
MĚSTO PRE VŠETKÝCH 

MĚSTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, DOPRAVY A VEŘEJNÝCH PRIESTRANSTIEV 
LIPTOVSKÝ ÚTVAR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A POUNOHOSPODÁRSTVA 

MIKULÁŠ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA* 

VYVESENÁ DNA: 2 4 "02" 2015 

ZVESENÁ R " 1 1 -03- 2015  ̂
PODPIS: 
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/ ^ Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že strategický dokument 
„Územný plán obce Liptovský Ján - Změny a doplňky č. 5/ZaD 

č.5 ÚPN O Liptovský Ján" obstarávatela 
„Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka č. 39, 032 03 Liptovský Ján" 

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť  

Dňa 23.02.2015 bolo Městskému úřadu v Liptovskom Mikuláši, útvaru životného 
prostredia a poFnohospodárstva z Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
a posudzovania vplyvov doručené rozhodnutie o tom, že strategický dokument „Územný 
plán obce Liptovský Ján - Změny a doplňky č. 5/ZaD č.5 ÚPN O Liptovský Ján" 
obstarávatel'a „Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka č. 39, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 
315486" sa nebude posudzovať. 

Do rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úřade, útvare životného 
prostredia a poFnohospodárstva, Štúrova ulica 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
na I. posch., č. dveří 111, počas stránkových dní. 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

03" SKÝ MIKULÁŠ 
-5 

Ing. Iveta Klepáčová 
vedúca útvaru životného prostredia 

a poFnohospodárstva 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96, 
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 

mailto:lmikulas@mikulas.sk


OKRESNY URAD LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné 
prostredie 

Vrbická 199 3 ,  0 3 1  0 1  L i p t o v s k ý  M i k u l á š  

Číslo: OU-LM-OSZP-2015/80-027-CEN Liptovský Mikuláš 11.02.2015 
OU-LM-OSZP/2014/11144-CEN MĚSTSKÝ ÚRAD Ji) 

LIPT. MIKULÁŠ 

R G Z H G B N U T I E  2 3 -02- 2015 
Sp. č.: Přílohy: 
Ev.t: //fjSm Odd.: čfo 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len 
„OU-LM-OSZP") ako příslušný orgán štátnej správy podl'a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znění neskorších predpisov, vydává 
podťa § 7 ods. 5 cit. zákona, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán 
obce Liptovský Ján - Změny a doplňky č.5/ ZaB č.5 ÚPN O Liptovský Ján", ktorý 
předložil obstarávatel' Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján, 
IC0*315 486, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: 

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Liptovský Ján - Změny 
a doplňky č.5/ ZaD č.5 ÚPN O Liptovský Ján", uvedený v predloženom oznámení 

s  a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť  

podTa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnění niektorých zákonov v zn.n.p.(ďalej len „zákon"). 

ODÓV ODNENIE 

Obstarávatel', Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján, 
IČO:315 486, (ďalej len „obstarávatel'") předložil dňa 16.12.2014 Okresnému úřadu 
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „OU-LM-OSZP") 
podl'a § 5 ods. 1 zákona oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce 
Liptovský Ján - Změny a doplňky č.5/ ZaD č.5 ÚPN O Liptovský Ján" (ďalej len 
„oznámenie"). i 

Obec Liptovský Ján ako orgán územného plánovania podl'a §16 a §17 (1), (2) a.), b.)c.) 
Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č.50/1976 Zb. v znění neskorších 
predpisov stanovil vstupné údaje s určením ciel'a riešenia ZaD č.5 do týchto okruhov 
problémov: 

- V Změnách a doplnkoch riešiť změny navrhovaného funkčného využívania lokalit v 
priestore Javorovice (Jánská dolina), Teplice (intravilán obce) a časti novej zóny IBV 

- V Změnách a doplnkoch č. 5 riešiť návrh rekreačnej lokality ako doplnenie rekreačnej 
zóny v oblasti Jánskej doliny 
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- Určiť závazné limity a regulativy pre všetky riešené lokality ZaD č.5 v k.ú. Liptovský 
Ján 

Riešenie předmětných požiadaviek vyplynulo z potřeby plnenia § 30 SZ ( SZ= stavebný 
zákon ) odseku 1,2 a 4 obcou ako orgánu územného plánovania, ktorý pravidelné používá 
a kontroluje schválená územnoplánovaciu dokumentáciu obce. Zároveň návrh ZaD č.5 
ÚPN-0 Liptovský Ján vyplynul z potrieb riešenia požiadaviek obstarávatel'a 
územnoplánovacej dokumentácie , t.j. obce Liptovský Ján ako aj známých zámerov 
investorov na území katastra obce. 

Návrh Zmien a doplnkov č.5 ÚPN-0 Liptovský Ján představuje riešenie troch lokalit -
urbanistických obvodov UO.I., UO II a UO.III, nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce 
Liptovský Ján. Zároveň je riešená změna funkcie v intraviláne obce - lokalita č.4. 

Riešené územie urbanistických obvodov UO I. a UO II. (lokalit č.l a č.2) sa 
rozprestiera v južnej časti katastrálneho územia obce Liptovský Ján, v rekreačnej zóne, v 
Jánskej dolině. Urbanistický obvod UO III. (lokalita č. 3) je umiestnená v tesnej návaznosti na 
zastavané územie, v kúpel'nom území obce Liptovský Ján , vo východnej časti katastrálneho 
územia. 

Riešené územie UO I. aUO II. sa rozprestiera v juhozápadnej časti katastrálneho 
územia obce Liptovský Ján, časť Javorovica v Jánskej dolině. 

Urbanistický obvod UO III. je umiestnený v tesnej návaznosti na zastavané územie 
obce Liptovský Ján, vo východnej časti katastrálneho územia - lokalita Teplica. Riešená 
lokalita č.4 sa nachádza v zastavanej časti obce (Kurince). 

Navrhovanými změnami vo ťunkčnom využívaní územia sa vo výraznej miere 
nemenia demografické a sociálně rozvojové předpoklady obce. Realizácia návrhu ZaD ÚPN-
0 Liptovský Ján č.5 předpokládá nárast pracovných miest v obci, minimálně o 6 
trvaloudržatel'ných pracovných miest a v procese výstavby je možná zaměstnanost' až 30 
dočasných pracovných miest. Nová klientela realizovaných rekreačných zariadení v riešených 
lokalitách može podpořit' hospodářsky rast a prosperitu obce Liptovský Ján. 

Návrh Zmien a doplnkov č.5 ÚPN-0 Liptovský Ján je možné rozdělit' do troch 
uzavretých urbanistických obvodov UO I.,II.,III, a změny v lokalitě Kurince s ozn. č.4. 
Funkčné delenie podl'a navrhovaných urbanistických obvodov je následovně : 

© urbanistický obvod UO I. představuje změnu funkčného využívania ploch 
určených pre rekreáciu a šport na rekreačnú lokalitu, s hlavnou funkciou 
rekreácie a doplňkovou funkciou občianskej vybavenosti a športu. Lokalita 
bude riešená komplexně s vybudováním kompletnej technickej infraštruktúry. 
Zároveň je navrhované přepojenie lokality existujúcou lesnou cestou s ďalšou 
rekreačnou lokalitou Javorovica a taktiež je navrhovaná spojnica lokality s 
existujúcou zjazdovkou. 

® v urbanistickom obvode UO II. je riešený rozvoj funkcie rekreácie, CR a 
občianskej vybavenosti s příslušnou technickou infraštruktúrou 

© urbanistický obvod UO III. sa nachádza v kúpel'nom území obce, rieši rozvoj 
funkcie rekreácie, CR a funkcie občianskej vybavenosti 

© Posilnenie rozvoj a uvedených funkcií zároveň umožní komplexný rozvoj už 
existujúcich funkcií v obci. 

V urbanistickom obvode UO I. sa navrhuje penzión s kapacitou 40 lóžok a 10 prístelok so 
zastavanou plochou max.675 m2, s podlažnosťou max. 3 nadzemné podlažia + 1 podzemné 
podlažie. Rekreačný komplex bude tvoriť : wellnesss s o zastavanou plochou max.525 m s 
kapacitou max. 50 hostí a podlažnosťou max. 2 nadzemné podlažia, vonkajšia sauna so 
zastavanou plochou 35 m, dětské ihrisko, ihriská, přístřešky pri ohnisku a parkovisko. 
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V urbanistickom obvode UO II. je navrhovaný penzión s kapacitou 40 lóžok, zrub s 
požičovňou náradia, wellness a minihospodárstvo s chovom vybraných zvierat (2 koníky). 
V urbanistickom obvode sa uvažuje s možnosťou výstavby rekreačného zariadenia menšieho 
rozsahu ako súčasti areálu Teplica a přepoj enie tejto lokality s novozrealizovanou rozhl'adftou 
róznymi aktivitami a objektmi landartu. 
V lokalitě č.4 bude uzatvorená navrhovaná trasa miestnej komunikácie, ktorá je změněná na 
obytnú funkciu, čí sa uzatvorí novo vytvořená obytná zóna. 

Změny a doplňky č.5 ÚPN-0 Liptovský Ján navrhuje změnu súčasných hraníc 
zastávaného územia obce následovně : 

- do zastávaného územia obce bude zahrnuté územie urbanistického obvodu UO II. a 
OU III. vo východnom okraji katastrálneho územia a južnej časti katastrálneho 
územia. Vymedzenie nových hraníc zastávaného územia vychádza z rozšírenia 
jestvujúcich hraníc o navrhované funkčné plochy. 

V súvislosti s návrhom funkčného usporiadania územia v jednotlivých urbanistických 
obvodoch nedochádza k zásadným změnám v návrhu ich dopravného a technického 
vybavenia. V urbanistickom obvode UO I. bude ako přístupová komunikácia využívaná 
jestvujúca lesná cesta, ktorej trasa bola premietnutá do ZaD č.5 ÚPN-O. Uvažuje sa s jej 
rekonštrukciou, aby splňala parametre obojstrannej lesnej cesty L 6,0/30. Zároveň ako 
spojnicu s ďalším strediskom CR v Jánskej dolině je možné využit' aj existujúcu lesnú 
zvážnicu. Zároveň ZaD č.5 riešia návrh lesnej cestičky (šířka max.2,5 m), ktorá napojí riešené 
středisko na existujúcu zjazdovku. Parkovanie a odstavné plochy sú riešené na pozemku 
investora, priamo v riešenej lokalitě. 

V urbanistickom obvode UO II. bude investor pre přístup využívat'jestvujúcu miestnu 
komunikáciu. V rámci střediska je pozdlž jestvujúcej miestnej komunikácie navrhovaný 
odstavný pás. 
V urbanistickom obvode UO III. budú využívané jestvujúce lesné a obslužné komunikácie. 
V lokalitě č.4 bude v časti navrhovanej komunikácie změna navrhovaného funkčného 
využívania územia. Spojnica tejto komunikácie bude preklasifíkovaná na obytnú funkciu, čím 
sa znemožní přístup na plánovaných obchvat obce Liptovský Ján, čo móže v budúcnosti 
představovat' dopravnú závadu pre obyvatefov tejto lokality. 

Návrh zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania a likvidácie odpadových vod: 

UO I. - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie objektu Javorovica bolo riešené v rámci 
návrhu zásobovania vodou a odkanalizovania areálu SUN VALLEY II. Pre zabezpečenie 
pitnej vody je potřebné vybudovanie novej čerpacej stanice, resp. rekonštrukcia existujúcej, 
ako aj rekonštrukcia vodojemu a existujúceho vodovodného potrubia. Pre odvádzanie 
splaškových odpadových vod je potřebné zrealizovat' rekonštrukciu existujúcej kanalizácie z 
objektov Javorovica a Limba. 
Odpadové vody z povrchového odtoku (zrážkové odpadové vody) budú odvádzané na terén, 
resp. likvidované vsakováním alebo odvedením do toku Štiavnica. 

UO II. - Zásobovanie vodou bude realizované vodovodnou přípojkou z prívodného 
vodovodného potrubia PVC DN 150, prevádzkovatel'om vodovodu je LVS a.s. Liptovský 
Mikuláš. Na vodovodnej prípojke bude vo vzdialenosti do 10 m od napojenia na vodovodně 
potrubie umiestnená vodomerná šachta. Pretože sa jedná o odběr z prívodného vodovodného 
potrubia bez predchádzajúceho hygienického zabezpečenia, v případe potřeby bude v objekte 
zabezpečená dezinfekcia vody a na vodovodnej prípojke, resp. priamo v objekte, umiestnená 
automatická tlaková stanica pre zabezpečenie vyhovujúcich tlakových pomerov vo 
vodovodnom potrubí. 
Ďalšou možnosťou je napojenie vodovodnej přípojky na zásobné vodovodně potrubie vedúce 
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z vodojemu do obce Liptovský Ján (podFa dohody s LVS). 

Návrh odkanalizovania: 
Pretože v záujmovom území nie je vybudovaná veřejná kanalizácia, splaškové odpadové vody 
budú odkanalizované kanalizačnou přípojkou do vlastnej čistiarne odpadových vod a po 
vyčistění vypúšťané do vodného toku Štiavnica. Možné je tiež vybudovanie kanalizačnej 
přípojky, ktorá bude napojená na kanalizačnú přípojku zotavovne MV SR Bystrá 
(podmienené súhlasom vlastníka). 
Odpadové vody z povrchového odtoku (zrážkové odpadové vody) budú odvádzané na terén, 
resp. likvidované vsakováním alebo odvedením do toku Štiavnica. 

OU.III.- Zásobovanie vodou bude realizované vodovodnou přípojkou (resp. areálovým 
vodovodom) z veřejného vodovodu LT DN 200, prevádzkovateFom vodovodu je LVS a.s. 
Liptovský Mikuláš. Po vyhodnotení tlakových pomerov v ďalších stupňoch územno-
plánovacej dokumentácie budú v případe potřeby na vodovodnej prípojke alebo priamo v 
jednotlivých objektoch umiestnené automatické tlakové stanice. Na vodovodnej prípojke bude 
vo vzdialenosti do 10 m od napojenia na veřejný vodovod osadená centrálna vodomerná 
šachta, v ktorej bude umiestnený fakturačný vodoměr. Jednotlivé objekty možu mať vlastné 
(podružné) merania spotřeby vody, ktoré však prevádzkovateFom vodovodu nebudú 
akceptované, možu slúžiť len na rozpočítavanie spotřeby vody majiteFom jednotlivých 
objektov. 
Výstavba rekreačných objektov a ich zásobovanie vodou z veřejného vodovodu bude podFa 
stanoviska LVS, a.s. Liptovský Mikuláš možné len v případe, ak bude realizované napojenie 
vodovodu obce Beňadiková na SKV Liptovský Mikuláš, čím sa uvoFnia kapacity pre 
zásobovanie nových lokalit v obci Liptovský Ján vodou. Tiež je potřebné realizovat' 
intenzifikáciu v súčasnosti využívaného vodného zdroj a Pod Bielym. 

Návrh odkanalizovania: 
Splaškové odpadové vody budú odkanalizované kanalizačnou přípojkou (resp. areálovou 
kanalizáciou) do veřejnej kanalizácie z potrubia PVC DN 300, prevádzkovateFom kanalizácie 
je LVS a.s. ' 
Odpadové vody z povrchového odtoku (zrážkové odpadové vody) budú odvádzané na terén, 
resp. likvidované vsakováním alebo odvedením do toku Štiavnica. 

Na základe oznámenia předloženého obstarávateFom vykonal OU-LM-OSZP podFa § 
7 ods.l zákona zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude alebo nebude posudzovať 
podFa zákona. 

V rámci zisťovacieho konania OU-LM-OZZP v súlade s § 6 ods. 2 zákona zveřejnil 
oznámenie na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a 
rozoslal oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam. 

Předložený strategický dokument vo vázbe na polohu obce a rozsah navrhovaných 
aktivit a zmien funkčného využívania územia nepředpokládá vznik vplyvov cez hraničného 
charakteru. Proces spracovávania a prerokovania návrhu územného plánu obce poskytuje 
dostatočne široký priestor pre dotknutú veřejnost' uplatnit' svoje pripomienky, návrhy a 
odporúčania z hFadiska riešenia problematiky vplyvov na životné prostredie súvisiacich s 
návrhom riešenia strategického dokumentu. 

OU-LM-OSZP pri svojom rozhodovaní prihliadol na kritériá pre zisťovacie konania 
uvedené v prílohe č. 3 zákona, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a na 
písomné stanoviská, ktoré podFa § 6 ods. 6 zákona obdržal od nasledovných dotknutých 
orgánov, obce (město) a veřejnosti: 
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1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, č. OU-LM-OKR-
2015/000445-002 zo dňa 05.01.2015 
„ Okresný úrad Liptovský Mikuláš z hládiska civilnej ochrany má tieto pripomienky: 

> do nadpisu bodu 10.doplnit'.....a civilnej ochrany. Upravený nadpis znie: „ 10.Návrh riešenia 
záujmov obrany státu, požiarnej ochrany, ochrany predpovodhami a civilnej ochrany. 
Bod „10.1 Civilná obrana: 

> vypustit'v druhom odseku šlová „....rozdielnepodlá kategorizácie územia Slovenskej 
republiky a pre obdobie vojny a vojnového stavu " z dóvodu toho, že NVSR č. 166/1994 Z.z. 
v znění neskorších predpisov bolo zrušené zákonom č. 395/2011 Z.z. 

2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany a vybraných 
zložiek živ. prostredia kraja, č.OU-ZA-OSZPl/2015/004822-002/Drn zo dňa 12.01.2015 
„ Okresný úrad Žilina na základe zaslaných podkladov atiež v súlade so stanoviskom 
tunajšieho úřadu kpredmetnej UPD má za to, že predmetný strategický dokument by sa mal 
posudzovať. ." 

3. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, č. 06349/2015/B211-
SZEÚ/00597 zo dňa 13.01.2015 
„ - rezort dopravy, výstavby a reg. rozvoja berie na vedomie oznámenie o strategickom 
dokumente a nemá k nemu pripomienky 
MDVRR SR odporúča v dokumente „Změny a doplňky č.5 /ZaD č.5 ÚPN O Liptovský Ján" 
v kapitole č.9 „Vymedzenie ochranných pásiem a chráněných území podlá osobitých 
predpisov" v časti „Železničně ochranné pásma" uviesť namiesto zákona o dráhách č. 
164/1996 Zb. platný zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhách aozmene a doplnění niektorých 
zákonov a v zmysle tohto zákona uvádzať ochranné pásmo pre železničnú dráhu a ostatně 
kolájové dráhy. 
Vzhládom na rozsah zmien MDVRR SR nepožaduje strategický dokument dálejposudzovať. 

4. Ministerstvo životného prostredia SR, č. 3515/2015-7.3,1170/2015 zo 14.01.2015 
„ 1. V katastrálnom území obce Liptovský Ján (dálej len „predmetné územie") sa 
nachádza: 
ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Liptovský Ján -Luhy nad priehradou-štrkopiesky 
apiesky (4744), ktoré eviduje KMN consulting, s.r.o., Liptovský Mikuláš 
ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Liptovský Hrádok - štrkopiesky a piesky (4387) bez 
organizácie. 

Ložisko nevyhradeného nerastu je podlá § 7 zákona č. 44/1988 Zb. o ochraně a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znění neskorších predpisov súčasťoupozemku. 

2. Vpredmetnom území sa nachádza: 
- prieskumné územie (PU) „Liptovský Ján - termálne podzemně vody" určené pre držitelá 

prieskumného územia M- House Development s.r.o., Liptovský Mikuláš splatnostou do 
04.05.2015 
Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podlá § 23 ods. 16 zákona č. 569/2007 
Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znění neskorších predpisov.. 

Nakoťko podlá § 22 ods.l geologického zákona móže ministerstvo lehotu 
prieskumného územia predlžiť, žiadame v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky MZP SR č. 

55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyznačit' 
hranice prieskumných území v územnoplánovacej dokumentácii. 

3. V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na 
priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce 
zvýšenú ochranu podlá § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky MZP SR č. 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

4. V predmetnom území je evidovaná jedna odvezená skládka odpadov tak, ako je 
zobrazená na priloženej mape. 

Ministerstvo odporúča uvedenú skládku odpadov dostatočne zohládniť v územnoplánovacej 
dokumentácii. 
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5. Vpredmetnom území sú evidované zosuvné územia (svahové deformácie) tak, ako 
sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako 
plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podl'a § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 
Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

Podlá § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného 
využitia územia výskyt potencionálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnost' 
apodmienky stavebného využitia územia svýskytom potencionálnych a stabilizovaných 
zosuvov je potřebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Orgány územného 
plánovania sú podlá § 20 ods.l geologického zákona povinné v textovej a grafické] časti 
územnoplánovacej dokumentácie zohládniť výsledky geologických prác, v konkrétnom 
případe výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v závěrečnej správě: Atlas 
máp stability svahov SR v M 1:50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol,2006), ktorá je volné 
přípustná na štátnom geologickom ústave Dionýza štúra Bratislava a na 
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv 

5. Krajský pamiatkový úrad Žilina, č. KPUZA-2015/2392-2/3217/KUL zo dna 14.01.2015 
„Krajský pamiatkový úrad Žilina po preskúmaní oznámenia konstatuje, že údaje o priamych 
aj nepriamych vplyvov na životné prostredie sú pre oblast' ochrany kultúrneho dedičstva 
a pamiatkového fondu v oznámení dostatočne vyjádřené. Krajský pamiatkový úrad Žilina 
nemá k oznámeniu věcné ani obsahovépripomienky. " 

v 

6. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vod 
a vybraných zložiek životného prostredia, Č.OU-ZA-OSZP2/2015/004516/Gr zo dna 
15.01.2015 
„ Okresný úrad Žilina, odbor starostlivost' o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vod 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, po preštudovaní oznámenia nepožaduje 
strategický dokumentposudzovať ďalej v zmysle zákona 

7. Státna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku, č. TANAP/35/2015 
zo dňa 13.1.2015 
„ Záujmové územie jednotlivých riešení sa nachádza mimo kompetenčného územia Správy 
TANAPu" 

8. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, č. 108-118/2015 zo dňa 14.1.2015 
„ Strategický dokument nemá vplyv na záujmy chráněné podlá banských predpisov a preto 
OBU v Banskej Bystrici nemá k nemupripomienky. 

9. Železnice SR, Bratislava, č. 14481/2015/0420-022 zo dňa 09.01.2015 
„...nemápripomienky kpredloženej územnoplánovacej dokumentácii" 

10. Národná diaťničná spoločnosť, a.s., č. 6922/4995/40201/2015 zo dňa 15.01.2015 
„ NDS ako vlastník a správca dialnice Dl sipreštudoval „Změny a doplňky č.5 územného 
plánu obce Liptovský Ján " a konštatuje, že nemá námietky a pripomienky k danému 
?nateriálu." 

11. Žilinský samosprávný kraj , č.2006/2015/OĎaRR-002 zo dňa 15.01.2015 
„Žilinský samosprávný kraj nemá pripomienky kpředloženému Oznámeniu o strategickom 
dokumente „Územný plán Liptovský Ján - Změny a doplňky č.5 územného plánu obce 
Liptovslcý Ján " pri rešpektovaní nadradenej územnoplánovacej dokumentácie t.j. Územného 
plánu Velkého územného celku Žilinského samosprávného kraja v platnom znění a netrvá na 
jeho posúdení v zmysle zákona. 

12. Regionálny úrad veřejného zdravotnictva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, č. 
2015/000030-06-MUDr. Hudák zo dňa 19.01.2015 
„RÚVZL. Mikidáš spodaným Oznámením súhlasí. 

V změnách a doplnkoch je potřebné akceptovat' z hládiska ochrany veřejného zdravia 
následovně požiadavky : 

> rešpektovaťpásma ochrany všetkých vodárenských zdrojov vk.ú obce 
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> telovýchovno-športové zariadenia umiestňovať tak, aby ich činnost' neovplyvňovala 
nepriaznivo okolie, najma obytnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (§22 ods.2 
zákona č. 355/2007 Z. z.) 

> respektovat' ochranné pásmo pohrebiska, v ochrannom pásme sa nemú povolovat' ani 
umiestňovať budovy - § 15 ods. 7, zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 

> respektovat' vplyv emisnej záťaže z dopravy, parkovacích ploch na okolitú obytnú a rekreačnú 
zástavbu 

> respektovat' možné negativné ovplyvnenie hlukom v danom území z existujúcich 
a navrhovaných stavieb vypracováním hlukovej štúdie, pre konkrétnu stavbu a lokalitu, 
vktorej budú ozrejmené hlukové poměry v danom území a podlá výsledkov hodnotenia 
navrhnete protihlukové opatrenia na navrhovanej stavbě tak, aby hlukové poměry v obytnom 
a rekreačnom prostředí boli v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o přípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostředí v znění 
vyhlášky MZ SR č. 23 7/2009 Z.z. 

> neuvažovat' s budováním výrobných prevádzok s nadměrným hlukom v blízkosti obytného 
a rekreačného územia 

> rešpektovať ochranné pásmo hospodářského dvora 
> rešpektovať pósobenie hluku z dopravy (štátna cesta, parkoviská, miestne komunikácie, 

železnica) na navrhovaná obytnú a rekreačnú zástavbu, ktoré je potřebné preveriť hlukovou 
štúdiou a v případe nepriaznivých výsledkov navrhnúťprotihlukové opatrenia 

> neuvažovat' s rozšířením chovu hospodářských zvierat v hospodářských dvoroch, ktoré sú 
v kontakte s obytným a rekreačným územím. 

> v případe likvidácie azbestocementových materiálov zo stavieb (rodinné domy, hospodářské 
budovy a iné objekty ) je potřebné túto likvidáciu zabezpečit' prostredníctvom oprávnenej 
organizácie (§41 zák. č. 355/2007 Z.z) 

13. Dopravny úrad, č. 03974/2015/ROP-002/00283 zo dňa 14.01.2015 
Zpohládu Dopravného úřadu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente 
posúdenépodrobnejšie, teda také, ktoré by mali byťposúdenépodlá zákona 24/2006 Z.z. 
o posúdení vplyvov na životné prostredie " 

v 

14. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov a referát podohospodárstva, č. OU-
ZA-OOP4-2015/004536-2/KOZ zo dňa 16.01.2015 
Keďže sa v ZaD č.5 ÚPN-0 navrhuje nepolhohospodárske použitie PP, OÚ Žilina, OOP, RP 
následne posúdi návrh v zmysle § 14 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochraně a využívaní PP 
a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanejprevencii a kontrole znečisťovania 
životnéhoprostredia a o zmene a doplněníniektorých zákonov (ďalej len „zákona") a vydá 
súhlas podlá §13 zákona. 

15. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, č.OU-ZA-OVBPl-
2015/004424/HRIzo dňa 16.01.2015 
„ Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, 

nepožaduje posudzovaťstrategický dokument v zmysle zákona 24/2006 Z.z. " 

16. Ministerstvo hospodárstva SR, č. 11347/2015-3040-3761 zo dňa 22.01.2015 
„Zabezpečit' súlad s platnou energetickou legislativou SR je potřebné: 

V časti „ 9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 
PODEA OSOBITNÝCH PREDPISOV" v kapitole „ Ochranné a bezpečnostně pásma 
energetických zariadení" odporúčame uvádzať aktuálně účinný právny předpis, ktorým je 
zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění 
neskorších predpisov. 

V časti „9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 
PODEA OSOBITNÝCH PREDPISOV" v kapitole „Ochranné pásma tepelných zariadení" 
odporúčame uvádzať aktuálně účinný právny předpis, ktorým je zákon č. 657/2004 Z.z. 
o tepelnej energetike v znění neskorších predpisov. 

V časti „9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNĚNÝCH 
ÚZEMÍ PODEA OSOBITNÝCH PREDPISOV" v kapitole „Ochranné pásma produktovodov" 
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odporúčame uvádzať aktuálně účinný právny předpis, ktorým je zákon č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov. 
Technické normy uvedené v návrhu ÚP odporúčame uvádzať aktuálně dostupné na Úřade pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. " 

v r 

17. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-ZA-
OCDPK-2015/005360/2/AND 
„...nemá pripomienky kpředloženému strategickému dokumentu „Územný plán obce 
Liptovský Ján - Změny a doplňky č.5" za předpokladu dodržania a rešpektovania stavebného 
zákona a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znění neskorších predpisov, 
nadradenej územnoplánovacej dokumentácie - ÚPD VUC Žilinského kraj a vrátane jeho zmien 
a doplnkov. 

18. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, č. OU-
LM-OSZP-2015/000577-002/Vr zo dňa 22.01.2015 
„Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej vodnej správy nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu v zmysle 
zákona. 

19. SSE-Distribúcia, a.s. č. 120101-15-A-0012 zo dňa 16.1.2015 
„SSE-D, a.s. spředloženým dokumentom suhlasíspripomienkami: 

1. Vysoké napátie -přípojky na trafostanice v zastavanej časti riešiť ako zemné káblové 
2. Trafostanice - riešiť ako kioskové do 630 kVA. V navrhovanej lokalitě OU.III 

požadujeme navrhovaná TS umiestniťpodlá priloženej situácie. Napojenie nových 
odběrných miest je možné len z trafostanic vo vlastníctve SSE-D a.s. 

3. Nízké napátie - rozvody riešiť ako zemné káblové, dlžka výbežkov od zdroja max. 350 
m. 

4. Upozorňujeme vás, že v predmetnej lokalitě sa nachádzajú podzemné aj nadzemné 
vedenia v správě SSE-D, a.s. od ktorých je potřebné pri výstavbě dodržať ochranné 
pásmo. 

5. V případe požiadavky na překládku energetických zariadeníje potřebné tieto riešiť 
v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. §45 „Přeložka elektroenergetickéhorozvodného 
zariadenia " v ktorom sa uvádza: 

1. Přeložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona 
je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného 
zariadenia alebo změna jeho trasy. 

2. Náklady na přeložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný 
uhradit' ten, kto potřebu přeložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického 
rozvodného zariadenia a ten, kto potřebu přeložky vyvolal, nedohodnú inak. 
Přeložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonává 
prevádzkovateť sústavy alebo za podmienokním určených aj iná oprávněná 
osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa přeložkou 
nemení. 

3. SSE-D, a.s. ako majitel' energetického zariadenia si vyhradzuje právo 
schválenia spósobu termínu přeložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. 
Toto schválenie musí byť vykonané minimálně 60 dnípredplánovaným 
termínom přeložky. V otázke zabezpečenia uvedeného súhlasu je potřebné sa 
obrátit' na p. M.Záhradníka 0908/905226. V případe, že k tomuto schváleniu 
nedojde, SSE-D, a.s. nesúhlasí s realizácioupřeložky energetického 
zariadenia 

6. Pre financovanie elektr o energetických zariadení potřebných pre připoj enie bude 
použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSE-D, a.s. v zmysle platnej legislativy v čase 
výstavby. 

7. Další stupeň ÚPN Obce Liptovský Ján zohládňujúci vyššie uvedené pripomienky 
žiadamepřeložit'na odsúhlasenie SSE-D,a.s. 

8. Pri príprave ďalšieho stupňa ÚPN Vám doporučujeme a ponúkame vzájomné 
konzultácie vrátane spolupráce medzi spracovateťom ÚP a SSE-D, a.s. " 

Rozhodnutie č. OU-LM-OSZP-2015/80-027-CEN 
Strana 8 z 10 



20. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-LM-
OSZP-2015/582-002/Kf zo dňa 19.01.2015 
„ OU-LM-OSZP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia nemápripomienky a nepožaduje ďalšie 
posudzovanie v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. " 

21. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany a vybraných 
zložiek živ. prostredia kraja, č.OU-ZA-OSZPl/2015/004822-005/Drn zo dňa 26.1.2015 
„ Okresný úrad Žilina na základe zaslaných podkladov a uskutočneného prerokovania 
pripomienok v zmysle §22 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. stavebného zákona v znění neskorších 
predpisov, konaného dňa 22.01.2015, kde sa dospělo k dohodě má zo to, že predmetný 
strategický dokument sa z hládiska dotknutých záujmov OP aK nemusí posudzovať podlá 
zákona. Toto stanovisko nahrádza stanovisko Okresného úřadu Žilina č. OU-ZA-OSZP1-
2015/004822-002/Drn zo dňa 12.1.2015 " 

22. Okresné riaditePstvo Hasičského a záchranného zboru v Lipt. Mikuláši, č. ORHZ-LM1-
3/2015 zo dňa 16.01.2015 
„Okresné riaditelstvo Hasičského a záchranného zboru vLM z hládiska ochrany pred 
požiarmi nepředpokládá vznik negativných vplyvov na životné prostredie " 

23. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
ŠSOH, č. OU-LM-OSZP-2O15/O0574-O2/Pm zo dňa 20.1.2015 
,yPo preštudovaní predloženej dokumentácie Okresný úrad Liptovský Mikuláš, OSŽP, úsek 
ŠSOH vyjadřuje názor, že strategický dokument nie j epotrebné posudzovať podlá zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie aozmene a doplnění niektorých 
zákonov" 

24. Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Nízké Tatry, č. 
NAPANT/0009/2015 zo dňa 30.1.2015 
„Správa NAP ANT sa k předmětnému návrhu ZaD č.5 vyjadrila stanoviskom č.j. 

NAPANT/1516/2014 pre Okresný úrad Žilina. 
Dňa 22.januára 2015 sa konalo pracovné rokovanie podlá § 22 ods. 4 zákona č. 50/1976 
v súvislosti s pripomienkami vznesenými v rámci pripomienkového konania. Na základe dohody 
a vyjadrenia Okresného úřadu Žilina č.j. OU-ZA-OSZP-2015/004822-004/Drn zo dňa 26.1.2015, 
Správa NAP ANT nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu ZaD č.5 ÚP O Liptovský 
Ján." 

V písomných stanoviskách doručených na OU-LM-OSZP v zákonom stanovenom 
termíne dotknuté orgány štátnej správy nepožadovali posudzovanie strategického dokumentu 
podl'a zákona. 

Veřejnost' sa v priebehu zisťovacieho konania k oznámeniu nevyjádřila. 

OU-LM-OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom 
dokumente z hfadiska jeho povahy, miesta vykonávania, najma jeho únosného zaťaženia a 
ochranu poskytovaná podfa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné 
prostredie a zdravie obyvatelstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, úrovně 
spracovania záměru a kritérií pre zisťovacie konanie podl'a přílohy č. 3 k zákonu. Prihliadal 
pri tom na stánoviská k oznámeniu od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

OU-LM-OSZP na základe uvedených skutočností a ďalších informácií obsiahnutých v 
oznámení o strategickom dokumente, s prihliadnutím na opatrenia navrhnuté na odstránenie a 
zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ako aj na stáno viská zainteresovaných subjektov, 
rozhodlo ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Upozornenie: „Územný plán obce Liptovský Ján - Změny a doplňky č.5/ ZaD č.5 ÚPN O 
Liptovský Ján" je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona dotknutá 
obec bez zbytočného odkladu informuje veřejnost' o tomto rozhodnutí spósobom v mieste 
obvyklým. 
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P o u č e n i e 

Zisťovacie konanie sa nevykonává podfa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správný poriadok) v znění neskorších predpisov, a preto sa voči němu nemožno odvolat'. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podl'a insky súdny 

1. Ministerstvo dopravy , výstavy a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č.6, Bratislava 
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie E.Štúra č.l, Bratislava 
3. Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava 
4. Ministerstvo zdravotnictva SR, Limbová č.2, P.O.BOX 52, Bratislava 
5. Železnice SR, Klemensova č.8, Bratislava* 
6. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava 
7. Slovenská správa ciest - investičná výstavba a správa ciest, Miletičova č. 19, Bratislava 
8. Národná dial'ničná spoločnosť a.s., Mlýnské nivy č.45, Bratislava 
9. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, A.Kmeťa č. 17, Žilina 
10. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám.M. R. Štefánika č.l, Žilina 
11. Okresný úrad Žilina, referát podohospodárstva, A.Kmeťa č. 17, Žilina 
12. Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Předměstská č. 1613, Žilina 
13. Žilinský samosprávný kraj,odbor regionálneho rozvoja, s dopravy Komenského 48, Žilina 
14. Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Š.N. Hýroša 1, Ružomberok 
15. Správa ciest ŽSK, Pod stráňami č. 4, Lipt.Mikuláš 
16. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36 , 801 00 Bratislava 
17. Okresný úrad Lipt.Mikuláš, odbor pozemkový a lesný 
18. Lesy SR š.p. Banská Bystrica 
19. Dopravný úrad SR, odbor letísk, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 
20. Regionálny úrad veřejného zdravotnictva ,Lipt.Mikuláš 
21. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, Yrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš 
22. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor CO a krizového riadenia 
23. Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru, Lipt. Mikuláš 
24. ŠOP SR S NAP ANT , Lazovná č. 10, Banská Bystrica, 
25. ŠOP SR S TANAP , Tatranská Štrba 75 
26. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ul. Republiky 5, 010 47 Žilina 
27. Slovenské elektrárne, oddelenie telekomunikácií VE, Ul. Soblahovská 2, 911 69 Trenčín 
28. Stredoslovenská energetika a.s., ul. Kpt. Nálepku 16/A, 031 80 Lipt. Mikuláš 
29. Slov. vodohospodářsky podnik š.p., Správa povodia horného Váhu, J.Jančeka 36, Ružomberok 
30. Obvodný banský úrad, 9.mája č.2, 974 01 Banská Bystrica 
31. Obec Liptovská Porúbka, 
32. Obec Vyšná Boča, 
33. Březno, 
34. Obec Demánovská Dolina 
35. Obec Beňadiková, 
36. Obec Závažná Porubá, 
37. Obec Uhorská Ves, 
38. Obec Podtureň, 
39. Liptovský Mikuláš 

poriadok v znění neskorších predpisov. 

vedúci odboru 

Doručuje sa: 
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