV Veľké pole rieši obytné územie pre cca 159 rodinných domov a miestne komunikácie.
Lokalita je ohraničená na juhozápade a juhozápade poľnohospodárskou pôdou, na juhovýchode a
juhozápade zastavaným obytným územím.
Doplnok D3.9 IBV Zadná Čerchľa rieši obytné územie pre cca 90 rodinných domov a miestne komunikácie.
Lokalita je ohraničená na severovýchode a juhovýchode poľnohospodárskou pôdou, na severozápade
existujúcim obytným územím a na juhozápade navrhovaným obytným územím. Doplnok D3.10 IBV
Čerchľa rieši obytné územie pre cca 73 rodinných domov a miestne komunikácie. Lokalita je ohraničená
na juhovýchode poľnohospodárskou pôdou, na severovýchode navrhovaným obytným územím a na
severozápade a juhozápade existujúcim obytným územím.
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Doplnok D3.11 IBV Záhradnice od Ústia rieši obytné územie pre cca 31 rodinných domov a miestne
komunikácie. Lokalita je ohraničená na juhovýchode poľnohospodárskou pôdou, na juhozápade, na
severovýchode a severovýchode existujúcim obytným územím.
Doplnok D3.12 Oddychová plocha I. rieši oddychovú plochu v existujúcom obytnom území. Lokalita je
ohraničená existujúcim obytným územím.
Doplnok D3.13 Oddychová plocha II. rieši oddychovú plochu v existujúcom obytnom území. Lokalita je
ohraničená existujúcim obytným územím.
Doplnok D3.14 Oddychová plocha III. rieši oddychovú plochu v existujúcom obytnom území. Lokalita je
ohraničená existujúcim obytným územím.
Doplnok D3.15 Oddychová plocha IV. rieši oddychovú plochu medzi cintorínom a kalváriou. Lokalita je
ohraničená na severozápade cintorínom, na juhozápade kalváriou a na juhovýchode poľnohospodárskou
pôdou.

Chránená krajinná oblasť Horná Orava zaberá celé katastrálne územie obce Bobrov s výnimkou
zastavaného územia obce, kde platí 1. stupeň územnej ochrany (tzv. všeobecná ochrana). Celá CHKO
Horná Orava je podľa prírodných hodnôt rozdelená na zóny A až D, kde v zóne A platí najprísnejší
5. stupeň územnej ochrany a v zóne D 2. stupeň územnej ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Zonácia bola daná vyhláškou MŽP SR č. 420/2003 Z. z., ktorou sa
ustanovuje územie CHKO Horná Orava a jej zóny. V k.ú. Bobrov sa nachádza zóna D s 2. stupňom
územnej ochrany. Zóna C9 predstavuje ochranný lesný pás Oravskej Priehrady - sever (časť). Zóna B14
Oravská priehrada sa nachádza časť v Zubrohlavskej a časť v Bobrovskej zátoke. Cieľom je ochrana
a zachovanie rozptýlených ekosystémov významných z hľadiska biologickej rozmanitosti a ekologickej
stability a charakteristického vzhľadu krajiny.
V k.ú. Bobrov sa nachádza Chránené vtáčie územie Horná Orava SKCHVU008. Je dané vyhláškou MŽP
SR č. 173/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Horná Orava. Hranice CHKO Horná Orava sú totožné s
hranicami CHVÚ Horná Orava. SKUEV0304 Oravská vodná nádrž zaberá severozápadnú časť Oravskej
priehrady v oblasti Zubrohlavskej a Bobrovskej zátoky. Podľa národného zoznamu území európskeho
významu, východne od katastra obce sa nachádza územie európskeho významu SKUEV0658 Biela
Orava. SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy tvoria tri samostatné rašeliniská. Vo východnej časti katastra
obce sa nachádza Ramsarská lokalita Mokrade Oravskej kotliny. V zmysle R-ÚSES sa časťou k.ú. Bobrov
tiahne terestrický nadregionálny biokoridor Podbeskydská vrchovina. V katastri sa nachádza ešte viacero
miestnych biocentier, miestnych biokoridorov a interakčných prvkov. Interakčné prvky na území k.ú.
Bobrov pozostávajúcimi prevažne z krovitej a stromovej vegetácie plnia dôležitú biologickú ale aj estetickú
funkciu v krajine.

V rámci posudzovania Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal
oznámenie o strategickom dokumente listom č. OU-NO-OSZP-2022/005494 zo dňa 24. 02.
2022 podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, povoľujúcemu
orgánu, obci Bobrov a dotknutým obciam. Zároveň bezodkladne zverejnil oznámenie na webovom
sídle ministerstva https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-2020-uzemny-plan-obce-
bobrov-oznamenie-o-strategicko .
Zmeny a doplnky č. 3/2020 - ÚPN obce Bobrov boli zverejnené na internetovej stránke obce Bobrov a
úradnej tabuli obce.
V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné
stanoviská tieto subjekty (uvedené v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-NO-PLO2-2022/005817 zo dňa 28.
02. 2022:
Nakoľko predložený strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 3/2020 – Územný plán obce Bobrov“
nepredpokladá realizáciu činností, objektov a zariadení, ktoré by mali byť predmetom zisťovacieho
konania, resp. povinného hodnotenia posudzovania ich vplyvu na životné prostredie, OÚ Námestovo,
PLO nemá žiadne požiadavky pre určenie rozsahu hodnotenia, resp. k samotnému posudzovaniu
strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 3/2020 – Územný plán obce Bobrov“ v zmysle zákona EIA.

2. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, list č. OU-NO-
OSZP-2022/006094 zo dňa 04. 03. 2022:
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Po preštudovaní strategického dokumentu Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné
prostredie voči Zmeny a doplnky č. 3/2020 – Územný plán obce Bobrov z hľadiska záujmov odpadového
hospodárstva nemá žiadne pripomienky.

3. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, list č. OU-NO-
OSZP-2022/005830 zo dňa 03. 03. 2022:
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, po
preštudovaní oznámenia súhlasí s vypracovaním strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.3/2020 -
Územný plán obce Bobrov“ za nasledovných podmienok:
a) Strategický dokument riešiť v súlade s Vodným Plánom Slovenska, ktorý vychádza z „Rámcovej
smernice o vode“, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2 000 ako smernica „Európskeho parlamentu“.
b) Pri návrhu vybavenia územia technickou infraštruktúrou je potrebné rešpektovať ochranné pásma
jestvujúcich a navrhovaných sietí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
c) Výstavbu nových IBV je možné realizovať až po vybudovaní rozšírenia verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie vrátane.
d) Rešpektovať existujúce hydromelioračné stavby - zabezpečiť ich ochranu v zmysle § 53a zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. e) Z hľadiska zákona č. 7/2010
Z. z. o ochrane pred povodňami nenavrhovať novú výstavbu v inundačnom území vodných tokov a pozdĺž
drobných vodných tokov ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás o šírke 5 m a pri vodohospodársky
významnom vodnom roku 10,0 m.
f) Dažďové vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe požadujeme zadržať v území
(zachovať retenčnú schopnosť územia).

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, po
preštudovaní oznámenia nepožaduje strategický dokument posudzovať podľa zákona.

4. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠS OO, list č. OU-NO-
OSZP-2022/005764 zo dňa 28. 02. 2022:
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
ako dotknutý orgán v zmysle zákona o ovzduší, nepožaduje aby bol predložený strategický dokument
ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požaduje pri vypracovaní strategického
dokumentu „Územný plán obce Bobrov - Zmeny a doplnky č. 3/2020“ dodržať nasledovné požiadavky:
1. Pri vyčleňovaní lokalít pre novú výstavbu rodinných domov v smere k regionálnej skládke komunálneho
odpadu a okolia jestvujúceho hospodárskeho dvora družstva, je potrebné prihliadať na dostatočné
odstupové vzdialenosti od zdrojov znečisťovania ovzdušia, nachádzajúcich sa v tejto zóne, hlavne z
dôvodu ich prašnosti.
2. Pri umiestňovaní nových výrobných zón obce je potrebné dodržať dostatočné odstupové vzdialenosti
od významnejších jestvujúcich zdrojov znečisťovania ovzdušia z dôvodu minimalizovania obťažovania
obyvateľov ich prevádzkou.
3. Pri určovaní odstupovej vzdialenosti je potrebné vziať do úvahy predpokladaný hmotnostný tok
znečisťujúcich látok a miestne rozptylové podmienky.
4. Na zníženie emisného vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia na kvalitu ovzdušia v ich okolí
zakomponovať do územného plánu medzi jestvujúce zdroje a obytné zóny plochy izolačnej zelene.
5. Dbať na znižovanie emisií v čo najvyššej miere a pri spaľovacích zariadeniach povoľovať iba spaľovanie
palív určených výrobcom jednotlivých kotlov.
6. Rešpektovať vplyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacích plôch na okolitú obytnú a rekreačnú
zástavbu a korigovať to s výsadbou zelene.
7. V dotknutých lokalitách zvážiť druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by svojimi negatívnymi
vplyvmi na kvalitu ovzdušia (nadmerná prašnosť, zápachy, intenzívna doprava a pod.) priamo alebo
nepriamo obmedzili využitie záujmového územia pre určené účely.
8. Pri povoľovaní konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (umiestnenie, stavba, užívanie –
prevádzka) dodržiavať ustanovenia platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.



6 / 12

5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-ZA-OSZP2-2022/016315-002 zo dňa 02. 03. 2022:
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, po preštudovaní oznámenia a vyššie uvedeného, nepožaduje
strategický dokument „Zmeny a Doplnky č. 3/2020 - Územný plán Obce Bobrov“ posudzovať ďalej v
zmysle zákona.
6. ŠOP SR, Správa CHKO Horná Orava, list č. CHKO HO/57-003/2022 zo dňa 10. 03. 2022:
Na základe vyššie uvedeného odporúčame aby do dokumentu „Zmeny a doplnky č. 3/2020 Územného
plánu obce Bobrov“ boli zapracované nasledovné podmienky:
1. Časť plochy D3.3 IBV Lán zredukovať z dôvodu výskytu mokrade, podľa priloženého mapového
podkladu, kde je znázornená mokraď a zároveň plocha potrebná na vylúčenie modro šrafovaným
polygónom.
2. Do komplexného výkresu a výkresu ochrany prírody a tvorby krajiny požadujeme zapracovať biokoridor
miestneho významu, podľa priloženého mapového podkladu.
3. Stavby a oplotenia umiestňovať minimálne 6 m od vodných tokov, v prípade, ak sú brehové porasty
širšie tak stavby umiestňovať až za ne.
4. Stavby a oplotenia umiestňovať minimálne 5 m od mokradí a podmáčaných území.
5. Stavby a oplotenia neumiestňovať v genofondových plochách.

Za predpokladu dôsledného napĺňania opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu
vplyvov na životné prostredie, rešpektovania všeobecných zásad a právnych predpisov v oblasti ochrany
prírody, nepredpokladáme významné vplyvy na chránené územia a záujmy ochrany prírody a v prípade,
že budú vyššie uvedené podmienky zapracované do strategického dokumentu, strategický dokument nie
je potrebné ďalej posudzovať podľa Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, list č. 847-942/2022 zo dňa 07. 03. 2022:
OBÚ v Banskej Bystrici nemá k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3/2020 -
Územný plán obce Bobrov“ žiadne pripomienky nakoľko uvedeným zámerom nebudú dotknuté záujmy
ochrany a využívania nerastného bohatstva. Podľa názoru OBÚ v Banskej Bystrici sa predložené
oznámenie nemusí posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

8. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej
správy, list č. 4066/2022-5.3, 14971/2022 zo dňa 09. 03. 2022:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy zasiela
nasledovné stanovisko:
1. V katastrálnom území obce Bobrov (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované svahové deformácie
(zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné
územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
V predmetnom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt 7 potenciálnych a 4 stabilizovaných
svahových deformácií. Príčiny vzniku svahových deformácií sú klimatické faktory a bočná hĺbková erózia,
abrázia. Svahové deformácie patria do rajónu nestabilných území. Ide o územie svahových deformácií
so stredným až vysokým stupňom náchylnosti k aktivizácii svahových deformácií. Aktivizácia svahových
deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich
kombináciou. Územia bezprostredného okolia registrovaných svahových deformácií a územia s doteraz
nezaregistrovanými svahovými deformáciami, s priaznivou geologickou stavbou ku vzniku svahových
deformácií patria taktiež do rajónu nestabilných území. Širšie okolie svahových deformácií patrí do rajón
potenciálne nestabilných území. Ide o územie s doteraz nezaregistrovanými svahovými deformáciami, s
priaznivou geologickou stavbou nevylučujúcou v prípade priaznivých morfologických pomerov občasný
vznik svahových deformácii vplyvom prírodných pomerov. Územie je citlivé na negatívne 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
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SR v M 1 : 50 000 (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 území pre stavebné
účely.
2. 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.

3. 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 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších
predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného
využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým
prieskumom.
b) stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného
radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ
SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov
z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

9. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list č.
6049/2022-6.3 zo dňa 15. 03. 2022:
Požadujeme, aby do strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 3/2020 Územného plánu obce
Bobrov“ boli zapracované nasledovné pripomienky:
1. Časť plochy D3.3 IBV Lán zredukovať z dôvodu výskytu mokrade, podľa priloženého mapového
podkladu, v ktorom je znázornená mokraď a plocha potrebná na vylúčenie modro šrafovaným polygónom.
2. Do komplexného výkresu a výkresu ochrany prírody a tvorby krajiny je potrebné zapracovať biokoridor
miestneho významu, podľa priloženého mapového podkladu.
3. Stavby a oplotenia umiestňovať minimálne 6 m od vodných tokov a v prípade, ak sú brehové porasty
širšie, tak stavby umiestňovať až za ne.
4. Stavby a oplotenia umiestňovať minimálne 5 m od mokradí a podmáčaných území.
5. Stavby a oplotenia neumiestňovať v genofondových plochách.

Ministerstvo žiada dôsledné dodržiavanie opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu
vplyvov na životné prostredie, rešpektovanie všeobecných zásad a právnych predpisov v oblasti ochrany
prírody. Vyššie uvedené pripomienky požadujeme zapracovať do strategického dokumentu. Pri splnení
uvedených pripomienok ministerstva, nepredpokladáme významný negatívny vplyv na záujmy ochrany
prírody a krajiny a z tohto dôvodu nie je potrebné strategický dokument ďalej posudzovať v zmysle zákona
č. 24/2006 Z. z.

10. Krajský pamiatkový úrad Žilina, list č. KPUZA-2022/5534-2/19968/JUR zo dňa: 14.03.2022:
Krajský pamiatkový úrad Žilina nemá k oznámeniu vecné ani obsahové pripomienky, z hľadiska záujmov
chránených pamiatkovým zákonom si v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie neuplatňuje
žiadne ďalšie požiadavky.

11. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, list č. OU-ZA-
OVBP1-2022/043698-003 zo dňa 09. 09. 2022:
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania vydáva nasledovné s
t a n o v i s k o :
1. požadujeme v celom procese obstarávania návrhu predmetnej územnoplánovacej dokumentácie
(ďalej len ÚPD) dodržiavať zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
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neskorších predpisov (stavebný zákon), Vyhlášku MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a pri spracovaní ÚPD postupovať podľa metodických
usmernení ministerstva - MDV SR.
2. orgán územného plánovania (Obec Bobrov) musí zabezpečovať obstarávanie územnoplánovacej
dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (OSO) podľa § 2a stavebného zákona.
3. obsah návrhu ZaD č.3 ÚPN-O Bobrov musí byť v súlade najmä so záväznou časťou schválenej ÚPD
vyššieho stupňa a so Zadaním pre vypracovanie ÚPN-O Bobrov, ak by tomu tak nebolo, nemohol by byť
tento návrh neskôr kladne posúdený v zmysle § 25 ods.1 písm. a) a písm.c) stavebného zákona.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, žiada posudzovať strategický dokument „Zmeny
a doplnky č.3/2020 - Územný plán obce Bobrov“ v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie v znení neskorších predpisov z nasledovných dôvodov:
a) Rozsiahly návrh funkcie bývania v obci má vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, na
ekologickú stabilitu a charakteristický vzhľad krajiny, na životnú úroveň súčasných obyvateľov, na
neúmerné zábery poľnohospodárskej pôdy,
b) Navrhované funkčné plochy bývania zasahujú do CHKO Horná Orava (75% k.ú. obce Bobrov), CHVÚ
Horná Orava a chráneného územia Ramsarskej lokality Mokrade Oravskej kotliny.
c) Navrhované funkčné plochy pre bývanie v rodinných domoch sú predimenzované vzhľadom na
demografický vývoj obce Bobrov a prognózy jej rozvoja, navrhovaný nárast o cca 200% obyvateľov je
nevyhnutné zreálniť na únosnú mieru, aby nevznikol len tzv. „obytný satelit“ pre blízke Mesto Námestovo.
d) V návrhu predmetnej ÚPD chýba primerané riešenie komplexného rozvoja súvisiacich funkcií s
nárastom počtu obyvateľov (návrh 1037 nových rodinných domov pre cca 3630 obyvateľov) – najmä
rozvoj občianskej vybavenosti: materské a základné školy, sociálne služby, zdravotníctvo, obchody,
služby, verejné stravovanie, športové zariadenia,... počet obyvateľov v obci je navrhnutý nad 5000, pre
ktorých je potrebné nastaviť iné štandardy občianskej vybavenosti ako pre obec do 2000 obyvateľov a
s tým súvisia i kapacitné nároky na komplexný rozvoj ďalších sprievodných funkcií (môže sa zmeniť aj
štatút obce na štatút mesta, ktorý prezentuje už vyššie nároky obyvateľov).
e) Upozorňujeme, že je nutné dosiahnuť súlad predmetného návrhu 3.aktualizácie ÚPD obce so
schváleným Zadaním pre ÚPN-O Bobrov (schválené dňa 21.02.2003), ktoré v kap.6 uvádza okrem nosnej
obytnej funkcie obce aj cit. : „Ostatné funkcie ako rekreačná má veľmi dobré predpoklady rozvoja a
funkcia občianskej vybavenosti, športových plôch a zelene sú neoddeliteľnými a potrebnými sprievodnými
funkciami obytnej funkcie obce Bobrov“. Ďalej v kap.7 je v Tabuľke Prognózovaný vývoj obyvateľov v
obci do r.2020 uvedený počet obyvateľov 1800 a 473 bytov, do r. 2040 je uvedených 2200 obyvateľov
s počtom bytov 632. V závere kap. 14.3. je uvedené, cit.: „V rámci spracovania územného plánu je
potrebné zachovať a rozvíjať všetky funkčné zložky, pričom ťažisko ostane v obytnej funkcii.“ A ďalej
v kap. 15.1. „zabezpečiť zdravotné, sociálne, vzdelanostné, kultúrne a športové potreby obyvateľov a
pracovné príležitosti pre nich...“, a iné. Je potrebné docieliť, aby sa neznížila kvalita bývania obyvateľov
obce, ako je uvedené v kap.16. „..každý občan má právo na kvalitné životné prostredie“.
f) Týmto upozorňujeme na požiadavky riešenia územnoplánovacej dokumentácie vyplývajúce zo
základných demografických, sociálnych a ekonomických údajov i prognóz obce, ktoré boli odsúhlasené
obcou v Zadaní pre ÚPN-O Bobrov.

list č. OU-ZA-OVBP1-2022/043698-003 zo dňa 09. 09. 2022:
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania:
1. K predmetnému strategickému dokumentu vydal náš úrad stanovisko č. OU-ZA-
OVBP1-2022/017622-003 zo dňa 14.03.2022, kde žiadal posudzovať strategický dokument ZaDč.3 ÚPN-
O Bobrov z viacerých dôvodov, ktoré sa týkali najmä rozsiahleho návrhu funkcie bývania v rodinných
domoch (návrh 1037 RD pre cca 3630 obyvateľov), ktoré boli predimenzované vzhľadom na demografický
vývoj obce Bobrov. V tejto súvislosti v návrhu chýbalo primerané riešenie komplexného rozvoja súvisiacich
funkcií, najmä rozvoj občianskej vybavenosti. Rozsiahly návrh funkcie bývania v obci má vplyv na
jednotlivé zložky životného prostredia, na ekologickú stabilitu a charakteristický vzhľad krajiny, na životnú
úroveň súčasných obyvateľov, na neúmerné zábery poľnohospodárskej pôdy...
Zároveň sme upozornili na nutnosť dosiahnuť súlad predmetného návrhu ÚPD so schváleným
Zadaním (zo dňa 21.02.2003), kde boli schválené požiadavky riešenia územnoplánovacej dokumentácie
vyplývajúce zo základných demografických, sociálnych a ekonomických údajov i prognóz obce.
2. Zaslané záznamy z rokovaní v dňoch 31.05.2022 a 10.06.2022 dokazujú, že obec rokovala s dotknutými
účastníkmi prerokovania predmetnej ÚPD, riešila rozpory a mala snahu dosiahnuť dohodu a kompromis.
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3. Vzhľadom na to, že súčasťou tejto žiadosti nebol grafický výstup upravenej dopracovanej ÚPD obce
po všetkých prerokovaniach, upúšťame od požiadavky ďalej posudzovať strategický dokument „Zmeny a
doplnky č.3/2020 - Územný plán obce Bobrov“ v zmysle zákona EIA, ale iba za podmienky, že predmetný
Návrh ZaD č.3 ÚPN-O Bobrov v dostatočnom rozsahu prehodnotil predimenzovaný návrh bývania a
nárast počtu obyvateľov (bol cca o 200 %), zreálnil rozsiahly rozvoj na únosnú mieru a Návrh predmetnej
ÚPD je v súlade so schváleným Zadaním.

Opakovane upozorňujeme, že obsah Návrhu ZaD č.3 ÚPN-O Bobrov musí byť v súlade najmä so
záväznou časťou schválenej ÚPD vyššieho stupňa a so Zadaním pre vypracovanie ÚPN-O Bobrov, ak
by tomu tak nebolo, nemohol by byť tento návrh ÚPD neskôr záverečne kladne posúdený v zmysle § 25
ods.1 písm. a) a písm.c) stavebného zákona.

12. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-ZA-OSZP1-2022/016477-002/Buk zo dňa 07. 03. 2022:
Okresný úrad Žilina nahliadol do strategického dokumentu Zmeny a Doplnky č. 3/2020 – ÚPN - O Bobrov
a v súlade s odborným stanoviskom ŠOP SR, Správou CHKO Horná Orava č. CHKO HO/57-001/2022 zo
dňa 25.02.2022 požaduje, aby do strategického dokumentu boli zapracované nasledujúce podmienky:
1. časť plochy D3.3 IBV Lán zredukovať z dôvodu výskytu mokrade, podľa priloženého mapového
podkladu, kde je znázornená mokraď a zároveň plocha potrebná na vylúčenie modro šrafovaným
polygónom,
2. do komplexného výkresu ochrany prírody a tvorby krajiny zapracovať biokoridor miestneho významu,
podľa priloženého mapového podkladu,
3. stavby a oplotenia umiestňovať minimálne 6 m od vodných tokov, v prípade, ak sú brehové porasty
širšie, stavby umiestňovať až za ne,
4. stavby a oplotenia umiestňovať minimálne 5 m od mokradí a podmáčaných území,
5. stavby a oplotenia neumiestňovať v genofondových plochách.

Okresný úrad Žilina, na základe zaslaných podkladov – Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny
a Doplnky č. 3/2020 – Územný plán obce Bobrov“ má zato, že po zapracovaní uvedených podmienok,
predmetný strategický dokument nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona EIA.

13. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, list č. OU-ZA-
OOP6-2022/022377-002/SUR zo dňa 13. 05. 2022:
V strategickom dokumente nie sú vyhodnotené vplyvy budúcich investičných zámerov na PP. OÚ Žilina,
OOP, PR v rámci prerokovania Z a D č. 3 ÚPN-O zistil, že návrhom nepoľnohospodárskeho použitia PP
dôjde k značnému úbytku PP na výmere 74,6229 ha z celkovej výmery 128,2009 ha. K prerokovávanému
Z a D č. 3 ÚPN-O zaslal listom č. OU-ZA-OOP6-2022/014439- 002/SUR zo dňa 13. 04. 2022 stanovisko.
OÚ Žilina, OOP, PR ako dotknutý orgán ochrany PP záverom konštatuje, že ak predmetná
územnoplánovacia dokumentácia Z a D č. 3 ÚPN-O bude dopracovaná v súlade s vyššie uvedeným,
nebude mať k nej pripomienky a nebude ju požadovať posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, list č. A/2022/00521-HŽP zo dňa 02.03.2022:
Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 3/2020 - Územný plán obce Bobrov bolo posudzované v
zmysle zákona NR SR číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jeho riešenie rešpektuje ustanovenia
uvedeného zákona. RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne nevyžaduje posudzovanie predloženého
strategického dokumentu v zmysle zákona EIA.
15. Žilinský samosprávny kraj, list č. 05240/2022/ORR- zo dňa 04.03.2022 a 05240/2022/ORR-4 zo dňa
30.08.2022:
Žilinský samosprávny kraj v stanovisku zo dňa 04.03.2022 požadoval predložený dokument ďalej
posudzovať podľa zákona.
V liste zo dňa 30.08.2022 zaslal po prerokovaní nasledovné stanovisko:
Žilinský samosprávny kraj sa ku tomuto oznámeniu vyjadroval v stanovisku 05240/2022/ORR-2 dňa
04.03.2022, v ktorom požadoval prehodnotiť navrhovaný rozvoj a poľnohospodársky pôdny fond a
lesný pôdny fond rešpektovať ako faktor limitujúci pre urbanistický rozvoj a pri navrhovaných lokalitách
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zasahujúcich do Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a tiež Ramsarskej lokality Mokrade Oravskej
kotliny rešpektovať stanovisko orgánu ochrany prírody.
Na základe záverov z opätovných prerokovaní konaných dňa 31.05.2022 a 10.06 2022, kde sa
navrhované lokality dohodli so všetkými dotknutými, Žilinský samosprávny kraj predložený strategický
dokument „Zmeny a doplnky č. 3/2020 ÚPN-O Bobrov“ nepožaduje ďalej posudzovať v zmysle zákona.

16. Obec Zubrohlava
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3/2020 - Územný plán obce Bobrov“, bolo
zverejnené na úradnej tabuli a verejnosti prístupné v termíne od 25. 02. 2022 – 21. 03. 2022 - neboli
doručené žiadne pripomienky.
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k zámeru nevyjadrila.

17. Obec Rabčice
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3/2020 - Územný plán obce Bobrov“, bolo
zverejnené na úradnej tabuli a verejnosti prístupné v termíne od 15. 02. 2022 – 13. 03. 2022 - neboli
doručené žiadne pripomienky.
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k zámeru nevyjadrila.

18. Obec Bobrov
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3/2020 - Územný plán obce Bobrov“, bolo
zverejnené na úradnej tabuli a verejnosti prístupné v termíne od 25. 02. 2022 – 21. 03. 2022 - neboli
doručené žiadne pripomienky.
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k zámeru nevyjadrila.

19. Mesto Trstená
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3/2020 - Územný plán obce Bobrov“, bolo
zverejnené na úradnej tabuli a verejnosti prístupné v termíne od 28. 02. 2022 – 15. 03. 2022 - neboli
doručené žiadne pripomienky.
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k zámeru nevyjadrila.

20. Mesto Námestovo
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3/2020 - Územný plán obce Bobrov“, bolo
zverejnené na úradnej tabuli a verejnosti prístupné v termíne od 25. 02. 2022 – 17. 03. 2022 - neboli
doručené žiadne pripomienky.
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k zámeru nevyjadrila.

V stanovenej lehote sa k zámeru nevyjadrili: Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií; Okresný úrad Námestovo, OKR; Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove.
Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu sa uskutočnili na Okresnom úrade Námestovo,
odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovných dňoch od 8:00 hod. – 11:30 hod. Neboli vznesené
žiadne požiadavky a pripomienky.

Z Á V E R

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie vo svojom rozhodovaní postupoval
podľa § 7 ods. 4 zákona, prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie, pričom zvážil súhrn všetkých
uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení a dokumente „Zmeny a doplnky
č. 3/2020 - Územný plán obce Bobrov“, s prihliadnutím na povahu a rozsah 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, ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov,
dotknutých obcí a verejnosti a výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63 zákona a rozhodol tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Na základe doručených stanovísk Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky a
Žilinského samosprávneho kraja, ktoré požadovali posudzovanie strategického konania boli vyvolané
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Obcou Bobrov pracovné stretnutia, po ktorých boli požiadavky uvedených orgánov zapracované do
strategického dokumentu a na správny orgán vykonávajúci proces posudzovania vplyvov na životné
prostredie doručené nové stanoviská, že nepožadujú strategický dokument ďalej posudzovať. Na základe
toho, že ostatné dotknuté orgány a samosprávy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania,
nepožadovali ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického dokumentu na
úrovni zisťovacieho konania, správny orgán nebude ďalej strategický dokument posudzovať v zmysle
zákona EIA.

Dotknuté orgány a samosprávy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania, nepožadovali ďalšie
posudzovanie za predpokladu, že budú splnené podmienky, ktoré si určili 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.

Upozornenie:
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych činností
podliehajúcich posudzovaniu podľa uvedeného zákona.

Podľa § 7 ods. 7 zákona 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.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10118
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