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A) ZÁKLADNÉ ÚDAJE

a) Dôvody na obstaranie doplnku územného plánu obce 
Krasňany

Dôvodom  pre  obstaranie  doplnku  k  územnému  plánu   obce  Krasňany  sú  nové  
podnety  a  investorské  záujmy  na  území  obce.  V tomto  prípade  sa  jedná  o  výstavbu 
priemyselného areálu na výrobu a spracovanie plastov v lokalite Pocestie.

b) Hlavné ciele riešenia ÚPN
Cieľom tohto doplnku je:

1. definovanie základných zásad a záväzných regulatívov pre nové priestorové usporiadanie 
a funkčne využitie riešenej časti územia obce Krasňany

2. stanoviť  prípustné, obmedzené,  či zakázané funkčné využitie plôch a určiť zásady pre 
ochranu prvkov krajiny

3. stanoviť zásady verejného dopravného a technického vybavenia v riešenom území
4. definovať verejnoprospešné stavby

Doplnok k     územnému plánu obce Krasňany obsahuje:  
Textová časť – (problematika PPF je samostatná súčasť ÚPD) 
Grafická časť riešená v mierkach 1:10000, 1:2000

A. Textová časť :
Sprievodná správa s tabuľkami s členením podľa vyhlášky č.55/2001 Z.z

B. Výkresová časť, ktorej sa doplnok dotýka:
1. Širšie vzťahy (2) m. 1:10 000
2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia (6) m. 1:2 000
a) Výkres verejného dopravného vybavenia (7) m. 1:2 000
3. Výkres verejného technického vybavenia (8) m. 1:2 000
4. Výkres budúceho použitia PP na stavebné a iné zámery (9) m. 1:2 000

Poznámka: Čísla uvedené v zátvorke zodpovedajú číslam výkresov v pôvodnej ÚPD.

Podklady použité pri spracovaní tejto dokumentácie:
 ÚPN O Krasňany – Čistopis (2004)
 Investičný zámer na spracovanie plastov v lokalite Pocestie
 Aktualizácia ÚPN VÚC Žilina, 2005 (Ing.arch. Kropitz, Ing. arch. M. Pivarči)
− Topercer  J.,  Mederly  P.,  Kartusek  V.,  Halada  Ľ.,  Krautschneider  J.,  1993 (Regionálny 

územný systém ekologickej stability krajiny, okres Žilina 
− doplňujúce prieskumy v teréne 
− geometrické plány, výškopis a polohopis v mierke 1:1440 (Geodézia Žilina, 1986) a jej  

zmenšená kópia v mierke 1:2000. 

c) Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce

Obec má platný  územný  plán schválený  iba  pred cca rokom,  na ktorý  je  možné  
naviazať a doplniť iba zámery, ktoré sa v čase jeho spracovania nedali predvídať.
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B) NÁVRH RIEŠENIA

a) Vymedzenie riešeného územia

Tento doplnok rieši iba vymedzenú časť územie obce Krasňany. Riešené územie – je  
spracovávané v mierke hlavných výkresov 1:10 000 a 1:2000. 

1. Charakteristika riešeného územia

Základné údaje, charakterizujúce územie obce :
− plocha riešeného územia 15 ha

a.1) Prírodné podmienky
Kapitola sa nemení.

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

Kapitola sa nemení.

c) Základné  demografické,  sociálne  a  ekonomické 
rozvojové predpoklady obce

Prognóza demografického vývoja

Bez zmeny

Veková štruktúra obyvateľstva

Bez zmeny

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo, nezamestnanosť a ich predpokladaný vývoj. 

Vplyvom výstavby závodu  KIA a ďalších  podnikov  je  možné  predpokladať  pokles  
nezamestnanosti  v celom  regióne.  Investičný  zámer  prinesie  zvýšenie  pracovných 
príležitostí o cca 150-200 zamestnancov. Predpokladá sa trojsmenná prevádzka.

Bytový fond

Bez zmeny

d) Širšie vzťahy 
Bez zmeny
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1.1) Technická infraštruktúra 

V súčasnosti prebieha výstavba kanalizačného zberača z Terchovej do Varína.

e) Návrh  urbanistickej  koncepcie  priestorového 
usporiadania  a funkčného využitia

e.1) Priestorové usporiadanie zastavaného územia

1.1) Koncepcia priestorového usporiadania
Doplniť:  Priemyselná  zóna  Pocestie  nadväzuje  na zastavané  plochy  v severovýchodnom 
okraji obce. Zvolená lokalita je medzi cestou II/583 a genofondovou lokalitou Krasňanský luh 
(81). Tento priestor je pre túto funkciu vcelku vhodný. Pre umiestnenie priemyselnej zóny je 
však potrebné vyriešiť novú paralelnú komunikáciu s cestou II/583 s dvoma, prípadne troma 
napájacími  bodmi,  aby  sa  rozdelila  dopravná  práca  a  nezaťažovala  sa  cesta  II.  triedy  
obslužnou dopravou. 

Kompozičné princípy:
Bez zmeny

Zásady osadzovania stavieb
Doplniť: Pre priemyselnú zónu „Pocestie“ navrhujeme regulovať rozmiestnenie jednotlivých 
technologických a prevádzok v takom radení, ktoré čo najmenej zaťaží obytné časti obce.  
Administratívne  časti  a  sociálne  priestory  radiť  čo  najbližšie  k obci.  Hlučné  výrobné 
technologické  časti  radiť  čo  najďalej  od  obytných budov.  Pre  ochranu obytného  územia  
navrhujeme stanoviť regulačnú čiaru po ktorú by sa nemalo zastavovať územie výrobnými 
objektmi.  Čiara  je  definovaná  od  okraja  parciel  rodinných  domov.  Ochranné  pásmo  je  
stanovené na 25 metrov. Celková vzdialenosť priemyselných objektov od súčasných domov 
je potom súčtom vzdialenosti rodinného domu od východnej hranice pozemku a vzdialenosti  
25  metrov  po  najbližší  priemyselný  objekt.  Pre  administratívne  objekty  toto  obmedzenie  
neplatí.  V tomto páse je možné umiestniť  zeleň,  obslužné komunikácie,  inžinierske siete,  
parkoviská a pod.

e.2) Priestorové usporiadanie katastrálneho územia okrem intravilánu

Doplniť: 
Do  priestorového  usporiadania  katastra  za  hranicou  intravilánu  zasahujeme 

výstavbou v lokalite Pocestie. Lokalita bol pôvodne určená pre poľnohospodárske využitie 
ako TTP a záhumienky, alebo záhrady.  
Ostatné bez zmeny

e.3) Funkčné využitie zastavaného územia

bez zmeny 
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Rozvoj funkčných plôch v obci 

upraviť: tabuľka 1  Rozvoj funkčných plôch v sídle sa odohráva v ôsmych lokalitách
Lokalita „Pri športovom areáli" IBV, rozširovanie športových plôch a tribúna
Lokalita „Centrum" IBV, občianska vybavenosť, agroturistika
Lokalita „Na Hámre" IBV
Lokalita „Rudné" IBV
Lokalita „Úboč" IBV, Dom sociálnej starostlivosti
Lokalita „Kút IBV, detské ihrisko
Lokalita „Za Brezníkom“ IBV, apartmány – Doplnok č.1
Lokalita „Pocestie“ Priemyselná zóna – Doplnok č.2

Funkčné využitie územia riešeného územia je zrejmé z výkresov č.  2  Komplexný  
výkres  priestorového  usporiadania  a  funkčného  využitia  m  1:2000,  ktorý  nadväzuje  na 
pôvodný výkres č.6 v ÚPN O Krasňany (09/2003). 

- Lokalita „Priemyselná zóna „Pocestie“ “

Táto lokalita je určená pre výstavbu objektov priemyselného charakteru. Umiestňované 
výrobné  areály  sú  limitovaný  bezpečnostným  pásmom  (150  m)   VTL  plynovodu,  čo  do 
značnej  miery  znemožní,  alebo  obmedzí  plnohodnotné  využitie  celej  plochy.  Ochranné 
pásmo prírodnej  pamiatky Krasňanský luh je limitujúce pre výstavbu výrobných objektov.  
Pás široký 60 m bude môcť  byť  využitý  iba  pre objekty,  ktoré budú určené na bývanie,  
administratívu,  ubytovanie  a  pod.  Podmienkou  využitia  bude  aj  konzultácia  konkrétneho 
investičného zámeru zo štátnou ochranou prírody (SNP Malá Fatra).

Rozvoj funkčných zložiek v obci 

Bývanie
Bez zmeny

Občianska vybavenosť
Bez zmeny

Zeleň
Doplniť: 
- Rozvoj zelene v priemyselných areáloch bude potrebné usmerňovať podľa podrobnejšej  

projektovej dokumentácie, ktorá bude rešpektovať pôvodné druhy -  jelša lepkavá, vŕba 
trojtyčinková,  jelša  sivá,  vŕba  krehká  lipa  malolistá,  brest  horský,  jaseň  štíhly,  javor  
horský a pod.)

Technická infraštruktúra
- Cieľom riešenia technickej infraštruktúry je zistiť  rozsah a obsah nárokov jednotlivých  

inžinierskych  sietí  pri  rozširovaní  zástavby.  Podrobne  je  táto  problematika  uvedená 
v kapitole energetika.

f) Návrh ochrany kultúrnych hodnôt

Lokalita Pocestie sa nachádza v blízkosti archeologického náleziska Zemica.
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g) Návrh riešenia bývania občianskeho vybavenia, výroby 
a rekreácie

a) Bývanie

Bez zmeny

g.1) Občianska vybavenosť

Bez zmeny

Školstvo
Bez zmeny

Kultúra
Bez zmeny

Telovýchova a šport
Bez zmeny

1.1) Zdravotníctvo
Bez zmeny

Sociálna starostlivosť
Bez zmeny

Maloobchod
Bez zmeny

Stravovanie a ubytovanie
Bez zmeny

Služby
Bez zmeny

Administratíva
Bez zmeny

g.2) Rekreácia a cestovný ruch
Bez zmeny

g.3) Návrh riešenia zariadení výroby a skladov

3.1) Priemyselná výroba a sklady

Doplniť: S príchodom firmy KIA do regiónu Žiliny sa vytvoril prirodzený investičný tlak  
na okolité  pozemky  vhodné pre priemyselné  využitie.  Tento  scenár  sa odohral  aj  v obci  
Krasňany. 
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Výrobné plochy nových závodov v lokalite Pocestie bude pravdepodobne orientované 
na  automobilový  priemysel.  Objekty  budú  funkčne  určené  pre  výrobu,  administratívu,  
skladovanie polotovarov na vstupe a skladovanie výrobkov na výstupe. Z hľadiska nárokov 
na  energie  predpokladáme,  že  každý  závod  s vyššími  požiadavkami  na  zásobovanie 
elektrickej  energie  bude  mať  vybudovanú  vlastnú trafostanicu.  Podľa  druhu výroby  a  jej  
charakteru bude riešená aj oblasť požiarnej ochrany, kde v odôvodnených prípadoch bude 
potrebné budovať  v rámci  areálov  nádrže  na požiarnu  vodu.  V prípade potreby budú  na 
priemyselných  plochách  vybudované  zariadenia  a  budovy  na  skladovanie  technických 
plynov.

Časť plochy určenej na výstavbu priemyselných prevádzok je však iba podmienečne 
vhodná, pretože sa nachádza v bezpečnostnom pásme VTL plynovodu. Podmienky využitia  
pozemkov v tomto pásme určí správca VTL plynovodu.

Výrobné haly 
Pre  výrobné  haly  navrhujeme  využiť  plochy  lokality  Pocestie  ležiace  mimo  ochranného 
pásma prírodnej  pamiatky Krasňanský luh a mimo ochranného pásma rodinnej  zástavby 
južne od lokality Pocestie. Ochranné pásmo PP Krasňanský luh je 60 metrov.

V prípade používania technologickej vody, znečistenej technologickými procesmi nad 
limitné  hodnoty  prípustné  pre  vypúšťanie  do  verejnej  kanalizácie  bude  pre  zberanie 
technologických odpadových vôd potrebné vybudovanie vlastnej ČOV.
Výška hál by nemala prekročiť 12 metrov nad upravený terén

Administratívne a sociálne objekty
Predpokladá sa, že administratívne a sociálne objekty budú 2-3 podlažné objekt a 

budú  zahŕňať  šatne,  kancelárie,  zasadačku,  toalety,  IT  miestnosti,  jedálne,  servisné 
miestnosti,  návštevné  miestnosti  a  pod.  Tieto  objekty  by  mali  byť  prednostne  osadené 
v polohe  okolo  cesty  II/583  a  navrhovanej  prístupovej  komunikácie  od  II/583  ku  PP 
Krasňanský luh. Tieto objekty môžu v prípade súhlasu ŠOP SNP Malá Fatra zasahovať do  
60m ochranného pásma PP Krasňanský luh.

Skladovacie objekty:
Predpokladá sa skladovanie vstupných surovín (kartonáž, obalový materiál, práškové 

materiály, kovové súčiastky a pod) a produkciu t.j. vyrobené výrobky. Skladovanie výrobkov 
sa predpokladá voľne na podlahe, stohované, alebo v regáloch. Tieto objekty podobne ako 
výrobné haly by nemali zasahovať do 60m ochranného pásma PP Krasňanský luh.

3.2) Poľnohospodárska výroba
Bez zmeny

h) Vymedzenie zastavaného územia obce

h.1) Navrhované zastavané 
Navrhované zastavané územie bolo vymedzené tak, že ho tvoria nové plochy pre rozvoj  
priemyslu  v lokalite  „Pocestie“.  Týmto  doplnkom  sa  mení  iba  severná  hranica  
zastavaného územia.

h.2) Výsledné zastavané územie
severná hranica –  začína pri bývalom vodnom zdroji a prírodnej pamiatke Krasňansky 
luh pokračuje okrajom Krasňanského luhu , obchádza celú lokalitu Pocestie až starému 
cintorínu a popri ceste II/583 sa vracia k západnému okraju areálu firmy Aluma a odtiaľ  
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pokračuje vonkajším okrajom lokality určenej pre agroturistiku a končí pri  lokalite Na 
Hamre.
Západná hranica - bez zmeny
Južná hranica – bez zmeny
Východná hranica bez zmeny.

Vymedzenie zastavaného územia je aj  v grafickej časti tejto dokumentácie.

i) Vymedzenie  ochranných  pásiem a  chránených  území 
podľa osobitných predpisov

a) Ochranné pásmo cintorína v lokalite Pocestie - 25 m (vyplynulo z pripomienok k návrhu 
doplnku č.2)

b) Ochranné pásmo Krasňanského luhu – 60 m od jeho hranice (pozn.: podmienky ochrany 
stanovuje ŠOP SNP Malá Fatra)- viď kapitola záväznej časti - e) Zásady a regulatívy pre  
ochranu  kultúrnohistorických  hodnôt,  pre  ochranu  a  využívanie  prírodných  hodnôt  a 
prvkov MÚSES

c) Ochranné pásmo kanalizačného zberača 1,5 m od vonkajšieho obrysu potrubia na každú  
stranu  (toto  pásmo  je  potrebné  rešpektovať  s tým,  aby  bol  umožnený  aj  prístup  ku 
kanalizačným šachtám)

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

j.1) Návrh riešenia záujmov obrany štátu

Bez zmeny

j.2) Návrh riešenia požiarnej ochrany

Podľa druhu výroby a jej charakteru bude riešená aj oblasť požiarnej ochrany, kde 
v odôvodnených  prípadoch  bude  potrebné  budovať  v rámci  areálov  nádrže  na  požiarnu 
vodu. Spôsob ochrany priemyselných objektov bude upresnený v ďalších stupňoch PD . Na 
verejných vodovodných vedeniach budú osadené podzemné hydranty.  V prípade potreby 
môže pre hasenie byť využitý aj tok Varínky, ktorý je v dostupnosti 80-100 metrov od okraja  
priemyselnej zóny.

j.3) Návrh riešenia ochrany pred povodňami

Bez zmeny 

j.4) Návrh riešenia civilnej ochrany 

Bez zmeny 
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k) Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny v rátane prvkov 
úses a ekostabilizačných opatrení

Doplniť:  Návrh  priemyselnej  výroby  v lokalite  „Pocestie“  je  v dotyku  s  genofondovou 
lokalitou. Krasňanský luh (81) - zachovalé spoločenstvá podhorských lužných lesov. Výskyt  
ohrozených druhov vtákov. Charakter priemyselnej výroby nesie so sebou riziko zhoršenia  
životného  prostredia,  zvýšenia  hlučnosti,  prašnosti,  zvýšenie  intenzity  dopravy  a  tým 
negatívneho  vplyvu  na  územie  genofondovej  lokality.  V procese  výstavby  a  prevádzky 
priemyselných hál bude potrebné dbať na zníženie dopadov na uvedenú lokalitu. 

V rámci projektu sadových úprav navrhujeme v rámci lokality „Pocestie“ použiť zeleň z  
miestnej proveniencie (lipa malolistá, brest horský, jaseň štíhly, javor horský a pod.) Táto 
zeleň  by  mala  byť  sústredená   po  okrajoch  lokality  vo  vzťahu  ku  obytnej  zástavbe  a 
genofondovej lokalite. 

k.1) Zhodnotenie územia z hľadiska “územného systému ekologickej stability”

Návrh  doplnku  územného  plánu  rešpektuje  všetky  základné  princípy  RÚSES-u  a  
MÚSES-u (vypracovaný kolektívom ŠOP – správy NP MF vo Varíne pre potrebu ÚPN O 
Krasňany).  

V lokalite Pocestie, kde sú rozvojové zámery by nemalo dôjsť k ohrozeniu vzácnych 
druhov rastlín a živočíchov. Doplnok rešpektuje kostru ekologickej stability a priamo do nej  
nezasahuje. Zásahom do krajiny budú zábery pôdy menej hodnotnej krovitej zelene. 

l) Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

l.1) Doprava

1.1) Širšie dopravné vzťahy

Územie  obce  je  napojené  na  nadradený  komunikačný  systém  (I/11,  I/18,  I/70) 
prostredníctvom cesty II/583 Žilina - Terchová - Párnica. Cesta II/583 sa napája na cestu  
I/11 a I/70. 
Na železničnú trať Žilina - Košice je napojená v železničnej stanici Varín vo vzdialenosti cca 
3,9 km.

1.2) Cestná doprava

Riešené územie v lokalite „Pocestie“ tanguje cestu II/583 Žilina - Terchová - Párnica  
(súčasná kategória MS 7,5/50 – v budúcnosti kategória MS 9,5/50).

Pripojenie navrhovanej priemyselnej zástavby uvažujeme realizovať prostredníctvom 
dvoch  komunikácii  C2  –  MO  8/40.  Jedna  navrhovaná  komunikácia  je  vedená  paralelne  
s cestou II/583 a druhá kolmo na ňu od križovatky pri ALUME smerom ku PP Krasňanský 
luh.  Obe  komunikácie  zabezpečujú  obsluhu  územia  a  parkovanie  pre  návštevníkov  a 
zamestnancov.
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1.3) Hromadná doprava
V lokalite  „Pocestie“  bude  sústredených  cca  200  zamestnancov  pre  ktorých  je 

v dostupnej vzdialenosti cca 200 m zastávka SAD. 

1.4) Pešia doprava
Pre lokalitu „Pocestie“ navrhujeme realizovať chodník pozdĺž  komunikácie C2 – MO 

8/40. Navrhovaný chodník bude funkčnej triedy D3 šírky 1,50 m.

1.5) Cyklistická doprava
Lokalita „Pocestie“ tanguje cyklotrasu regionálneho významu vedenú v telese cesty 

II/583. (Žilina – Terchová – Orava). 

1.6) Statická doprava
Doplniť:
a) Pre navrhovanú priemyselnú zóna „Pocestie“ sa počíta s výstavbou parkovísk, ktorých 

kapacita  bude  stanovená  nápočtom  v zmysle  STN  73  6110  pre  výhľadový  stupeň 
automobilizácie 1:2,5.

b) Ďalšie nároky na parkovanie budú uspokojované priamo v areáloch, prípadne v zelenom 
páse, medzi cestou II/583 a navrhovanou obslužnou komunikáciou C2.

l.2) Vodné hospodárstvo

2.1) Zásobovanie vodou

Súčasný stav

V obci  je  vybudovaný  vodovodný  systém,  ktorý  je  dotovaný  z prameňa Dužná  (Kúr),  
ktorého dovolená minimálna výdatnosť je 2,5 l/s (2004). Súčasťou systému je aj prívádzacie  
potrubie do vodojemu (PVC DN 100 – 1573 m), vodojem (VDJ) Krasňany – 1 x 250 m3 (min.  
hladina VDJ je 451,13 m n.m. a max. hladina VDJ je 454,33 m n.m.), zásobovacie potrubie  
do  spotrebiska  (PVC  DN  100  –  777  m)  a rozvádzacie  potrubie  v obci.  Vodojem  určuje 
tlakové pomery v zásobovacom potrubí celej obce t.j. vodovodný systém obce pozostáva z 1 
tlakového pásma. Obec sa nachádza v nadmorskej výške cca. 370 – 420  m n.m., takže  
hydrostatický tlak v systéme sa pohybuje v rozsahu 0,3 – 0,8 MPa. Rozvodné potrubie je  
z materiálu PVC a liatina, dimenzie DN 100.

Pôvodný vodný zdroj - vrt HK-1 je od r. 2002 zrušený.

Návrhový stav
 

Lokalita sa nachádza na pravej strane príjazdovej cesty z Terchovej, bude využívaná ako 
priemyselná  zóna.  Ku  hranici  územia  je  privedená  potrebná  technická  infraštruktúra.  
Vodovod PVC DN 100 sa nachádza na hlavnej ceste, ktorý by slúžil  ako napojovací bod.  
Vodovodná prípojka bude ukončená vo vodomernej  šachte na hranici  parcely,  kde bude 
osadené  obchodné  meranie  –  vodomer.  Prípojka  bude  zásobovať  danú  lokalitu  pitnou 
a požiarnou  vodou  v potrebnej  kvalite  a množstve.  Vzhľadom  na  to,  že  potreba 
technologickej vody  nie je špecifikovaná, v bilancii potreby vody s ňou neuvažujem. 

Územie sa nachádza v nadmorskej výške cca. 380 – 390 m n.m., t.j. hydrostatický tlak 
v systéme sa pohybuje v rozsahu 0,6 – 0,7 MPa. 
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Potreba pitnej vody:

- pre zamestnancov v priemysle (200 zamestnancov, 3 smeny (rozdelenie (%) 40-30-30 
=> 80-60-60 (zamestn.) => kd=1,3)):

- pre priamu spotrebu - na pitie - 5 l. zamestn-1.sm-1

                                    - pre závodnú kuchyňu - 25 l. zamestn-1. sm -1

- pre nepriamu spotrebu - podnik s horúcimi a čistými prevádzkami (120 l. zamestn-1. sm -1)

Qp
priem = Qm

priem = 200 zamestn. x 150 l. zamestn-1.d-1 = 30 000 l.deň-1 = 0,34 l.s-1

Qm
priem = kd x Qp

priem = 0,45 l.s-1

Qh
priem

 = (80 zamestn. x 120 l.zamestn-1.d-1)/2 + (80 zamestn. x 30 l.zamestn-1.d-1) / 8 =
= 5100 l.h-1 = 1,42 l.s-1

Zároveň táto bilancia je aj celkovou potrebou pitnej vody pre lokalitu.

Záver:

Z dokumentácie vyplýva, že jestvujúci vodný zdroj (VZ) Dužná s min. výdatnosťou 2,5 l/s 
je  nedostatočný vzhľadom na max.  dennú potrebu celej  obce (7,75 l/s).  Z tohto dôvodu 
i objem  vodojemu  Krasňany  je  nedostatočný  v prípade,  že  by  plnil  funkcie  zásobného 
vodojemu. Možným riešením by bolo zväčšenie vodojemu t.j. vybudovanie nového tak, aby  
ich spoločný využiteľný objem bol cca. 640 m3.

V rámci pripomienkovacieho procesu tohto doplnku bolo dohodnuté napojenie vodojemu 
Krasňany na vodný zdroj v Gbeľanoch, ktorý zásobuje pitnou vodou obce Gbeľany a Varín.  
Vrt HGV-1 má výdatnosť cca. 15 l/s, čo je postačujúce aj pre obec Krasňany.

2.2) Kanalizácia splašková

Súčasný stav
V súčasnosti sa v obci buduje obecná splašková kanalizácia, ktorá je súčasťou projektu 

„Žilina  –  intenzifikácia  ČOV a  rozšírenie  kanalizácie“  financovaného  z európskeho  fondu 
ISPA. Jej vybudovaním získa obec lepšie životné prostredie a vyššiu perspektívu ďaľšieho 
rozvoja.

Rozsah bude korešpondovať s uličnou zástavbou. Bude rešpektovať danosti terénu tak,  
aby  pri  jeho  prevádzke  bola  minimalizovaná  potreba  údržby.  Systém  bude  gravitačno-
tlakový.  Potrubie  jednotlivých  vetiev  bude  z materiálu  PVC  K DN  300  resp.  400  pre 
kanalizačný zberač z Terchovej do Žiliny.

Návrhový stav

Lokalita sa nachádza na pravej strane príjazdovej cesty z Terchovej, bude využívaná ako 
priemyselná zóna. Napojovací bod pre napojenie lokality na splaškovú kanalizáciu by tvoril  
kanalizačný  zberač  DN 400 v južnej  časti  územia  pri  hranici  územia.  Napojenie  by bolo 
gravitačné.  Odpadové  vody  budú  tvoriť  splaškové  odpadové  vody a technologické  vody.  
Vypúšťané  odpadové  vody  musia  byť  v súlade  s prevádzkovým  poriadkom  kanalizačnej  
siete, ktorého limitné hodnoty znečistenia vypúšťaných do kanalizácie stanovuje vyhláška 
MŽP SR č.  55/2005 Zb.z..  V prípade,  že  technologické odpadové vody nebudú predpisu 
vyhovovať, bude potrebné ich predčistenie.

2.3) Dažďová kanalizácia
Dažďové vody zo striech objektov a spevnených plôch (ak to dovolí geológia) môžu byť 

odvádzané  do  podložia.  Treba  však  zvážiť  ich  vplyv  na  podzemné  vody  a rešpektovať 
požiadavky príslušného vodohospodárskeho orgánu.
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V prípade, že geológia neumožní túto alternatívu, dažďové vody sa zaústia do priľahlého  
recipientu  pomocou  vyústneho  objektu.  Aj  v tomto  prípade  však  treba  rešpektovať 
požiadavky príslušného vodohospodárskeho orgánu.

Vybudovaná stoková sieť musí by v súlade s platnými normami a predpismi.

2.4) Odtokové pomery

Bez zmeny

l.3) Elektrická energia 

3.1) Úvod
Orientačným  podkladom  pre  vypracovanie  tohto  doplnku  bola  spracovaná 

zastavovacia štúdia budúcej výroby.

3.2) Základné údaje o riešenej lokalite

• plocha lokality 2 ha
• výrobná plocha 5–ich hál 4000 m2
• počet pracovníkov 200
• smennosť 3 smeny
• administratívna budova + sociálna časť 704 m2 - 2 podlažia
• parkovisko 60 os. automobilov a 10 kamiónov

3.3) Výpočet elektrických príkonov podľa druhu odberu (kW)

Pri výpočte bolo uvažované s merným zaťažením :
1,3MW/ha riešenej plochy

tabuľka 2 Výpočet elektrických príkonov podľa druhu odberu (kW)
Časť počet merných 

jednotiek
merná jednotka potrebný príkon

riešená plocha (1. etapa) 2 ha 1,3 MW/ha 2,6 MW
riešená plocha (2. etapa) 1,3 MW
spolu 3,9 MW

3.4) Návrh zásobovania elektrickou energiou

VN 22 kV rozvod
Zdrojom elektrickej  energie  pre  lokalitu  „Pocestie“  bude  plánovaná  transformovňa 

priemyselného parku KIA z ktorej bude vyvedené samostatne 22 kV vedenie pre potreby 
priemyselnej  zóny  Pocestie  (jedno  z troch  uvažovaných  SSE  a.s.  z transformovne  KIA 
severným smerom)
Jestvujúce  vedenie  22  kV  č.  234  v úseku  katastra  obce  Gbeľany  až  po  napojenie  
priemyselnej  zóny Pocestie sa navrhuje na zdvojenie poťahu a bude zaústené do 22 kV 
rozvodne s trafostanicou.

Trafostanice 22/04 kV

Pre časť Pocestie navrhujeme trafostanicu osadiť  v samostatnom objekte. Počet a výkon 
transformátorov bude určený v projektovej dokumentácii, ktorú bude potrebné odsúhlasiť na 
SSE a.s. – sekcia rozvoja 22 kV sústavy.
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Označenie trafostaníc navrhujeme pre potreby ÚPN Krasňany v zmysle nasledujúcej  
tabuľky:

tabuľka 3 Transformačné stanice 22/0,4 kV
Označenie prevedenie výkon v kVA

stav
výkon v kVA

r. 2015
Poznámka

T1 oceľ. stožiar 250 400 rekonštrukcia
T2 oceľ. stožiar 400 - demontáž
T2a oceľ. stožiar - 400 premiestnenie T2
T3 oceľ. stožiar 250 400 rekonštrukcia
T4 oceľ. stožiar - 250 zahustenie
T5 4 bet. stĺpy 250 250 zahustenie
T6  (pri horárni) oceľ. stožiar 50 50 napojená od D.Tížiny
T7 - KIA kiosková - 400
T8 – obec oceľ. stožiar - 250
T9 – Pocestie  samostatný 

mur. objekt
- 4000

trafostanice spolu: 1200 6400

Sekundárny rozvod 
V areáli priemyselnej výroby v časti Pocestie budú NN rozvody prevádzané káblami v zemi  
v rátane vonkajšieho osvetlenia. Prístupovú cestu k lokalite „Pocestie“ od obce navrhujeme 
osvetliť pomocou výbojkových svietidiel na oceľových stožiaroch.

Ochranné pásma

V riešenom  území  treba  rešpektovať  ochranné  pásma  elektrických  vedení  od 
krajných vodičov na každú stranu v zmysle zákona č. 70 z 11.12.1998
22 kV vzdušné vedenie 10 m od krajných vodičov na každú stranu
22 kV káblové  vedenie 1 m
22 kV trafostanice 10 m od objektu

3.5) Zhrnutie zaťaženia riešeného územia obce pre návrhový rok 2015.

ÚPD kW
ÚPN Krasňany (09/2003) 1369+40 výhľad
Doplnok č.1 – Za Brezníkom spolu 390
Doplnok č.2 – Pocestie spolu 2600+1300
zaťaženie spolu: 4359+1340 výhľad
koeficient súdobosti 0,8
kW max 3487+1072 výhľad
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l.4) Zásobovanie plynom

4.1) Úvod
Orientačným  podkladom  pre  vypracovanie  tohto  doplnku  bola  spracovaná 

zastavovacia štúdia budúcej výroby.

4.2) Základné údaje o riešenej lokalite

Výpočet potreby plynu podľa druhu odberu
Potreba zemného plynu pre lokalitu  Pocestie  bola prevzatá zo  spracovanej  zastavovacej 
štúdie  budúcej  výroby.  Zemný  plyn  bude  použitý  pre  zabezpečenie  potreby  tepla  a  pre  
technologické účely.

tabuľka 4 Výpočet potreby plynu podľa druhu odberu
odber max. m3/hod priemer m3/hod
výroba - technológia 41 27
vykurovanie 82 55
Spolu 123 82

Ročná spotreba ZPN pri trojsmennej prevádzke 8900  hodín/rok
max. potreba 1095 tis.m3/rok
priemer potreba 730 tis.m3/rok

Návrh riešenia plynofikácie

Zdrojom zemného plynu pre lokalitu  „Pocestie“  bude regulačná  stanica  plynu  RS 
1200/2/1-440  o  výkone  1200  m3/hod  s prevodom  tlaku  6,3  MPa  na  0,1  MPa,  ktorú  
navrhujeme na rozšírenie výkonu na cca 1500m3/hod. Z upravenej RS sa vybuduje STL 
plynovod 01-0,4 MPa s profilom D 90. Použitý materiál bude z PE rady SDR 11.

Priemyselná  výroba  zasahuje  do  ochranného  a  bezpečnostného  pásma  VTL 
plynovodu DN 500 PN 64 „Severné Slovensko“ a v zmysle zákona č. 70/98 Z.z. rozhodnutie  
o  povolení  výstavby  v bezpečnostnom  pásme  plynárenského  zariadenia  môže  stavebný 
úrad  vydať  len  s predchádzajúcim  súhlasom  držiteľa  licencie  prevádzkujúceho  príslušné 
plynárenské  zariadenie.  Pri  VTL  plynovode  sa  vyžaduje  aj  predchádzajúci  súhlas 
ministerstva (§28 ods.4)

Toto  územie  je  preto  iba  podmienečne  vhodné  pre  realizáciu  zámerov.  Investori  
jednotlivých prevádzok preto budú musieť zvážiť  či obmedzenia vyplývajúce z obmedzení  
bezpečnostného pásma dovolia realizovať požadovaný rozsah výstavby.

4.3) Zhrnutie riešenia pre celé územie obce pre návrhový rok 2015.

ÚPD návrh rok 2015
m3/hod tis. m3/rok

ÚPN Krasňany 1011 1988
Doplnok č.1 spolu 237 474
Doplnok č.2 spolu 123 485
potreba spolu: 1371 2947

Regulačná  stanica  plynu  o  výkone  1200  m3/hod  nebude  pre  potreby  obce 
v návrhovom  roku  2015  postačovať  pre  odbery  plynu.  Preto  bude  potrebné  prehodnotiť  
generel plynofikácie, ktorý bude doložený hydraulickým prepočtom v rátane rozšírenia STL 
plynovodov a po technickej stránke odsúhlasený na SPP. 
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Ochranné a bezpečnostné pásma

V zmysle  zákona  č.70 z  11.12.1998 pre  rozvody  plynu  sú stanovené  nasledovné 
ochranné a bezpečnostné pásma od osi plynovodu na každú stranu:

Plynárenské zariadenie ochranné pásmo v metroch bezpečnostné pásmo v 
metroch

VTL  plynovodu  DN  500  PN 
64 " Severné Slovensko"

8 150

regulačná stanica plynu 8 -
VTL prípojka DN 80 4 50
STL v zastavanom území 1 určuje dodávateľ plynu

l.5) Zásobovanie teplom

Zásobovanie teplom v lokalite „Pocestie“ navrhujeme kotolňami na báze plynu. Výkon 
kotlových jednotiek bude cca 350 kW (priemerná potreba)

Ročná spotreba tepla pri trojsmennej prevádzke bude cca 14050 GJ, čo predstavuje 
ročnú spotrebu plynu 485 tis. m3. 

l.6) Pošta a telekomunikácie: 

6.1) Pošta 
Bez zmeny

6.2) Telekomunikácie

Základné údaje o riešenej lokalite

počet pracovníkov 3 smeny 200
najsilnejšia smena 80

Výpočet hlavných telefónnych staníc HTS
tabuľka 5 Výpočet hlavných telefónnych staníc HTS

návrhový rok 2015
80 pracovníkov (á 20 HTS/ 100 prac. príležitostí) 15 HTS
doplnok spolu 15 HTS

Zabezpečenie telefonizácie v     lokalite Pocestie  

Pre navrhovaný počet telefónnych staníc je potrebné v lokalite zabezpečiť:
- vybudovanie vedľajšej ústredne RSU v priestoroch obecného úradu (podmienka priestor)  

s napojením na oblastný optický kábel.
- vybudovanie telefónneho prívodu do riešenej lokality Pocestie s kapacitou 15 Pp

Územný plán obce Krasňany – Doplnok č. 2 – Pocestie 17



6.3) Zhrnutie riešenia pre celé územie obce pre návrhový rok 2015.

ÚPD návrh rok 2015
ÚPN Krasňany (09/2003) 325
Doplnok č.1 Za Brezníkom 120
Doplnok č.2 Pocestie 15
potreba spolu: 460

Siete mobilných operátorov

Bez zmeny

Diaľkové káble 

Bez zmeny 

Televízia

Bez zmeny 

m) Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

Doplniť:  Vzhľadom na charakter  navrhovanej  výroby v lokalite  Pocestie  a polohu  územia 
obce Krasňany (ležia v ochrannom pásme národného parku Malá Fatra – 2° ochrany) bude 
potrebné vypracovať posúdenie vplyvu na životné prostredie – EIA

1.1) Odpady
Doplniť: V skutočnosti zdrojom exhalátov v lokalite Pocestie budú hlavne kotolne na zemný 
plyn a prípadne nebezpečné prchavé látky využívané v technologických procesoch. 
Ako odpady z výroby sa predpokladá:
a) exhaláty z plynových kotolní
b) komunálny a odpad z plastov 
c) odpadová technologická voda je hlavne voda 
d) kovové odpady – druhotné spracovanie
e) odpadové oleje 
f) odpadne rozpúšťadlá
g) splašková a dažďová voda - podľa počtu pracovníkov a zastavanej plochy a patričných 

noriem
h) Odpadne  fólie,  odpadový  papier  a  časť  plastového  odpadu  sa  likviduje  odpredajom 

špeciálnym  odberateľom  zaoberajúcimi  sa  recykláciou  alebo  druhotným  využitím.  
Množstvo  týchto  odpadov  sa  darí  stále  zvyšovať  v  neprospech  likvidovaných  
skládkovaním.

Priemyselné  závody  umiestnené  v lokalite  Pocestie  musia  mať  vypracovaný  program 
odpadového hospodárstva, ktorý bude upravovať spôsob a formu nakladania s odpadmi. 

Ostatné časti tejto kapitoly sú bez zmeny
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1.2) Návrh starostlivosti o životné prostredie

Doplniť:
tabuľka č. 1 Opatrenia na zlepšenie ŽP
Navrhované opatrenia
odvod  dažďových  vôd  z parkovísk  s kapacitou  nad  10  os.  automobilov  realizovať  cez 
odlučovače ropných látok
nakladanie  s odpadmi  realizovať  v zmysle  platnej  legislatívy  a  programov  odpadového 
hospodárstva jednotlivých podnikateľských subjektov a producentov odpadov
v prípade potreby spracovať na zámer posúdenia vplyvu na ŽP (zákon č. 127 Národnej rady 
Slovenskej republiky z 29. apríla 1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

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

Na  základe  pripomienok  k návrhu  tohto  doplnku  zdôrazňujeme,  že  v území  sa 
nenachádzajú:
a) výhradné ložisko nerastných surovín s určeným dobývacím priestorom
b) výhradné ložisko nerastných surovín s určeným chráneným ložiskovým územím
c) ložisko nevyhradeného nerastu

Pre kataster obce Krasňany nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast a 
nie sú evidované staré banské diela.

o) Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

Bez zmeny

p) Hodnotenie navrhovaného riešenia
Doplniť:  Návrh umiestnenia priemyselnej  zóny „Pocestie“  je doplnením zástavby obce 

v polohe,  ktorá  naväzuje  na  zastavané  územie  -  urbanistickú  štruktúru  obce.  Zvolené 
priemyselné vyžitie lokality „Pocestie“  nie je najvhodnejšie z hľadiska ochrany utilitárnych 
hodnôt  bývania,  pretože  bezprostredne  nadväzuje  na  obytnú  zástavbu  .  Charakter  
priemyselnej  výroby  nesie  so  sebou  riziko  zhoršenia  životného  prostredia,  zvýšenia 
hlučnosti,  prašnosti,  zvýšenie  intenzity  dopravy  cez  obec.  Okrem  toho  lokalita  Pocestie 
susedí  s genofondovou lokalitou Krasňanský luh,  ktorá je zaradená do 5 stupňa ochrany 
prírody.  Hluk,  prípadný pach a iné vplyvy môžu  negatívne vplývať  na vtáctvo hniezdiace 
v tejto genofondovej lokalite.
Ďalším  negatívom  a  limitom  rozvoja  výstavby  priemyselných  prevádzok  je  ochranné 
bezpečnostné pásmo VTL plynovodu. Časť územie je preto iba podmienečne vhodná pre 
realizáciu zámerov. Investori jednotlivých prevádzok preto budú musieť zvážiť či obmedzenia  
vyplývajúce z  bezpečnostného pásma dovolia realizovať požadovaný rozsah výstavby.

Napriek  všetkým  uvedeným  obmedzeniam  a  negatívam  je  možné  povedať,  že  
priemyselnú  zónu  je  možné  v lokalite  zriadiť  pod  podmienkou,  že  dopady  na  životné  
prostredie  budú  minimalizované  tak  pri  výstavbe  ako  aj  pri  prevádzke.  V prípade 
prekračovania niektorých hodnôt bude potrebné určiť spôsob nápravy, prípadne obmedzenia 
smennosti, alebo vynechania jedného pracovného dňa z fondu pracovného času.
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q) Návrh záväznej časti

Význam obce v rámci územia okresu Žilina

Bez zmeny

q.1) Zásady  a  regulatívy  priestorového  usporiadania  územia  a  funkčného  
využitia

1. Regulatívy priestorové 

Doplniť: 
a) pre lokalitu Priemyselná zóna „Pocestie“ je potrebné rešpektovať voľný nezastavaný pás 

– medzi rodinnými domami a priemyselnými halami široký 60 metrov. 

2. Regulatívy pre priestorové usporiadanie katastrálneho územia 
Doplniť: 
a) Do lokality „Pocestie“ navrhujeme umiestniť priemyselnú zónu.

3. Regulatívy kompozičné:
Bez zmeny

4. Regulatívy funkčného usporiadania riešeného územia časti obce v členení na:

D - zóna výroby
a) Zóna výroby bude rozšírená o lokalitu „Pocestie“ 

Ostatné zóny bez zmeny
.

q.2) Prípustné,  obmedzujúce,  vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých  
plôch, na intenzitu ich využitia, regulácia využitia plôch

A - Obytná zóna – prevažne IBV.
Bez zmeny

B - Centrálna polyfunčná zóna.
Bez zmeny

C- Športovo – rekreačná zóna.
Bez zmeny

D - Zóna výroby.
Bez zmeny

E - Zóna ochrany prírody.
Bez zmeny

F - Ostatné územie.
Bez zmeny
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q.3) Zásady  a  regulatívy  umiestnenia  občianskeho  vybavenia,  rekreácie  a  
priemyslu

Upraviť a doplniť znenie:
V oblasti priemyslu a poľnohospodárstva
a) Nároky na územné rozšírenie areálov priemyselnej výroby riešiť na ploche v severnej 

časti obce pri areáli Aluma a v lokalite Pocestie
b) Podporovať  rozvoj  priemyselných  podnikov  zameraných  na  automobilovú  výrobu  a 

výrobu automobilových komponentov

ostatné bez zmeny

q.4) Zásady a regulatívy na umiestnenie verejného dopravného a technického 
vybavenia územia

1. Regulatívy v oblasti dopravnej sústavy

Systém cestnej dopravy
a) Pripojenie zástavby v lokalite „Pocestie“ realizovať z cesty II/583
b) chodník pozdĺž  komunikácie  II/583 od zastávky SAD k nástupu do priemyselnej  zóny  

(šírka 1,5m + pás zelene min. 0,5m, alebo 2 metre v priamej väzbe na cestu II/583)

Kategorizácia komunikácií:
a) pripojenie Priemyselná zóna „Pocestie“ realizovať obslužnou komunikáciu funkčnej triedy 

C2 kategórie MO 8/40 v intraviláne (komunikáciu C2 pripojiť na cestu II/583 maximálne  
v troch bodoch vzdialených od seba 150 m)

Statická doprava:
b) Priemyselná  zóna  „Pocestie“  parkovacie  miesta  -  nápočty  odstavných  a  parkovacích 

stojísk pre navrhované objekty dimenzovať v zmysle STN 73 6110 pre výhľadový stupeň 
automobilizácie 1:2,5.

2. Regulatívy v oblasti vodného hospodárstva

Doplniť:
a) zväčšenie vodojemu na využiteľný objem cca. 640 m3.
b) napojenie vodojemu Krasňany na vodný zdroj v Gbeľanoch, (Vrt HGV-1 má výdatnosť 

cca. 15 l/s, čo je postačujúce aj pre obec Krasňany, Varín, Gbeľany).
c) pre odkanalizovanie lokality Pocestie vybudovať delenú stokovú sústavu. 
d) odkanalizovanie  splaškových  odpadových  vôd  budovať  ako  gravitačno-tlakový 

kanalizačný systém. 
e) trasy navrhnúť  tak,  aby korešpondovali  s navrhovanou zástavbou a boli  prispôsobené 

danostiam terénu.
f) dažďové  vody  (zo  striech,  nespevnených  plôch  a spevnených  plôch)  odvádzať  

gravitačným systémom do riečky Varínka, resp. ponechané na vsakovanie do recipientu. 
g) dažďové vody parkovísk zachytávať a čistiť od ropných nečistôt v odlučovačoch ropných 

látok 
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3. Regulatívy v oblasti elektrickej energie

Doplniť:
a) Zdrojom  elektrickej  energie  pre  lokalitu  „Pocestie“  bude  plánovaná  transformovňa 

priemyselného parku KIA z ktorej bude vyvedené samostatne 22 kV vedenie 
b) Jestvujúce  vedenie  22  kV  č.  234  v úseku  katastra  obce  Gbeľany  až  po  napojenie  

priemyselnej zóny Pocestie je navrhnuté na zdvojenie poťahu 
c) Rozšírenie verejného osvetlenia budovať v celom území káblami v zemi.

4. V oblasti plynofikácie

Doplniť:
a) Pripojenie lokality „Pocestie“  realizovať  z regulačnej stanice plynu RS 1200/2/1-440 o 

výkone 1200 m3/hod s prevodom tlaku 6,3 MPa na 0,1 MPa, navrhnutej na rozšírenie 
výkonu na cca 1500m3/hod. 

b) Z upravenej RS sa vybuduje STL plynovod 01-04 MPa s profilom D 90 až do lokality  
Pocestie

c) Plyn sa bude v lokalite Pocestie využívať na vykurovanie a technologické procesy

5. V oblasti teplofikácie

Doplniť:
a) Zásobovanie teplom v lokalite Pocestie realizovať decentralizovaným spôsobom na báze 

plynu

6. V oblasti pôšt a telekomunikácií

Doplniť:
a) Zriadiť vedľajšiu ústredňu RSU v priestoroch OÚ s napojením na oblastný optický kábel,
b) Rozšírenie  miestnej  telefónnej  siete  (m.t.s.)  realizovať  káblami  v zemi  –  pre  lokalitu  

„Pocestie“ potreba 15HTS = 15 Pp,

q.5) Zásady a regulatívy pre ochranu kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu  
a využívanie prírodných hodnôt a prvkov MÚSES

Bez zmeny

1. Zásady a regulatívy pre ochranu kultúrno-historických hodnôt

Doplniť:
a) v rámci  stavebnej  činnosti  predpokladajúcej  zemné práce,  z dôvodu  možnosti  odkrytia 

neznámych  archeologických  lokalít  platí  povinnosť  ohlásenia  archeologického  nálezu  
podľa ustanovenia § 40 Zákona č. 49/2002 Z. z. a § 127 Stavebného zákona a povinnosť  
oslovenia Krajského pamiatkového úradu v územnom a stavebnom konaní 

2. Zásady a regulatívy pre ochranu a využívanie prírodných hodnôt a prvkov MÚSES

Bez zmeny:

Regulatívy pre prvky MÚSES
Upraviť:
a) Minimalizovať  zásahy  do  genofondových  lokalít  aj  v ich  okolí,  zásahy  do  skupinovej  

zelene a prvkov MÚSES, 
b) rešpektovať ochranné pásmo prírodnej pamiatky Krasňanský luh
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c) medzi  priemyselný  areál  neumiestňovať  priemyselnú  zástavbu  s výnimkou 
administratívnych objektov a izolačného pásu zelene z miestnych druhov drevín

d) v lokalite nevysádzať nepôvodné druhy drevín a rastlín najmä invázne druhy – sumah 
pálkovitý netýkavka kráľovská a pod.

e) prípadné umiestnenie stavieb, alebo ich zasiahnutie do ochranného pásma konzultovať  
s orgánom ochrany prírody – Správa NP Malá Fatra

q.6) Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie

1. V oblasti odpadového hospodárstva
Doplniť:
a) Priemyselný  prevádzka  musia  mať  vypracovaný  program  odpadového  hospodárstva,  

ktorý bude upravovať spôsob a formu nakladania s odpadmi. 
b) Zabezpečiť triedenie odpadov a recykláciu v rámci priemyselnej zóny Pocestie,
c) Zneškodňovanie odpadov z výroby likvidovať v zmysle platných legislatívnych predpisov,
d) Znižovať množstvo tuhých odpadov zo zdrojov tepla (tuhé palivo) ich plynofikáciou,
e) Trávnatý odpad z lokality zneškodňovať kompostovaním.

2. V oblasti ochrany vôd a ovzdušia
a) Vybudovanie verejnej kanalizácie v lokalite Pocestie
b) Realizovať výsadbu vysokej zelene popri miestnych obslužných komunikáciách
c) odvod dažďových vôd z parkovísk s kapacitou nad 10 os.  automobilov realizovať  cez 

odlučovače ropných látok

3. V oblasti ochrany zdravia obyvateľstva
a) Dodržať súčasne dovolené hodnoty hluku vo vonkajších priestoroch a stavbách, ktoré 

upravuje  Nariadenie  vlády  SR č.40  zo  16.  januára  2002  o ochrane  zdravia  pred 
hlukom a vibráciami, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke

Kategória
územia Objekty a územia

Najvyššie prípustné hodnoty
LAeq,p  (dB)

hluk
z dopravy a)

hluk
z iných zdrojov

Denný 
čas

Nočný 
čas b)

Denný 
čas

Nočný 
čas b)

II.

Vonkajší priestor v obytnom území. Priestor 
pred  oknami  chránených  miestnosti  
školských  budov  a viacpodlažných  budov. 
Rekreačné  územia.  územia  nemocníc  a 
územia  iných  budov  vyžadujúcich  tiché 
prostredie.

50 40 50 40

b) Izofóna 40 dB pre nočnú dobu prebieha vo vzdialenosti 6 m južne od okraja pozemkov  
rodinných domov v lokalite Pocestie – viď grafická časť.

q.7) Vymedzenie zastavaného územia obce

1. Výsledné zastavané územie
severná hranica –  začína pri bývalom vodnom zdroji a prírodnej pamiatke Krasňanský 
luh pokračuje okrajom Krasňanského luhu , obchádza celú lokalitu Pocestie až starému 
cintorínu a popri ceste II/583 sa vracia k západnému okraju areálu firmy Aluma a odtiaľ  
pokračuje vonkajším okrajom lokality určenej pre agroturistiku a končí pri  lokalite Na 
Hamre.
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bez zmeny.
Západná hranica - bez zmeny
Južná hranica – bez zmeny
Východná hranica bez zmeny.

q.8) Vymedzenie  ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných 
predpisov

c) Ochranné pásmo cintorína v lokalite Pocestie - 25 m (vyplynulo z pripomienok k návrhu 
doplnku č.2)

d) Ochranné  pásmo  Krasňanského  luhu  –  60  m  od  jeho  hranice  (pozn.:  podmienky  
stanovuje ŠOP SNP Malá Fatra)- viď kapitola záväznej časti - e) Zásady a regulatívy pre  
ochranu  kultúrnohistorických  hodnôt,  pre  ochranu  a  využívanie  prírodných  hodnôt  a 
prvkov MÚSES

e) Ochranné pásmo kanalizačného zberača 1,5 m od vonkajšieho obrysu potrubia na každú  
stranu  (toto  pásmo  je  potrebné  rešpektovať  s tým,  aby  bol  umožnený  aj  prístup  ku 
kanalizačným šachtám)

q.9) Plochy  pre  verejnoprospešné  stavby,  pre  vykonávanie  delenia  a 
sceľovanie pozemkov, pre asanáciu a pre chránené časti krajiny

1. Plochy pre verejnoprospešné stavby
a) Plochy  a  pozemky  pokiaľ  nie  sú  majetkom  obce,  alebo  štátu,  je  potrebné  pre 

verejnoprospešné stavby vykúpiť od majiteľov pozemkov, alebo inak vysporiadať.

2.  Plochy  pre  vykonávanie  delenia  a  sceľovanie  pozemkov,  pre  asanáciu  a  pre 
chránené časti krajiny
- Nie sú vymedzené.

q.10)Určenie častí obce pre ktoré je potrebné obstarať územný plán zóny

Doplnok nestanovuje žiadne územie pre ktoré je potrebné vypracovať územný plán zóny.

q.11)Zoznam verejnoprospešných stavieb

Pre názornosť uvádzame celý zoznam VPS. Menej výrazne sú dokumentované VPS z ÚPN 
Krasňany (09/2003) a v Doplnku č. 1 – Za Brezníkom.
1. Príslušný  úsek  cykloturistickej  magistrály  (prevzaté  z ÚPN  -  VÚC  Žilinského  kraja  – 

prípadná korektúra v rámci ďalších aktualizácii VÚC)
2. Prívod pitnej vody zo zdrojov Terchová a Belá do skupinového vodovodu Žilina
3. Kanalizačný zberač Terchová – Žilina
4. Stavby súvisiace s plynofikáciou Žilinského kraja
5. Stavby nových miestnych komunikácii a chodníkov
6. Rekonštrukcia a prestavba miestnych komunikácii
7. Rekonštrukcia  a  rozšírenie  cesty  II/583  vrátane  zastavovacích  ník  autobusov  a  

sprievodných chodníkov
8. Obojstranné prístrešky pre cestujúcich pri ceste II/583
9. Stavby urbanisticko – architektonických úprav centra obce (prístrešok pre cestujúcich,  

otočka autobusov, park, pešie plochy, parkovisko)
10. Parkoviská  pri  amfiteátri,  športovom areále,  cintorínoch,  obecnom podniku,  obecnom 

úrade
11. Parkové a sadové úpravy cintorínov, vrátane oplotení
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12. Sadové úpravy amfiteátra
13. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
14. Výstavba tribúny, sociálnych zariadení, šatní a dostavba športového areálu pre výcvik  

požiarneho zboru a rozvoj atletiky
15. Dostavba telocvične základnej školy
16. Prestavba bývalých detských jaslí  na  objekt  obecného  významu (Dom kultúry  –  ako  

dnes, prípadne Dom sociálnych starostlivosti a pod.)
17. Zahusťovacia  trafostanica  a  výmena  transfomátorových  jednotiek  na  existujúcich 

transformačných staniciach
18. Výstavba nových trás vedení NN formou podzemných i nadzemných rozvodov vrátane 

verejného osvetlenia a rozhlasu
19. Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich telekomunikačných zariadení
20. Plynovody ku všetkým navrhovaným objektom
21. Odkanalizovanie obce a s ňou súvisiace stavby vrátane pripojenia na kanalizačný zberač 

Terchová – Varín
22. Dobudovanie vodovodnej siete v rozsahu ÚPN – O
23. Stavby  protipovodňových  úprav  potokov  a  odvedení  vôd  z okolitých  svahov  „nad 

intravilánom“
24. Výsadba zelene pozdĺž regulovaných a neregulovaných tokov, komunikácií a doplnenie 

prvkov RÚSES a MÚSES
25. Likvidácia živelných skládok
26. Výstavba komunikácií v lokalite „Za Brezníkom“ v súvislosti s rozšírením zástavby obce
27. výstavba 22 kV elektrickej  prípojky k trafostaniciam T7 -  KIA,  T8 – obec v dĺžke  cca 

1000m
28. kiosková trafostanica T7 – 400 kVA a stožiarová trafostanica T8 – 250 kVA
29. Výstavba  nových  trás  NN  vedení  formou  podzemných   rozvodov  vrátane  verejného 

osvetlenia 
30. výstavba STL plynovodu do lokality „Za Brezníkom“ v dĺžke cca 900 m
31. výstavba prípojného telefónneho kábla do lokality Za Brezníkom
32. výstavba verejného vodovodu v lokalite Za Brezníkom
33. výstavba verejnej kanalizácie v lokalite Za Brezníkom
34. výstavba  22  kV  elektrickej  prípojky  k trafostanici  T9  –  Pocestie  (vrátane 

trafostanice a spínacej stanice) a výstavba záskoku z linky č. 234 a zdvojenia 
35. rozšírenie RS o 1500 m3/hod a výstavba STL plynovodu 0,1 MPa v lokalite Pocestie 

rozšírenie RS o 1500 m3/hod
36. výstavba pripojovacieho telefónneho kábla 15 Pp
37. predĺženie verejného vodovodu v lokalite Pocestie
38. predĺženie verejnej kanalizácie v lokalite Pocestie

q.12)Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb
Viď nasledujúca strana
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