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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 závodu na výrobu a spracovanie plastov plánovanú v lokalite Kút." 

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

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 1:50000, 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
3. Výkres verejného dopravného vybavenia (7) m. 1:2 000
4. Výkres verejného technického vybavenia (8) m. 1:2 000
5. Výkres perspektívneho použitia PPF na nepoľnohospodárske účely (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)
 obytný súbor Krasňany – DUR, (VHS-SK-Projekt s.r.o., r. 2005 )
 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  v lokalite  Kút.  
Riešené územie – je spracovávané v mierke hlavných výkresov 1:10 000 a 1:2000. 

Charakteristika riešeného územia
Základné údaje, charakterizujúce riešené územie :
− plocha riešeného územia cca 10 ha

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

Bez zmeny

D) ŠIRŠIE VZŤAHY 

Bez zmeny

Technická infraštruktúra 

Bez zmeny

E) NÁVRH URBANISTICKEJ  KONCEPCIE  PRIESTOROVÉHO  USPORIADANIA 
A FUNKČNÉHO VYUŽITIA

2. Priestorové usporiadanie zastavaného územia  

Koncepcia priestorového usporiadania
Lokalita  Kút  bola  pôvodne  ponechaná  bez  stavebného  rozvoja.  Funkčne  využitie  bolo  
podriadené  prírodným  danostiam  –  biokoridor  miestneho  významu  (potok  Jedľovina),  
biokoridor regionálneho významu (Varínka) a genofondová lokalita Krásňanské rybníky (80) 
- hniezdisko a ťahová zastávka vodného vtáctva, významný biotop pre vážky a iné skupiny  
živočíchov viazaných na vodné a vlhké prostredie. ( Prírodná pamiatka - 5° ochrany).

Plocha využívaná ako orná pôda je navrhnutá na zástavbu priemyselným areálom.  
Medzi priemyselný areál a budúcu zástavbu IBV Kút ako aj medzi priemyselný  areál,  cintorín  a 
Varínku navrhujeme v budúcnosti neumiestňovať už žiadnu výstavbu. Volný pás trávnatých 
porastov,  alebo  ornej  pôdy  musí  umožniť  migráciu  pre  malé  a  stredne  veľké  stavovce.  
Migráciu  bude  potrebné  podporiť  vybudovaním  cestných  priepustov  a  navádzacieho  
oplotenia, pričom ich parametre a rozmiestnenie bude upresnené pri  povoľovacom konaní.  
Medzi  oplotením  areálu  a  potokom  (rybníkmi)  navrhujeme  ponechať  pás  široký  min.  9 
metrov (3 metre vykosený manimpulačný a udržiavací pás + 6 metrov sprievodnej zelene -

Územný plán obce Krasňany – Doplnok č. 3 – Kút - čistopis 5



(jelša lepkavá, vŕba trojtyčinková, jelša sivá, vŕba krehká lipa malolistá, brest horský, jaseň  
štíhly, javor horský a pod.)). Tento pás by mohol slúžiť aj ako migračný koridor pre malé a 
stredne veľké stavovce, ktoré by popri toku Varínky bezkolízne migrovali územím. 

Kompozičné princípy:
Bez zmeny

Zásady osadzovania stavieb
Objekty administratívnej povahy je potrebné umiestniť v smere k obci, kde by mal byť 

aj ústredný parkovací priestor pre zamestnancov a návštevníkov. Haly a sklady sústreďovať 
tak, aby sa zamedzovalo šíreniu hluku do územia obce. 

Zásady estetického dotvorenia priestorov
Bez zmeny

3. Priestorové usporiadanie katastrálneho územia okrem intravilánu  

Zmena: Do priestorového usporiadania katastra zasahuje výstavba výrobného areálu  firmy 
Kufex v lokalite Kút.  Táto zástavba opticky nadväzuje na urbanistickú štruktúru obce, ale 
fyzickému spojeniu bráni voľná plocha ponechaná na migráciu stavovcov. 

Ostatné bez zmeny

4. Funkčné využitie zastavaného územia  

Bez zmeny 

Rozvoj funkčných plôch v obci 

Upraviť Tabuľku:

tabuľka 1  Rozvoj funkčných plôch v sídle sa odohráva v deviatich 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, (doplnok č.1)
Lokalita „Pocestie“ priemysel (doplnok č.2)
Lokalita Kút - priemysel priemysel, (rieši tento doplnok – č.3)

Lokalita „Kút - priemysel“
Táto lokalita je určená pre rozvoj priemyslu a výroby. Tvoria ju zatiaľ nezastavané  

poľnohospodárske  pôdy.  V lokalite  je  zámer  umiestniť  výrobné  objekty  bez  negatívneho 
dopadu na obytnú štruktúru. Z výstavbou sa počíta ešte do roku 2015 v prípade, že tento 
doplnok bude schválený.

Rozvoj funkčných zložiek v obci 

Bývanie
Bez zmeny

Územný plán obce Krasňany – Doplnok č. 3 – Kút - čistopis 6



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

- V blízkosti  lokality  Kút  určenej  na  výstavbu  priemyselného  areálu  sa  nachádza  
archeologické  nálezisko  v katastrálnom  území  Varína  „Batérie  železiarskych  pecí“ 
z obdobia púchovskej kultúry doby laténskej.

G) NÁVRH  RIEŠENIA  BÝVANIA  OBČIANSKEHO  VYBAVENIA,  VÝROBY  A 
REKREÁCIE

Bez zmeny

5. Návrh riešenia zariadení výroby a skladov  

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. 

Podnetom pre zaradenie lokality Kút medzi plochy určené na priemysel bol investičný 
zámer  firmy Kufex na  realizáciu výrobného závodu  na „priemyselné  spracovanie plastov a 
výrobu základných plastických hmôt." 

Pre  potreby  tohto  doplnku  bol  stanovený  predpokladaný  objemový  rámec  ( 1 0 
kamiónov/deň), s parkoviskom pre cca 60 os. áut a cca 150 pracovných miest.

Závod vyžaduje: prípojku  elektrickej energie, kanalizácie, plynu a telekomunikačných  
sietí.  Objektovú skladbu budú  predstavovať  výrobné haly,  administratívny  objekt  a  sklady. 
Exhaláty  budú  z  prevádzky  plynových  kotolní.  Predpokladané  odpady  budú  v  podobe  
splaškových  vôd, komunálnych  a technologických  odpadov.  S odpadmi  bude naložené  v  
súlade s platnou legislatívou t.j. bez dopadu na okolité životné prostredie.

Poľnohospodárska výroba
Bez zmeny

Územný plán obce Krasňany – Doplnok č. 3 – Kút - čistopis 7



H) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Doplniť:

Navrhované zastavané 
Navrhované zastavané sa mení iba v polohe južnej hranice. Južná hranica sa zväčšuje 
o obalovú krivku navrhovaného priemyselného areálu. 

Výsledné zastavané územie
Južná hranica začína pri cestnom moste s Varínkou prechádza po okraji cesty II/583 po 
okraji  prístupovej obslužnej  komunikácie (C2) pri cintoríne a ďalej  pokračuje okrajom 
priemyselnej zóny Kút vracia sa ku genofondovej lokalite Krasňanské rybníky a odtiaľ 
pokračuje okrajom pozemkov pre výstavbu IBV v lokalitách Nad Úbočou a Rudné.

Vymedzenie zastavaného územia je v grafickej časti tejto dokumentácie.

I) VYMEDZENIE  OCHRANNÝCH  PÁSIEM  A  CHRÁNENÝCH  ÚZEMÍ  PODĽA 
OSOBITNÝCH PREDPISOV

Na  základe  stanoviska  SEPS  (Slovenská  elektrizačná  a  presnosová  sústava),  ktorá 
prevádzkuje 2x400 kV vedenia V405/406  Varín -  Sučany /L.  Mara  bola  zmenená veľkosť  
priemyselného  areálu  tak,  aby  nezasahoval  do  ochranného  pásma  uvedeného  400  kV 
vedenia.

Pre práce a činnosti vykonávané v ochrannom pásme elektrického vedenia platí zákon č.
656/2004 Z.z.: o energetike. 
 § 36 Ochranné pásma 
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného  elektrického  vedenia je  vymedzené zvislými  
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od 
krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí 
d) od 220 kV do 400 kV 25 m vrátane, 
(4)  V  ochrannom  pásme  vonkajšieho  nadzemného  elektrického  vedenia  a  pod  elektrickým 
vedením je zakázané:

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky.  
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f)  vykonávať  činnosti  ohrozujúce  elektrické  vedenie  a  bezpečnosť  a  spoľahlivosť  
prevádzky sústavy. 

J) NÁVRH  RIEŠENIA  ZÁUJMOV  OBRANY  ŠTÁTU,  POŽIARNEJ  OCHRANY, 
OCHRANY PRED POVODŇAMI, CIVILNE OCHRANY

6. Návrh riešenia záujmov obrany štátu  
Bez zmeny

7. Návrh riešenia požiarnej ochrany  
Riešenie  protipožiarnej  ochrany  závodu  bude  predmetom  podrobnejších 

dokumentácii. Areál bude zabezpečený rozvodmi vonkajšej požiarnej vody.
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8. Návrh riešenia ochrany pred povodňami  
Územie  zvolené  pre  umiestnenie  závodu  sa  nachádza  v polohe  ohrozovanej  100 

ročnými  zrážkovými  vodami.  V pôvodnom ÚPN bola  stanovená zátopová  čiara  Q100 na 
základe zamerania koryta potoka Jedľovina. Skúmanie tejto problematiky bolo ukončené za  
hranicami IBV v lokalite  Kút.  V rámci budovania areálu bude potrebné doriešiť  odvedenie 
extrémnych zrážkových vôd do recipientu Varínky. Doporučujeme osadenie výrobných hál 
min. 1m nad súčasný terén a zvýšeným oplotením odraziť  prípadné prívalové vody. Toto 
tvrdenie  je  potrebné  overiť  zameraním  koryta  potoka  v celej  línii  oplotenia  závodu  a 
vypracovaním návrhu protipovodňových opatrení. 

9. Návrh riešenia civilnej ochrany   
Bez zmeny

K) NÁVRH  OCHRANY  PRÍRODY  A  TVORBY  KRAJINY  V RÁTANE  PRVKOV 
ÚSES A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ

Návrh priemyselného areálu v lokalite Kút je v súlade so zásadami o ochrane prírody.  
Riešenie  rešpektuje  biokoridory  miestneho  (Krasňanský  potok)  a  regionálneho  významu 
(Varínka) a genofondovú lokalitu Krásňanské rybníky (80 - Prírodná pamiatka - 5° ochrany).

Pre zachovanie prírodných hodnôt navrhujeme:
1. aby na území  medzi  priemyselný areál a IBV Kút  ako aj  medzi  priemyselný  areál a 

cintorín  a  Varínku  nebola  v budúcnosti  umiestnená  už  žiadna  nová  výstavba.  Tento 
vynechaný nezastavaný koridor (podľa MUSES obce Krasňany terestrický biokoridor pre  
obojživelníky a iné druhy živočíchov) musí umožniť migráciu pre malé a stredne veľké  
stavovce

2. Na  prístupových  komunikáciách  k  objektu  budú  vybudované  priepusty  pre  malé  a  
stredne veľké stavovce s nasledovnými parametrami (vertikálna výška 1Im, šírka min.
1,5m), ku ktorým bude viesť navádzacie oplotenie o výške 1,6 m a veľkosťou ok 4 cm.  
Počet, typ a lokalizácia priepustov bude upresnená v rámci povoľovacieho konania. Celý 
priemyselný areál oplotiť tak, aby nedochádzalo ku kolíziám so živočíchmi, detaily budú  
prerokované s odbornou organizáciou ochrany prírody.

3. Pri výstavbe, ani počas prevádzky areálu nezasahovať do vodných tokov a brehových 
porastov, ktoré sa tu nachádzajú. 

4. Okolo celého areálu (z vonkajšej  strany oplotenia),  najmä zo strán, kde dochádza ku 
kontaktu s vodnými tokmi a s územím európskeho významu bude vysadený izolačný pás 
drevín miestnej proviniencie (t.j. jelša lepkavá, jelša sivá, vŕba trojtyčinková, vŕba krehká, 
lipa malolistá, brest horský, jaseň štíhly, javor horský a pod.), pričom na sadové úpravy 
bude vypracovaný samostatný projekt.

5. V okolí  stavby nebudú vysádzané nepôvodne druhy drevín a rástli  n,  najmä invázne 
druhy -sumách pálkovitý, netýkavka kráľovská a pod.

10. Zhodnotenie  územia  z  hľadiska  “územného  systému  ekologickej   
stability”

Bez zmeny

L) NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

11. Doprava  

Územný plán obce Krasňany – Doplnok č. 3 – Kút - čistopis 9



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  lokalita  napojená  v  železničnej  stanici  Varín  vo  
vzdialenosti cca 3,9 km.

Cestná doprava

Riešené  územie  v lokalite  „Kút“  je  napojené  na  cestu  II/583  Žilina  -  Terchová  -  
Párnica (súčasná kategória MS 7,5/50 – v budúcnosti kategória MS 9,5/50) pri cintoríne a na 
obslužnú komunikáciu funkčnej triedy C3 kategórie MO 5,5/30 vedenú okolo cintorína do  
obce.

Pripojenie navrhovanej priemyselnej zástavby uvažujeme realizovať prostredníctvom 
komunikácie C2 - MO 8/40 . Táto komunikácia bude slúžiť aj pre sprístupnenie IBV Kút. Jej  
šírkové parametre, oblúky a konštrukcia budú prispôsobené kamiónovej doprave. 
V rámci  priemyselnej  zónybude  potrebné  zabezpečiť  parkovanie  pre  návštevníkov  a 
zamestnancov na pozemku investora.

Hromadná doprava
Súčasná zastávka SAD vyhovuje potrebám priemyselného areálu. Dostupnosť je cca 500 m. 
V prípade potreby môžu byť vytvorené špeciálne linky, ktoré budú prechádzať parkoviskom 
pred areálom.

Pešia doprava
Pre lokalitu  „Kút“  navrhujeme realizovať  chodník  pozdĺž  komunikácie  C2  –  MO 8/40  od 
zastávky SAD k nástupu do areálu firmy Kufex. Navrhovaný chodník bude funkčnej triedy D3 
šírky 1,50 m +0,5 m ochranný pás cesty v prípade, že medzi chodníkom a cestou nebude 
pás zelene.

Cyklistická doprava
Bez zmeny

Statická doprava

Cintorín - Dom smútku 15 stáni
Krasplast, 8 stáni
Amfiteáter + športový areál 26 stáni
Centrum, Obecný úrad, kaštieľ 20 stáni
Centrum pri obchode a PZ 5 stáni
Areál Novej Farmy 15 stáni
Dom kultúry (rezerva pre Domov s opatrov. službou) 8 stání
Agroturistika 10 stáni + 1x BUS v areály 
lokalita Za Brezníkom 20 stání
priemyselný areál Pocestie 60 stání, 
Doplniť :Priemyselný areál cca 60 stání, 1-2 kamióny

12. Vodné hospodárstvo  

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.  
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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.

Návrh

Lokalita sa nachádza v južnej časti intravilánu obce v blízkosti rybníkov, bude využívaná 
ako priemyselná zóna. Ku hranici územia nie je privedená potrebná technická infraštruktúra.  
Potrebný vodovod PVC DN 100 sa nachádza vo vzdialenosti cca. 220 m od hranice parcely, 
ktorý by slúžil  ako napojovací bod. Napojenie lokality by sa skladalo z rozšírenia miestnej  
vodovodnej  siete  a samotnej  vodovodnej  prípojky.  Miestna  sieť  musí  dbať  aj  na 
zabezpečenie  požiarnej  vody,  t.j.  na  trase  budú  osadené  podzemné  požiarne  hydranty  
v potrebnom  rozsahu  podľa  platných  noriem.  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. 365 – 375 m n.m., t.j. hydrostatický tlak 
v systéme sa pohybuje v rozsahu 0,75 – 0,85 MPa. Maximálny pretlak v najnižších miestach 
vodovodnej  siete  tlakového  pásma  podľa  príslušnej  normy  môže  byť  0,6  MPa,  
v odôvodnených  prípadoch  0,7  m.  Preto  bude  potrebné  v danom  úseku  vybudovať 
zariadenie na redukciu tlaku v systéme.

Potreba pitnej vody:

- pre zamestnancov v priemysle (150 zamestnancov, 3 smeny (rozdelenie(%) 40-30-30 
=> 60-45-45 (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 = 150 zamestn. x 150 l. zamestn-1.sm-1 = 22 500 l.deň-1 = 0,26 l.s-1

Qm
priem = kd x Qp

priem = 0,34 l.s-1

Qh
priem

 = (60 zamestn. x 120 l.zamestn-1.d-1)/2 + (60 zamestn. x 30 l.zamestn-1.d-1) / 8 =
= 3825 l.h-1 = 1,06 l.s-1

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

Potreba pitnej  vody pre lokality Za Brezníkom, Pocestie,  Kút,  ktoré sú predmetom 
doplnkov ÚPN:
Priemerná denná potreba: Qp = 101 700 l.deň-1 = 1,17 l.s-1

Max. denná potreba: Qm = 166 656 l.deň-1 = 1,92 l.s-1 = Qm
NAVRH

Max. hodinová potreba: Qh = 4,87 l.s-1

Potreba pitnej vody pre celú obec (podľa vypracovaného ÚPN):
Max. denná potreba: Qm = Qm

UPN + Qm
NAVRH = 7,75 l.s-1

Posúdenie objemu vodojemu pre návrhový stav (2020):
Potreba akumulácie požiarnej vody (podľa STN 73 0873):
- potreba požiarnej vody pre 1 bytovú sekciu: 10,0  = l.s-1

- doba trvania požiaru: 2 h 
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Vpož = (10,0 x 3600) x 2 = 72 m3 – potrebný objem VDJ na požiarne účely 

Potreba akumulácie pre vyrovnanie rozdielov medzi prítokom do vodojemu a odberom:
(Objem sa určí na základe súčtovej čiary nadbytkov a nedostatkov vody vo vodojeme – ich  
maxím)
- výdatnosť vodného zdroja – prameň „Dužná“: Qdov = 2,5 l/s
- max. denný odber obce: Qm=7,75 l/s, z toho:
- max. denná potreba pre obec podľa vyprac. ÚPN (do r. 2015): Qm =5,83 l/s
- lokalita „Za Brezníkom“: Qm = 1,13 l/s
- lokalita „Pocestie“: Qm = 0,45 l/s
- lokalita „Kút“: Qm = 0,34 l/s

Vh = 454 m3 – potrebný objem VDJ 

Potreba akumulácie pre zaistenie zásoby pre prípady porúch:
(požadovaná zásoba do 4 hodín Qm)
Vpor= 4/24 x Qm = 113 m3

Využiteľný objem zásobného vodojemu:
Vcelk = Vpož + Vh + Vpor

Vcelk =  640 m3 >  0,6 x  Qm   (401 m3)  – celkový  potrebný využiteľný  objem vodojemu pre 
jestvujúci vodný zdroj

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) (počítané so zámermi  
ÚPN  O  +  doplnky  1,2,3).  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.

Alternatívou by  bolo  vybudovanie  vodného zdroja  v lokalite  takej  výdatnosti,  ktorý  by 
pokryl spolu s VZ Dužná max. dennú potrebu obce.

V zmysle  nariadenia  vlády  č.223/98  Zb.z.  sa  za  verejnoprospešné  práce  považovalo 
vybudovanie prívodu pitnej vody zo zdrojov v Terchovej a Belej do skupinového vodovodu 
Žilina. Tým by sa situácia zásobovania pitnou vodou vyriešila,  avšak v súčasnosti je táto 
investícia nereálna.

Ďaľším riešením by bolo napojenie vodojemu Krasňany aj 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.

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.
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Návrh

Lokalita  Kút  sa  nachádza  v južnej  časti  intravilánu  obce  v blízkosti  rybníkov,  bude 
využívaná  ako priemyselná  zóna.  Vzhľadom na  výškové  usporiadanie  územia  (najnižšie  
položené zastavané územie v obci), nebude možné gravitačné odkanalizovanie splaškových 
vôd z územia. Preto bude potrebné použiť gravitačno-tlakový systém. Kanalizačná prípojka  
by bola budovaná ako gravitačná DN 300 s napojením do priľahlého kanalizačného zberača.  
V rámci  areálu  by  odpadové  vody  boli  prečerpávané  do  vyššie  položenej  kanalizačnej 
prípoky.

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.

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.

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

Odtokové pomery

Bez zmeny

13. Elektrická energia   

Úvod
Orientačným podkladom pre vypracovanie tohto doplnku bol investičný zámer bez 

podrobnejších nárokov na využitie územia a nárokov na energie.

Základné údaje o riešenej lokalite

• plocha lokality 1,8 ha
• počet pracovníkov 150
• administratívna budova + sociálna časť 595 m2
• parkovisko 60 os. automobilov a 16 kamiónov

Výpočet elektrických príkonov podľa druhu odberu (kW)

Pri výpočte bolo uvažované s merným zaťažením :
200kW/ha riešenej plochy
0,1 kW/m2 administratívnej časti

tabuľka 2 Výpočet elektrických príkonov podľa druhu odberu (kW)

Časť počet merných 
jednotiek

merná jednotka potrebný príkon
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riešená plocha 1,8 ha 200 kW/ha 360 kW
administratíva 595 m2 0,1 kW/m2 60 kW
spolu 420 kW

Návrh zásobovania elektrickou energiou

Návrh zásobovania elektrickou energiou

VN 22 kV rozvod
Zdrojom elektrickej energie pre lokalitu „Kút“ bude 22 kV vedenie č. 234, z ktorého sa 

vybuduje  vzdušný  VN prívod k navrhnutej  trafostanici  T 10 -  Kút.  Prívod do trafostanice  
môže byť prevedený aj zemným káblovým vedením

Trafostanice 22/04 kV

Pre časť Kút navrhujeme samostatnú stožiarovú, alebo kioskovú trafostanicu s inštalovaným 
výkonom  630  kVA.  Kedže  trafostanica  bude  pravdepodobne  súžiť  iba  priemyselnej  
prevádzke jedného investora môže byť vstavaná do haly.

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

T10 – Kút stožiar/kiosk - 630
trafostanice spolu: 1200 7030

Sekundárny rozvod 
Sekundárnu elektrickú sieť navrhujeme realizovať 1 kV káblami v zemi.  Rozšírenie 

verejného osvetlenia navrhujeme budovať káblami v zemi. Prístupovú cestu k lokalite „Kút“  
od obce navrhujeme osvetliť pomocou výbojkových svietidiel na oceľových stožiaroch. Areál  
priemyselnej výroby bude osvetlený nezávisle na verejnom osvetlení.

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
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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
Doplnok č.3 - Kút spolu 420
zaťaženie spolu: 4779+1364výhľad
koeficient súdobosti 0,8
kW max 3823+1091 výhľad

14. Zásobovanie plynom  

Výpočet potreby plynu podľa druhu odberu
Potreba zemného plynu pre lokalitu Kút bola prevzatá zo spracovaného investičného  

zámeru odhadom. Zemný plyn bude použitý len pre zabezpečenie potreby tepla.

tabuľka 4 Výpočet potreby plynu podľa druhu odberu

odbery návrh rok 2015
m3/hod tis. m3/rok

administratívna budova 8 20
výrobné haly 62 130
Spolu 70 150

Návrh riešenia plynofikácie

Zdrojom  zemného  plynu  pre  lokalitu  „Kút“  bude  regulačná  stanica  plynu  RS 
1200/2/1-440 o výkone 1200 m3/hod s prevodom tlaku 6,3 MPa na 0,1 MPa, (navrhujnutá  
na rozšírenie výkonu na cca 1500m3/hod) a miestna STL plynovodná sieť. Na túto sieť  
navrhujeme pripojiť STL plynovod 01-0,4 MPa s profilom D 90 v trase prístupovej cesty 
k priemyselnej zóne Kút. Použitý materiál bude z PE rady SDR 11. Zemný plyn sa na 
základe predbežných požiadaviek investora bude využívať iba pre potreby zabezpečenia 
tepla.

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
Doplnok č.3 spolu 70 140
potreba spolu: 1441 3087

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. V prípade spustenia výrobných 
prevádzok  navrhoovaných  v doplnkoch  2  a  3  bude  potrebné  riešiť  zvýšenie  výkonu 
regulačnej stanice ešte do roku 2015.
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Ochranné a bezpečnostné pásma
Bez zmeny

15. Zásobovanie teplom  

Návrh riešenia potreby tepla

Zásobovanie  teplom  v lokalite  „Kút“  navrhujeme  decentralizovaným  systémom.  
Administratívna budova bude vykurovaná plynovou s výkonom kotlových jednotiek cca 60 
kW a ročnou potrebou tepla cca 450 GJ, čo predstavuje ročnú spotrebu plynu cca 20 tisíc  
m3.

Výrobné  haly  budú  vykurované  lokálnymi  sálavými  plynovými  spotrebičmi,  alebo 
samostatnou  plynovou  kotolňou.  Rozhodnutie  o  spôsobe  vykurovania  je  na  budúcom 
investorovi.

16. Pošta a telekomunikácie:   

Pošta 
Bez zmeny

Telekomunikácie

Základné údaje o riešenej lokalite

počet pracovníkov 150
jednosmenná prevádzka

Výpočet hlavných telefónnych staníc HTS

tabuľka 5 Výpočet hlavných telefónnych staníc HTS

návrhový rok 2015
150 pracovníkov (á 15 HTS/ 100 prac. príležitostí) 25 HTS
doplnok spolu 25 HTS

Zabezpečenie telefonizácie v     lokalite Kút  

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 Kút s kapacitou 25 Pp

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
Doplnok č.3 Kút 25
potreba spolu: 485

Siete mobilných operátorov
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Bez zmeny

Diaľkové káble 

Bez zmeny 

Televízia

Bez zmeny 

M) KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stav životného prostredia
Bez zmeny

Sumarizácia negatívnych javov podieľajúcich sa na zhoršovaní životného prostredia:
Bez zmeny

Sumarizácia  pozitívnych  javov  v  území  podieľajúcich  sa  na  zlepšovaní  životného 
prostredia::

Bez zmeny

Odpady
Doplniť: Výrobná náplň závodu v lokalite Kút pozostávajúca z vytlačovania plastových dosiek 
z granulátov,  výroby  granulovaných  plastov,  rezania  plastových  dosiek,  skladovania 
základných surovín, skladovania paliet a hotových výrobkov je ako kategória zdroja odpadu 
zaradená do „Výroba základných plastických hmôt a podľa súčasnej legislatívy zaradená 
ako veľký zdroj  znečisťovania ovzdušia.  Zdrojom exhalátov budú kotolne na zemný plyn,  
prípadne pre potreby technológie (neboli bližšie špecifikované). 
Ako odpady z výroby sú:
- exhaláty z plynovej kotolne
- komunálny a odpad z plastov 
- odpadná technologická voda 
- odpadne oleje cca 
- odpadne rozpúšťadlá 
- splašková a dažďová voda - podľa počtu pracovníkov a zastavanej plochy a patričných 

noriem
- Odpadne fólie, odpadný papier a časť plastového odpadu sa bude likvidovať odpredajom 

špeciánym odberateľom zaoberajúcimi sa recykláciou alebo druhotným využitím. 

Priemyselný závod na výrobu plastových dosiek v lokalite Kút, ako aj všetky prípadné ďalšie  
priemyselné  prevádzky  v rámci  lokality  musia  mať  vypracovaný  program  odpadového 
hospodárstva, ktorý bude upravovať spôsob a formu nakladania s odpadmi. 

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 
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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) VYHODNOTENIE BUDÚCEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A 
LESNEJ PÔDY NA STAVEBNÉ A INÉ ZÁMERY

17. Prírodné podmienky  

Navrhovaná lokalita Doplnok č.3 – Na Kúte podľa kódu patrí do klimatického regiónu
07 – mierne teplého , mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári –2 - -5°C a 
s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 13 – 15°C.

Na pôdotvorných substrátoch sa vyvinuli tieto druhy pôdy :
06 – fluvizeme typické, stredne ťažké
14 – fluvizeme, stredne ťažké až ľahké, plytké

Dotknuté BPEJ sú zaradené do týchto kvalitatívnych skupín :
5 – 0706002
7 – 0714061

18. Vyhodnotenie záberov PP  

Urbanistický návrh rieši rozvoj jednotlivých funkčných zložiek vo 2 lokalitách, ktoré  
predstavujú  výrobnú  zónu  a  komunikáciu,  čo  je  zdokumentované  v tabuľke –  Prehľadná 
tabuľka  lokalít  nepoľnohospodárskeho  použitia  poľnohospodárskej  pôdy  v  rámci 
navrhovaného urbanistického rozvoja podľa ÚPD ( k §13,14 zákona ).
Celkovo  sa  predpokladá  rozvoj  na  ploche  8,79  ha,  ktorá  sa  celá  nachádza  mimo  
zastavaného územia obce. Z celkového záberu je 8,76 ha poľnohospodárskej pôdy. Záber  
nepoľnohospodárskych plôch predstavuje rozlohu 0,03 ha.
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Prehľadná tabuľka lokalít nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci 
navrhovaného urbanistického rozvoja podľa ÚPD (k §13, 14 zákona)

Lokalita
číslo

Katastrálne
územie

Funkčné 
využitie

Výmera
lokality
celková

v ha

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej 
pôdy

celkom 
v ha

z toho
kód/skupina 

BPEJ
výmera

ha 
v extrav.

výmera
ha 

v intrav.

Vykonané
investičné

zásahy 
v ha

Užívateľ  
poľnohosp.  

pôdy

31 Krasňany Priemysel 8,64 8,64 0706002/5 1,40 0
0714061/7 7,24 0

- Roľnícke 
družstvo 
Krasňany

32 Krasňany Komunikácia 0,15 0,12 0706002/5 0,12 0 - Súkr. osoby

Celkom lok. 31 – 32
8,79 8,76 8,76 0

Q) HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
Doplniť: Riešenie lokality Kút je v súlade s perspektívami rozvoja obce Krasňany. Zaťaženie  
zo  zvýšenia  frekvencie  nákladnej  a  osobnej  dopravy  sa  neprejaví  negatívne  na  sídle,  
pretože sa predpokladá, že nákladná a osobná doprava bude smerovaná od Žiliny. 

Rizikom  tohto  riešenia  je  však  kolízia  priemyselných  plôch  s biokoridorom  malých 
stavovcov  (žaby)  a  genofondovou  lokalitou  Krasňanské  rybníky.  Obytná  zástavba  je  vo  
vzdialenosti,  ktorá  je  dostatočná  aby  nedochádzalo  ku  konfliktom  z hľadiska  dodržania 
medzných hodnôt hluku a prípadne emisií, či zápachu.

 Aby k tomu nepriaznivému vývoju nedošlo je nevyhnutné dbať na dodržanie všetkých  
hygienických predpisov týkajúcich sa hluku,  exhalátov,  emisií  a iných sledovaných javov,  
ktoré môžu priamo, či nepriamo vplývať na bývanie, ktoré je v Krasňanoch prioritné. Hlučné 
výrobné technologické časti sú navrhnuté čo najďalej od obytných plôch obce. Dodržanie 
týchto limitov  je  vhodné overiť  ešte pred výstavbou posúdením zámeru podľa  zákona č.  
127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní
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R) NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI

Význam obce v rámci územia okresu Žilina

Bez zmeny

a) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného využitia  

Regulatívy priestorové 

Doplniť: pre lokalitu Priemyselná zóna „Kút“ je potrebné rešpektovať voľný nezastavaný pás 
– medzi cintorínom a priemyselnou zónou i široký min. 150 metrov. 
Medzi oplotením areálu a potokom (rybníkmi) ponechať pás široký min. 9 metrov (3 metre 
vykosený manipulačný a udržiavací pás + 6 metrov sprievodnej zelene -(jelša

Regulatívy pre priestorové usporiadanie katastrálneho územia 
Doplniť: Do lokality „Kút“ navrhujeme umiestniť priemyselnú zónu.

Regulatívy kompozičné:
Bez zmeny

Regulatívy funkčného usporiadania riešeného územia časti obce v členení na:

D - zóna výroby

Zóna výroby bude rozšírená o lokalitu „Kút“ 

Ostatné zóny bez zmeny
.

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

Bez zmeny

3. 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.
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Bez zmeny

E - Zóna ochrany prírody.
Bez zmeny

F - Ostatné územie.
Bez zmeny

4. Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianského vybavenia, rekreácie a   
priemyslu

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

časti obce pri areáli Aluma a v lokalite Pocestie a v južnej časti v lokalite Kút
- Podporovať  rozvoj  priemyselných  podnikov  zameraných  na  automobilovú  výrobu  a 

výrobu automobilových komponentov

ostatné bez zmeny

5. Zásady  a  regulatívy  pre  umiestnenie  verejného  dopravného  a   
technického vybavenia

Regulatívy v oblasti dopravnej sústavy
Systém cestnej dopravy
- Pripojenie zástavby v lokalite „Kút“ realizovať z cesty II/583
- chodník  pozdĺž  komunikácie  C2  –  MO  8/40  od  zastávky  SAD  k nástupu  do 

priemyselného  areálu (šírka 1,5m + pás zelene min.  0,5m, alebo 2 metre v priamej  
väzbe na cestu C2)

Kategorizácia komunikácií:
• pripojenie  lokality  priemyselná  zóna  „Kút“  realizovať  obslužnou  komunikáciu  funkčnej  

triedy C2 kategórie MO 8/40 v intraviláne 

Statická doprava:
Doplniť:  Priemyselná  zóna  „Kút“  parkovacie  miesta  riešiť  v zmysle  STN 73  6110  pre 
výhľadový stupeň automobilizácie 1:2,5

Regulatívy v oblasti vodného hospodárstva

Doplniť:
- doriešiť  problém výdatnosti  vodného zdroja  (VZ) Dužná  (2,5 l/s)  max.  dennú potrebu 

obce  (7,75  l/s)  vypracovaním  porovnávacej  štúdie  skúmajúcej  tri  možnosti  riešenia 
daného problému:
1. napojením  verejného  vodovodu  na  vodovodný  systém  vo  Varíne  v zmysle 

spracovanej  dokumentácie  –  DÚR  „Prepojenie  vodovodu  Varín 
Krasňany“ (spracovateľ Ján Svrček)

2. zväčšenie vodojemu na využiteľný objem cca. 640 m3.
3. vybudovanie vodného zdroja v lokalite výdatnosti 7,75 l/s (spolu s VZ Dužná) 

- napojenie vodojemu z plánovaného vodovodného vedenia Terchová – Belá – Žilina, je  
možné uvažovať až vo výhľade po roku 2015 
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- pripojiť lokalitu Kút na miestne rozvody vody a vybudovať zariadenie na redukciu tlaku 
v systéme v úsekoch, ktoré to vyžadujú.

- Vzhľadom  na  výškové  usporiadanie  územia  bude  potrebné  použiť  gravitačno-tlakový 
systém odkanalizovania. Kanalizačná prípojka by bola budovaná ako gravitačná DN 300 
s napojením do priľahlého kanalizačného zberača. V rámci areálu odpadové vody budú 
prečerpávané do vyššie položenej kanalizačnej prípoky.

- 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.

- dažďové  vody  (zo  striech,  nespevnených  plôch  a spevnených  plôch)  odvádzať  
gravitačným systémom do Varínky, resp. ponechané na vsakovanie do recipientu. 

- dažďové vody parkovísk zachytávať a čistiť od ropných nečistôt v odlučovačoch ropných 
látok 

- rešpektovať  ochranné  pásmo  kanalizačného  zberača  Terchová  –  Žilina  s voľným 
prístupom k šachtám

Regulatívy v oblasti elektrickej energie

Doplniť:
- Zdrojom elektrickej energie pre lokalitu „Kút“ bude nová trafostanica T 10 – Kút pripojená 

22 kV prípojkou na  VN vedenie č. 234 (trafostanica môže byť stožiarová, kiosková)
- Rozšírenie verejného osvetlenia budovať v celom území káblami v zemi.

V oblasti plynofikácie

Doplniť:
- Pripojenie lokality „Kút“ realizovať z miestnych STL plynových rozvodov 
- Podmienkou  pripojenia  lokality  je  rozšírenie  výkonu  regulačnej  stanice  plynu  RS 

1200/2/1-440 na cca 1500m3/hod
- Plyn sa bude v lokalite Kút využívať na vykurovanie a technologické procesy

V oblasti teplofikácie

Doplniť:
- Zásobovanie teplom v lokalite Kút realizovať decentralizovaným spôsobom - kotolňami 

na báze plynu

V oblasti pôšt a telekomunikácií

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

potreba 25HTS = 25 Pp,

6. Zásady  a  regulatívy  pre  ochranu  kultúrnohistorických  hodnôt,  pre   
ochranu a využívanie prírodných hodnôt a prvkov MÚSES

Bez zmeny

Zásady a regulatívy pre ochranu kultúrno-historických hodnôt
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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 

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

- Bez zmeny:

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

zelene a prvkov MÚSES, 
- na území medzi priemyselný areál a IBV Kút ako aj medzi priemyselný areál a cintorín a  

Varínku neumiestňovať  žiadnu  výstavbu.  Tento  vynechaný  nezastavaný  koridor  musí 
umožniť migráciu pre malé a stredne veľké stavovce

- vylúčiť zásahy do vodných tokov a brehových porastov počas výstavby 
- okolo celého areálu vysadiť izolačný pás s využitím drevín miestnej proveniencie (jelša  

lepkavá,  vŕba trojtyčinková,  jelša sivá,  vŕba krehká lipa malolistá,  brest  horský,  jaseň 
štíhly, javor horský a pod.)

- zákaz vysádzať nepôvodné druhy rastlín a drevín (sumah pálkovitý, netýkavka kráľovská 
a pod.) 

7. Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie  

V oblasti odpadového hospodárstva
- Doplniť:
- Priemyselný  prevádzka  musia  mať  vypracovaný  program  odpadového  hospodárstva,  

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

V oblasti ochrany vôd a ovzdušia
- Vybudovanie verejnej kanalizácie v lokalite Kút
- Realizovať výsadbu vysokej zelene popri oplotení závodu a v kontakte s genofondovou 

lokalitou
- odvod dažďových vôd z parkovísk s kapacitou nad 10 os.  automobilov realizovať  cez 

odlučovače ropných látok

8. Vymedzenie zastavaného územia obce  

Výsledné zastavané územie
severná hranica –bez zmeny.
Západná hranica - bez zmeny
Južná hranica začína pri cestnom moste s Varínkou prechádza po okraji cesty II/583 po 
okraji  prístupovej  obsužnej  komunikácie (C2) pri  cintoríne a ďalej  pokračuje okrajom 
priemyselnej zóny Kút vracia sa ku genofondovej lokalite Krasňanské rybníky a odtiaľ 
pokračuje okrajom pozemkov pre výstavbu IBV v lokalitách Nad Úbočou a Rudné.
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Východná hranica bez zmeny.
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9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných   
predpisov

Doplniť:
Ochranné pásmo drobných  vodných tokov  - 5 m od brehovej čiary v zmysle vodného 

zákona. V tomto pásme je správca vodného toku oprávnený:
a) pri výkone správy vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie nehnuteľnosti, ak na to nie 
je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov
b)  v  záujme  starostlivosti  o  koryto  odstraňovať  alebo  novo  vysádzať  stromy  a  kry  na  
pobrežných pozemkoch,
c) v rozsahu riadnej správy vodného toku ťažiť z koryta riečny materiál, prípadne túto ťažbu 
umožňovať tým, ktorí na ňu získali povolenie na niektoré činnosti (§ 23 vodného zákona),

Doplniť:
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je  vymedzené zvislými  

rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od 
krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí od 220 kV do 400 kV ..........25 m vrátane

V ochrannom pásme vonkajšieho  nadzemného elektrického vedenia a pod  elektrickým 
vedením je zakázané:

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky.  
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f)  vykonávať  činnosti  ohrozujúce  elektrické  vedenie  a  bezpečnosť  a  spoľahlivosť  
prevádzky sústavy. 

10. Plochy  pre  verejnoprospešné  stavby,  pre  vykonavanie  delenia  a   
sceľovanie pozemkov, pre asanáciu a pre chránené časti krajiny

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

verejnoprospešné stavby vykúpiť od majiteľov pozemkov, alebo inak vysporiadať.

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

11. Určenie častí obce pre ktoré je potrebné obstarať územný plán zóny  

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

12. Zoznam verejnoprospešných stavieb  
Pre  lepšiu  orientáciu  a  názornosť  uvádzame  celý  zoznam  VPS.  Menej  výrazne  sú 

dokumentované VPS z ÚPN Krasňany (09/2003) a v Doplnku č. 1 – Za Brezníkom (VPS 
26-33) a Doplnku č. 2 (VPS 34-38) Pocestie

1. Príslušný  úsek  cykloturistickej  magistrály  (prevzaté  z ÚPN  -  VÚC  Žilinského  kraja  – 
prípadná korektúra v rámci ďalších aktualizácii VÚC)
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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
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
35. výstavba STL plynovodu 0,1 MPa v lokalite Pocestie
36. výstavba pripojovacieho telefónneho kábla 15 Pp
37. predĺženie verejného vodovodu v lokalite Pocestie
38. predĺženie verejnej kanalizácie v lokalite Pocestie
39. výstavba 22 kV elektrickej prípojky k trafostanici T10 – Kút vrátane trafostanice
40. výstavba STL plynovodu 0,1 MPa v lokalite Kút
41. výstavba pripojovacieho telefónneho kábla 25 Pp
42. predĺženie verejného vodovodu v lokalite Kút
43. predĺženie verejného kanalizácie v lokalite Kút
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13. Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb  

Viď nasledujúca strana
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D. DOKLADOVÁ ČASŤ
Je samostatnou prílohou tohto dokumentu.
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