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Číslo spisu
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Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania
Výrok
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56
písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona, na základe oznámenia
o strategickom dokumente „ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY č. 4“, ktoré predložil
obstarávateľ Mesto Vrútky, Mestský úrad, Nám. S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO: 00647209 po ukončení
zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument „ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY č. 4“, uvedený
v predloženom oznámení,
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Uvedený dokument je preto možné schváliť v konaní podľa osobitných predpisov.
Odôvodnenie
Obstarávateľ, Mesto Vrútky, Mestský úrad, Nám. S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO: 00647209, predložil Okresnému
úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ MT, OSŽP“) podľa § 5 zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 13.04.2022 oznámenie o strategickom dokumente „ÚZEMNÝ PLÁN MESTA
VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY č. 4“. Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „ÚZEMNÝ PLÁN
MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY č. 4“ (ďalej len "ÚPN-M Zmeny a doplnky č.4"), ktorého hlavnými
cieľmi sú:
- zmena funkcie plochy občianskej vybavenosti v zastavanom území mesta na obytné územie s hromadnou bytovou
výstavbou a overenie navrhovanej zmeny územnoplánovacím postupom v súlade s platnou legislatívou,
- zmena regulatívov územného rozvoja na navrhovanú funkčnú plochu bývania tak, aby sa vytvorili predpoklady
pre trvalo udržateľný územný rozvoj a zároveň sa zabezpečil trvalý súlad všetkých činností v území.
Z uvedených dôvodov mesto Vrútky, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie, rozhodlo uznesením
Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach č.73/2021 dňa 15.12.2021 o aktualizácii ÚPN-M Zmenami a doplnkami č.4.
Z uvedených dôvodov sa rozhodlo mesto obstarať ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY
č. 4, ktorou rieši nasledovnú dielčiu časť k.ú. mesta:

Riešené územie ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA VRÚTKY, ZMIEN A DOPLNKOV č. 4 tvorí nasledovná lokalita:
Lokalita č. 4.1 - plocha na ul. 1. Čsl. brigády, UO 001
- zmeny a doplnky č.4 sú spracované pre 1 lokalitu v zastavanom území mesta, v urbanistickom okrsku 001, na
ul. 1. Čsl. brigády. V r. 2022 bola pre uvedenú lokalitu spracovaná architektonická štúdia "Bytové domy Vrútky rekonštrukcia a dostavba" (spracovateľ: Architekti.sk, Bratislava, 02/2022), ktorej výstup je zapracovaný v záväznej
časti ZaD č.4,
- v rámci lokality č. 4.1 ide o zmenu funkcie z občianskej vybavenosti (nefunkčný objekt ubytovne Fatranka) na
bývanie v hromadných formách zástavby (bytové domy) s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti priamo v
z. ú. mesta na ul. I. Čsl. brigády, v dotyku s existujúcim obytným územím Čajkovského štvrť.
Základná urbanistická koncepcia platného ÚPN-M sa Zmenami a doplnkami č.4 nemení. Posilňuje sa funkcia
bývania v bytových domoch v intenciách pôvodnej koncepcie. Zmeny a doplnky č.4 ÚPN-M ako územnoplánovací
dokument nemajú priamy vplyv na životné prostredie. Nepriamym vplyvom pri rozvoji mesta podľa návrhu
územnoplánovacej dokumentácie je zmena priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a nároky na
novú dopravnú a technickú infraštruktúru. Tieto vplyvy súvisia s rozvojom mesta a samotný strategický dokument
stanovuje limity a regulatívy na elimináciu nepriaznivých vplyvov, čím prispieva ku skvalitneniu životného
prostredia. Strategický dokument vytvára podmienky pre bezkolízny a harmonický rozvoj mesta bez negatívnych
vplyvov na zdravotný stav obyvateľstva.
Uvažované variantné riešenia: V súlade s ustanoveniami stavebného zákona je návrh ZaD č.4 ÚPN-M
jednovariantný.
Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods.2 písm. b) zákona podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré
OÚ MT, OSŽP vykonal podľa § 7 zákona.
V rámci zisťovacieho konania OÚ MT, OSŽP rozoslal oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona
na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutým obciam.
V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu tieto subjekty nasledovné
písomné stanoviská, ktoré predkladáme v skrátenej forme:
Dopravný úrad, Bratislava, list č. 10495/2022/ROP-005/19068 zo dňa 26.04.2022:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine, list č. ORHZ-MT-2022/000243 zo dňa 26.04.2022:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, list č. SEMaI-EL13/2-7-52/2022 zo dňa
29.04.2022:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Bratislava, list č. 23746/2022 zo dňa 25.04.2022:
1. V katastrálnom území mesta Vrútky (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
- výhradné ložisko „Vrútky – Dubná Skala – stavebný kameň (483)“; s určeným dobývacím priestorom (DP) a
chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) pre EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca,
- výhradné ložisko „Vrútky – Lipovec, štrkopiesky a piesky (637)“; s určeným dobývacím priestorom a chráneným
ložiskovým územím pre BRA-VUR, a. s., Vrútky,
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Vrútky – Dubná Skala – stavebný kameň (4322)“; ktoré využíva EUROVIA
– Kameňolomy, s.r.o., Košice – Barca,
- ložisko nevyhradeného nerastu „Vrútky – Lipovec, štrkopiesky a piesky (4519)“; ktoré využíva BRA-VUR, a. s.,
Vrútky.
Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej
dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných
výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva
a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.
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Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana
výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského
zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.
Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame aj územia v blízkosti chránených ložiskových
území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami. Ložisko
nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.
2. V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo
žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o)
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
3. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo
odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
4. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované
environmentálne záťaže:
Pravdepodobná environmentálna záťaž
1.
Názov EZ: MT (005) / Vrútky – ČS PHM Slovnaft (bývalá)
Názov lokality: ČS PHM Slovnaft (bývalá)
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K < 35)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Potvrdená environmentálna záťaž
1.
Názov EZ: MT (1850) / Vrútky – Rušňové depo, Cargo a. s.
Názov lokality: Rušňové depo, Cargo a. s.
Druh činnosti: železničné depo a stanica
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho
využitia územia.
5. V predmetnom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt dvoch potenciálnych zosuvov a
stabilizovaného zosuvu. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotené
územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne
zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50
000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006, list 26 – 33 Martin), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie
o zaregistrovaných svahových deformáciách http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a http://apl.geology.sk/atlassd/.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné
účely.
6. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape.
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
7. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geo-logy.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
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Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:
a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného vy-užitia územia s výskytom
potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
b) prítomnosť environmentálnej záťaže MT (1850) / Vrútky – Rušňové depo, Cargo a. s. s vysokou prioritou riešenia
(hodnota K ≥ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží).
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže s vysokou prioritou
riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.
c) 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 Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a
obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
OÚ Martin, OSŽP, štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-MT-OSZP-2022/007415-No zo dňa 26.04.2022:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
OÚ Martin, OSŽP, štátna vodná správa, list č. OU-MT-OSZP-2022/007356-Hš zo dňa 04.05.2022:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní za dodržania podmienok zo
stanoviska:
- riešená lokalita bude zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu a splaškové odpadové vody z uvedenej
lokality budú odvedené verejnou kanalizáciou na ČOV vo Vrútkach,
- vody z povrchového odtoku v riešenej lokalite budú prednostne odvedené do vsaku, v prípade potreby prečistené
na čistiacich zariadeniach,
- rešpektovať vyjadrenie správcu povodia a rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z mapy povodňového ohrozenia
a rizika,
- riadiť sa platnou legislatívou na úseku ochrany pred povodňami (inundačné územia ...),
- dodržať ochranné pásma vodných stavieb v dotknutom území,
- k PD pre územné rozhodnutie, súvisiacej s rozvojom bývania (nová lokalita HBV) alebo občianskej vybavenosti,
doložiť vyhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na vodný režim na základe analýzy vodohospodárskych pomerov
územia, v prípade predpokladaného vplyvu na hydrogeologické a vodohospodárske pomery v území navrhnúť
účinné opatrenia. Upozorňujeme, že v území riešenom v „Územnom pláne mesta Vrútky – Zmeny a doplnky č. 4“ sa
nachádzajú vodné stavby využívajúce podzemné vody, ktoré môžu byť výstavbou nového „Bytového domu Vrútky
- rekonštrukcia a dostavba“ výrazne ovplyvnené,
- v zmysle § 15 ods.8 vodného zákona žiadame pri spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie vychádzať z
Vodného plánu Slovenska.
OÚ Martin, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OU-MT-OSZP-2022/007445-La zo dňa
27.04.2022:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
OÚ Martin, Odbor krízového riadenia, list. č. OU-MT-OKR-2022/0481-021 zo dňa 25.04.2022:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
OÚ Martin, Odbor CDaPK, list č. OU-MT-OCDPK-2022/007888 zo dňa 04.05.2022:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní za rešpektovania
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení neskorších
predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
nadradenej územnoplánovacej dokumentácie – ÚPD VÚC Žilinského kraja vrátane jeho zmien a doplnkov,
dodržania stanoviska Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja. Všetky požiadavky žiadame rešpektovať v
plnom rozsahu a následne zapracovať do návrhu Územného plánu mesta Vrútky.
Slovenská správa ciest, Bratislava, list č. SSC/9477/2022/2320/14194 zo dňa 26.04.2022:
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Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní za dodržania podmienok zo
stanoviska č. SSC/9477/2022/2320/12706 zo dňa 11.04.2022.
RÚVZ Martin, list č. HŽP 2022/01472 zo dňa 26.04.2022:
1. V súvislosti s navrhovanou občianskou vybavenosťou neuvažovať s prevádzkami/službami, ktoré môžu svojou
činnosťou negatívne ovplyvňovať/narúšať pohodu a kvalitu bývania v navrhovaných, príp. existujúcich okolitých
bytových jednotkách faktormi ako je napr. hluk, vrátane hluku z dopravy, zásobovania; vibrácie, pachové zložky (zo
zariadení spoločného stravovania, výrobných prevádzok,....).
2. Zabezpečiť v navrhovaných, ako aj v dotknutých existujúcich bytových jednotkách, dodržanie požiadaviek
vyplývajúcich z legislatívnych úprav platných na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia tak, aby
boli splnené všetky nadväznosti, podmienky súvisiace so zdravým a zdravie podporujúcim životným a obytným
prostredím podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., jeho vykonávacích predpisov a ďalšej súvisiacej legislatívy
v oblasti verejného zdravotníctva (najmä vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí v platnom znení) a to najmä v súvislosti s navrhovanými podzemnými garážami, samotným
umiestnením objektu HBV v blízkosti frekventovanej pozemnej komunikácie s hromadnou dopravou.
Vyššie uvedené je potrebné zdokladovať v ďalšom stupni spracovania PD hlukovou, príp. vibračnou štúdiou
(predikciou hlukovej/vibračnej záťaže navrhovaného a dotknutého obytného územia).
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 (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z..) a súvisiacich vykonávacích predpisov - platnej legislatívy v oblasti ochrany,
podpory a rozvoja verejného zdravia a verejného zdravotníctva.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, list č. OU-ZA-OVBP1-2022/024310-002 zo dňa 02.05.2022:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní za dodržania podmienok zo
stanoviska:
1. Požadujeme v celom procese obstarávania návrhu predmetnej územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) dodržiavať
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
Vyhlášku MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a pri
spracovaní ÚPD postupovať podľa metodických usmernení ministerstva - MDV SR.
2. Predmetný Návrh ZaD č.4 ÚPN-M Vrútky mení funkciu občianskej vybavenosti na funkciu bývanie-hromadné
formy, ktorá pri rozvoji mesta bude mať vplyv a nároky na novú dopravnú a technickú infraštruktúru, ide
o plochu v juhovýchodnej časti zastavaného územia Mesta Vrútky. Strategický dokument stanovuje limity a
reguláciu na elimináciu nepriaznivých vplyvov s cieľom skvalitnenia životného prostredia. Náš úrad vydal
k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii stanovisko podľa § 22 stavebného zákona pod č. OU-ZAOVBP1-2022/020548KRJ zo dňa 12.04.2022 s viacerými pripomienkami.
3. Upozorňujeme, že orgán územného plánovania (Mesto Vrútky) musí zabezpečovať obstarávanie ÚPD
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (OSO) podľa § 2a stavebného zákona - zastupujúcej OSO Ing. arch. Eve
Zaťkovej skončila platnosť preukazu o odbornej spôsobilosti dňa 23.04.2022 a inú OSO mesto doposiaľ nenahlásilo
od tohto dátumu. Celý proces obstarávania predmetnej ÚPD musí byť zabezpečený počas celej doby OSO s platným
preukazom. Nutné doriešiť v súlade so stavebným zákonom.
OÚ MT, OSŽP k upozorneniu Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky bodu 3 uvádza, že mu
bol dňa 05.05.2022 predložený platný preukaz o odbornej spôsobilosti Ing. arch. Evy Zaťkovej vydaný 20.04.2022.
Útvar hlavného architekta mesta Martin, list č. ÚHAM/686/2022-Gáb/115 zo dňa 04.05.2022:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
V písomných stanoviskách doručených na OÚ MT, OSŽP dotknutými obcami, ktoré zabezpečili zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente, neboli v stanovenom termíne zaslané pripomienky dotknutých obcí, ktoré
by požadovali posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona. Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania
k oznámeniu nevyjadrila.
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Záver
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie
strategického dokumentu z hľadiska povahy, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany
poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva, úrovne spracovania strategického dokumentu a kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 k
zákonu. Prihliadal pri tom na stanoviská k oznámeniu od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Dotknuté orgány štátnej správy a organizácie, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania, nepožadovali
ďalšie posudzovanie, resp. vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického dokumentu na úrovni zisťovacieho
konania.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa uvádza v strategickom
dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s
vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne podmienky a požiadavky,
ktoré sú uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia a je potrebné ich zohľadniť v procese schvaľovania dokumentu
„ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY č. 4“ podľa osobitných predpisov.
OÚ MT, OSŽP na základe uvedených skutočností, informácií obsiahnutých v oznámení o strategickom dokumente
a v doručených stanoviskách rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie: „ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY č. 4“ je dokument s miestnym
dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto
rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.
Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10116

Doručuje sa
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku, Pribinova 2, 812 72
Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava, Slovenská republika
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie , 010 01 Žilina, Slovenská republika
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, Viliama Žingora , 036 01 Martin, Slovenská
republika
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Martine, Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 2, 036 48 Martin,
Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin, Kuzmányho , 036 80 Martin, Slovenská republika
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Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, Slovenská republika
Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, Oddelenie územného plánovania, Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina, Slovenská
republika
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD MARTIN, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Nám. S.H.Vajanského
1, 036 58 Martin, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD MARTIN, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Nám.
S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD MARTIN, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin,
Slovenská republika

7/7

