
OZNAM 
Verejná vyhláška 

 
Mesto Rajec oznamuje občanom, že  v zmysle zákona 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní  vplyvov na životné prostredie  v znení neskorších predpisov 
bolo doručené na mesto Rajec   „Oznámenie  o  strategickom dokumente“ -  
Územný plán   OBCE  VALČA – ZMENY  a DOPLNKY  č. 1 .  
 
Oznámenie je  zverejnené na webovej stránke mesta www.rajec.sk a na 
úradnej tabuli mesta.  Do oznámenia môžete nahliadnuť, robiť si výpisy aj na 
MsÚ Rajec, oddelenie výstavby č.d. 5 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. 
v pondelok až piatok. 
 
Vaše písomné stanoviská ku „Oznámeniu“ môžete  doručiť na ObÚ ŽP v Martine 
do 15 dní odo dňa zverejnenia. 
 
V Rajci, dňa 27.9.2011 
Bc. Júlia Tomčíková 
 
Zverejnené:  Od  27.9.2011 do .................. 



OBVODNÝ ÚRAD ŽiVOTNÉHO PROSTREDIA
V MARTINE

Nám. S. H. Vajanského č.1, 036 01 Martin

Podľa rozdeľovníka

Vaše číslo/zo dňa Naše číslo

ŽP 2011/01725-Ku

Vyvesené dňa: /1·1f, MI;

Zvesené dňa:

Vybavuje/linka
Ing. Kucháriková

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Turčianske Teplice
19.09.2011

Vec: "Územný plán obce Valča, Zmeny a doplnky č. 1" - zaslanie
oznámenia

Obstarávateľ, Obec Valča, Obecný úrad Valča 375, 038 35 Valča, doručil

Obvodnému úradu životného prostredia v Martine podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

len "zákon") oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán obce Valča,

Zmeny a doplnky č. 1", ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.
Obvodný úrad životného prostredia v Martine vyzýva príslušné obce, aby ste podľa §

6 ods. 3 zákona, ako dotknuté obce informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia
o tomto oznámení verejnost' spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili
kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byt' verejnosti sprístupnené najmenej po dobu
14 dní od jeho doručenia.

Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 4 zákona žiadame
doručiť na adresu tunajšieho Obvodného úradu životného prostredia v Martine najneskôr
do 15 dní od jeho doručenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu životného
prostredia v Martine do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Valča, Zmeny
a doplnky č. 1"je zverejnené aj na internetovej stránke http://eia.enviroportal.sk/zoznam.php

Ing. Eleonóra Brndiarová
prednostka úradu

Príloha: 1x Oznámenie o strategickom dokumente

Tel.:
043/4915513

Fax:
043/4923304

E-mail:
kucharikova@ tr.ouzp.sk

ICO:
37906321
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I. Základné údaje o obstarávateľovi

1. Názov: Obec VALČA

2. Identifikačné číslo: 00317021

3. Adresa sídla: Valča 375, 038 35 Valča

4. Oprávnený zástupca obstarávatel'a: Ing. Štefan Paťo - starosta obce

5. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Pal'o - starosta obce, miesto na konzultácie: Obecný úrad
Valča, Valča 375

Ing. arch. Eva Zaťková, Oravská Poruba 191, 027 54 Veličná, telef. 0915 835936,
e-mail: zatko@dkubin.sk. miesto na konzultácie - podľa telefonickej dohody

II. Základné údaje o strategickom dokumente

1. Názov: Územný plán OBCE VALČA - ZMENY A DOPLNKY Č.1

2. Charakter: Územnoplánovacia dokumentácia

3. Hlavné ciele: - zosúladenie nových rekreačných plôch s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou,
prehodnotenie plôch záhrad v rámci zastavaného územia, na možnosť iného
funkčného využitia (rekreácia, bývanie),
prehodnotenie plôch pol'nohospodárskej pôdy v priamom dotyku so zastavaným
územím na zmenu funkčného využitia na bývanie,
doplnenie a upresnenie regulatívov územného rozvoja pre nové plochy rekreá
cie a bývania tak, aby sa vytvorili predpoklady pre trvalo udržateľný územný
rozvoj obce a zároveň sa zabezpečil trvalý súlad všetkých činností v území.

4. Obsah: Textová časť: A. Základné údaje
B. Riešenie ÚPN obce Valča - Zmeny a doplnky č.1
C. Záväzná časť ÚPN obce Valča - Zmeny a doplnky č.1
D. Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

Grafická časť: - výkres č.1 - širšie vzťahy M 1: 50 000,
- výkres č.2 - komplexný výkres priestorového usporiadania

a funkčného využívania územia M 1: 5 000,
- výkres č.3 - verejné dopravné vybavenie - M 1: 5000,
- výkres čA - verejné technické vybavenie územia - energetika,

M 1: 5000,
- výkres č.5 - verejné technické vybavenie územia - vodné

hospodárstvo, M 1: 5 000,
- výkres č.6 - vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov

a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde M 1: 5000,
- výkres č.8 - záväzná časť riešenia a VPS, M 1: 10000.

Dokladová časť.
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5. Uvažované variantné riešenia: V zmysle stavebného zákona je návrh Zmien a doplnkov
č.1 Územného plánu obce Valča jednovariantný.

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:

- spracovanie návrhu zmien a doplnkov ÚPN-O: 091 2010,
- prerokovanie návrhu zmien a doplnkov ÚPN-O : 031 2011 - 081 2011
- schvaľovanie návrhu zmenyadoplnku: 121 2011

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: nadradenou územnoplánovacou
dokumentáciou pre územný plán obce je ÚPN VÚC Žilinského kraja.

8. Orgán kompetentný na schválenie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) :
Obecné zastupiteľstvo vo Valči.

9. Druh schvaľovacieho dokumentu: Uznesenie Obecného zastupitel'stva vo Valči, záväzná
časť ÚPD bude vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce Valča.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch územného plánu na životné
prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy: Komplexná analýza riešeného územia, súhrn požiadaviek
fyzických a právnických osôb, dotknutých orgánov, rezortné podklady, schválené
zadanie pre územný plán obce, požiadavky obstarávatel'a.

2. Údaje o výstupoch: Územný plán obce Valča - Zmeny a doplnky č.1 so záväznou časťou,

vyhlásenou všeobecne záväzným nariadením obce Valča.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Zmeny a doplnky územného plánu obce ako územnoplánovací dokument nemajú
priamy vplyv na životné prostredie. Nepriamymi vplyvmi pri rozvoji obce podl'a
návrhu ÚPD môže byť zmena priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia, záber pol'nohospodárskej pôdy na nových plochách, určených na rozvoj
jednotlivých funkcií obce, nároky na novú dopravnú a technickú infraštruktúru.
Tieto vplyvy súvisia s rozvojom obce a samotný strategický dokument stanovuje
limity a regulatívy na elimináciu nepriaznivých vplyvov, čím prispieva k skvalitne
niu životného prostredia.

4. Vplyv na zdravotný stavobyvateľstva:strategický dokument vytvára podmienky pre
bezkolízny a harmonický rozvoj obytnej a rekreačnej funkcie obce s pozitívnym
vplyvom na zdravotný stav obyvateľstva.

5. Vplyvy na chránené územia: Do územia, riešeného v rámci Zmien a doplnkov č.1 zasahu
jú vo Valčianskej doline osobitne chránené časti prírody Natura 2000 - Chránené
vtáčie územie Malá Fatra. V časti územia, patriacej do areálu lyžiarskeho stre
diska Snowland, označenej v záväzných regulatívoch ako 07-RZ5 a 10-SP bolo po
súdenie navrhovanej funkcie vzhl'adom na dopad na ŽP v zmysle zákona Č. 241
/2006 Z.z. už obstarané investorom a vyplýva z neho možnosť výstavby rekreač

ných chát aj novej zjazdovky a lyžiarskeho vleku. V ostatných častiach riešeného
územia Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Valča platí prvý stupeň ochrany v zmysle
zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z. v platnom znení.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: Nie sú známe.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: Nie sú.
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IV. Dotknuté subjekty

1. Zainteresovaná verejnosť vrátane jej združení: obyvatelia obce Valča a vlastníci
nehnuteľností v riešenom území a na susediacich plochách.

2. Zoznam dotknutých subjektov: dotknuté orgány, dotknuté obce (susediace katastre)
a právnické osoby. (Podrobný zoznam v prílohe č.1 tohto oznámenia).

3. Dotknuté susedné štáty: Nie sú.

V. Doplňujúce údaje

1. Mapová a iná grafická dokumentácia: Návrh Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce
Valča je k dispozícii na Obecnom úrade vo Valči a na informačnom portáli
o životnom prostredí www.enviroportal.sk .

2. Materiály, použité pri vypracovaní strategického dokumentu:

- Územný plán obce Valča, schválený 21.05.2007 uznesením Obecného zastupiteľ
stva vo Valči čA/2007 . Jeho záväzná časť bola vyhlásená a schválená VZN dňa

21.05.2007 uznesením obecného zastupiteľstva vo Valči č.1 /2007;

- nadradená územnoplánovacia dokumentácia: ÚPN - VÚC Žilinského kraja, záväzná
časť vyhlásená nariadením vlády SR č.223/1998 z 26.05.1998 v znení neskorších
zmien a doplnkov: Zmeny a doplnky, záväzné časti vyhlásené VZN ŽSK č.6/2005,
schváleným zastupiteľstvom ŽSK uzn. č.3/2005 z 23.02.2005; Zmeny a doplnky č.3,
záväzné časti vyhlásené VZN ŽSK č. 1712009, schváleným zastupiteľstvom ŽSK uzn.
č.8/26 z 17.03.2009; Zmeny a doplnky čA, záväzné časti vyhlásené VZN ŽSK
č.2612011, schváleným zastupiteľstvom ŽSK dňa 27.06.2011 uznesením č.6/11.

- odvetvové územnoplánovacie podklady;

- štatistické údaje o demografickom vývoji;

- údaje o technickej infraštruktúre, získané od správcov sietí a z terénneho
prieskumu;

- súpis parciel katastra nehnuteľností;

- iné (údaje o súčasných a výhľadových nárokoch na energie, vodu a pod., stave
jednotlivých zložiek životného prostredia, atď.).

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

Obecný úrad Valča, august 2011

VII. Potvrdenie správnosti údajov

1. Meno spracovatel'a oznámenia: Ing. arch. Eva Zaťková, odborne spôsobilá osoba na
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
podľa § 2 a stavebného zákona.

Podpis a pečiatka oprávneného zástupcu obstarávateľa:

/~
Ing. Štefan Pal'o

starosta obce


