
 

 
 

Z Á V E R E Č N É    S T A N O V I S K O   
z posúdenia strategického dokumentu 

 

ÚZEMNÝ  PLÁN  OBCE  B L A T N I C A 
 
 
 

číslo OU-MT-OSZP-2021/001819 

vydané Okresným úradom Martin, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa zákona NR 
SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov 

    Obec Blatnica 

2. Identifikačné číslo 

   00 316 571  

3. Adresa sídla 

    Obec Blatnica  
Blatnica 1 
038 15 Blatnica 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa  

Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD., starosta obce 
Obec Blatnica, Blatnica 1, 038 15 
telefón: 043/4948 101,  mobil: 0911 336 789 
e-mail: starosta@blatnica.sk 

 
II. Základné údaje o navrhovanej činnosti 

1. Názov 

    Územný plán obce Blatnica (návrh riešenia) 

2.  Charakter 

Územný plán obce Blatnica – návrh riešenia (ďalej len „ÚPN-O Blatnica“) je 
územnoplánovacou dokumentáciou na lokálnej úrovni a predstavuje významný strategicko-
plánovací dokument, ktorý stanovuje smery rozvoja obce Blatnica. ÚPN – O Blatnica je 
predmetom posudzovania podľa § 4 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin 
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3.  Hlavné ciele 

Hlavným cieľom posudzovaného strategického dokumentu ÚPN-O Blatnica je komplexné 
riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia obce, definovať základné 
zásady, návrh vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich životné prostredie, 
ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v 
súlade s princípmi udržateľného rozvoja. 

Prvoradou územnoplánovacou činnosťou v rozvoji územia v súlade s rozvojom celého 
administratívneho územia obce Blatnica je vytvoriť predpoklady pre trvalý súlad všetkých 
činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie 
ekologickej rovnováhy a zabezpečenie udržateľného rozvoja, navrhnúť primerané plochy pre 
výstavbu rodinných domov, navrhnúť plochy pre občiansku vybavenosť, posúdiť požiadavky na 
výstavbu objektov turizmu a CR, navrhnúť rozvojové plochy rozšírenia hospodárskej základne, 
navrhnúť dopravný systém obce a doplniť sieť miestnych komunikácií v rozvojových lokalitách, 
doplniť sieť hlavných peších trás, doplniť sieť cyklochodníkov a cyklotrás, navrhnúť technickú 
infraštruktúru v rozvojových lokalitách, stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.  
 
4.  Stručný opis obsahu strategického dokumentu 

Hlavným riešiteľom strategického dokumentu ÚPN-O Blatnica je Ing. arch. Peter Nezval, 
autorizovaný architekt 0261 AA, M. Šinského 7, 010 07 Žilina, vrátane kolektívu spracovateľov. 
Strategický dokument bol spracovaný v súlade s ustanovením § 11 Zákona č. 50/76 Zb. 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 12 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z., v 
členení na textovú a grafickú časť.   
 

TEXTOVÁ  ČASŤ  

A  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
A.1 Úvod  
A.2 Dôvody obstarania ÚPN-O Blatnica 
A.3 Hlavné ciele rozvoja územia 
A.4 Zhodnotenie doterajšej územnoplánovacej dokumentácie 
A.5 Údaje o súlade riešenia so zadaním a súborným stanoviskom   
A.6 Výsledky variantných riešení 
A.7  Súpis použitých územnoplánovacích podkladov a iných podkladov so zhodnotením ich 

využitia pri riešení 
 
B  RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU  
B.1  Vymedzenie riešeného územia   
B.2  Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu  
B.3  Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce 
B.4  Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie do systému 

osídlenia 
B.5  Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania  
B.6  Návrh funkčného využitia územia obce 
B.7  Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie  
B.8  Vymedzenie zastavaného územia obce  
B.9  Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov  
B.10  Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, civilnej ochrany a ochrany pred 

povodňami  
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B.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny   
B.12  Návrh verejného dopravného a technického vybavenia  
B.13  Koncepcia starostlivosti o životné prostredie  
B.14  Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložísk a dobývacích 

priestorov   
B.15  Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu  
B.16  Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskom  

a lesnom pôdnom fonde 
B.17  Celkové hodnotenie koncepcie navrhovaného riešenia  
 

NÁVRH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA, NÁVRH ZÁVÄZNÝCH 
ČASTÍ 

 
C.  DOPLŇUJÚCE ÚDAJE  
 
D.  DOKLADOVÁ ČASŤ  
 
GRAFICKÁ ČASŤ   
1   Výkres širších vzťahov         M 1 : 50 000  
2   Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia  
     s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami  M 1 : 10 000  
     Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia  
     s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami  

(výrez)          M 1 :   5 000 
3   Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia     M 1 : 10 000  
     Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (výrez)   M 1 :   5 000  
4   Výkres riešenia verejného technického vybavenia    M 1 : 10 000  
     Výkres riešenia verejného technického vybavenia (výrez)   M 1 :   5 000  
5   Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP   M 1 : 10 000  
6   Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny       M 1 : 10 000 

 
Územný plán obce Blatnica je spracovaný v etape návrhu územného plánu obce podľa § 22 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom 
znení (ďalej aj ako „stavebný zákon“), obsahovo v súlade s § 12 vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (ďalej len vyhláška č. 
55/2001 Z. z.) a v súlade s rozsahom hodnotenia v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o posudzovaní vplyvov“) pre posudzovanie strategického dokumentu ÚPN-O Blatnica, 
určeného Okresným úradom Martin, odborom starostlivosti o životné prostredie. 
Okrem nulového variantu (predstavuje súčasný - nerozvojový stav využívania riešeného územia) 
bol strategický dokument predložený k posudzovaniu vplyvov v jednom riešení s uvedením 
odôvodnenia výberu optimálneho variantu v správe o hodnotení územnoplánovacej 
dokumentácie a porovnáva sa s nulovým variantom. 
Navrhovaný variant je z hľadiska koncepčného riešenia, priestorového riešenia a funkčného 
využitia ako aj ochrany a tvorby životného prostredia a ekologickej stability územia riešený 
vyvážene, plnohodnotne v súlade so Zadaním pre Územný plán obce Blatnica schváleným 
v Obecnom zastupiteľstve uznesením č. 64/2017, zo dňa 11.12.2017. 
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Návrh ÚPN-O Blatnica je spracovaný pre celé katastrálne územie. Rozhodujúcim cieľom 
územného plánu je zabezpečenie územných a technických podmienok pre ďalší rozvoj obce a 
riešeného územia, na základe vysokého záujmu o obytnú výstavbu (hlavne vo forme IBV) do 
roku 2035 pre plánovaný počet obyvateľov 1050, s priemerným ročným nárastom 4,81 
obyvateľa. Z uvedeného dôvodu navrhované riešenie uvažuje predovšetkým s rozvojom obytnej 
funkcie. Vzhľadom k výhodnej polohe obce v blízkosti okresného mesta Martin (cca 18 km) 
a kúpeľného mesta Turčianske Teplice (cca 12 km) sa obec Blatnica stáva miestom pre 
prisťahovanie obyvateľov. Vymedzením nových rozvojových plôch pre obytnú výstavbu sa 
vytvoria podmienky pre naplnenie tohto potenciálu. Na bývanie sa navrhujú plochy v priamej 
nadväznosti na existujúce zastavané územie obce.  

V zastavanom území obce a na priľahlých rozvojových plochách sa rieši rozvoj funkcie 
bývania ako hlavnej funkcie a funkcie občianskej vybavenosti, rekreácie a výroby ako 
doplnkovej funkcie nasledovne: 

 miestna časť Blatnica – rozhodujúca a ťažisková časť obce s obytnou, občianskou a výrobnou 
výstavbou na oboch brehoch Blatnického a Gaderského potoka, 

 miestna časť Sebeslavce - časť obce so zostatkom obytnej výstavby pôvodnej obce 
Sebeslavce vo vzdialenosti cca 1 250 m od severovýchodného okraja zastavaného územia 
Blatnice, čiastočne zasahujúca do OP NP Veľká Fatra (územie od cesty III/2132 smerom na 
juhovýchod), 

 miestna časť Autocamping - časť obce v lokalite Pod Záhorím, malá rekreačná základňa vo 
voľnom CR umiestnená vo vzdialenosti cca 1 050 m od juhozápadného okraja zastavaného 
územia Blatnice, ležiaca na území OP NP Veľká Fatra, 

 miestna časť Gader - časť obce s rekreačnou vybavenosťou vo voľnom CR (ubytovacie 
zariadenia) umiestnená v Gaderskej doline vo vzdialenosti cca 450 m od juhovýchodného 
okraja zastavaného územia Blatnice, ležiaca v plnom rozsahu na území NP Veľká Fatra.  

Poľnohospodárska krajina je tvorená prevažne plochami poľnohospodárskej pôdy, s menšími 
enklávami lesných a nelesných porastov mimo zastavaného územia obce a jeho miestnych častí. 
Do tohto územia spadajú aj vodné toky a plochy a tiež nadradená technická infraštruktúra. Do 
týchto vymedzených plôch územia spadajú nasledovné časti riešeného územia:  

 krajinný priestor Východ - lesná krajina, ako územie s prevládajúcim lesným pôdnym fondom 
(ďalej len „LPF“) reprezentované NP Veľká Fatra a OP NP Veľká Fatra s prevládajúcimi 
plochami poľnohospodárskej pôdy, 

 krajinný priestor Západ - poľnohospodárska krajina, ako územie s prevládajúcou 
poľnohospodárskou pôdou (ďalej len „PP“), ako územie mimo OP NP Veľká Fatra, 

 lesná krajina (s hospodárskymi lesmi a ochrannými lesmi). 
Členenie územia obce má význam z hľadiska funkčného a priestorového usporiadania, 
urbanistickej koncepcie a riadenia územného rozvoja. Takéto vymedzenie územia sleduje 
funkčné využitie a územné pomery, navrhuje sa členenie na funkčno-priestorové bloky ako 
funkčne homogénne územné jednotky - rozvojové lokality, ktoré sú základnou územno-
priestorovou jednotkou pre definovanie funkčnej a priestorovej regulácie v území i pri 
akejkoľvek činnosti spojenej s územným priemetom riešených javov.  

Plochy pre rozvoj funkcie bývania v rodinných domoch sú navrhnuté v dotyku so súčasným 
zastavaným územím obce a na jeho okrajoch, predovšetkým na jeho severozápadnom a 
severovýchodnom okraji pri zohľadnení požiadaviek občanov uplatnených pri začatí 
obstarávania územného plánu. V zastavanom území obce je možné využiť prieluky a ďalšie 
voľné plochy vhodné pre funkciu bývania formou výstavby rodinných domov (intenzifikácia 
existujúcich voľných plôch – záhumienky, záhrady). Najvyšší rozvoj s vytváraním podmienok 
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pre rozvoj bytového fondu je riešený v miestnej časti Blatnica, menší v miestnej časti 
Sebeslavce. 

 V koncepcii rozvoja ÚPN-O Blatnica sa zachováva súčasná infraštruktúra a rieši celkové 
posilnenie zariadení občianskej vybavenosti obchodného charakteru, služieb, športu 
zodpovedajúce potrebám obce, ale aj v súvislosti s rozvojom rekreácie a CR. V ÚPN-O Blatnica 
je navrhované riešenie občianskej vybavenosti v centre obce na ploche bývalého hospodárskeho 
dvora PD Gader, ktorá je súčasťou areálu Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) s 
kaštieľom, absenciu zariadení rekreácie cestovného ruchu a tiež rozvoj športových plôch vo 
väzbe na súčasný športový areál (halové stavby, otvorené ihriská pre kolektívne športy).  

Návrh CR a turizmu je riešený v miestnej časti Blatnica intenzifikáciou súčasných plôch 
vymedzených pre občiansku vybavenosť, v rámci existujúcich plôch, na nových vymedzených 
plochách vo väzbe na súčasné centrum obce (areál „ÚĽUV“), na existujúci športový areál, na 
uvažovaný extenzívny rozvoj na severozápadnom okraji obce pre základnú občiansku 
vybavenosť (ďalej len „ZOV“), v miestnej časti Sebeslavce, kde je zapracovaný zámer Obytno-
rekreačnej zóny (rekreačné rodinné domy a penzión). 

Poloha a veľkosť sídla, prírodné podmienky, morfológia terénu a komunikačné väzby 
predurčujú v obci primeraný a zodpovedajúci rozvoj hospodárskej základne. V súčasnosti 
rozhodujúcou výrobnou prevádzkou v obci je hospodársky dvor PD Gader. Okrem zázemia pre 
rastlinnú a živočíšnu výrobu je v areáli plánovaná aj nadväzujúca prvovýroba poľnoproduktov 
(výroba kŕmnych zmesí, mliečnych výrobkov a repkového oleja), na novej rozvojovej ploche 
v miestnej časti Sebeslavce v lokalitách Žingor a Čertov Žingor sú plánované areály rodinných 
fariem so zameraním na pestovanie liečivých bylín a korenín a včelárstvo s nadväznosťou aj na 
agroturistiku. 

Zásobovanie vodou – obec Blatnica je zásobovaná pitnou vodou skupinovým vodovodom, 
ktorý je v správe TurVod a.s. a z vodných zdrojov v Blatnickej doline, celková kapacita vodných 
zdrojov uvedených v ÚPN-O je 59,1 l/s. V roku 2020 v súlade s ustanoveniami zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách  došlo k prehodnoteniu výdatnosti a odberov vody  a na základe tohoto 
zistenia je celková kapacita vodných zdrojov v Blatnickej doline 111,69 l/s, z toho 2 vodné 
zdroje pre Blatnicu a ďalšie 3 obce (potrubie DN 150, Jasienok nad chatou, Jasienok pod chatou)  
- 48,02 l/s. V roku 2015 bolo na verejný vodovod napojených 915 obyvateľov, v r. 2019 bolo 
napojených 975 obyvateľov, čo je 100 % obyvateľov Blatnice.  
Cez  kataster Blatnica prechádza prívodné potrubie vody DN 400, ktoré privádza vodu zo 
zdrojov z Blatnickej doliny do vodojemu 3000 m3 Jahodníky v Martine. Existujúca akumulácia 
vo vodojeme kapacitne vyhovuje.   

Zdrojom vody ostáva 7 prameňov v Blatnickej doline. Potreba vody pre obyvateľstvo a 
občiansku vybavenosť v obci Blatnica v roku  2035  je v zmysle  vyhl. 684/2006 Z. z. vypočítaná 
v priemerne 5,51 l/s, max. 6,2 l/s. Voda bude akumulovaná v existujúcom 2 x 400  m3 vodojeme, 
ktorý spĺňa požiadavku minimálnej akumulácie (60 % z maximálnej dennej potreby vody = 320 
m3). 
Navrhované  objekty (areál UĽUV,  nová IBV a HBV, športový a rekreačný areál, existujúce  
rekreačné objekty, penzióny...) budú zásobované prostredníctvom SKV Martin. V lokalitách 
nového územného rozvoja  bude rozšírenie vodovodu potrubiami profilu DN 100 a DN 110, 
rozvojové lokality mimo dosahu verejného vodovodu (napr: chaty v rozptyle) budú zásobované 
individuálne.  Nové vodovodné potrubia budú trasované cez verejné priestranstvá s možnosťou 
zokruhovania vodovodnej siete.  
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Rovnako aj miestna časť Sebeslavce bude (toho času už je) napojená na rozvod vody v Blatnici 
prostredníctvom vodovodnej vetvy profilu DN 110, ktorá je napojená na existujúci vodovod DN 
100 na križovatke ciest pri Dome smútku v Blatnici.  

Odpadové a dažďové vody - obec Blatnica je odkanalizovaná kanalizáciou v správe 
Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s. profilu DN 300, ktorou sú splaškové vody odvádzané 
do ČOV nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce. Ochranné pásmo ČOV je 100 m od 
súvislej zástavby v obci. ČOV je v správe Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Martin. 
Potrubia stôk sú situované v miestnych obslužných a zberných komunikáciách, v cestách III. 
triedy a v zelených pásoch. Kapacita ČOV je dimenzovaná pre 1127 EO. Návrh rieši k 
návrhovému roku zabezpečenia odkanalizovania pre 1050 EO, čo vyhovuje súčasnej kapacite 
ČOV. V miestach, kde nebolo doteraz možné vybudovať kanalizačnú sieť, sa používajú žumpy. 
V roku 2015 bolo na kanalizáciu napojených 457 obyvateľov, čo predstavuje cca 50 % 
obyvateľov obce. V návrhu ÚPN-O sa uvažuje s delenou kanalizáciou. 

Odvádzanie dažďových vôd je riešené vsakovaním, resp. sú odvádzané rigolmi do vodných 
tokov pretekajúcich územím obce. V miestnej časti Sebeslavce budú dažďové vody z 
komunikácií odvádzané dažďovou kanalizáciou do vodného toku kanalizačným potrubím DN 
300 v dĺžke 910 metrov a DN 400 v dĺžke 191 metrov s plastovými šachtami DN 1000.  

Zásobovanie elektrickou energiou - katastrálnym územím obce Blatnica prechádza 400 kV 
nadzemné elektrické vedenie V493 v smere Sučany – Horná Ždaňa. Obec Blatnica je 
zásobovaná elektrickou energiou z transformovne 110/22 kV v správe SSD a následne 22 kV 
vedením  č. 208. Jadrová zástavba obce Blatnica je zabezpečovaná z 9 transformačných staníc v 
prevedení ako stožiarové a stĺpové. Miestna časť Sebeslavce bude zásobovaná z dvoch 
trafostaníc (dokumentácia pre územné rozhodnutie), miestna časť Autokemping z 1 trafostanice. 
Miestna časť "Gader" je bez trafostanice, je zásobovaná z trafostanice T3 po NN kábli zemou, 
miestna časť "Sihoť" je zásobovaná NN káblom zemou od trafostanice T9, situovanou pod 
miestnou časťou Sebeslavce. Nárast potreby elektrického príkonu bude v riešenom území zo 
súčasného stavu 1 087 kW na stav v roku 2035 o hodnote  1 821 kW.  
V ÚPN-O Blatnica pre jadrovú časť obce a ostatné urbanizované miestne časti sa navrhujú 
demontáže, úpravy a nová výstavba elektrických zariadení VN – výstavba trafostaníc o počte 
T11, T13, T14, T15, rekonštrukcia T10 a T12, demontáž T4 a T7. Ďalej rieši demontáže VN 
vedení v miestnej časti Blatnica, uvoľnenie miesta pre plánovanú výstavbu IBV, športového 
areálu, OV trasa T13-T15-T1 a v miestnej časti Sebeslavce náhradu VN vzdušného vedenia VN 
káblom zemou.   
Pre nastavený rozvoj v ÚPN-O vyhovuje vybudovaná nadradená infraštruktúra a umožňuje jej 
rozšírenie. 

Zásobovanie plynom – v obci Blatnica sa v súčasnosti nachádza distribučná plynárenská sieť - 
VTL plynovodná prípojka pre regulačnú stanicu Blatnica DN 100 PN 2,5 MPa a regulačná 
stanica plynu RS 600 PN 2,5/0,3. Zdrojom zásobovania obce zemným plynom je RS 600 
Blatnica, z ktorej je vyvedená distribučná sieť STL s prevádzkovým tlakom do 300 kPa. Do 
miestnych častí Sebeslavce, Autokemping a Sihoť sa neuvažuje s prívodom zemného plynu - 
nenachádzajú sa v efektívnom dosahu miestnych rozvodov plynu. 
Využitie zemného plynu sa navrhuje komplexne, t.j. na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej 
vody a na varenie. Súčasne objekty v zástavbe budú plynofikované na cca 80%, nová výstavba 
bytov a navrhovaná vybavenosť sa navrhuje na cca 100% plynofikáciu.  

Zásobovanie teplom – zásobovanie sa realizuje v súčasnosti decentralizovaným spôsobom  
a rovnako sa uvažuje aj pri návrhových plochách v ÚPN-O t.j. samostatným vykurovaním 
jednotlivých rodinných domov, bytových objektov a objektov občianskej vybavenosti pomocou 
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spaľovania zemného plynu, elektriky, odpadového dreva. Objektové zdroje tepla občianskej 
vybavenosti sú situované v objektoch OÚ, ZŠ, MŠ, Hotel Gader a Rekreačno- ubytovací 
komplex MSM, s výkonom plynových kotolni len pre daný objekt. V miestnej časti 
Autokemping a Sihoť a v pláne miestnej časti Sebeslavce potreba tepla je a bude riešená 
elektrickou energiou a drevnými palivami, prípadne propán-butánom.   
Z celkovej potreby tepla v etape rok 2035 cca 54,00 tis. GJ sa navrhuje riešiť 85,8% zemným 
plynom a ostatná potreba cca 14,2% - drevom (odpadové drevo, resp. priemyselné upravené), 
elektrickou energiou a kvapalným plynom P-B. Doporučuje sa využívať aj alternatívne zdroje – 
solárna energia, tepelné čerpadlá ... 
V navrhovanom riešení ÚPN-O sa odporúča zamerať na využívanie slnečnej energie 
konvertormi pre prípravu teplej vody, taktiež podporovať všetky iniciatívy využívania 
netradičných druhov energií na získavanie tepelnej energie, čo bude mať priaznivý dopad na 
čistotu ovzdušia najmä v zimnom období. 

Rozvod elektronických komunikačných sietí  - v obci Blatnica je zriadená digitálna ústredňa 
RSU napojená do oblastného optického kábla, ktorý prechádza riešeným územím v smere SMTO 
Turčianske Teplice – Mošovce. Digitálna ústredňa je umiestnená v objekte OÚ, na ktorú sú 
pripojené i ostatné miestne časti riešené v ÚPN-O. Miestna telefónna sieť v centre obce je 
vybudovaná káblami zemou, do ostatných častí zástavby je sieť riešená závesnými káblami. 
Z kapacitných dôvodov je potrebné rozšírenie kapacity digitálnej ústredne RSU Blatnica o 
predpokladaný nárast cca 265 HTS. V priestoroch bez telefónnej siete miestnych častí 
Sebeslavce – Gader – Sihoť - Autokemping bude hovorová služba zabezpečená prostredníctvom 
mobilných operátorov. 

Navrhuje sa budovať verejnú elektronickú komunikačnú sieť (VEKS) optickým závesným 
káblom s modernizáciou  rozvodu miestneho rozhlasu, budovanie  káblovej TV a monitoringu  
priestranstiev v obci  sieťou VEKS. 

Nakladanie s odpadmi a spôsob ich zneškodňovania na území obce Blatnica určuje dokument 
Program odpadového hospodárstva do roku 2020, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom 
uznesením č. 83/2019 zo dňa 24.06.2019. Na základe zákona o odpadoch obec zodpovedá 
za vytvorenie podmienok s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi. 
V obci sa realizuje separovaný zber nasledovných komponentov: papier, sklo, plasty, kovy, zber 
šatstva, elektroodpadov, biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a kompozitov 
prostredníctvom zberovej spoločnosti Brantner Fatra s.r.o. Martin, s ktorou má obec Blatnica 
zmluvu. V obci je zriadený  zberný dvor (za cintorínom na parc. č. 686/2). Obec prevádzkuje 
skládku inertného odpadu TKO Závoz Blatnica s celkovou kapacitou cca 14 458 m3 a rok 
ukončenia prevádzky je 2027. 
Riešenie odpadového hospodárstva v obci sa bude riadiť v budúcnosti aktuálne platnou 
legislatívou na úseku odpadového hospodárstva. Dôležitou úlohou bude zvyšovanie separácie  
odpadov, k čomu môže pomôcť informačná kampaň obce (webová stránka obce, letáky, miestny 
rozhlas...). Navrhovaný  zberný dvor  v návrhu ÚPN-O Blatnica  je už vybudovaný a plní svoju 
funkciu. Po naplnení  kapacity  skládky inertného odpadu  je potrebné zabezpečiť  jej 
rekultiváciu v súlade s požiadavkami  legislatívy (Vyhl. č. 382/2018 Z. z.). 

Katastrálne územie Blatnica patrí k územiam s evidovanými svahovými 
deformáciami/zosuvmi, pričom 1 je aktívne (pod cestou Blatnica-Folkušová), 5 potenciálnych (v 
podhorí medzi Blatnicou a Folkušovou a jedna lokalita v oblasti Skalnej) a 4 stabilizované (2 
lokality medzi Blatnicou a Ďanovou a 2 lokality v oblasti Skalnej). Aktívne zosuvy sa 
nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Nestabilné je aj bezprostredné okolie 
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zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich 
zosuvov.  

Podľa mapy „Seizmické ohrozenie v hodnotách makroseizmickej intenzity“ (Schenk a kol. in 
Atlas krajiny SR, 2002) sa časť riešeného územia spadajúca do horských oblastí Veľkej Fatry 
nachádza v pásme, v ktorom maximálna intenzita seizmických otrasov nepresiahne hodnotu 7º 
stupnice makroseizmickej intenzity MSK-64. Kotlinová časť riešeného k.ú. je zaradená do pásma 
6 - 7º stupnice MSK-64. Podľa mapy „Seizmické ohrozenie v hodnotách špičkového zrýchlenia 
na skalnom podloží“ patrí riešené územie do oblasti, v ktorom hodnota špičkového zrýchlenia na 
skalnom podloží dosahuje hodnotu 1,00 – 1,29. 

Riešené územie patrí do oblasti nízkeho (kotlinová časť územia) až stredného (hornatá časť 
územia) radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti 
ďalšieho využitia príslušného územia. Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona MŽP SR 
vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia: výskyt stredného radónového rizika. 
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je 
potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 
528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z 
prírodného žiarenia. 

Z hľadiska ochrany kultúrno-historických hodnôt v katastrálnom území obce Blatnica sú 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR evidované národné kultúrne pamiatky a 
archeologické náleziská, ktorých podrobný zoznam je uvedený v odbornom posudku. 
Z dostupnej Centrálnej evidencie archeologických nálezísk Slovenskej republiky: Jaskyňa 
Mažarná, Intravilán obce/Sokolče, Poloha Kačarová/Stredná, Poloha Rovná, Poloha Na Jame, 
Poloha Tisová, Poloha Sebeslavce.   

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny – do riešeného územia zasahujú osobitne chránené časti 
prírody a krajiny, vrátane prvkov RÚSES okresu Martin a schválenej nadradenej dokumentácie 
ÚPN VÚC Žilinského kraja, ktoré posudzovaná dokumentácia ÚPN-O Blatnica podrobne 
popisuje (kapitola B.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny) ako aj Správa o hodnotení 
predmetného strategického dokumentu (viď kap. C, bod č. 8).  
Do riešeného územia zasahujú chránené územia: 

 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. NP Veľká Fatra s NPR Padva, NPR Suchý vrch, NPR 
Tlstá, NPR Veľká Skalná, PR Biela Skala,  

 Územia Európskej sústavy chránených území SKUEV 0238 Veľká Fatra, SKUEV 0382 
Turiec a Blatnický Potok a Chránené vtáčie územie SKCHVÚ 033 Veľká Fatra,  

 územia chránené podľa medzinárodných dohovorov Mokrade Turca, 
 lokality z GNÚSES a RÚSES okresu Martin – biocentrá, biokoridory a genofondové lokality, 
ktoré sú podrobne popísané v strategickom dokumente ÚPN-O Blatnica a v časti „Vplyvy na 
územný systém ekologickej stability“ odborného posudku. 

V rámci regulatívov a zásad stanovených v dokumentácii sú prvky ochrany prírody koncepčne 
akceptované a zásah do nich sa očakáva len vo výnimočných nevyhnutných prípadoch.  

Na území katastra obce je evidovaný vyhradený priestor, slúžiaci ako vyhradená plocha MO 
SR v polohe Krížna (1 574 m n. m.), kde je umiestnený oplotený objekt spojovej služby s 
vysielačmi. V k. ú. Blatnica je nutné akceptovať existujúce objekty s oploteným areálom (s 
ochranným pásmom 500 m) MO SR vo vojenskej správe Agentúry správy majetku 
Detašovaného pracoviska Stred Banská Bystrica. 
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V katastrálnom území obce boli rozhodnutím ONV v Martine č. PLVH-1692/1984-Km zo 
dňa 27.4.1984 stanovené ochranné pásma I. stupňa okolo vodárenských zdrojov – prameňov. 
Všetky prameniská sú oplotené a vstup je zabezpečený. V pásme ochrany I. stupňa je zakázané 
vykonávať zemné práce narušujúce pôdny kryt, používať trhaviny a toxické látky, pásť zvieratá a 
akokoľvek znečisťovať krycie vrstvy.  

Do severnej časti katastrálneho územia obce Blatnica zasahuje ochranné pásmo II. a III. 
stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Socovciach vyhlásené Vyhláškou 
Ministerstva zdravotníctva SR č. 662/2004 Z. z. z 25. novembra 2004. Východná hranica 
ochranného pásma vedie v riešenom území po pravom okraji komunikácie vedúcej z Príboviec 
až do obce Blatnica a po jej západnom okraji nadväzuje na komunikáciu pokračujúcu do 
Mošoviec.  

Dopravná infraštruktúra - napojenie obce Blatnica na nadradený komunikačný systém 
zabezpečuje cesta I. triedy (I/65 Martin – Turčianske Teplice), ktorá prechádza západným okrajom 
k. ú. Blatnica vo vzdialenosti cca 1,8 km od zastavaného územia a cesty III. triedy (III/2132 
v trase Folkušová – Blatnica - Mošovce a III/2139 Karlová - Blatnica), ktoré prechádzajú priamo 
zastavaným územím obce. Základnú komunikačnú kostru obce dopĺňa sieť miestnych 
komunikácií - obslužné komunikácie funkčnej triedy C3.  
V rozvojových lokalitách s rozširovaním IBV, OV (napr. miestna časť Sebeslavce) vznikne 
potreba budovania dopravného napojenia (obslužných komunikácií), ktoré budú vybudované 
v zmysle platnej projektovej dokumentácie s rešpektovaním platných STN noriem. V rámci 
výhľadového šírkového usporiadania ciest je potreba rezervácie koridorov v zmysle platných 
STN. Potrebné je dobudovanie  jednostranného   pešieho   chodníka   v niektorých   častiach   
obce,   súbežne  s cestami III. triedy tam, kde to priestorové možnosti dovolia. 

Vo výhľade bude západným okrajom k.ú. obce Blatnica prechádzať rýchlostná cesta R3 Martin – 
Horná Štubňa. 
Hromadná doprava je zastúpená v katastrálnom území obce Blatnica dopravou autobusovou, 
ktorá je riešená ako prímestská hromadná doprava, ktorú zabezpečuje SAD Žilina, prevádzka 
Martin.  
Cyklistická doprava miestneho významu využíva existujúce miestne komunikácie obce Blatnica 
a katastrálnym územím obce prechádzajú vyznačené cyklistické trasy: žltá trasa číslo 8414 (z 
Mošoviec do Blatnice) a červená trasa s číslom 032 (Turčianska cyklomagistrála – z 
Turčianskych Teplíc do Vrútok). 
Statická doprava sa riadi VZN 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzenom území obce Blatnica. Odstavovanie vozidiel v individuálnej bytovej výstavbe je 
zabezpečené na vlastných pozemkoch, v garážach alebo na spevnených plochách pod 
prístreškom alebo bez prístrešku. Odstavenie vozidiel bytových domov je riešené formou 
spevnených plôch parkovísk.  
Parkovanie vozidiel pri objektoch občianskeho vybavenia je riešené formou spevnených plôch 
parkovísk alebo spevnených plôch, ktoré sú súčasťou uličného priestoru, alebo trávnatých plôch 
(cintorín, ihrisko).  

 

 
5. Vzťah k iným strategickým dokumentom 

A) na národnej úrovni: 
- Koncepcia územného rozvoja Slovenska a jej Zmeny a doplnky č.1 
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- Atlas krajiny Slovenskej republiky, Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 
2002 

- Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
- Integrovaný plán regionálneho rozvoja 
- Národný plán regionálneho rozvoja 
- Vodný plán Slovenska 
- Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky 
- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej 

republiky 
- Spoločná stratégia implementácie rámcovej smernice o vodách 
- Energetická politika Slovenskej republiky 
- Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov 
- Koncepcia využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely 
- Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v Slovenskej republike 
- Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky 
- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja 
- Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku 
- Koncepcia ochrany prírody a krajiny 
- Stratégia, princípy a priority environmentálnej politiky 
- Národné environmentálne akčné programy 
- Aktualizovaná stratégia štátnej environmentálnej politiky 

B) na regionálnej úrovni: 
- ÚPN VÚC Žilinského kraja (združenie VÚC Žilina, 1998), záväzná časť vyhlásená 

nariadením vlády SR č. 223/1998 zo dňa 26.05.1998  

- ÚPN VÚC Žilinského kraja - Zmeny a doplnky ÚPN - Zmeny a Doplnky č.1 (02/2005), 
č.2 (07/2006), č.3 (05/2008), č.4 (03/2011) a č.5 (01/2018) 

- Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja (2006) 
- Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja (2014) 
- Urbanistická štúdia Slovensko-českého prihraničného územia (2006) 
- Územný generel cestovného ruchu Žilinského kraja (2008) 
- RÚSES okresu Martin (2012) 
- POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020 (2017) 
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2014 – 

2020 (2015) 
- Stratégia rozvoja cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2007 – 

2013 
- Rýchlostná cesta R3 Martin - Šášovské Podhradie, Amberg Engineering, stupeň Štúdia 

realizovateľnosti (2015)  

C) na lokálnej úrovni: 
- územné plány dotknutých obcí  
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Blatnica na roky 2015 – 2023 
- Program odpadového hospodárstva do roku 2020 
- ÚPN-SÚ Blatnica – Koncept riešenia (1984), neschválená ÚPD 
- Doplnok ÚPN-SÚ Blatnica, Návrh riešenia (1998), neschválená ÚPD 
- Zmena doplnok ÚPN-SÚ Blatnica (2001), neschválená ÚPD 
- Blatnica – Sebeslavce, Urbanistická štúdia Obytno – rekreačnej zóny (2013)  
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- Obytno-rekreačná zóna Blatnica – Sebeslavce, ZÁMER podľa zákona č.24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie (2013)  

- Blatnica – Sebeslavce, Dokumentácia pre územné rozhodnutie (2014)  
- Urbanistická štúdia priestorovej regulácie polyfunkčnej centrálnej zóny obce Blatnica 

(2004)  
- oficiálna stránka obce Blatnica www.blatnica.sk. 

 
III. Opis priebehu prípravy a posudzovania 

Posudzovanie vplyvu navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie 
zabezpečoval Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU MT, 
OSZP“), pričom hodnotenie bolo vykonané podľa zákona o posudzovaní. 

1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 

Posudzovaný návrh strategického dokumentu bol obstaraný príslušným orgánom územného 
plánovania, t. j. obcou Blatnica prostredníctvom Ing. arch. Viery Šottníkovej, odborne spôsobilej 
osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa stavebného zákona. Spracovateľom je Ing. arch. Peter 
Nezval, autorizovaný architekt 0261 AA, M. Šinského 7, 010 07 Žilina, vrátane kolektívu 
spracovateľov.   

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania navrhovaného strategického 
dokumentu je v súlade s požiadavkami stavebného zákona: 
• prípravné práce - začatie obstarávania ÚPN-O Blatnica so všetkými potrebnými, legislatívou 

určenými úkonmi (verejná vyhláška, poskytnutie informácií a podkladov týkajúcich sa 
uplatnenia príslušných rezortných stratégií a koncepcií, podklady, koncepčné materiály 
a požiadavky), jún - september 2016, 

• spracovanie prieskumov a rozborov vrátane krajino-ekologického plánu, august – december 
2016,  

• spracovanie, prerokovanie a schválenie Zadania pre ÚPN-O Blatnica, február – december 
2017,  

• spracovanie návrhu územného plánu obce na základe pokynu obstarávateľa a schváleného 
zadania, verejné prerokovanie návrhu územného plánu obce a vyhodnotenie všetkých 
stanovísk a pripomienok s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach, udelenie 
súhlasu so záberom poľnohospodárskej pôdy, január 2018 - jún 2021, 

• vyhotovenie čistopisu na základe záverov záverečného stanoviska z procesu posudzovania 
vplyvov na životné prostredie a vyhodnotení všetkých stanovísk a pripomienok, preskúmanie 
podľa § 25 stavebného zákona a predloženie ÚPN-O Blatnica na schválenie obecným 
zastupiteľstvom, september 2021, 

• schválenie Návrhu územného plánu obce Blatnica obecným zastupiteľstvom, zabezpečenie 
vyhlásenia záväzných častí územného plánu obce, október 2021, 

• zhotovenie čistopisu ÚPN-O Blatnica na základe schválenia a vydania pokynu obstarávateľa, 
vypracovanie registračného listu a doručenie na MDV SR, november 2021. 

2. Orgán kompetentný na jeho prijatie 

    Obecné zastupiteľstvo obce Blatnica 

 

3. Druh prijatia, rozhodnutia 

   -  Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Blatnica 
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   - Všeobecne záväzné nariadenie obce Blatnica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územnoplánovacej dokumentácie. 

4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu 

Správa o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Blatnica bola vypracovaná podľa prílohy 
č. 5 zákona o posudzovaní v júni 2021 a na základe rozsahu hodnotenia strategického dokumentu 
určeného Okresným úradom Martin, Odborom starostlivosti o životné prostredie podľa § 8 
zákona o posudzovaní vplyvov pod č. OU-MT-OSZP-2020/013090 zo dňa 15.10.2020. 
Zhotoviteľom správy o hodnotení strategického dokumentu je RNDr. Dagmar Hullová 
s kolektívom. 

5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu 

Proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu ÚPN-O Blatnica zabezpečil podľa 
jednotlivých ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov Okresný úrad Martin, odbor 
starostlivosti o životné prostredie. Posúdenie správy o hodnotení prebiehalo nasledovne: 

 Oznámenie o strategickom dokumente: 
• spracovanie oznámenia o strategickom dokumente ÚPN-O Blatnica Obcou Blatnica 

v spolupráci s Ing. arch. Vierou Šottníkovou, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie 
ÚPP a ÚPD obce Blatnica, reg. č. 253, podľa § 2a) stavebného zákona, apríl 2017, 

• doručenie oznámenia o strategickom dokumente obstarávateľom na OU MT, OSZP podľa 
§ 5 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov v písomnom vyhotovení a na elektronickom 
nosiči dát dňa 10.08.2020, 
- zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente na webovom sídle MŽP SR na adrese   
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-blatnica (ďalej len 
„webové sídlo www.enviroportal.sk“) 13.08.2020 a doručenie podľa § 6 ods.2 zákona 
o posudzovaní vplyvov na zaujatie stanoviska dotknutým obciam listom č. OU-MZ-OSZP-
2020/013090-004 zo dňa 13.08.2020 a obstarávateľovi (obec Blatnica), 

• OU MT, OSZP zároveň podal informáciu 13.08.2020, že stanoviská verejnosti 
k oznámeniu o strategickom dokumente je možné predkladať do 15 dní od jeho 
zverejnenia, spolu s adresou, na ktorú ich možno predkladať,  

• zverejnená informácia o možnosti uskutočniť konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona 
o posudzovaní vplyvov 18.03.2020, 

• k oznámeniu o strategickom dokumente bolo doručených celkom 11 stanovísk od 
dotknutých orgánov. 

 Rozsah hodnotenia strategického dokumentu:  
• určený podľa § 8 zákona o posudzovaní vplyvov listom č. OU-MT-OSZP-2020/013090 zo 

dňa 15.10.2020, 
• zverejnený dňa 15.10.2020 na webovom sídle www.enviroportal.sk a doručenie dotknutým 

orgánom a dotknutým organizáciám na zaujatie stanoviska, 
• OU MT, OSZP zároveň podal informáciu 15.10.2020, že stanoviská verejnosti k určeniu 

rozsahu hodnotenia je možné predkladať do 10 dní (do 27.10.2020) od jeho zverejnenia, 
spolu s adresou, na ktorú ich možno predkladať, 

• obstarávateľ (obec Blatnica) podľa § 8 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov bezodkladne 
zverejnil rozsah hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým – 
vyvesením na úradnej tabuli obce, 

• k určenému rozsahu hodnotenia neboli doručené stanoviská od dotknutých orgánov 
a dotknutých obcí (pripomienky Ing. Jána Topercera – pracovníka SAV Botanická záhrada 
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Blatnica neboli považované za oficiálne podanie, nakoľko neboli podpísané zaručeným 
elektronickým podpisom), 

• prehľad špecifických požiadaviek tohto rozsahu hodnotenia s komentárom ich riešenia, 
prípadne s odkazom na miesto v správe, kde sú riešené, je uvedené v odbornom posudku. 

 Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu: 
• správa o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Blatnica bola vypracovaná podľa  § 9 

ods. 4 a prílohy č. 5 zákona o posudzovaní vplyvov v júni 2021, 
• doručenie správy o hodnotení obstarávateľom dňa 14.06.2021 na OU MT, OSZP (v 

tlačenej forme a na elektronickom nosiči dát) spolu s návrhom strategického dokumentu 
ÚPN-O Blatnica,  
- dokumenty boli zverejnené dňa 16.06.2021 podľa § 10 ods. 2 zákona o posudzovaní 
vplyvov na webovom sídle www.enviroportal.sk a na www.blatnica.sk a doručenie podľa § 
10 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na zaujatie stanoviska dotknutým obciam a 
dotknutým orgánom listom OU-MT-OSZP-2021/001819-034-Va zo dňa 16.06.2021, 

• OU MT, OSZP zároveň podal dňa 16.06.2021 informáciu, že stanoviská verejnosti 
k správe o hodnotení strategického dokumentu je možné predkladať do 21 dní od jeho 
zverejnenia spolu s adresou, na ktorú ich možno predkladať, 

• zverejnená informácia o možnosti uskutočniť konzultácie podľa § 63 zákona 
o posudzovaní vplyvov 16.06.2021. 

 Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického 
dokumentu: 
• verejné prerokovanie podľa § 11 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov sa konalo dňa 

06.07.2021 na Obecnom úrade v Blatnici o 1500 hod., pričom informácia o uskutočnení 
verejného prerokovania správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu bola 
zverejnená na webovom sídle www.enviroportal.sk, www.blatnica.sk. Listinnou 
pozvánkou bolo obstarávateľom rozposlané oznámenie o prerokovaní Správy o hodnotení 
strategického dokumentu ÚPN-O Blatnica (susediacim obciam, orgánom štátnej správy),    

• vypracovaný záznam z verejného prerokovania podľa § 11 ods. 7 zákona tvorí súčasť 
spisovej dokumentácie na OU MT, OSZP spolu s prezenčnou listinou. 

 Doplňujúce informácie podľa § 12 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov: 
• nebolo požiadané o doplňujúce informácie podľa § 12 ods. 4 zákona o posudzovaní 

vplyvov. 

 Odborný posudok k správe o hodnotení strategického dokumentu: 
• OU MT, OSZP určil spracovateľa odborného posudku k strategickému dokumentu Ing. 

Beatu Vaculčíkovú a zároveň oznámil obstarávateľovi určenie odborne spôsobilej osoby 
na vypracovanie odborného posudku 13.07.2021, 

• vypracovaný odborný posudok podľa § 13 zákona o posudzovaní vplyvov s návrhom 
záverečného stanoviska podľa § 14 zákona o posudzovaní vplyvov bol doručený 
obstarávateľovi v zákonnej lehote 30 dní od doručenia oznámenia o určení odborne 
spôsobilej osoby na vypracovanie odborného posudku. 

 

 Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: 
• OU MT,OSZP vypracoval podľa § 14 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov toto záverečné 

stanovisko z posúdenia strategického dokumentu po doručení odborného posudku.  
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Podľa § 13 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov určil OU MT, OSZP listom č. OU-MT-
OSZP-2021/001819-Va zo dňa 13.07.2021 za spracovateľa odborného posudku strategického 
dokumentu ÚPN-O Blatnica Ing. Beatu Vaculčíkovú, zapísanú v zozname odborne spôsobilých 
osôb podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie pod číslom 
423/2006-OPV. Zároveň oznámil obstarávateľovi určenie odborne spôsobilej osoby na 
vypracovanie odborného posudku. 

Spracovateľka odborného posudku vypracovala odborný posudok a návrh záverečného 
stanoviska na základe predloženej správy o hodnotení strategického dokumentu, samotného 
návrhu strategického dokumentu ÚPN-O Blatnica, vlastných poznatkov, konzultácií 
s obstarávateľom a spracovateľom strategického dokumentu, záznamu z verejného prerokovania 
navrhovaného strategického dokumentu a konštatovala, že správa o hodnotení vypracovaná 
podľa prílohy č. 5 zákona o posudzovaní vplyvov obsahuje dostatočné a prehľadné informácie 
o strategickom dokumente, pričom nedostatky neboli identifikované. 

Spracovateľka odborného posudku ďalej uviedla: 
Správa o hodnotení zodpovedá po formálnej i obsahovej stránke požiadavkám špecifikovaným 
v prílohe č. 5 zákona o posudzovaní vplyvov ako aj rozsahu hodnotenia.  
Komplexná charakteristika súčasného stavu životného prostredia, údaje o priamych vplyvoch 
a hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovaných rozvojových lokalít územnoplánovacej 
dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia sú spracované na odbornej úrovni.  

Nepredpokladajú sa žiadne podstatné negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie 
obyvateľov obce, ale naopak navrhovanými opatreniami a regulatívmi sa stanovujú podmienky 
pre zlepšenie s pozitívnym vplyvom. Opatrenia na prevenciu, elimináciu a kompenzáciu vplyvov 
činnosti a stavieb sú súčasťou záväzných regulatívov Územného plánu obce Blatnica.  

Návrh ÚPN-O z hľadiska koncepčného riešenia, priestorového riešenia a funkčného využitia 
ako aj ochrany a tvorby životného prostredia a ekologickej stability územia bol riešený 
vyvážene, plnohodnotne, v súlade so zadaním. 

V návrhu záverečného stanoviska odborne spôsobilá osoba odporúča pokračovať v spracovaní 
návrhu (čistopisu) strategického dokumentu „Územný plán obce Blatnica“ za dodržania 
podmienok uvedených v časti VI. „ZÁVERY“, bode č. 3 „Odporúčania  na prepracovanie, 
dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ s tým, že ak jednotlivé činnosti 
obsiahnuté v rámci návrhu uvedeného strategického dokumentu budú podliehať procesom 
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona, bude potrebné ich vykonať pred ich 
povolením podľa osobitných predpisov.  
 
6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie 

     V zmysle § 12 zákona boli do termínu spracovania posudku a návrhu záverečného stanoviska 
doručené na OU MT, OSZP nasledovné písomné stanoviská: 

6.1 Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, 
Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava (list č. 10050/2021-6.3 zo dňa 13.07.2021) 

 Po preštudovaní predloženej dokumentácie máme k správe o hodnotení a k samotnému 
návrhu strategického dokumentu nasledovné pripomienky: 
-  Lokalita Žingor – v tomto priestore je plánované umiestnenie malých rodinných fariem, 

kde sa pripúšťa aj umiestnenie nadzemných stavieb ako napríklad skladovacie objekty, 
služobné bývanie a agroturistické ubytovanie. Lokalita sa nachádza v ochrannom pásme 
NP Veľká Fatra, v blízkosti území Natura 2000 (CHVÚ Veľká Fatra a ÚEV Veľká 
Fatra) a v regionálnom biokoridore RBk 12 Blatnický potok. V rámci tejto lokality 
požadujeme nevytvárať migračné bariéry a neoplocovať pozemky, rešpektujúc túto časť 
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krajiny ako dôležitý migračný biokoridor definovaný podľa R-ÚSES okresu Martin. 
Uvedená požiadavka vyplýva z ekostabilizačných a manažmentových opatrení 
uvedených dokumentácií R-ÚSES. 

-  Centrálna zóna Blatnica, okolie PD Gader – navrhované plochy priemyslu, plochy 
s obytnou výstavbou a plochy športu sa nachádzajú v blízkosti ÚEV Turiec a 
Blatničianka. Požadujeme, aby v rámci tejto lokality bol uvedený regulatív 
neumožňujúci využívať povrchovú vodu z Blatnického potoka. Využívanie podzemnej 
vody podmieniť hydrogeologickým posudkom z dôvodu možného ovplyvnenia 
hydrologického režimu a tým aj predmetov ochrany ÚEV Turiec a Blatničianka. 

-  Vybudovanie rozhľadne (vyhliadky) a turistického chodníka na lokalite Plešovica – 
v správe o hodnotení nie sú uvedené vplyvy predmetných stavieb na záujmy ochrany 
prírody a krajiny, pričom sa nachádzajú vo vlastnom území NP Veľká Fatra, ako aj v 
CHVÚ Veľká Fatra a ÚEV Veľká Fatra. Návrh požadujeme z územného plánu úplne 
vylúčiť z dôvodu negatívneho ovplyvnenia predmetov ochrany predmetných 
chránených území. 

-  Miestna časť Autocamping – požadujeme, aby všetky plánované rozvojové aktivity 
v rámci tejto rozvojovej lokality (ubytovacie priestory a služby) boli sústredené do 
priestoru existujúceho areálu autocampingu. 

-  V textovej časti sa spomína realizácia protilavínových zábran na potencionálnych 
lavinóznych svahoch. Autori v správe o hodnotení nevyhodnotili vplyv tohto opatrenia 
na územie NP  Veľká Fatra a na ostatné záujmy ochrany prírody a krajiny. Nakoľko 
predpokladáme poškodenie biotopov z dôvodu ich samotného umiestnenia a výstavby, 
požadujeme túto vetu z textovej časti odstrániť. 

-  Dovoľujeme si upozorniť, že obec Blatnica sa nachádza v tesnom susedstve s pohorím 
Veľká Fatra s trvalým výskytom medveďa hnedého, ktorý je prioritným druhom ÚEV 
Veľká Fatra, a preto je toto územie dôležité z hľadiska prevencie vzniku synantropných 
jedincov. Z uvedeného dôvodu požadujeme zaradiť medzi záväzné regulatívy 
požiadavku riešiť odpadové hospodárstvo v obci tak, aby nedochádzalo k hromadeniu 
odpadu (najmä biologického) v blízkosti trvalo obývaných objektov, penziónov a iných 
objektov stravovacích služieb. 

Z hľadiska zachovania záujmov ochrany prírody a krajiny v predmetnom území 
požadujeme upraviť návrh územného plánu podľa vyššie uvedených požiadaviek. 
• Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, relevantné. Vznesené pripomienky sa akceptujú, sú 
zapracované do časti F. „NÁVRH OPATRENÍ A PODMIENOK NA VYLÚČENIE ALEBO 
ZNÍŽENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU“ odborného 
posudku a časti VI. „ZÁVERY“, kapitoly 3. „Odporúčania na prepracovanie, 
dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ záverečného stanoviska pre 
navrhovaný strategický dokument. 

 
6.2 Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. 

Štúra 35/1, 812 35 Bratislava (list č. 5566/2021-5.3 zo dňa 06.07.2021) 

  Odbor štátnej geologickej správy MŽP SR žiada do Správy o hodnotení strategického 
dokumentu na základe stanoviska č. 42084/2020 zaslaného dňa 28.08.2020 Okresnému 
úradu Martin zdôrazniť a doplniť nasledovné riziká: 

 Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) 
v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného 
využitia územia: 
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a) Výskyt aktívnych potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť 
a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je 
potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom 
aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. 

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

• Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, relevantné. Vznesené pripomienky sa akceptujú, sú 
zapracované v textovej a grafickej časti strategického dokumentu ÚPN-O Blatnica. 

 
6.3 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Ul. Kuzmányho č. 27, 036 

80 Martin (list č. HŽP 2021/01767 zo dňa 07.07.2021) 
Z hľadiska primárnej ochrany, podpory a rozvoja zdravia obyvateľstva na úseku 

verejného zdravotníctva je potrebné v súvislosti s predloženým strategickým dokumentom 
„Územný plán obce Blatnica“, ktorého obstarávateľom je Obec Blatnica, akceptovať 
pripomienky uvedené v odbornom stanovisku k oznámeniu o vypracovaní strategického 
dokumentu „Územný plán obce Blatnica“ č. HŽP 2020/02689 zo dňa 28.08.2020, nakoľko 
ich zapracovanie v rámci predloženej správy o hodnotení strategického dokumentu nie je 
zrejmé. 

Z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a verejného zdravotníctva 
a zabezpečenia zdravých životných a pracovných podmienok je potrebné komplexne 
akceptovať a rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
a súvisiacich vykonávacích predpisov – platnej legislatívy v oblasti ochrany, podpory 
a rozvoja verejného zdravia a verejného zdravotníctva. 
• Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, bez pripomienok. Vznesené pripomienky v odbornom 
stanovisku k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu ÚPN-O Blatnica boli 
akceptované a premietnuté do Správy o hodnotení SD, kapitola IV. – Odporúčania na 
prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu a taktiež sú 
zapracované do časti F. „NÁVRH OPATRENÍ A PODMIENOK NA VYLÚČENIE ALEBO 
ZNÍŽENIE  NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU“ 
odborného posudku a časti VI. „ZÁVERY“, kapitoly 3. „Odporúčania na prepracovanie, 
dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ záverečného stanoviska pre 
navrhovaný strategický dokument. 

 
6.4 Obvodný banský úrad  v Banskej Bystrici, 1. mája 2, 975 90 Banská Bystrica (list č. 

1498-2273/2021 zo dňa 25.06.2021) 
OBÚ v Banskej Bystrici k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán 

obce Blatnica“ nemá pripomienky ani námietky, nakoľko uvedeným zámerom nie sú 
dotknuté záujmy ochrany nerastného bohatstva. 
• Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, bez pripomienok. 

 
6.5 Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina (list č. KPUZA-

2021/13631-2/51826/DUN zo dňa 23.06.2021) 
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Požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom sú upravené 
v strategickom dokumente časť „10. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, 
archeologické náleziská“ a „10. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na 
archeologické náleziská“ (strany 53-54 a 64-65). 

V uvedených častiach strategického dokumentu sa z hľadiska ochrany pamiatkového 
fondu nevyskytujú nepresné konštatovania, preto Krajský pamiatkový úrad Žilina nemá ku 
strategickému dokumentu žiadne pripomienky. 

Z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom si Krajský pamiatkový úrad 
Žilina v konaní o strategickom dokumente neuplatňuje žiadne požiadavky. 
• Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, bez pripomienok. 

 
6.6 Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie S. H. 

Vajanského 1, 036 58 Martin (list č. OU-MT-OCDPK-2021/008864 zo dňa 25.06.2021) 
Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, k návrhu nemá 

pripomienky za predpokladu dodržania a rešpektovania zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení neskorších predpisov, 
nadradenej územnoplánovacej dokumentácie – ÚPD VÚC Žilinského kraja vrátane jeho 
zmien a doplnkov, dodržania prípadného stanoviska Správy ciest Žilinského 
samosprávneho kraja. Všetky požiadavky žiadame rešpektovať v plnom rozsahu a následne 
zapracovať do návrhu Územného plánu obce Blatnica.   
• Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, bez pripomienok. 

 
6.7 Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. 

Vajanského 1, 036 58 Martin (list č. OU-MT-OSZP-2021/008700-La zo dňa 24.06.2021) 
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 

štátnej správy odpadového hospodárstva... k „Správe o hodnotení strategického dokumentu 
– Územný plán obce Blatnica“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
nemá pripomienky. 
• Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, bez pripomienok. 

  
6.8  Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. 

Vajanského 1, 036 58 Martin (list č. OU-MT-OSZP-2021/009252-Hš zo dňa 01.07.2021) 
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 

štátnej vodnej správy... s predloženou správou o hodnotení strategického dokumentu  
„Územný plán obce Blatnica“ súhlasí bez pripomienok. 
• Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, bez pripomienok. 

 
6.9 Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. 

Vajanského 1, 036 58 Martin (list č. OU-MT-OSZP-2021/008745-No zo dňa 07.07.2021) 
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 

štátnej správy ochrany ovzdušia... vzhľadom k tomu, že v strategickom dokumente  
„Územný plán obce Blatnica“ sú zapracované podmienky a požiadavky na ochranu 
ovzdušia, k predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu nemá pripomienky. 
• Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, bez pripomienok. 

 
6.10 Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, Ul. P. Mudroňa 45, 036 01 Martin (list 

č. OU-MT-PLO1-2021/008706-MEC zo dňa 18.06.2021) 
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Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor... nemá pripomienky k oznámeniu 
o vypracovaní strategického dokumentu, nakoľko ide o rozvojový dokument, ktorý by mal 
byť vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii, mal by 
zohľadňovať ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
vyššieho územného celku na území, na ktorom sa obec nachádza a zároveň pri návrhoch 
použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v dokumente by mali byť 
zohľadnené zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy. 
• Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, bez pripomienok. 

 
Odporúčania vyplývajúce z pripomienok zainteresovaných orgánov sú zapracované do 

kapitoly VI. „ZÁVERY“, časti 3. „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu 
strategického dokumentu“ záverečného stanoviska pre predmetný navrhovaný strategický 
dokument.  

 
7. Verejné prerokovanie a jeho závery 

     Obstarávateľ do uplynutia doby sprístupnenia správy o hodnotení strategického dokumentu 
a návrhu strategického dokumentu podľa § 11 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zabezpečil 
ich verejné prerokovanie. Termín a miesto verejného prerokovania oznámil viac ako 10 dní pred 
jeho konaním.  

Verejné prerokovanie správy o hodnotení sa uskutočnilo dňa 06.07.2021 v zasadačke 
Obecného úradu v Blatnici o 15:00 hod. 
Termín a miesto konania verejného prerokovania obec Blatnica, ako obstarávateľ 
územnoplánovacej dokumentácie, oznámila listom dotknutým orgánom a organizáciám, 
susedným obciam v súlade s § 11 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov Správy o hodnotení 
strategického dokumentu "Územný plán obce Blatnica" a zároveň zverejnila pre verejnosť v 
mieste obvyklým spôsobom - oznamom na úradnej tabuli obce Blatnica a zároveň na webovom 
sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-blatnica. 

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu otvoril starosta obce 
Blatnica Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.  

Následne sa slova ujala RNDr. Dagmar Hullová, spracovateľka Správy o hodnotení 
územnoplánovacej dokumentácie – ÚPN-O Blatnica, ktorá zúčastneným vysvetlila spôsob 
spracovania predmetného materiálu a problémy posudzovaného územia vo vzťahu 
k navrhovanému riešeniu ÚPN-O Blatnica. 
Postupne podľa obsahu riešenia vysvetlila RNDr. Hullová jednotlivé údaje o priamych vplyvoch 
územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie obce vrátane na zdravie jej obyvateľov. 
Zhodnotila vstupy, ktoré majú vplyv na ÚPD a následne aj na dôsledky z toho vyplývajúce pre 
obec, teda na ovzdušie, vodu, odpadové hospodárstvo, hluk a vibrácie a pod. 
Na základe spracovávaného predloženého materiálu zhodnotila predpokladané vplyvy 
územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti. 
Na záver upozornila na fakty a regulatívy vyplývajúce zo spracovaného materiálu, ktoré musí 
obec rešpektovať pri organizácii všetkých činností v obci a pri jej ďalšom rozvoji v súlade 
s ÚPN-O a platnými zákonmi a predpismi. 
Zapísala: Ing. arch. Viera Šottníková 

 
Priebeh verejného prerokovania bol zaznamenaný v zápisnici z verejného prerokovania a 

spolu s prezenčnou listinou boli odovzdané na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o 
životné prostredie a sú súčasťou spisovej dokumentácie z procesu posudzovania vplyvov. 
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V zmysle vyššie uvedeného priebehu verejného prerokovania možno konštatovať, že námietky 
k Správe o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie z hľadiska vplyvov na životné prostredie 
neboli vznesené, ktoré by bránili spracovaniu následnej etapy územnoplánovacej dokumentácie v 
zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov – ÚPN – O Blatnica. 

 
 
IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu 
Pre hodnotený strategický dokument – územnoplánovaciu dokumentáciu ÚPN-O Blatnica sa 
sledovali jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré by mohli byť ovplyvnené charakterom 
riešenia hodnotených plôch v oblasti rozvoja bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, CR, 
výroby a budovania dopravno-technickej infraštruktúry a ich sprievodnými vplyvmi. 

Rozvoj obce Blatnica v zmysle hodnotenej územnoplánovacej dokumentácie v takej podobe, 
ako bola predložená k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, si nevyžiada riziká, ktoré by 
mali negatívny vplyv na ohrozenie zdravia obyvateľstva, na okolité prostredie a na jeho 
jednotlivé zložky prostredia. Konkrétne činnosti následne navrhované v rámci jednotlivých 
rozvojových plôch budú podliehať samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona o posudzovaní 
vplyvov, v procese ktorého budú navrhnuté opatrenia na elimináciu, resp. minimalizáciu 
negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

Pri hodnotení návrhu strategického dokumentu a správy o hodnotení strategického dokumentu 
sa vychádzalo z obsahu a hlavných cieľov strategického dokumentu, jeho vzťahu k iným 
strategickým dokumentom týkajúcich sa riešeného územia a predovšetkým zhodnotenia 
súčasného stavu životného prostredia.  
Koncepcia riešenia strategického dokumentu predstavuje vhodný, optimálny rozvojový 
dokument pre obec v dlhodobom horizonte, umožňuje primeraný rozvoj obce vo viacerých 
sférach rozvoja, najmä v oblasti bývania, občianskej vybavenosti, výroby, rekreácie a rozvoj CR 
s príslušnou dopravnou a technickou vybavenosťou. Neprináša žiadne návrhy, ktoré by 
zhoršovali životné prostredie, poškodzovali prírodu a krajinu.  

Hodnotenie návrhu strategického dokumentu z  hľadiska environmentálnych, ekonomických, 
sociálnych a územno-technických dôsledkov 

Predpokladané vplyvy strategického dokumentu ÚPN-O Blatnica na životné prostredie a 
vplyvy na zdravie budú priame a nepriame, synergické a kumulatívne, z hľadiska časového 
pôsobenia ich delíme na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé resp. trvalé a dočasné, tieto vplyvy 
vo vzťahu k zložkám životného prostredia a zdraviu obyvateľstva môžu mať pozitívny ale i 
negatívny charakter. 

Navrhované riešenie strategického dokumentu nepredpokladá žiadne významné negatívne 
environmentálne dôsledky. Pre zlepšenie kvality životného prostredia, ako aj prevenciu 
environmentálnych záťaží definuje v záväznej časti súbor opatrení, ktoré vytvoria predpoklady 
pre udržateľný rozvoj územia.  

Vplyvy  na  obyvateľstvo,  počet  obyvateľov  dotknutých  vplyvmi navrhovanej činnosti        v 
dotknutých obciach, zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie 
pohody a kvality života, prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce (napr. podľa názorových 
stanovísk a pripomienok dotknutých obcí, sociologického prieskumu medzi obyvateľmi 
dotknutých obcí), iné vplyvy  

Schválenie a následná realizácia územnoplánovacej dokumentácie obce Blatnica bude mať za 
dodržania navrhovaných a záväzných regulatívov priaznivý vplyv na obyvateľov obce. Vytvoria 
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sa podmienky na zlepšenie kvality zložiek životného prostredia, bezpečnosti obyvateľstva, pre 
rozvoj ľudských zdrojov, zlepšenie životných podmienok obyvateľov a kvality života v obci. 

Počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutej obci 
Na základe doterajšieho demografického vývoja v obci Blatnica, ktorý má za posledné 

desaťročia stúpajúcu tendenciu (rok 1996 – 847 obyvateľov, rok 2020 – 980 obyvateľov) a v 
súlade s uvedenými podmienkami s predpokladom rozvoja obce podľa ÚPN-O Blatnica, bude v 
súvislosti s bývaním možné predpokladať, že v roku 2035 bude mať obec Blatnica cca 1050 
obyvateľov za predpokladu vytvorenia podmienok pre rozvoj IBV, prípadne aj HBV. 

Vplyv strategického dokumentu na obyvateľstvo možno hodnotiť ako v celku pozitívny s 
dosiahnutím vyššieho kultúrneho štandardu prostredia. 

 
Zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody              a 
kvality života 

Stratégiou obce uplatnením prioritnej orientácie na bývanie, občiansku vybavenosť a výrobu 
bez negatívnych vplyvov a produktov sa očakáva, že zdravotné riziká budú stále menšie 
vytváraním kvalitnejšieho životného prostredia a práve uplatnením strategického dokumentu sa 
budú znižovať a eliminovať z pohľadu priamych rizík z pracovných činností ako aj vplyvom 
negatívnych dopadov činností na zdravie.  

Sociálne a ekonomické dôsledky dosahovaním vyššej kvality všetkých činností a funkcií 
vytvorením nových pracovných príležitostí a vyššej sebestačnosti v oblasti pracovných 
príležitostí, sociálnej sfére, zabezpečení vybavenosti obce vo všetkých oblastiach sa očakáva 
priaznivý vývoj a dopad na kvalitu života a sociálne a ekonomické podmienky. 

Nepriamo bude mať rozvoj obce priaznivý vplyv na rozvoj aj pre okolité susediace obce 
a celý región. 

Podľa ustanovení zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom 
prostredí v znení neskorších predpisov hluk vo vonkajšom prostredí je nežiadúci alebo škodlivý 
vonkajší zvuk vytvorený ľudskými činnosťami, najmä hluk z dopravy na cestných 
komunikáciách, zo železničnej dopravy, leteckej dopravy a priemyselnej činnosti. Najväčším 
zdrojom hluku i vibrácií v riešenom území vo vzťahu k obytnému územiu obce Blatnica je cestná 
doprava po ceste I. triedy (I/65), ktorá prechádza západným okrajom k. ú. a cesty III. triedy 
(III/2132 a III/2139), ktoré prechádzajú priamo zastavaným územím obce. Vo výhľade bude 
západným okrajom k.ú. obce Blatnica prechádzať rýchlostná cesta R3 Martin – Horná Štubňa, v 
zmysle výsledkov ŠR má byť však z dlhodobého hľadiska doprava v úseku Rakovo – Mošovce 
vedená v trase existujúcej cesty I/65. Po naplnení jej kapacity doporučuje ŠR ďalej pokračovať 
rýchlostnou cestou R3 vo variante „A modrý“.  

Pri riešení jednotlivých plôch a najmä pri realizácii konkrétnych rozvojových resp. 
investičných zámerov je potrebné z hľadiska minimalizácie negatívnych vplyvov vychádzať už 
v predprojektovej i projektovej príprave z platnej legislatívy. Významným je najmä hodnotenie 
vplyvov navrhovaných činností v prípade splnenia parametrov činnosti v zmysle zákona 
o posudzovaní vplyvov, dodržiavanie platných limitov územia, dodržiavanie regulatívov 
stanovených ÚPN-O Blatnica i všetkých príslušných legislatívnych predpisov. Zároveň pri 
riešení rozvojových resp. investičných zámerov v území je potrebné dôsledne plniť požiadavky 
na ochranu obyvateľstva pred účinkami hluku a vibrácií vyplývajúce zo zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. 
z. ustanovujúca podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
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Návrh územného plánu obce Blatnica neobsahuje riešenia, ktoré by v sebe niesli riziká 
ohrozenia zdravotného stavu obyvateľstva, ktoré by mali negatívne socioekonomické dopady, 
alebo narušovali pohodu a kvalitu života, resp. stav životného prostredia. Naopak, úlohou 
hodnoteného návrhu územného plánu obce Blatnica je vytvoriť kvalitnú územnoplánovaciu 
dokumentáciu, ktorá bude slúžiť pre rozvoj obce pri dodržaní všetkých environmentálnych 
kritérií stanovených platnou legislatívou. Návrh územného plánu obce Blatnica obsahuje riešenia 
rozvoja bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, športu, výroby a technickej a dopravnej 
infraštruktúry. Zároveň navrhuje ekostabilizačné opatrenia, ktoré z vyššie uvedeného hľadiska so 
sebou prinášajú celý rad pozitívnych riešení na skvalitnenie ekonomických, sociálnych a 
ekologických podmienok pre dotknuté obyvateľstvo. Návrh územného plánu obce Blatnica 
nenavrhuje také funkčné využívanie územia, ktoré by narúšalo kvalitu životného prostredia 
obyvateľov obce. 
 
Prijateľnosť činnosti pre dotknutú obec 

ÚPN-O Blatnica bol predložený na posúdenie dotknutým orgánom i dotknutej verejnosti. 
Verejnosť mimo iné bola s dokumentom oboznámená i formou oznámenia o strategickom 
dokumente (v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov). Následne na základe pripomienok 
k oznámeniu o strategickom dokumente Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné 
prostredie vydal listom č. OU-MT-OSZP-2020/013090 zo dňa 15.10.2020 „Rozsah hodnotenia“ 
strategického dokumentu územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-O Blatnica, v ktorom v bode 2. 
Rozsah hodnotenia v časti 2.1. Všeobecné podmienky, bod 2.1.1 určil vypracovanie správy 
o hodnotení vplyvov strategického dokumentu rozpracovanej podľa všetkých bodov prílohy č. 5 
zákona, primerane charakteru strategického dokumentu a s osobitým prihliadnutím na bod 2.2 
Špecifické požiadavky tohto rozsahu hodnotenia. 

Celý uvedený proces pripomienkovania ÚPN-O Blatnica je zárukou toho, že k hodnotenému 
materiálu má prístup odborná i široká verejnosť, ktorá do tohto procesu môže aktívne vstupovať 
svojimi opodstatnenými pripomienkami. Výstupy z procesu hodnotenia budú podkladovým 
materiálom na dopracovanie územnoplánovacieho dokumentu t. j. „Územného plánu obce 
Blatnica“ a ukončenia procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obce. 

 
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické  javy   a geomorfologické 
pomery  

V k. ú.  Blatnica  v smere  na Folkušovú a Ďanovú sú evidované  na pravej strane cesty III. 
triedy III/2132 potenciálne zosuvy. Aktívny zosuv  je evidovaný na pravej strane komunikácie 
smerujúcej do Folkušovej. Zosuvy sú mimo lokalitu v UŠ určenú pre obytno-rekreačné domy, 
ekofarmu Sebeslavce. Potenciálny zosuv je na opačnej strane cesty III/2132,  kde sa navrhuje 
poľnohospodárska ekovýroba s orientáciou na ľudové tradície (liečivé bylinky, včelárstvo...). 
V lokalite miestna časť Blatnica, kde sa uvažuje intenzívnejšia výstavba rodinných domov 
a objektov občianskej vybavenosti, nie sú evidované žiadne geodynamické javy (zosuvy, 
erózia...).  

V posudzovanom návrhu ÚPN-O Blatnica sa s problémom zosuvov počíta, opatrenia sú 
zahrnuté v záväznej časti v rámci zásad a regulatívov starostlivosti o životné prostredie - bod 8) 
Zosuvy. 
 

Vplyvy na klimatické pomery 
V návrhu ÚPN-O Blatnica sa neuvažuje s umiestnením takých činností alebo prevádzok, ktoré 

by závažne mohli ovplyvniť klimatické pomery v dotknutom území. V žiadnom prípade  ÚPN  
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nezasahuje do lesov a NP Veľká Fatra, ktoré  významným spôsobom zadržiavajú  vodu v území. 
Spôsob zástavby v obci, spevňovanie plôch v okolí rodinných a obytných domov, odvádzanie 
dažďových vôd do tokov (hlavne v staršej existujúcej zástavbe) má už v súčasnosti  vplyv na 
lokálnu  klímu.   

Negatívne vplyvy na mikroklímu dotknutého územia môže mať rozširovanie spevnených 
plôch najmä pri rozširovaní zastavaných plôch. Tieto vplyvy bude možné znížiť rozšírením 
zelených plôch v rámci navrhovaných resp. revitalizovaných plôch zelene. V novoplánovaných 
priestoroch občianskej vybavenosti sa uvažuje s výsadbou zelene, miestneho parku (plochy Z1 
a Z2 koordinačného výkresu 02), netreba zabúdať ani na plochy zelene pri rodinných domoch 
ako i podmienku, aby dažďové vody zo striech rodinných domov boli zaústené do vsaku 
(podzemných vôd)  alebo boli zachytené a následne  využívané v rámci vlastného pozemku.   

Územný plán obce Blatnica – návrh riešenia uvažuje aj s doplnením zelene okolo Blatnického 
potoka  hlavne v priestore od mlyna  (toho času nefunkčného) až za objekt ČOV ako i v lokalite 
Sebeslavce (Z1) a okolo celej plánovanej lokality, izolačnou zeleňou (Z2), plochami zelene za 
cestou III/2132 smerom k podhoriu Veľkej Fatry. 

Závažné negatívne vplyvy strategického dokumentu na klimatické pomery záujmového 
územia sa nepredpokladajú. 
  
Vplyvy na ovzdušie  

Postupné napĺňanie zámerov ÚPN-O Blatnica, predovšetkým výstavba rodinných domov ako 
i objektov občianskej vybavenosti, pri prechode palivovej základne (vykurovanie, príprava 
TUV) z tuhých palív na palivá s nízkou produkciou splodín (napr.: zemný plyn, propán-bután...) 
a prípadne aj s doplnením a využitím alternatívnych zdrojov energie (slnečná energia, tepelné 
čerpadlá...) kvalitu ovzdušia v obci  môže udržať, ale aj zlepšiť. Dôležitú úlohu bude zohrávať 
požiadavka obce na zabezpečenie vykurovania v rodinných domoch v čase vydávania 
stavebného povolenia ako i informovanosť obyvateľov o škodlivosti spaľovania nevhodného 
materiálu a odpadu (impregnované drevo, plasty, olej...). 
Ďalším zdrojom znečistenia ovzdušia sú emisie z dopravy, ktorá má všeobecne vzrastajúcu 

tendenciu. Riešenie dopravy v obci ÚPN-O Blatnica navrhuje doplnením chodníkov popri 
cestách III. triedy, novými komunikáciami v rozvojových plochách určených na bývanie 
a občiansku vybavenosť, podmienkou pri rodinných domoch zriadiť 2 parkovacie miesta na 
vlastnom pozemku... V ÚPN-O Blatnica je riešená statická doprava s využitím existujúcich 
odstavných plôch a s požiadavkou riešiť parkovania pri objektoch OV, rekreácie... V obci je 
problém parkovania osobných vozidiel návštevníkov obce a Gaderskej a Blatnickej doliny 
predovšetkým v letných mesiacoch. Tento nevyhovujúci stav začala obec riešiť s tým, že plochy 
v návrhu ÚPN-O Blatnica (01 – občianska vybavenosť a 03 – revitalizácia plochy verejných 
priestranstiev v centre obce) plánuje čiastočne využiť (aj vzhľadom na vlastnícke vzťahy 
k pozemku) na vybudovanie parkovacích plôch (parkovisko s predpokladaným počtom  cca 250 
parkovacích miest). Táto aktivita je v súlade s návrhom ÚPN-O Blatnica. Týmto riešením sa 
zmierni intenzita dopravy cez obec smerom k vstupu do Národného parku, a tým aj emisií zo 
spaľovania pohonných hmôt. Vplyv emisií z dopravy môže zmierniť aj nastupujúca éra 
elektromobilov, prípadne zmena paliva v dopravných prostriedkoch verejnej dopravy (elektro, 
plyn) a rovnako intenzívne sa rozširujúca cyklodoprava. 

V rámci ÚPN-O Blatnica sa nenavrhujú také činnosti, ktoré by svojim charakterom negatívne 
ovplyvnili kvalitu ovzdušia v dotknutom území. Naopak, ak sa budú realizovať v súlade 
s navrhovanými zásadami a regulatívmi, ktoré sú uvedené v ÚPN-O, prispejú k zlepšeniu kvality 
ovzdušia v riešenom území a jeho širšom okolí. V návrhu sa nevymedzujú plochy pre 
umiestnenie takých nových priemyselných ani poľnohospodárskych prevádzok, ktoré by mohli 
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byť ďalšími zdrojmi znečisťovania ovzdušia, ani také, ktoré by mohli byť zdrojom obťažujúceho 
zápachu. Pri umiestňovaní výrobných prevádzok, vrátane nových prevádzok na v ÚPN-O 
Blatnica vymedzených funkčných plochách je potrebné dôsledne dodržiavať príslušné 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, čím sa 
zabezpečí ochrana okolitej obytnej zóny. Z hľadiska environmentálnej ochrany územia pri 
lokalizácii priemyselných prevádzok na území obce, prípadne výrobných technológií resp. výrob 
s predpokladaným vplyvom na ovzdušie, je potrebné pri hodnotení vplyvov jednotlivých 
konkrétnych technológií pristupovať i z pohľadu kritérií súladu technológií s BAT a BREF. 

V posudzovanom návrhu ÚPN-O Blatnica je otázka ochrany ovzdušia dostatočne riešená a 
premietnutá do návrhu záväznej časti regulatív a zásad. 

V etape vypracovania a posudzovania strategického dokumentu nie sú k dispozícii konkrétne 
informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia. V etape prípravy konkrétnych činností, ktoré 
budú spĺňať prahové hodnoty podľa zákona č. 24/2006 Z. z., budú i vplyvy na ovzdušie 
podrobne vyhodnocované vrátane vplyvov kumulatívnych. 

Predpokladané negatívne vplyvy realizácie ÚPN-O Blatnica nie sú takého charakteru 
a dosahu, ktoré by boli v rozpore s platnými limitmi v oblasti ochrany ovzdušia. 
 
Vplyvy na vodné pomery  

Postupné napĺňanie návrhov ÚPN O Blatnice – rozširovanie bývania, priestorov občianskej 
vybavenosti  ako i podpora cestovného ruchu v obci a iných plánovaných aktivít bude mať 
vplyvy na dodávku pitnej vody spĺňajúcu kvalitu podľa Vyhl. č. 247/2017 Z. z. a na odvádzanie 
a čistenie splaškových odpadových vôd. 

Tieto požiadavky rozvíjajúcej sa obce je možné zabezpečiť prostredníctvom Turčianskej 
vodárenskej spoločnosti, ktorá prevádzkuje SKV Martin a využíva zachytené vodné zdroje v 
Blatnickej doline. Vzhľadom na vypočítanú max. potrebu pitnej vody pre obec Blatnica v 
návrhovom roku 2035 (6,2 l/s) a potvrdenú výdatnosť 2 vodných zdrojov (Jasienok nad chatou, 
Jasienok pod chatou) podľa overenia z roku 2020 (48,02 l/s) nemala by byť dodávka vody po 
kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke limitujúcim faktorom rozvoja obce. Rovnako nebudú 
plánovaným rozvojom obce ovplyvnené vodné zdroje v Blatnickej doline ani ich ochranné 
pásma. Dôležitým aspektom udržania výdatnosti vodných zdrojov ako aj ich kvality je 
environmentálne prijateľné hospodárenie v lesoch, udržiavanie a podľa možnosti zvyšovanie 
plochy chránených lesov a lesov osobitného určenia v danom území.  
Čo sa týka odvádzania a čistenia splaškových odpadových vôd, je potrebné využívať kapacitu  

existujúcej ČOV, rozširovať kanalizačnú sieť a postupne zvyšovať percento  pripojenia  sa 
rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti na ČOV. Žumpy a malé rodinné ČOV 
odsúhlasiť len v roztrúsenej zástavbe bez možnosti napojiť sa na obecnú kanalizáciu a v 
miestnych častiach, kde by bolo budovanie kanalizácie ekonomicky neefektívne.  

Návrh ÚPN-O Blatnica neuvažuje so žiadnymi zásahmi do lesa, lesných pozemkov, naopak 
odvoláva sa na Program starostlivosti o les a zosúladenie hospodárenia v lesoch so zásadami a 
požiadavkami hospodárenia v NP Veľká Fatra. Rovnako sa neodporúča extenzívny rozvoj  
rekreačných priestorov (GADER, Autocamping, Sihoť). Tieto argumenty a požiadavky v ÚPN-
O Blatnica dávajú predpoklad, že nedôjde k negatívnemu vplyvu  na kvalitu a kvantitu 
podzemných vôd. 

Kvalita vody v Blatnickom potoku pod obcou je ovplyvňovaná vypúšťaním vyčistených 
splaškových vôd z ČOV v správe Turčianskej vodárenskej spoločnosti. Po chemickej stránke  sú 
odpadové vody čistené na primeranej úrovni, v súlade s platným povolením a po zmiešaní s 
vodou v toku sú s dostatočnou rezervou dodržané požiadavky na kvalitu povrchovej vody (NV 
269/2010 Z. z.).   
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Významnú úlohu pri vyváženej bilancii vôd v území má zadržiavanie vody v priestore, kde 
spadne. Ideálne je pri rodinných domoch aj objektoch občianskej vybavenosti dažďovú vodu 
zadržať na vlastnom území systémom vsakov do podzemných vôd (ak to dovolia geologické 
pomery) alebo  záchytných nádrží s ich využívaním na polievanie záhrady a okolitých  
priestorov prípadne s riadeným odtokom do povrchových tokov. 

V rámci ÚPN-O Blatnica sa nenavrhujú také nové činnosti ani zariadenia, ktoré by boli 
významným zdrojom znečistenia vôd (podzemných ani povrchových), ani ktoré by negatívne 
zasahovali do vodohospodárskych pomerov riešeného územia. 

Hodnotený návrh ÚPN-O Blatnica svojim riešením problematiky odpadových vôd (napojenie 
rozvojových plôch na splaškovú kanalizáciu, rešpektovanie zákona č. 364/2004 Z. z o vodách a 
príslušné normy STN 73 6822, 75 2102 atď.) prispieva maximálne k ochrane povrchových ale i 
podzemných vôd pred znečistením, zároveň hodnotený strategický dokument ÚPN-O Blatnica 
nepripúšťa v území nové činnosti, ktoré by mohli mať významný negatívny vplyv na vodné 
pomery územia. 

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať protipovodňovej ochrane územia. Podľa mapy 
povodňového ohrozenia a povodňového rizika (spracoval Slovenský vodohospodársky podnik, 
š.p., zverejnené na http://mpomprsr.svp.sk/Default.aspx) sa riešené územie nenachádza v oblasti, 
kde hrozia povodne. Podľa údajov OÚ Martin, odboru krízového riadenia (Informácie pre 
verejnosť, 2013) patrí Blatnický potok medzi toky, ktoré môžu spôsobiť povodne a patrí medzi 
toky, ktoré sa vybrežili v roku 2010 pri rozsiahlych povodniach. Počet ohrozených obyvateľov v 
Blatnici je 18.  

Prípadné úpravy resp. zásahy do koryta treba odkonzultovať so správcami vodných tokov. 
V prípade zaústenia nových vôd z povrchového odtoku do miestnych tokov bude potrebné 
hydrotechnické posúdenie koryta na nové prietoky. V miestach v uvažovaných lokalitách, kde by 
n-ročné prietoky (50-ročné resp. 100-ročné prietoky) vo vodných tokoch mohli spôsobiť 
materiálne škody, bude potrebné na korytách vybudovať protipovodňovú ochranu. 

Problematika tvorby odpadových vôd v nových v súčasnosti neznámych výrobných 
jednotkách a následné nakladanie s nimi budú riešené v závislosti od charakteru výroby a jej 
veľkosti v prípade splnenia prahových hodnôt v procese predprojektovej a projektovej prípravy 
v zmysle platnej legislatívy – zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. v prípade zaradenia činnosti i v zmysle 
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia (zákon IPKZ) v súlade 
so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení ďalších neskorších predpisov. Pri všetkých činnostiach na území obce je treba dôsledne 
dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. (Vodný zákon) a jeho vykonávacie predpisy. 
Dodržiavať stanovené limity na vypúšťanie do vôd. 

Negatívne vplyvy realizácie ÚPN-O Blatnica na podzemné a povrchové vody možno hodnotiť 
ako málo významné, ktoré je možné zmierniť alebo i odstrániť realizáciou účinných opatrení a 
rešpektovaním navrhovaných zásad a regulatív. 

 
Vplyvy na pôdu  

Realizácia návrhov ÚPN-O Blatnica bude mať vplyv na pôdu, a to predovšetkým záberom 
poľnohospodárskej pôdy - 24,6 ha, z toho 6,18 ha záber osobitne chránenej poľnohospodárskej 
pôdy. So záberom lesnej pôdy sa neuvažuje. Obec Blatnica má vydaný OÚ Žilina, odborom 
opravných prostriedkov, Pozemkovým referátom súhlas podľa §-u 13 zákona č. 220/2004 Z.z. o 
ochrane PPF s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné 
zámery  v katastrálnom území Blatnica podľa návrhu ÚPN-O Blatnica pod č.j. OU-ZA-OOP6-
2018/038655-02/SUR z 29.10.2018. Záber poľnohospodárskej pôdy sa odsúhlasuje natrvalo v 
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rozsahu 26,4 ha. Investor bude povinný  požiadať orgán ochrany pôdneho fondu o vydanie  
rozhodnutia v zmysle §-u 17 zákona  č. 220/2004 Z. z.  

Najkvalitnejšia pôda v danom katastrálnom území podľa Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. 
sa sústreďuje v zastavanom území a jeho okolí, ktoré obklopuje zo všetkých strán. Vzhľadom k 
tejto skutočnosti nebolo možné vyhnúť sa návrhu záberov tejto najkvalitnejšej 
poľnohospodárskej pôdy. Navrhované lokality sú situované v nadväznosti na zastavané územie 
s existujúcou infraštruktúrou a možno konštatovať, že i napriek záberu poľnohospodárskej pôdy 
na nepoľnohospodárske účely nebude dochádzať k narušeniu ucelenosti honov, ani nedôjde 
k fragmentácii a izolácii poľnohospodárskej pôdy. V riešenom území ÚPN-O Blatnica zasahuje 
do chránenej poľnohospodárskej pôdy s kódom BPEJ: 0720043, 0733065, 0820003, 0820043, 
0829203. 

Vzhľadom na prevažné rozširovanie zastavaného územia  v nive Blatnického potoka v území 
nehrozí erózia. Iná situácia môže nastať v obytno-rekreačnom priestore Sebeslavce  vzhľadom na 
svahovitosť územia  a prípadné nesprávne zásahy do terénu počas  stavebných prác  (vytvorenie 
eróznych rýh, splach odkrytej pôdy...). 

ÚPN-O Blatnica nenavrhuje rozvojové plochy, ktoré by si vyžiadali záber lesnej pôdy. 
Taktiež nevyčleňuje plochy na také činnosti, ktoré by mohli byť zdrojom znečistenia a 
kontaminácie pôd. 

 
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy  

Rozvoj IBV, HBV, občianskej vybavenosti, technickej infraštruktúry, dopravných zariadení v 
rámci nezastavaných plôch  obce nebude ovplyvňovať chránené, vzácne druhy živočíchov a 
rastlín ani ich biotopy. Plán rozvoja bývania naznačený v ÚPN-O Blatnica sa sústreďuje do 
priestoru SZ časti obce a v menšom rozsahu aj do SV smerom na  Karlovú. Zaberané budú v 
súčasnosti poľnohospodársky využívané plochy s typickou  faunou viažúcou sa na takéto umelo 
udržiavané biotopy  - orná pôda, trávnaté porasty (hlodavce, drobné zemné cicavce). Plánovaný 
rozvoj miestnej časti Blatnica je sústredený mimo  genofondové lokality  č. GL178 a GL179, 
rovnako nezasahuje ani do GL 181 a SKUEV 0382 Turiec a Blatničianka. Vzhľadom na 
skutočnosť, že rozvoj bývania, občianskej vybavenosti a iných činností posudzovaných v ÚPN-
O Blatnica nezasahuje extenzívne do územia NP Veľká Fatra, nepredpokladá sa vplyv na druhy 
flóry a fauny vyskytujúcej sa v tomto území.  

Plánovaná miestna časť Sebeslavce  (obytno-rekreačné domy v počte 37, malé rodinné 
ekofarmy) je situovaná v svahu nad cestou III/2132 a zasahuje do regionálneho biokoridoru RBk 
12 -  Blatnický potok (do jeho lúčnej časti medzi Blatnicou a Folkušovou). Toto územie medzi 
oboma obcami je charakteristické pestrou krajinnou štruktúrou, s obhospodarovanými aj 
extenzívne využívanými lúkami a pasienkami, lesíkmi, brehovými porastami (pri Blatnickom 
potoku), medzami so skupinovou NDV a alejami popri cestách. Je to významný biokoridor pre 
vysokú zver. 

Podmienkou  pre realizáciu 37 obytno-rekreačných domov a ekofariem je, aby priestor okolo 
objektu nebol pevne oplotený, čím by mohol zamedziť migrácii živočíchov. Doporučuje sa  
oddelenie priestoru bývania pásom vzrastlej zelene, ktorý by nevytváral umelý bariérový prvok.  

Z informácií uvedených v KEP je potrebné sústrediť pozornosť aj na odstraňovanie inváznych 
druhov, ktoré boli zistené pozdĺž Gaderského potoka v Gaderskej doline i v obci. 
 
Vplyvy na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny 

Samotná realizácia návrhov ÚPN – O Blatnica do významnej miery neovplyvní krajinnú 
štruktúru a využívanie krajiny zameranej predovšetkým na poľnohospodárstvo. Kataster obce 
Blatnica patrí výmerou k veľkým obciam, až dve tretiny katastrálneho územia pokrývajú lesy 
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(79,11%) - celá lesná časť územia spadá do NP Veľká Fatra (3. stupeň ochrany, v maloplošných 
chránených územiach až 5. stupeň ochrany).   

Samotná poloha obce - v lone nedotknutej prírody (na hranici ochranného pásma Národného 
parku Veľká Fatra), ako aj bohatý historický odkaz predchádzajúcich generácií (kultúrne 
dedičstvo) ju predurčujú k využitiu prírodného a kultúrneho potenciálu pre potreby rekreácie a 
cestovného ruchu (ekoturizmus) prepojením na environmentálnu vzdelávaciu funkciu 
(agroturistické aktivity). 

Súčasná krajinná štruktúra sa významne nezmení, záber poľnohospodárskej pôdy sa bude 
týkať území, ktoré priamo nadväzujú na zastavanú plochu obce. Krajinný ráz a scenéria sa 
zmenia len minimálne a to vďaka tomu, že nové rozvojové plochy pre bývanie, občiansku 
vybavenosť, rekreáciu a šport sa prevažne navrhujú v nadväznosti na už existujúce zastavané 
plochy alebo kompaktne so súčasnou štruktúrou katastrálneho územia. Do lesnej pôdy sa 
nezasahuje. Územný plán navrhuje opatrenia na ochranu krajiny, ktoré sú zapracované do jeho 
záväznej časti. ÚPN-O sa snaží zachovať a vylepšiť súčasnú scenériu, štruktúru krajiny a jej 
využívanie a to rešpektovaním Národného parku Veľká Fatra (vrátane ochranného pásma) 
a významných biotopov a genofondových lokalít nachádzajúcich sa bezprostrednej blízkosti 
rozvojových lokalít. Rozvoj obce sa sústreďuje na plochy susediace so zastavaným územím 
a nezasahuje do ochranných pásiem chránených území.  

Návrh opatrení na zachovanie a obnovenie krajinno-estetických hodnôt územia sú uvedené 
v kapitole B 13.3. ÚPN-O Blatnica. 

 
Vizuálny obraz krajiny a samotná scenéria krajiny 
Vizuálny obraz miestnej časti Blatnica sa pozmení len minimálne – posunutie intravilánu 

obce pre potreby výstavby IBV, OV a CR, najmä rozvojové plochy v severozápadnej časti 
a severnej časti obce Blatnica, ako aj existujúce plochy na juhozápadnom okraji riešeného 
územia. Vizuálny obraz krajiny sa výraznejšie zmení v miestnej časti Sebeslavce, kde sa plánuje 
výstavba 37 obytno-rekreačných objektov funkčne prepojených na jestvujúcu časť obce. 
Samotný obytno-rekreačný súbor sa nachádza nad cestou tretej triedy (na ľavej strane)  Blatnica 
- Folkušová a je situovaný mimo ochranného pásma národného parku Veľká Fatra. 

 
Agroturistika 
Areál PD Gader – v zámeroch uvažuje s prevádzkami prezentujúcimi pôvodnú výrobu 

tradičných jedál (slovenská koliba), mini ZOO - oboru (miestne pôvodné druhy zveri), školu 
westernového jazdenia a hipoterapiu, tradičnú malú farmu s malým rybníkom s rybnou 
reštauráciou. V miestnej časti Sebeslavce - (agrofarmy – Sebeslavce – EKO chov hospodárskych 
zvierat a EKO poľnohospodársku rastlinnú výrobu s vyššou pridanou hodnotou – liečivé rastliny, 
lesné škôlky, pestovanie korenín, včelárstvo, služby v agroturistike). 
 
Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie územia, 
územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (NATURA 2000), 
národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti], na územný 
systém ekologickej stability 

Veľkoplošné chránené územia 
Národný park Veľká Fatra vyhlásený Nariadením vlády SR č. 140/2002 Z. z. z 27.3.2002 – 
účinnosť od 1.4.2002. Výmera NP Veľká Fatra  je 40 371 ha (z toho v okrese Martin 14 767 ha), 
ochranné pásmo NP je 26 133 ha (z toho v okrese 11 055 ha). Na území NP platí 3. stupeň 
ochrany, v ochrannom pásme 2. stupeň. Približne 85 % územia pokrývajú lesy od dubovo-
bukového vegetačného stupňa až po kosodrevinový. Na nedostupných strmých svahoch sa 
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zachovali pôvodné pralesové ekosystémy, ktoré sú len málo poznačené, alebo takmer vôbec 
nedotknuté ľudskou činnosťou.  

Maloplošné chránené územia 
NPR Padva (EČ 371) – vyhlásená Úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 1500/1972-OP 
z 6.3.1972. Výmera NPR 325,46 ha, 5. stupeň ochrany. Ukrýva v sebe najzachovalejší prales - 
spoločenstvá zmiešaných pralesových porastov so skupinami vápencových brál, s krasovými 
javmi, pozoruhodným výskytom tisu, kosodreviny a významných živočíšnych druhov. 

NPR Suchý vrch (EČ 436) – vyhlásená Vyhláškou Okresného úradu Žilina č. 1/2013 
z 20.12.2013, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Suchý vrch – účinnosť od 1.2.2014. 
Výmera NPR je 288,74 ha, 5. stupeň ochrany, patrí medzi najvyššie položené. Ekosystém 
prirodzených lesov s biotopmi európskeho významu prevažne so zachovalou štruktúrou 
pralesovitého charakteru, ako aj prirodzených a sekundárnych nelesných biotopov európskeho 
významu a biotopov národného významu. 

NPR Tlstá (EČ 453) – vyhlásená Úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 3238/1981-32 
z 30.6.1981. Výmera NPR je 288,74 ha (jedna z najväčších na Slovensku), 5. stupeň ochrany. 
Výrazne bralnatý, skrasovatený vápencovo-dolomitový komplex. Susedí s dvoma ďalšími 
chránenými územiami a to NPR Veľká Skalná a NPR Padva. Predmetom ochrany sú zachovalé 
porasty dubovo-bukového až smrekového lesného vegetačného stupňa s výskytom 
vysokohorskej, horskej, teplomilnej a slatinnej vegetácie. 

NPR Veľká Skalná (EČ 469) – vyhlásená výnosom Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 
z 30.6.1988. K.ú. Blatnica, Mošovce, výmera 645,23 ha, (v okrese 380,37 ha), 5. stupeň ochrany. 
Zachovalé územie západokarpatského zmiešaného lesa s výskytom treťohorného reliktu tisu 
obyčajného. Zachovalé lesné spoločenstvá s bohatstvom rastlinných druhov s výskytom 
prirodzených biotopov vzácnych živočíchov (nové druhy bezstavovcov), biotopy veľkých šeliem 
medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid a dravých vtákov. 

PR Biela skala (EČ 827) – vyhlásená Vyhláškou MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993 – 
účinnosť od 1.5.1993. Výmera PR 185,07 ha, 5. stupeň ochrany. Ukážka zachovalého komplexu 
lesných spoločenstiev 5. až 7. lesného vegetačného stupňa s hodnotnými povrchovými a 
podzemnými krasovými javmi. 

PP Mažárna (EČ 1180) – voľne prístupná jaskyňa vyhlásená vyhláškou Krajského úradu ŽP 
v Žiline č. 4/2009 z 15.12.2009 – účinnosť od 15.1.2010. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za 
účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Archeologická lokalita. 

V rámci koncepcie predmetného územného plánu sa nenavrhujú činnosti negatívne zasahujúce a 
ovplyvňujúce chránené územia a nepredpokladá sa negatívny vplyv strategického dokumentu na 
tieto chránené územia. 

V procese predprojektovej a projektovej prípravy v zmysle platnej legislatívy – dôraz klásť na 
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacie vyhlášky a zákon 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a ďalšiu súvisiacu legislatívu. 

Vplyvy na chránené vodohospodárske oblasti 
Do riešeného územia zasahuje chránená vodohospodárska oblasť Veľká Fatra (ďalej len CHVO 
Veľká Fatra“), vyhlásená Nariadením vlády SR č.13/1987 Z. z. Jej hranica prechádza za cestou 
Blatnica – Folkušová a je zakreslená v grafickej časti ÚPN-O Blatnica. 
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V rámci ÚPN-O Blatnica sa nenavrhujú také nové činnosti ani zariadenia, ktoré by boli 
významným zdrojom znečistenia vôd (podzemných ani povrchových), ani ktoré by negatívne 
zasahovali do vodohospodárskych pomerov riešeného územia. 

Vplyvy strategického dokumentu na územia chránené podľa zákona č. 364/2004 Z. z. sa 
nepredpokladajú. 

Vplyvy na územný systém ekologickej stability 
Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre obec Blatnica je Územný plán veľkého 
územného celku (ÚPN VÚC) Žilinského kraja (AŽ projekt, 1998) vrátane jeho zmien a 
doplnkov. Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Martin (SAŽP, 2012) 
vymedzil nasledovné prvky ÚSES, prípadne ich časti v riešenom území: 

Biocentrá 
 Provinciálne biocentrum (PBc 2) Bralná Fatra - rozľahlý karbonátový horský masív 
s rozšírenými a výraznými prvkami bralného a krasového reliéfu so špecificky vyvinutými 
a rozmanitými lesnými spoločenstvami. Súčasťou sú aj horné toky dvoch významných 
potokov (Gaderský a Blatnický).  

 Nadregionálne biocentrum (NRBc 6) Hôľna Fatra – Lysec – Borišov – Madačov - 
rozľahlý karbonátový horský masív s rozšírenými a výraznými prvkami bralného a krasového 
reliéfu so špecificky vyvinutými a rozmanitými lesnými spoločenstvami. Súčasťou sú aj 
horné toky dvoch významných potokov (Gaderský a Blatnický). Regionálne biocentrum 
(RBc 14) Blatnický potok – Ďanovská terasa - najcennejšie úseky prirodzeného toku 
Blatnického potoka, vrátane brehových porastov, Ďanovského rybníka a priľahlých terás. 
Biocentrum sa skladá z dvoch častí, ktoré sú oddelené intravilánom obce Ďanová. Územie sa 
vyznačuje mimoriadne vysokou biodiverzitou. 

Biokoridory 
 Nadregionálny biokoridor (NBk 12) Blatnický potok - hydricko-terestrický biokoridor, 
tvorený vodným tokom Blatnického potoka a rozľahlým územím poľnohospodárskej krajiny 
v priestore medzi Blatnicou a Folkušovou. Prepája PRBc 2 Bralná Fatra, RBc14 Blatničianka 
– Ďanovská terasa a NRBc3 Turiec. Horný tok Blatnického potoka je súčasťou PRBc 2 
Bralná Fatra.  

 Regionálny biokoridor (RBk 16) Ekotón Veľkej Fatry Sklabiňa - Blatnica - ekotónový 
biokoridor, vedie od RBk 10 okrajom masívu Veľkej Fatry od Sklabine až po RBk 11 medzi 
Blatnicou a Folkušovou, dotýka sa PRBc 2 Bralná Fatra. Tvoria ho okraje súvislých lesov 
a kontaktná časť poľnohospodárskej krajiny – lúky, polia a mozaiky nelesnej drevinovej 
vegetácie. 

 Regionálny biokoridor (RBk 17) Ekotón Veľkej Fatry Blatnica - Mošovce - krátke 
pokračovanie ekotónového biokoridoru RBk 16 s podobnou štruktúrou okrajom Veľkej Fatry 
po hranice okresu Turčianske Teplice (kde pokračuje). 

 Regionálny biokoridor (RBk 18) Kláštor pod Znievom - Mošovce - terestrický biokoridor 
na hranici s okresom Turčianske Teplice. Prepája pohoria Veľká Fatra  a Lúčanská Fatra cez 
husto obývanú Turčiansku kotlinu. Územie biokoridoru tvoria najmä zvyšky lesíkov, 
intenzívnych a extenzívnych trvalých trávnych porastov, polia a nelesná drevinová vegetácia 
v mozaikovej štruktúre, ktorá poskytuje úkryty zveri počas migrácie. Predstavuje jeden z mála 
možných prechodov pre väčšie cicavce. Spája PRBc2 Bralnú Fatru s NRBc 3 Turiec a napája 
sa na RBc 10 Dielnice.  

Genofondové lokality 
 GL 178 Blatnická terasa - hrany a stráne terasy so zvyškami xerofilných fytocenóz 
 GL 179 Blatnica - Záhrady - nivná mokraď s fytocenózami  
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 GL 182 Niva pri Blatničianke - veľmi dobre vyvinuté krovito-stromovité brehové porasty  
 GL 186 Slatinisko pri Zápotočí - slatiniskové fytocenózy  
 GL 191 Plešovica-Pekárova-Kozia skala-Dedošová-Nad Uhliská - rozľahlý areál viac-
menej prirodzenej bralnato-lesnej krajiny na karbonátových stráňach Gaderskej a Dedošovej 
doliny a v hrebeňových polohách  

 GL 192 Tlstá (NPR) - rozľahlý karbonátový horský masív s rozšírenými a výraznými 
prvkami bralného a krasového (jaskyne) reliéfu so špecificky vyvinutými a rozmanitými 
lesnými spoločenstvami  

 GL 193 Drienok - výrazný vrchol s úbočiami osídlenými vápencovými bučinami, 
jedľobučinami i reliktnými borinami a s enklávami xerotermofilných skalných 
i trávnobylinových fytocenóz 

 GL 194 Veľká Skalná (NPR) - málo narušené prírode blízke lesné spoločenstvá bučín, 
jedľových bučín a reliktných kalcifilných borín s enklávami travinnobylinných fytocenóz 
(obyčajne xerotermofilných), na dnách doliniek aj významných slatiniskových typov 

 GL 195 Padva (NPR) - rozsiahle pralesovité porasty bučín, jedľobučín i bukojedľosmrečín 
s druhovo bohatými lesnými bylinovými synúziami a ostrovkami reliktných borín  

 GL 203 Biela Skala (PR) - väčší komplex stredne starých až starých vápencových bučín, 
jedľobučín i smrečín s prvkami bralného reliéfu  

 GL 204 Vrátna – staršie horské lesy významné z hľadiska tetraonidov, pri dne doliny 
výrazné formy bralného reliéfu 

 GL 205 Kopenčie - hôľne a ostrovčekovito aj skalné druhovo bohaté travinnobylinné 
kalcifilné fytocenózy  

 GL 206 Suchý vrch (NPR) - bralnatý vrchol s významnými skalnými a hôľnymi 
fytocenózami  

 GL 208 Roh - stredne staré horské lesy významné z hľadiska tetraonidov 
 GL 209 Ostriedky - staré horské lesy významné z hľadiska tetraonidov 
 GL 210 Rovne - travinnobylinné hôľne fytocenózy polygenetických žľabov, odkryvov 
karbonátových hornín i okrajov lesa  

 GL 211 Predný Drobkov - staré horské lesy s častými formami bralného reliéfu 
i s krasovými javmi (vyvieračka) a zodpovedajúcou horskou kalcifilnou vegetáciou, 
významné z hľadiska tetraonidov 

 GL 212 Veľké Studienky - staré horské lesy s častými formami bralného reliéfu 
a zodpovedajúcou horskou kalcifilnou vegetáciou, významné z hľadiska tetraonidov 

 GL 213 Smrekov - vrcholové spoločenstvá kosodreviny a smrečín na karbonátovom 
podklade s fragmentami vzácnych xerofilných travinnobylinných skalných fytocenóz  

 GL 214 Sedlo – Žiarec - staré rôznoveké (sčasti viacposchodové) prirodzené 
bukovojedľovosmrekové a smrekové lesy  

 GL 215 Ťavia skala - prirodzené staré horské lesy s výraznými prvkami bralného reliéfu, 
chladnomilnými fytocenózami  

 GL 216 Kráľova studňa - rôznoveké staré lesné porasty na hornej hranici, skalné i čiastočne 
narušené trávnobylinové hôľne fytocenózy s výskytom charakteristických druhov vápencovej 
horskej flóry  

 GL 217 Košariská - prirodzené staré horské lesy významné z hľadiska tetraonidov 
 GL 218 Pod Krížnou - jeden z najväčších zachovalých porastov Salix silesiaca.  

 
V rámci regulatívov a zásad stanovených v dokumentácii sú prvky ÚSES koncepčne 
akceptované a zásah do nich sa očakáva len vo výnimočných nevyhnutných prípadoch.  
Najbližšie k zastavanému územiu obce sa nachádzajú tieto biokoridory: 
• V juhozápadnej časti v oblasti Autokempingu sa nachádza biokoridor RBk17. 
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• Juhozápadne od zastavaného územia obce sa nachádza biokoridor RBk18. 
• V severnej časti nad plánovaným rekreačno – obytným komplexom sa nachádza biokoridor 

RBk 12 Blatnický potok, do ktorého plánovaná výstavba čiastočne zasahuje a môže mať naň  
čiastočný vplyv (narušenie trás prechodu vysokej zveri).  Realizáciou navrhnutých opatrení – 
priestor bez pevného oplotenia, oddelenie od okolitého priestoru riešiť výsadbou pásu 
vzrastlej zelene s prepojením s navrhnutou zeleňou na opačnej strane cesty III/2132 smerom k 
podhoriu Veľkej Fatry, môže toto ovplyvnenie čiastočne zmierniť.  

 
V predmetnej lokalite by mohli byť najviac negatívne ovplyvnené nasledujúce genofondové 
lokality nachádzajúce sa v blízkosti zastavaného územia obce: 
• GL 178 - Blatnická Terasa 
• GL 179 - Blatnica - Záhrady 
• GL 181 - Ekosystém Blatnického potoka 
• GL 182 - Niva pri Blatničianke. 
Potenciálne najviac ovplyvnená plánovaným rozširovaním zastavaného územia v severozápadnej 
časti obce je práve GL 178 - Blatnická Terasa, ktorá sa nachádza najbližšie k rozširovaným 
plochám, ostatné genofondové lokality sa nachádzajú mimo tieto plochy.   
 

Osobitne chránené časti prírody a krajiny v zmysle § 2 písm. o) zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a existujúce, navrhované prvky ÚSES sú 
akceptované ako územia s ekostabilizačnou funkciou a navrhujú sa opatrenia - regulatívy, aby 
novými aktivitami nebola narušená ich ekostabilizačná funkcia a predmet ich ochrany.  

Závažné negatívne vplyvy ÚPN-O Blatnica na prvky ÚSES sa pri akceptovaní navrhovaných 
opatrení a regulatív nepredpokladajú. 

Ochranné lesy  
V k. ú. Blatnica sa nachádzajú ochranné lesy 5 795,30 ha.  

Ochranné lesy sú akceptované ako územia s osobitným režimom hospodárenia a navrhujú sa 
opatrenia – zásady (regulatívy), aby novými aktivitami nebol narušený ich účel, na ktorý boli 
vyhlásené. 
 
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská 

Na základe množstva archeologických nálezísk, evidovaných či už v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR (národné kultúrne pamiatky), alebo v centrálnej evidencii 
archeologických nálezísk na Slovensku, možno konštatovať, že obec Blatnica má výnimočne 
bohatý archeologický potenciál. 

Absencia podrobného archeologického prieskumu v katastri obce Blatnica ako aj známe 
početné polohy osídlené od praveku po stredovek v blízkom i vzdialenejšom okolí dovoľujú 
predpokladať, že v katastri obce Blatnica sa nachádzajú doteraz neznáme archeologické 
náleziská, ktoré by mohli byť narušené akoukoľvek stavebnou činnosťou. V prípade zistenia, 
resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za 
vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Žilina. Nález sa musí 
ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou 
odborne spôsobilou osobou. 

Územnoplánovacia dokumentácia obce vytvára predpoklady pre ochranu a zachovanie 
kultúrnohistorických hodnôt riešeného územia ako aj zachovanie kultúrneho dedičstva pre 
budúce generácie v rámci udržateľného rozvoja. 
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V záväznej časti strategického dokumentu v kapitole „B.5.1.2 Zásady zachovania kultúrnych 
a historických hodnôt a v prílohe č. 6“ sú definované regulatívy, opatrenia na kultúrne, historické 
pamiatky a archeologické náleziská. Za dodržania platnej legislatívy na úseku ochrany 
pamiatkového fondu a dodržania regulatívov v navrhovanom ÚPN-O Blatnica sa predpokladá 
priaznivý vplyv na kultúrnohistorické pamiatky, skvalitnenie okolitého prostredia a podmienok 
ich ochrany. 
 
Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality 

V dotknutom území sa nachádzajú paleontologické náleziská (jaskyňa Mažárna, jaskyňa 
Remová, jaskyňa Lóm a ďalšie) a významné geologické lokality (Ružový previs, Tlstá, 
Mažárna), no vzhľadom na to, že sa nachádzajú v značnej vzdialenosti od rozvojových území, 
nepredpokladáme samotnou realizáciou návrhov ÚPN-O Blatnica možný vplyv na predmetné 
lokality nachádzajúce sa v Národnom parku Veľká Fatra.   

 
Iné vplyvy 

Cestná doprava  

Komunikačnými osami riešeného územia sú cesta I. triedy I/65 (okrajovo) a cesty III. triedy 
III/2132 a III/2139:  
- cesta prvej triedy I/65 v trase Turčianske Teplice – Príbovce; Západný okraj k.ú. Blatnica,  
- cesta tretej triedy III/2139 (III/6547) v trase križovatka s I/65 Karlová – Blatnica;  
- cesta tretej triedy III/2132 (III/01894) v trase Folkušová – Blatnica – Mošovce.  
 
Vzhľadom k tomu, že tranzitná doprava využíva cestu prvej triedy I/65 Turčianske Teplice – 
Príbovce, ktorá prechádza vo vzdialenosti 1,8 km západným smerom od zastavaného územia 
obce, zvýšená intenzita dopravy na predmetnej ceste I/65 výrazne neovplyvní kvalitu života 
obyvateľov obce. Aj výhľadovo plánovaná R3 bude prechádzať ešte vo väčšej vzdialenosti ako 
súčasná cesta prvej triedy I/65 cca 2,2 km.  
S nárastom návštevnosti daného územia súvisí aj nárast intenzity dopravy v obci najmä na 
cestách III. triedy ako aj obslužných komunikáciách, čo priamo môže ovplyvniť kvalitu života 
obyvateľov obci – najmä so zvýšením prašnosti (zimné a jarné obdobie – posyp komunikácií), 
emisií výfukových plynov a hluku. Obec plánuje so zriadením  parkoviska pre potreby 
návštevníkov v lokalite ÚĽUV o kapacite cca 250 parkovacích miest (informácia starostu obce), 
čím by sa zmiernila negatívna situácia súvisiaca so zvýšením intenzity dopravy  hlavne počas 
letnej turistickej sezóny.     
V rámci výstavby bytového fondu sa počíta aj so záberom PPF pre potreby budovania nových 
obslužných komunikácií, ktorých šírkové parametre budú totožné s komunikáciami, na ktoré 
nadväzujú v ich predĺžení, poprípade budú vyhotovené v parametroch v zmysle platných STN 
(jednopruhová obojsmerná 1 x 3 m a dvojpruhová obojsmerná s jazdným pruhom 2 x 2,75 m). 

Pre potreby rozvoja cestnej siete: 
Pre výhľadové šírkové usporiadanie ciest I. a III. triedy rezervovať koridor v zmysle platných 
STN 73 6101 a STN 73 6110. 
Rešpektovať stanovisko NDS k plánovanej rýchlostnej ceste R3 Martin – Horná Štubňa. 
 
Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie  s 
platnými právnymi predpismi 

Z komplexného posúdenia riešenia návrhu Územného plánu obce vyplýva, že sa 
nepredpokladajú pri dôslednom uplatňovaní zásad rozvoja žiadne podstatné negatívne vplyvy na 
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životné prostredie a zdravie obyvateľov obce, ale naopak navrhovanými opatreniami a 
regulatívmi sa stanovujú podmienky pre zlepšenie, s pozitívnym vplyvom a ktoré sa stanú 
záväznými po ich schválení. V územnom pláne obce sa v návrhu riešenia určuje využitie 
potenciálu územia na zabezpečenie rozvoja vo všetkých jeho funkčných sférach s ohľadom na 
vytvorenie predpokladov hlavne pre rozvoj bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, športu, 
výroby, zelene a technickej vybavenosti, riešia environmentálne problémy (návrh splaškovej 
kanalizácie rozvojových lokalít, zásobovanie energiami, dopravné usporiadania a vylepšenia 
organizácie dopravy).  

 
Problémy  možného vplyvu ÚPN- O Blatnica – návrh riešenia (2018):  

 realizácia výstavby obytno-rekreačnej lokality Sebeslavce v priestore regionálneho 
biokoridoru  s predpokladom čiastočného obmedzenia funkcie biokoridoru (prechod 
vysokej zveri) ako i s možnosťou erózie pri stavebných prácach  v záujmovej lokalite, 

 rozširovanie a intenzifikácia využitia rekreačných zariadení môže zvyšovať tlak na 
vyhlásené chránené územia, chránené druhy bioty, genofondové lokality,  

 rozširovanie inváznych rastlín a možné ohrozenie biodiverzity šírením inváznych druhov 
rastlín najmä pozdĺž vodných tokov a dopravných komunikácií a na neobhospodarovaných 
a ruderalizovaných plochách, napr.: zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), pohánkovec 
japonský (Fallopia japonica) a iné, 

 ohrozovanie genofondových lokalít v poľnohospodárskej krajine zarastaním a zmenou 
vodného režimu,  

 zvyšovanie znečistenia ovzdušia z lokálnych zdrojov tepla na tuhé palivo,  
 negatívne vplyvy cestnej dopravy na obytné plochy - hluk, prašnosť, emisie výfukových 
plynov,  

 vznik nelegálnych skládok  odpadu.  
 
Opatrenia, regulatívy a zásady, ktoré sú uvedené v ÚPN- O Blatnica (návrh riešenia 2018),  

ako i navrhnuté opatrenia v správe o hodnotení, môžu zjemniť až eliminovať niektoré 
predpokladané vplyvy.  

Prehľad relevantných kľúčových právnych predpisov, ktoré boli zohľadnené pri hodnotení 
vplyvov, sú uvedené v odbornom posudku v Komplexnom posúdení očakávaných vplyvov 
z hľadiska ich významnosti a ich porovnania s platnými právnymi predpismi na str. 43-45. 

Komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia Blatnica pri 
zohľadnení rozvojových zámerov obce a investičnej činnosti v riešenom území navrhuje aktivity, 
ktoré nie sú v rozpore s právnymi predpismi v oblasti ochrany a racionálneho využívania 
životného prostredia. Riešenie Územného plánu obce Blatnica, v súlade so zadaním, vychádza 
z princípov udržateľného rozvoja. Vlastná realizácia jednotlivých aktivít musí byť postupne 
konkretizovaná v ďalších plánovacích postupoch a dokumentáciách. Činnosti, ktoré podliehajú 
posúdeniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môžu byť 
povolené príslušným orgánom len na základe odporúčania z ukončeného procesu posúdenia 
vplyvov na životné prostredie príslušným orgánom. Územnoplánovacia dokumentácia vytvára 
predpoklady pre rozvoj územia, ktoré smerujú k rozvoju obytnej zástavby, zariadení občianskej 
vybavenosti, rozvoj výrobno-obslužných zón. Územnoplánovacia dokumentácia sa dotkne 
všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Blatnica. Priame vplyvy na obyvateľstvo budú najmä 
v oblastiach, kde sa navrhujú nové aktivity, spojené až s realizáciou objektov podľa 
územnoplánovacej dokumentácie, v etape výstavby a následne počas prevádzky. Z hľadiska 
obyvateľstva komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania riešeného 
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územia možno hodnotiť, a to vzhľadom na rozšírenie ponuky bývania, občianskej vybavenosti, 
pracovných príležitostí a služieb. 

Strategický dokument ÚPN-O  je spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD. V 
zmysle § 11 ods. 5 písm. c); d) stavebného zákona je cieľom riešenia ÚPN-O okrem iného 
stanoviť aj: zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému 
ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene, zásady a regulatívy ochrany 
a využívania prírodných zdrojov a významných prvkov krajiny.  

 
 

V. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu  na navrhované chránené vtáčie 
územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených území (Natura 
2000) 

Na územie obce Blatnica zasahuje jedno chránené vtáčie územie (SKCHVU 033 Veľká Fatra) a 
dve územia európskeho významu (SKUEV 0238 Veľká Fatra, SKUEV 0382 Turiec a Blatnický 
potok). 

SKUEV0238 Veľká Fatra 
Zasahuje do katastrálnych území: Okres Banská Bystrica: Dolný Harmanec, Staré Hory, 
Turecká, Okres Dolný Kubín: Kraľovany, Okres Martin: Dulice, Folkušová, Belá, Blatnica, 
Turčianske Jaseno, Krpeľany, Necpaly, Nolčovo, Podhradie nad Váhom, Sklabinský Podzámok, 
Turčianska Štiavnička, Okres Ružomberok: Hubová, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, 
Ľubochňa, Ružomberok, Stankovany, Okres Turčianske Teplice: Mošovce, Rakša, s celkovou 
rozlohou 46 349,422 ha (zdroj: 
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0238). 
Vyhlasovací predpis: Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo dňa 14. júla 2004. 

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu:  
• Penovcové prameniská (7220), 
• Kosodrevina (4070), 
• Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160), 
• Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), 
• Vápnomilné bukové lesy (9150), 
• Spoločenstvá subalpínskych krovín (4080), 
• Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), 
• Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), 
• Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár (3140), 
• Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), 
• Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité 

stanovištia Orchideaceae); (6210), 
• Horské kosné lúky (6520), 
• Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos (3240), 
• Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), 
• Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), 
• Horské smrekové lesy (9410), 
• Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), 
• Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), 
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• Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do 
alpínskeho stupňa (6430), 

• Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), 
• Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), 
• Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), 
• Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), 
• Kyslomilné bukové lesy (9110), 
• Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), 
• Javorovo-bukové horské lesy (9140), 
• Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), 
• Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0). 

Druhy európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany: poniklec prostredný (Pulsatilla 
subslavica), črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), zvonček hrubokoreňový 
(Campanula serrata), cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense), poniklec slovenský (Pulsatilla 
slavica), klinček lesklý (Dianthus nitidus), grimaldia trojtyčinková (Mannia triandra), zvonovec 
ľaliolistý (Adenophora lilifolia), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), bystruška potočná 
(Carabus variolosus), Rhysodes sulcatus, roháč obyčajný (Lucanus cervus), ohniváčik veľký 
(Lycaena dispar), fúzač alpský (Rosalia alpina), kováčik fialový (Limoniscus violaceus), 
spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), pimprlík mokraďný (Vertigo angustior), 
fúzač karpatský (Pseudogaurotina excellens), kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok 
karpatský (Triturus montandoni), rys ostrovid (Lynx lynx), vydra riečna (Lutra lutra), medveď 
hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), hraboš tatranský (Microtus tatricus), netopier 
obyčajný (Myotis myotis), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier veľkouchý (Myotis 
bechsteini), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), podkovár malý (Rhinolophus 
hipposideros), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum) a netopier východný (Myotis 
blythii).  
 
SKUEV 0382 Turiec a Blatnický potok  
Zasahuje do katastrálnych území: Okres Martin: Bystrička, Ďanová, Benice, Blatnica, Kláštor 
pod Znievom, Košťany nad Turcom, Laskár, Martin, Príbovce, Rakovo, Socovce, Valentová, 
Okres Turčianske Teplice: Dolná Štubňa, Dubové, Dvorec nad Turcom, Abramová, Blažovce, 
Ivančiná, Jazernica, Kaľamenová, Sklené, Slovenské Pravno, Dolný Turček, Veľký Čepčín, s 
celkovou rozlohou 264,185 ha (zdroj: 
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0382). 
Vyhlasovací predpis: Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo dňa 14. júla 2004. 

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu:  
• Slatiny s vysokým obsahom báz (7230),  
• Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-

Batrachion (3260), 
• Penovcové prameniská (7220), 
• Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do 

alpínskeho stupňa (6430), 
• Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), 
• Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo 

ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), 
• Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a 

Bidentition p.p. (3270), 
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• Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité 
stanovištia Orchideaceae); (6210), 

• Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0). 

Druhy európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany: spriadač kostihojový (Callimorpha 
quadripunctaria), bystruška potočná (Carabus variolosus), korýtko riečne (Unio crassus), 
ohniváčik veľký (Lycaena dispar), klinovka hadia (Ophiogomphus cecilia), hlaváč bieloplutvý 
(Cottus gobio), kolok vretenovitý (Zingel streber), pĺž severný (Cobitis taenia), hlavátka 
podunajská (Hucho hucho), kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok hrebenatý (Triturus 
cristatus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier brvitý (Myotis emarginatus), podkovár 
malý (Rhinolophus hipposideros) a vydra riečna (Lutra lutra).  
 
SKCHVU 033 Veľká Fatra  
Chránené vtáčie územie Veľká Fatra bolo vyhlásené Vyhláškou MŽP SR č. 194/2010 Z. z. zo 
16.04.2010, účinnou od 15.05.2010. Zasahuje do okresov Martin, Turčianske Teplice, Banská 
Bystrica, Ružomberok a má výmeru 47 445 ha. 
Chránené vtáčie územie Veľká Fatra zasahuje do východnej časti riešeného územia obce 
Blatnica.  
 
Podľa § 1 ods. 1 Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Veľká Fatra (ďalej len „chránené vtáčie 
územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu 
a biotopov sťahovavých druhov vtákov: sokola sťahovavého, jariabka hôrneho, lelka lesného, 
ďatľa trojprstého, výra skalného, sovy dlhochvostej, bociana čierneho, včelára lesného, žlny 
sivej, žltochvosta lesného, muchára sivého, orla skalného, tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa, 
kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, muchárika 
bielokrkého a muchárika červenohrdlého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a 
rozmnožovania. 

Návrh riešenia nenavrhuje rozvojové plochy v priamom styku s lokalitami NATURA 2000 
v danom území. V prípade návrhov činností v blízkosti lokalít NATURA 2000 posúdenie, či 
navrhovaná činnosť môže mať nepriaznivý vplyv na tieto lokality, je plne v kompetencii 
príslušného orgánu, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny. Príslušný orgán pre 
posúdenie vplyvu navrhovaných činností, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na územia sústavy 
Natura 2000 v odôvodnenom prípade môže uplatniť aplikovanie § 28 Zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. 
 
VI. Závery 

1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie) 

Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie strategického 
dokumentu „Územný plán obce Blatnica“ podľa  ustanovení zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť prírodného 
prostredia, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie, chránené územia a zdravie 
obyvateľstva, z hľadiska ich pravdepodobnosti, kumulatívnych vplyvov, ich  rozsahu a trvania, 
so zameraním najmä na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej a 
lokálnej úrovni, úroveň spracovania oznámenia, stanovísk k oznámeniu, rozsah hodnotenia 
a časový harmonogram, úroveň spracovania správy o hodnotení, výsledku verejného 
prerokovania a konzultácií a za súčasného stavu poznania,  
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schválenie strategického dokumentu  „Územný plán obce Blatnica“ za dodržania odporúčaní na 
prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu uvedených v kapitole 
VI. „Závery“, časti 3 „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu 
strategického dokumentu“ a naplnenia požiadaviek na monitoring stanovených v časti 5 „Návrh 
monitoringu“ tohto záverečného stanoviska.   

2. Odporúčaný variant 

Strategický dokument ÚPN-O Blatnica je vypracovaný v jednom riešení (návrhu), ktorý je 
environmentálne prijateľný. Na základe záverov odborného posudku sa odporúča dopracovať 
strategický dokument do návrhu (čistopisu) „Územný plán obce Blatnica“ v predloženom 
návrhu, ktorý predstavuje vhodný, optimálny rozvojový dokument pre obec v dlhodobom 
horizonte, umožní primeraný rozvoj obce vo všetkých sférach rozvoja, ako aj z hľadiska 
koncepčného riešenia priestorového usporiadania a funkčného využitia, ochrany a tvorby 
životného prostredia a ekologickej stability územia, za predpokladu úpravy podľa časti VI. 
ZÁVERY, bodu č. 3 Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického 
dokumentu tohto záverečného stanoviska. 

3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu 

Na základe celkových výsledkov procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na 
životné prostredie, pripomienok a stanovísk vznesených počas procesu posudzovania, verejného 
prerokovania strategického dokumentu, odborného posudku a na základe správy o hodnotení 
strategického dokumentu sa odporúča do strategického dokumentu „Územný plán obce 
Blatnica“ zapracovať nasledovné odporúčania: 

• Návrh ÚPN-O Blatnica uvažuje s novými rozvojovými plochami HBV o.i. v blízkosti 
poľnohospodárskeho dvora PD Gader východným smerom od existujúcich bytových domov. 
Pri takto osadenom objekte  bývania je predpoklad dopadu sprievodných vplyvov z 
poľnohospodárskej výroby (chov hovädzieho dobytka) a nebude dodržané veterinárne 
ochranné pásmo, ktoré bolo v prípade HD Blatnica stanovené podľa VDJ na 329 m. Z tohto 
dôvodu sa odporúča koncepčne prehodnotiť tieto plochy tak, aby dopad 
poľnohospodárskeho areálu na funkciu bývania bol čo najmenší, z dôvodu možného 
ovplyvnenia obytného a životného prostredia činnosťami spojenými s prevádzkou PD 
Gader. 

• Zohľadniť a zdôrazniť skutočnosť, že časť katastra obce Blatnica je súčasťou chránených 
území podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V súčasnosti zastavaná 
časť obce nespadá do územia ochranného pásma ani do územia samotného NP.  

• Do výsledného návrhu ÚPN-O Blatnice (text) uviesť už ako existujúce nasledovné stavby: 
zberný dvor, multifunkčné ihrisko, ktoré je vybudované  na inom mieste, ako bolo 
uvažované v ÚPN-O (areál školy). 

• Vo výkrese 02 Komplexný návrh upraviť názov potoka – potok pritekajúci z Gaderskej 
doliny = Gaderský potok, potok pritekajúci z Blatnickej doliny = Blatnický potok. Potok  po 
sútoku vyššie uvedených tokov = Blatnický potok.  

• Zadefinovať ekofarmu s chovom hospodárskych zvierat  v súlade s  materiálom vydaným 
MPaV SR „Zásady chovu hospodárskych zvierat v intraviláne a extraviláne obcí SR“. 
Výpočtové ochranné pásmo na dobytčiu jednotku pre počty ustajnených zvierat v areáli 
EKO farmy s prípustným chovom VDJ predstavuje : 
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� Mladý hovädzí dobytok (počet  ks : 1,612 VDJ) = X m (od ustajnenia) 
� Ovce, kozy (počet ks : 10 VDJ) = X m ((od ustajnenia) 

Veterinárne ochranné pásmo (VOP) je spojnicou (spoločným priemetom) jednotlivých VOP 
a nesmie prekročiť vymedzenú plochu pre umiestnenie EKO farmy. 

Vyššie uvedené opatrenia, ktoré vyplývajú zo strategického dokumentu ÚPN-O Blatnica 
a správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu kapitola IV. „Navrhované opatrenia 
na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie 
a zdravie“, spracovateľka odborného posudku doporučila doplniť o požiadavky zo stanovísk 
ku správe o hodnotení strategického dokumentu. 

• Konečné znenie strategického dokumentu ÚPN-O Blatnica sa odporúča rozpracovať podľa 
návrhu riešenia a podstatne ho nemeniť od posudzovaného variantu. 

• Rešpektovať migračný biokoridor v lokalite Žingor, pri výstavbe malých rodinných fariem 
nevytvárať migračné bariéry a neoplocovať pozemky. 

• Využívanie podzemnej vody pri činnostiach navrhovaných v okolí PD Gader podmieniť 
hydrogeologickým posudkom z dôvodu možného ovplyvnenia hydrologického režimu, a 
tým aj predmetov ochrany ÚEV Turiec a Blatničianka. 

• V konečnom návrhu ÚPN-O Blatnica prehodnotiť vybudovanie rozhľadne (vyhliadky) a 
turistického chodníka na lokalite Plešovica z dôvodu negatívneho ovplyvnenia predmetov 
ochrany predmetných chránených území. 

• Realizáciu rozvojových aktivít v miestnej časti Autocamping sústreďovať do priestoru 
existujúceho areálu autocampingu. 

• V textovej časti konečného návrhu odstrániť spomínanú realizáciu protilavínových zábran 
na potencionálnych lavinóznych svahoch.  

• Záväzné regulatívy konečného návrhu ÚPN-O o odpadovom hospodárstve na území obce 
Blatnica doplniť o zákaz hromadenia odpadu (najmä biologického) v blízkosti trvalo 
obývaných objektov, penziónov a iných objektov stravovacích služieb z dôvodu výskytu 
medveďa hnedého.  

• Brehové porasty pozdĺž vodných tokov rešpektovať, nakoľko tieto sú významným 
prirodzeným stabilizačným prvkom toku a plnia vodohospodársku funkciu a aj funkciu 
ekologickú. 

• Pri realizácii stavebných zámerov, situovaných na poľnohospodárskej pôde, je potrebné 
riadiť sa zásadami ochrany poľnohospodárskej pôdy, ustanovenými v § 12 zákona č. 
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

• Návrh ÚPN-O Blatnica zosúladiť s aktualizovanou Stratégiou adaptácie na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy, schválenou uznesením Vlády SR č. 478/2018 dňa 17.10.2018. 

• Zabezpečiť dôslednú realizáciu posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni 
jednotlivých projektov v súlade so zákonom tak, aby bola dodržaná optimalizácia 
zvolených riešení a ich lokalizácie, výberu environmentálnych technológií, časovej 
a vecnej následnosti jednotlivých realizačných krokov, ako aj vyváženosť 
environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov realizovaných projektov.  
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• Rešpektovať ochranné pásma všetkých druhov a chránené územia v riešenom území. 

• Rešpektovať zákon č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 220/2004 Z. z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochrane 
poľnohospodárskej pôdy).  

• Rešpektovať Prílohu č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 o odvodoch 
za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy. V zmysle § 12 ods. 1 orgán 
ochrany poľnohospodárskej pôdy zabezpečí ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej 
pôdy v katastrálnom území podľa kódu BPEJ uvedenú v tomto osobitnom predpise.  
 

• Rešpektovať zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacie 
vyhlášky a zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a ďalšiu súvisiacu legislatívu. 

• Pri prípadnom výrube drevín mimo lesných pozemkov je potrebné postupovať podľa § 47 
zákona o ochrane prírody a krajiny. 

 
 
4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu 

Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 zákona o posudzovaní vplyvov v 
súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, na základe 
celkového výsledku procesu posudzovania vplyvov predmetného strategického dokumentu na 
životné prostredie, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, 
význam očakávaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, chránené územia 
a zdravie obyvateľstva z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, so zameraním najmä 
na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, 
úroveň spracovania oznámenia o strategickom dokumente, stanovísk k oznámeniu, určený 
rozsah hodnotenia, úroveň spracovania správy o hodnotení, samotného návrhu strategického 
dokumentu ÚPN-O Blatnica, po zohľadnení doručených stanovísk, výsledku verejného 
prerokovania a konzultácií, záverov odborného posudku a za súčasného stavu poznania. 

Pri hodnotení podkladov a vypracovaní tohto záverečného stanoviska sa postupovalo podľa 
ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov a pri odporúčaní návrhu strategického dokumentu sa 
brali do úvahy environmentálne, sociálne a hospodárske vplyvy na národnej, regionálnej a 
lokálnej úrovni, ako aj environmentálne vplyvy na zložky životného prostredia a vplyvy na 
zdravie. 

V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie sa nepreukázalo zhoršenie stavu 
životného prostredia v porovnaní so súčasným stavom. Previazanosťou urbánneho priestoru obce 
s okolitým prírodným priestorom, zachovaním prírodného prostredia, v ktorom sa obec 
nachádza, ako aj citlivé dopĺňanie rozvoja pri nevyhnutnom minimalizovaní dopadov vytvára 
vhodný spôsob ďalšieho rozvoja obce.  

K správe o hodnotení predmetného strategického dokumentu bolo doručených 10 stanovísk 
dotknutých subjektov, ktoré odporučili navrhovanú činnosť buď bez pripomienok alebo za 
dodržania pripomienok, ktoré boli premietnuté do kapitoly VI. „ZÁVERY, bode č. 3 - 
Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.  

Záverečné stanovisko je vypracované podľa výsledkov procesu posudzovania, zohľadňuje 
pripomienky a požiadavky uvedené v doručených stanoviskách k správe o hodnotení, odborného 
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posudku a verejného prerokovania súvisiaceho s posudzovaním podľa zákona NR SR č. 24/2006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

5. Návrh monitoringu 

Podľa § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obstarávateľ a 
rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného 
strategického dokumentu na životné prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci 
monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania.  

Podľa § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spočíva 
sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné 
prostredie v: 

a) systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,  
b) vyhodnocovaní jeho účinnosti,  
c) zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o 

hodnotení so skutočným stavom.  
Podľa § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak 
obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie 
posudzovaného podľa zákona o posudzovaní vplyvov sú horšie, ako sa predpokladalo v správe o 
hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie 
a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu. Na 
úrovni konkrétnych riešených činností a aktivít v riešenom území v zmysle schválenej 
územnoplánovacej dokumentácie bude legislatívne zabezpečené uplatnenie posudzovania 
vplyvov na životné prostredie pre jednotlivé činnosti a aktivity spadajúce pod činnosti 
hodnotenia vplyvov v zmysle zákona  NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo 
zabezpečuje uplatnenie konkrétneho cieleného návrhu monitorovania environmentálnych 
vplyvov vrátane vplyvov na zdravie. 

Podľa ustanovení § 30 ods. 4 stavebného zákona obec pravidelne, najmenej však raz za štyri 
roky, preskúma schválený územný plán, vyhodnotí jeho aktuálnosť a posúdi, či nie sú potrebné 
jeho zmeny, alebo doplnky, alebo či nevznikli také objektívne dané podmienky, ktoré vyvolajú 
potrebu obstarať aktualizáciu, prípadne nový územný plán.  

6. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do 
strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického 
dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického 
dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu schváleného strategického 
dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a informácia o opatreniach, o 
ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom 

Celkove je možné konštatovať, že environmentálne aspekty boli začlenené do strategického 
dokumentu v plnej miere a vyčerpávajúco zohľadnené aj v správe o hodnotení, ktorá je 
vypracovaná v zmysle prílohy č. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
dostatočne podrobne a objektívne zhodnotila súčasný stav životného prostredia, definovala 
jednotlivé okruhy z hľadiska životného prostredia, ako aj zhodnotila možné vplyvy strategického 
dokumentu na životné prostredie. Námietky verejnosti vznesené v rámci verejného prerokovania  
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boli spracovateľom strategického dokumentu a správy o hodnotení zodpovedané a vysvetlené 
priamo na verejnom prerokovaní. 
    Strategický dokument predstavuje riešenie, ktoré je modifikované v zastavanom území obce, 
resp. v rozvojových plochách v nadväznosti na zastavané územie obce, a to v riešení funkčného 
využitia plôch bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, CR, športu, výroby a dopravno-
technického riešenia obce aj mimo zastavaného územia. Bol vypracovaný v jednom riešení 
(návrh ÚPN-O). 

Navrhované opatrenia sú primerané požiadavkám pre zachovanie optimálnej úrovne kvality 
životného prostredia. 
    Návrh monitoringu, ktorý je uvedený v časti VI. „ZÁVERY, bode č. 5 Návrh monitoringu, 
vychádza zo súčasného stavu územia a jeho účelom je sledovanie jednotlivých zložiek ŽP 
 v súvislosti so špecifickým návrhom rozvojových aktivít v území.  

7. Informácia pre schvaľujúci orgán o dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov 
strategických dokumentov 

Dotknutá verejnosť podľa § 6a zákona SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je verejnosť, 
ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich 
schválením. Medzi dotknutú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí 
fyzická osoba (§ 6 ods. 2 písm. a) uvedeného zákona), právnická osoba (§ 6 ods. 2 písm. b) 
uvedeného zákona),  občianska iniciatíva (§ 6 ods. 2 písm. c) a § 6 ods. 3 uvedeného zákona). 

Podľa ustanovenia § 6a ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má 
dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov právo zúčastniť sa 
prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického 
dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2 
zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účasti na konzultáciách a verejnom 
prerokovaní strategického dokumentu. 

V rámci procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu „Územný plán obce 
Blatnica“ sa do predmetného procesu posudzovania prihlásila p. Oľga Prokopová, Landauova 
3146/22, Bratislava listom z 28.8.2020. Počas celého procesu posudzovania nezaujala žiadne 
písomné stanovisko a ani nevzniesla pripomienky. 
 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

1. Spracovatelia záverečného stanoviska 

Návrh záverečného stanoviska spracovala Ing. Beata Vaculčíková, oprávnená osoba v zmysle 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, určená OÚ Martin, OSŽP, 
listom č. OU-MT-OSZP-2021/001819-Va, za spracovateľa posudku pre strategický dokument 
„Územný plán obce Blatnica“. 
 
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súčinnosti s orgánom na 
ochranu zdravia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Martine. 
 

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, 
pečiatka 
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Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S.H. Vajanského 1,  
036 58 Martin  

   Ing. Miroslav Matula, vedúci odboru 
 

 
3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska 

    Martin, 23.09.2021 
 

 


