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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
 

1.1.   HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA 
 

 Základným cieľom územnoplánovacej dokumentácie obce je podľa ustanovenia § 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej stavebný zákon) sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a 
funkčné využitie územia, určiť jeho zásady, navrhnúť vecnú a časovú koordináciu činnosti 
ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, 
územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné 
plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným 
zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a 
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre 
zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. 
 
 Za všeobecný a hlavný dôvod obstarania územnoplánovacej dokumentácie sa 
považuje potreba vytvorenia kompaktnej zástavby sídla Štiavnik pri zachovaní vlastného 
(miestneho) charakteru vyplývajúceho z prírodných daností daného osídlenia.  
Hlavnými cieľmi rozvoja obce je ekonomická prosperita v rámci okresu a Slovenska. 
Všestranné zvyšovanie kvality života obyvateľov, dobudovanie dopravnej a technickej 
infraštruktúry, ochrana prírodného prostredia a zosúladenie samosprávy so zámermi 
regionálneho a celoštátneho významu. 
 Spracovanie územného plánu obce prispeje k vytvoreniu čo najlepších predpokladov 
života v obci, zamedzí živelný rozvoj obce a usmerní ho tak, aby boli vytvorené optimálne 
podmienky pre súčasný a budúci život v obci. 
 Hlavným riešiteľom územného plánu obce Štiavnik je Ing. arch Viliam Leszay – 
autorizovaný architekt (1177 AA) v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia 
Žilina. 
 
 
1.2.   VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO  ÚZEMNÉHO PLÁNU 
 

 V súčasnosti obec Štiavnik nemá platnú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá by 
usmerňovala rozvoj obce. V roku 1967 bol projektovou kanceláriou Stavoprojekt  Žilina 
spracovaný ÚPN - SÚ pre obec Štiavnik, ktorý vzhľadom na zmeny v spoločenskom dianí 
stratil platnosť. 
  
 
1.3.   ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM 
 

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s metodickým usmernením 
„Obstarávania a spracovania územného plánu obce“. Prieskumy a rozbory boli spracované  
v júli 1990 a doplňujúce prieskumy a rozbory v marci 1993. V roku 2003 bolo Obcou Štiavnik 
spracované   „Zadanie pre spracovanie ÚPN – O“, ktorého prerokovanie bolo oznámené 
verejnou vyhláškou a súčasne bolo sprístupnené k nahliadnutiu na dobu 30 dní. Schválené 
bolo Obecným zastupiteľstvom obce v júni 2004 č. unesenia 10/2004. Návrh riešenia je 
v súlade so zadaním a so súborným stanoviskom ku konceptu riešenia ÚPN – O Štaivnik 
a pokynmi obstarávateľa (august 2007).  
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Návrh riešenia Územného plánu obce Štiavnik, predstavuje IV. etapu prác v rámci 
procesu prípravy územnoplánovacej dokumentácie obce. Návrh riešenia je vypracovaný v 
súlade s § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii.  
Vychádza z Nariadenia vlády SR č. 223/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja a v zmysle VZN 6/2005 zo dňa 
27.4.2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku 
Žilinského kraja - Zmeny a doplnky. 
 
 
Východiskové podklady 
 
Pre riešenie územnoplánovacej dokumentácie obce Štiavnik boli použité nasledovné 
podklady: 

- ÚPN – VÚC Žilinského kraja (1998) a jeho zmien a doplnkov (2005) 
- R ÚSES okresu Žilina (1993) 
- P+R (1993) 
- Zadanie pre spracovanie ÚPN-O (2003) 
- Koncept riešenia ÚPN – O (2007) 
- Program odpadového hospodárstva okresu Bytča (1997) 
- Socio-ekonomická štúdia Štiavnik – Veľké Karlovice (2006) 
- Štúdia rozvoja turizmu Štiavnik – Veľké Karlovice (2006) 
- polohopisné a výškopisné zameranie obce 
- mapy BPEJ 
- terénne prieskumy. 
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2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 
 
 
2.1.  VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA  A JEHO GEOGRAFICKÝ    
         POPIS 
 

Riešené územie obce Štiavnik je v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov a súvisiacich vyhlášok vymedzené hranicami katastrálneho územia. Rozprestiera 
sa na ploche 5575 ha. Nadmorská výška obce je od 345 až do 1071 m n.m. Stred sídla 
Štiavnik má nadmorskú výšku 345 m n.m. 

Administratívne spadá do okresu Bytča vo vzdialenosti 12 kilometrov severozápadne 
od okresného mesta, v Žilinskom kraji na pravej strane Váhu. Obec sa nachádza na 
strednom Považí v údolí potoka Štiavnik v pohorí Javorníkov. Kataster obce má pretiahnutý 
tvar v smere JV-SZ. Vlastné sídlo Štiavnik leží v južnej časti katastra,  intravilán sa vyvinul 
popri potoku Štiavnik a ceste III/50751, časť obce má kopaničiarske osídlenie. Južné okolie 
sídla tvorí poľnohospodársky využívané územie, v severnej časti sa nachádzajú lesy. 
Severná časť riešeného územia leží v CHKO Kysuce. Územím preteká potok Štiavnik, 
s pravostranným prítokom Malinský potok a ľavostranný prítok Široký potok. Celé územie 
leží v chránenej vodohospodárskej oblasti CHVO Beskydy a Javorníky.  

Územie patrí do miernej teplej klimatickej oblasti s okrskami: mierne teplý, vlhký, 
vrchovinový, s teplotou v januári pod –4°C až -6°C, v júli 16°C až 17°C, priemerné ročné 
zrážky 800-900 mm a druhý typ mierne chladný s teplotou v januári pod –5°C až -6,5°C, v júli 
13,5°C až 16°C, priemerné ročné zrážky 800-1100 mm.  

Hranicu katastrálneho územia tvoria hranice katastrálnych území Petrovice, Setechov, 
Pšurnovice, Malá Bytča, Hvozdnica, Brvnište, Papradno a Makov. Západná hranica 
katastrálneho územia je zároveň aj hranicou kraja a severná hranica je súčasne hranicou 
okresu.  
 
Geografická poloha  
V zmysle členenia na geomorfologické jednotky patrí vlastné záujmové územie do: 
sústavy: Alpsko-himalájskej 
     podsústavy: Karpaty 
             provincie: Západné Karpaty 
                    subprovincie: Vonkajšie Západne Karpaty      
                            oblasti: Slovensko – moravské Karpaty        
                                    celku:  Javorníky  
                                          podcelku: Vysoké Javorníky 
 
 
 
2.2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ   
       ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU 
 

Pri riešení územného plánu obce sa vychádzalo z princípov nadradenej kategórie 
územnoplánovacej dokumentácie, ktorú predstavuje územný plán Veľkého územného celku 
ÚPN-VÚC Žilinského kraja, ktorý bol schválený vládou SR uznesením č. 223/1998 zo dňa 
26.5.1998 a aktualizovaný Z+D ÚPN VÚC Žilinského kraja vyhlásenou VZN ŽK č. 6 dňa 
27.4.2005. 

V návrhu riešenia sú zohľadnené požiadavky zadania pre spracovanie ÚPN – obce 
Štiavnik, konceptu riešenia ÚPN – O Štiavnik, ako aj požiadavky vyplývajúce z riešenia ÚPN 
– VÚC týkajúce sa najmä rozvoja prirodzených predpokladov sídla, ktoré predovšetkým 
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predstavujú vidiecky a kopaničiarsky  charakter osídlenia, vytvorenie nových vhodných 
podmienok pre rozvoj územia a pre zabezpečenie kvality životného prostredia v území. 

 
Hlavným cieľom spracovania a  schválenia ÚPN – obce Štiavnik je vytvoriť aktuálny 

funkčný legislatívny nástroj pre budúce formovanie a územný rozvoj obce, pretože platná 
dokumentácia ÚPD  v súčasnosti už nevyhovuje potrebám obce a občanov. 

V zmysle nariadenia Vlády SR č. 223/1998 zo dňa 26.5.1998, ktorým bola vyhlásená 
záväzná časť územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja a záväznou časťou 
Z+D ÚPN VÚC Žilinského kraja vyhlásenou VZN ŽK č. 6 dňa 27.4.2005 sú v návrhu ÚPN – 
obce Štiavnik zohľadnené najmä tieto záväzné časti (záväzné regulatívy funkčného a 
priestorového usporiadania): 
 
I. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA 

 
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 

1.1. vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj Žilinského kraja v oblastiach osídlenia,         
ekonomickej, sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného 
prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, 

1.2. vychádzať pri územnom rozvoji Žilinského kraja z rovnocenného zhodnotenia 
vzťahov vnútroregionálnych a nadregionálnych, pri zdôraznení územnej polohy 
kraja, ktorý hraničí s Českou republikou a Poľskou republikou a jeho špecifických 
podmienok spočívajúcich vo veľmi vysokom plošnom podiele chránených území 
v kraji (najvyššom v celej SR), 

1.6. podporovať rozvoj sídelných centier Žilinského kraja, ktoré tvoria základné terciálne 
centrá osídlenia, rozvojové centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít 
ako aj pre priliehajúce zázemie, tak aj pre príslušný regionálny celok, a to 
hierarchickým systémom pozostávajúcim z nasledovných skupín centier: 
1.6.7. podporovať rozvoj centier osídlenia šiestej skupiny, ktoré majú funkciu           

lokálnych centier s plnením niektorých subregionálnych funkcií. 
V jednotlivých okresoch Žilinského kraja sú to: 

  a) v okrese Bytča: Štiavnik, Veľké Rovné, 
1.17.napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom 

a vidiekom na základe nového partnerstva založeného na vyššej integrácii 
funkčných  vzťahov mesta a vidieka nasledovnými opatreniami: 

1.17.2. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných 
životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny 
ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry, 

1.17.3. zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho 
osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko – 
priestorové prostredie, 

1.20. rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných 
štruktúr, a to najmä lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických 
nálezov, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, areálov historickej zelene 
a národných kultúrnych pamiatok, lokalít tvoriacich charakteristické panorámy 
chránených území, národnú sústavu chránených území v príslušnej kategórii 
a stupni ochrany a medzinárodne chránených území (ramsarské lokality, lokality 
NATURA). 

 
2.   V oblasti sociálnej infraštruktúry 

2.6.   podporovať rovnocenný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškolovacích                       
zariadení na území kraja, 

2.14. zachovať územné predpoklady pre prevádzku a činnosť existujúcej siete a rozvoj 
nových kultúrnych zariadení v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej 
infraštruktúry a kultúrnych služieb obyvateľstvu. 
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3.    V oblasti rozvoja rekreácie, turistiky, cestovného ruchu a kúpeľníctva 
3.1. vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny funkčno-priestorový subsystém 

turistiky a rekreácie v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja, ktorý 
zabezpečí každodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov kraja, hlavne z miest 
a ktorý vytvorí optimálnu ponuku pre domácu a zahraničnú turistiku, prednostne 
kúpeľnú, poznávaciu, športovú a relaxačnú 

3.4. preferovať kvalitatívny rozvoj a vysokoštandardnú vybavenosť pre horský 
turizmus, klimatickú liečbu a vrcholové športy na území Tatranského národného 
parku, Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Malá Fatra a Národného 
parku Veľká Fatra, v kapacitách stanovených podľa schválených územných 
plánov obcí a podľa zákona č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie; v chránených krajinných oblastiach Kysuce, Strážovské vrchy 
a Horná Orava podporovať aj kvantitatívny rozvoj budovania vybavenosti pre 
turistiku v mestách a vidieckych sídlach. 

 
4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany 

pôdneho fondu, ochrany prírody a krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva 
4.1. rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný 

význam v kategóriách: 
4.1.3. regionálneho významu podľa schváleného územného plánu 

4.3. dodržiavať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky 
územného systému ekologickej stability  podmienky  
4.3.2. pre lesné ekosystémy vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane 

lesov  v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia, 
4.3.3. pre poľnohospodárske ekosystémy vyplývajúce z osobitných predpisov 

o ochrane  poľnohospodárskeho fondu v kategóriách podporujúce 
a zabezpečujúce ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty), 

4.6. stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les 
– bezlesie, 

4.7. podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí, s cieľom 
zachovania krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou, 

4.9. zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene, 
4.10. prispôsobiť  trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete 

tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť 
 
6.   V oblasti vodného hospodárstva  

6.1. rešpektovať z hľadiska ochrany vôd  
6.1.1. ochranné pásma vodárenských zdrojov 
6.1.1.1. povodia vodárenských tokov .....,Štiavnik 

6.4. podporovať rozvoj skupinových vodovodov pre zásobovanie obyvateľov  
a uvažovaný územný rozvoj zabezpečením výstavby týchto stavieb: 
6.4.4. SKV NB-CA-ZA, vetva Svederník – Bytča s napojením obcí Veľké 

Rovné, Kotešová, Kolárovice, Petrovice, Štiavnik, 
6.5. podporovať rozvoj miestnych vodovodov v obciach a ich miestnych častiach 

s nedostatočným zásobovaním pitnou vodou, mimo dosahu SKV, 
6.6. postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácii s čistiarňami 

odpadových vôd za rozvojom verejných vodovodov výstavbou ČOV 
v rozhodujúcich zdrojoch znečistenia, výstavbou skupinových kanalizácií s ČOV 
s prioritným riešením v obciach ležiacich v OP vodárenských zdrojov, OP 
prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, 
CHVO a povodí vodárenských tokov, 

6.7. prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb: 
6.7.2. z hľadiska ochrany vôd: 

_______________________________________________________________________________________
SAŹP – CMŽP  Žilina                           

9



Územný plán obce Štiavnik  
_________________________________________________________________________________________ 

a) napojenie obcí Veľké Rovné, Kotešová, Kolárovice, Štiavnik 
a Hvozdnica a miestnej časti Bytča – Pšurnovice na ČOV Bytča, 
obce sa nachádzajú v CHVO Beskydy a Javorníky.  

 
7.   V oblasti nadradenej energetickej infraštruktúry 

7.7. podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich a 
navrhovaných plynovodov a plynárenských zariadení, 

7.12. vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a 
druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej 
energetike. 

 
8.    V oblasti odpadového hospodárstva 

8.2. sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho 
územného systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú 
zložky životného prostredia. 

 
10.  V oblasti telekomunikácií 

10.1. zabezpečiť realizáciu hlavných a strategických cieľov stanovených 
v Telekomunikačných projektoch. 

 
 
II.    VREJNOPROSPEŠNÉ  STAVBY 
 
       Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov sú tieto: 
 
3.    Technická infraštruktúra 
        3.1.    vodohospodárske stavby  
              3.1.2.    skupinové vodovody pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a s nimi  

        súvisiace stavby 
                                d) SKV NB – ČA – ŽA, vetva Svederník – Bytča s napojením obcí Veľké  

 Rovné, Kotešová, Kolárovice, Petrovice, Štiavnik 
3.1.3. kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby: 

3.1.3.2. stavby z hľadiska vôd, vodných zdrojov, prírodných liečivých 
zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd: 
a) napojenie obcí Veľké Rovné, Kotešová, Kolárovice, 

Štiavnik a Hvozdnica a miestnej časti Bytča – Pšurnovice 
na ČOV Bytča, 

3.2. energetické stavby 
3.2.6. stavby súvisiace s plynofikáciou v okresoch Žilinského kraja. 
 
 

 
2.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ   
       ROZVOJOVÉ  PREDPOKLADY OBCE 
 
 
2.3.1. Demografia   
 
        Pri sčítaní ľudu, domov a bytov (k 26.05.2001) bývalo v obci Štiavnik 4 083 obyvateľov, 
pričom skladba obyvateľstva podľa pohlavia bola takmer vyvážená, tj. 2043 mužov a 2040 
žien. Hustota osídlenia 73,3 obyv. na km2 je značne pod krajským priemerom (101,9 
obyv./km2 ). 
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Základné údaje o sídle (k 26.5.2001): 
Prvá písomná zmienka 1439 Počet domov 1188 
Počet obyvateľov 4083 Počet bytov  1296 
Hustota (obyv./km2 73,3 Obložnosť 3,15 

Zdroj: KSŠU SR  Žilina 
 
Vývojové trendy 
 Pri sledovaní vývoja počtu obyvateľov od r. 1991 pozorujeme mierny nárast počtu 
obyvateľstva. Od r. 1961 do r. 1980 došlo v obci Štiavnik k poklesu počtu obyvateľov o 101, 
(o 2,37%) a od r. 1980 do r. 1991 k ďalšiemu poklesu o 225 osôb (o 5,42%). V poslednom 
desaťročí  však počet obyvateľov stúpa – od r. 1991 do r. 2002 o 169 osôb, t.j. o 4,1%. 
  
Vývoj  poč tu  obyvateľov v obci  Št iavnik v období  1996-2005:  
Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Počet  
obyv.  

3964 3989 4015 4009 4086 4083 4097 4087 4097 4073 

Zdroj: KSŠU SR  Žilina 
 
 Sledovaním vývoja pohybu obyvateľstva v obci Štiavnik sme dospeli k tomu, že obec 
profituje z pomerne vysokého prirodzeného prírastku, a to zásluhou vyššej natality. Koncom 
90. rokov však dochádza k znižovaniu pôrodnosti a v dôsledku vysokej úmrtnosti v r. 1999 i 
2001 bol zaznamenaný len minimálny prirodzený prírastok – 0,25, resp. 2,21‰.  
 Oproti určitému rastu obyvateľstva prirodzenou menou vykazuje obec Štiavnik 
v poslednom období záporné migračné saldo (s výnimkou r. 2000), ktoré sa negatívne 
odráža na celkovom prírastku obyvateľstva. V spomínaných rokoch 1999 a 2001 nedokázal 
nízky prirodzený prírastok kompenzovať úbytok obyvateľstva sťahovaním, čo sa prejavilo 
v celkovom úbytku obyvateľstva. 
 
Pohyb obyvateľstva v obci Štiavnik (v ‰): 
Rok Natalita Mortalita Prirodz. prír. Migračné saldo Celkový pohyb 

obyv. 
1998 17,81 9,28 8,53 -2 ,01 6,52 
1999 12,75 12,50 0,25 -1 ,75 -1 ,50 
2000 14,66 8,45 6,21 0,75 6,96 
2001 13,23 11,03 2,21 -2,94 -0,74 
2002 13,21 7,59 5,63 -2,20 3,43 
2003 12,97 15,17 -2,20 -0,24 -2,44 
2004 11,23 9,28 1,95 0,49 2,44 
2005 9,08 9,33 -0,25 -5,64 -5,89 

Zdroj: KSŠU SR  Žilina 
 
 
Veková štruktúra 

Veková štruktúra obyvateľstva obce Štiavnik je zatiaľ priaznivá z hľadiska budúcej 
reprodukcie obyvateľstva, ako aj z hľadiska podmienok pre tvorbu zdrojov pracovných síl. Vo 
vývoji vekovej skladby pozorujeme síce v posledných desaťročiach určitý pokles detskej 
zložky v prospech kategórie produktívneho veku, avšak veková pyramída obce Štiavnik 
predstavuje stále progresívny typ.  
  Od r. 1996 do r. 2001 došlo v obci Štiavnik k určitému zvýšeniu priemerného veku 
z 32,58 rokov na 33,37 rokov (muži – 32,13 a ženy – 34,60 rokov), ktorý je však podstatne 
nižší ako krajský (35,28 rokov) i celoslovenský priemer (36,17 rokov). 
 
 V súčasnosti žije v obci progresívny typ populácie, schopný zatiaľ narastať 
prirodzenou menou. No v súvislosti s celoslovenským trendom znižovania pôrodnosti a 
starnutia populácie, kedy do kategórie poproduktívneho veku začnú vstupovať početné 
ročníky narodené koncom 40. a v 50. rokoch, očakávame, že spomalenie reprodukcie 
obyvateľstva sa prejaví aj v riešenom území. 
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Vývoj  vekovej  štruktúry v sídelnom útvare Št iavnik:  
0-14 15-59 M,  15-54 Ž 60+ M,  55+ Ž Rok 

abs.  % abs.  % abs.  % 
Priemer.  

Vek 
Index 

vi ta l i ty 
1991 1057 26,91 2097 53,39 774 19,70 33,2 136,56 
1996 1076 27,14 2169 54,72 719 18,14 32,58 149,65 
1997 1069 26,80 2207 55,33 713 17,87 32,68 149,93 
1998 1064 26,50 2247 55,97 704 17,53 32,78 151,14 
1999 1038 25,89 2280 56,87 691 17,24 32,88 150,22 
2000 1028 25,46 2323 57,54 686 16,99 33,12 149,85 
2001 1016 24,88 2377 58,22 690 16,90 33,37 147,25 
2002 996 24,31 2409 58,63 699 17,06 33,66 142,49 
2003 973 23,81 2433 59,53 681 16,66 33,62 142,88 
2004 945 23,07 2467 60,21 685 16,72 33,95 137,96 
2005 887 21,78 2492 61,18 694 17,04 34,43 127,81 

Zdroj: KSŠU SR  Žilina 
 
Vzdelanostná štruktúra 

Rozdielnosť vzdelanostnej úrovne od mestských sídiel odráža štruktúru hospodárskej 
základne. Obec Štiavnik má vidiecke zázemie a najvyšší podiel tu má stredoškolské 
(učňovské) školské vzdelanie bez maturity, čo predstavuje 40,7% z celkového počtu 
obyvateľov vo veku nad 16 rokov. 
 
Bývajúce obyvateľstvo vo veku 15 a viac rokov podľa školského vzdelania v obci Štiavnik (05.2001): 
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania Muži Ženy Spolu 
Základné 
Učňovské bez maturity 
Stredoškolské s maturitou 
Vysokoškolské 
Bez školského vzdelania 
Bez údajov o vzdelaní 
Deti do 16 rokov 

389 
740 
307 
102 

- 
6 

567 

605 
480 
399 
102 

- 
5 

517 

994 
1220 

706 
204 

- 
11 

1084 
Zdroj: KSŠU SR  Žilina 

 
Ekonomická aktivita obyvateľstva 

Z celkového počtu trvale bývajúcich občanov (05,2001) je 46,1% ekonomicky 
aktívnych. Z ekonomicky aktívnych je 10,7% na materskej dovolenke  a 0,5% pracujúcich 
dôchodcov. 

 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v obci Štiavnik (05.2006) 
Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov Podiel ekonom. aktívnych z trvalo 

bývajúcich obyvateľov 
muži % ženy % spolu spolu % 
1013 49,6 868 42,5 1881 46,1 

Zdroj: KSŠU SR  Žilina 
 
Nezamestnanosť 

Z hľadiska vývoja nezamestnanosti je celkové hodnotenie v obci Štiavnik 
charakteristické prudkým rastom nezamestnanosti v súvislosti s reštrukturalizáciou 
hospodárstva. Oživenie výroby a následnej zamestnanosti bolo spôsobené postupným 
rozvojom súkromného sektora, predovšetkým sektora služieb a drobných remeselných 
živností. 
 
Prehľad počtu nezamestnaných k 31.12. príslušného roka 
Nezamestnaní 2001 2002 2003 2004 2005 
spolu 450 406 415 324 274 
z toho: 

- vysokoškolské vzdelanie 
- stredoškolské vzdelanie 
- základné 
- bez vzdelania 

 
5 

352 
92 
1 

 
1 

316 
89 
0 

 
2 

337 
75 
1 

 
2 

256 
66 
0 

 
2 

213 
59 
0 

Zdroj: ÚPSV  Žilina 
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2.3.2. Predpokladaný vývoj obyvateľov  

 
Predpoklad vývoja obyvateľov obce Štiavnik pre výhľadové obdobie vychádza z 

nasledujúcich cieľov: 
• v rámci bytovej politiky obce sa sústrediť na zvrátenie postupujúceho nepriaznivého trendu 
vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva, 
• posilňovanie obytnej funkcie obce a vytváranie podmienok pre stabilizáciu a postupný 
nárast počtu obyvateľov, 
• využitia polohového faktoru obce – rozvoj cezhraničného cestovného ruchu s Českou 
republikou, 
• tvorba nových pracovných príležitostí na základe ďalšieho rozvoja podnikateľských aktivít 
vo sfére výroby a služieb. 
V zmysle uvedených cieľov v dlhodobom výhľade sa uvažuje s postupným nárastom 
celkového počtu obyvateľov v obci a jeho miestnych častiach.  
Návrh sídelnej veľkosti obce a súvisiacej dynamiky rastu obyvateľov mesta vychádza: 
• z vyhodnotenia územno-technických podmienok pre územný rozvoj v zastavanom území, 
ale najmä z podmienok rozvoja v nadväznosti na zastavané územie obce a jeho častí, 
• zo strategických cieľov a požiadaviek na vylepšovanie demografickej a sociálno-
ekonomickej štrukturalizácie obyvateľstva. 
 

  Pri odhade vývoja obyvateľstva v obci Štiavnik sme vychádzali zo súčasných 
demografických pomerov – vekovej skladby obyvateľstva, pôrodnosti, pričom sme zohľadnili 
aj predpoklady úmrtnosti. Na základe uvedených aspektov predpokladáme, že obec Štiavnik 
bude zaznamenávať aj naďalej rast obyvateľstva prirodzenou menou. Celkový vývoj 
obyvateľstva však ovplyvňuje aj migračné saldo, ktoré nebude pravdepodobne vykazovať 
príliš priaznivé hodnoty. Po zohľadnení migrácie predpokladáme v r. 2020 v obci Štiavnik 
4250 obyvateľov. 
 Vplyvom spomínaných skutočností očakávame zhoršenie vekovej skladby obyvateľstva 
nárastom produktívnej a poproduktívnej zložky a zároveň poklesom detskej zložky. 
 
 
Predpokladaná veková štruktúra v obci Štiavnik r. 2020: 

0 – 14 15 – 59 M, 15 – 54 Ž 60+ M, 55+ Ž Rok 
abs. % abs. % abs. % 

Index 
vitality 

2020 871 20,5 2593 61,0 786 18,5 110,81 
 
  
 Podľa SODB 2001 žilo v sídelnom útvare Štiavnik 1881 ekonomicky aktívnych, t.j. 
46,07% obyvateľov a z nich 868 (42,55%) žien. Očakávame, že v dôsledku zhoršujúcej sa 
vekovej skladby v celoslovenskom meradle sa bude predlžovať veková hranica odchodu do 
dôchodku, čím bude počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva narastať. V r. 2020 
predpokladáme v obci Štiavnik 51% ekonomicky aktívnych na 100 bývajúcich obyvateľov.
 V návrhovom období počítame s vytvorením nových pracovných príležitostí v obci, čo 
bude priaznivo vplývať na zníženie nezamestnanosti (r. 2002 – 406 nezamestnaných, miera 
nezamestnanosti – 21,58%) i na zníženie odchádzky za prácou mimo obec. 
 
 
2.4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY. 
 
 

Záujmové územie riešeného územného plánu obce je zhodné s katastrálnym územím 
obce Štiavnik a patrí do urbanizovaného priestoru okresu Bytča - priestor s vidieckym 
osídlením v predpolí Javorníkov so sídlami v údoliach, tiahnúcich sa severo - južným 
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smerom, (patria sem obce Hvozdnica, Štiavnik, Petrovice, Kolárovice a Veľké Rovné) a 
priestoru lesných masívov Javorníkov s veľkoplošnou ochranou prírody (CHKO), 
vodohospodárskou funkciou (CHVO), lesohospodárskou, ekologickou a rekreačnou funkciou. 

Hlavnou funkciou pre obec Štiavnik je funkcia obytná a rekreačná, doplnkovou je 
funkcia výrobná. 

V rámci územno-správnej organizácie patrí riešené územie k osídleniu vidieckeho 
významu v okrese Bytča v Žilinskom kraji. Kataster obce pozostáva z troch zastavaných 
území. Jadro obce je kultúrnym a administratívnym centrom. Pozdĺž cesty III. triedy je 
sústredená obytná zástavba. 

Územný plán rieši obec ako jeden komplexný a organizačný celok s vytvorením 
optimálneho životného prostredia na danom území. Návrh územného plánu delí obec do 
funkčných zón. V obci sa nadchádza len základná občianska vybavenosť.  

Z hľadiska geografickej polohy a významu obce v štruktúre osídlenia obec má 
predpoklady pre územný rozvoj z hľadiska nových záberov plôch mimo zastavaného územia.  

Návrh ÚPN rešpektuje všetky vstupy z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie 
vyššieho stupňa  - Územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja z r. 1998 a 
Z+D ÚPN VÚC Žilinského kraja vyhlásenou VZN ŽK č. 6 dňa 27.4.2005. 

Dopravné napojenie obce je prostredníctvom cesty III/50751 na nadradenú 
komunikačnú sieť priamo II/507 a nepriamo na I/61, železničnú trať č. 120, letisko Žilina – 
Dolný Hričov. Napojenie na železničnú dopravu je možné v stanici Bytča. Letecké služby 
poskytuje letisko Žilina – Dolný Hričov.  

Obec Štiavnik je samostatným vidieckym sídlom, ktoré z hľadiska administratívno-
správnej príslušnosti patrí do okresu Bytča; Žilinský kraj. Zároveň je významnou súčasťou 
organizmu Bytča, najmä v komunikačných väzbách a sociálnoekonomickej sfére. 

Rozvojový potenciál územia obce Štiavnik je predovšetkým v založenej hospodárskej a  
sociálnej infraštruktúre.  

Lokálny potenciál územia obce umocní aj navrhovaný rozvoj rekreačnej a chalupníckej 
rekreácie. 

Navrhovaná urbanistická koncepcia vychádza z dynamických trendov rozvoja obce. 
Obec Štiavnik vzhľadom  na svoju dopravnú polohu a vysoký potenciál rastu hospodárskych 
aktivít počíta so zvýšenými nárokmi na bytovú výstavbu a stavebné pozemky. Okrem rozvoja 
bytovej výstavby sa počíta aj s rozvojom podnikateľských aktivít. 
 
 
 
2.5. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO  
       USPORIADANIA  

   
 

2.5.1.  Historický vývoj obce  
 
Súčasný stav urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania a obrazu obce 

ovplyvnili významné medzníky v histórii jej vývoja. 
 
Na území dnešného riešeného územia bola prvým sídelným útvarom osada 

„Krebenová Lehota“, ktorá sa v písomnej podobe spomína už v roku 1339. 
Obec Štiavnik sa dokumentuje až od roku 1439. V texte sa hovorí o vtedajšom 

Štiavniku ako o „possessio seu villa Sczewnyk“, čo znamená osídlená dedina, ktorá 
pozostáva z viacerých osád lazníckeho a kopaničiarskeho charakteru. 

 V 15. storočí patril Štiavnik k organizačne vyspelým dedinám považskobystrického 
panstva.  Obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom, spracovaním dreva, drotárstvom, výrobou 
čiernej potaše, no žilo tu aj viacero rozličných remeselníkov.  
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Poloha obce Štiavnik v rámci okresu Bytča 

 
 
2.5.2. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 
 

Základným koncepčným východiskom pre rozvoj obce je oživiť bývanie a rozšíriť 
možnosti rekreácie a doplnkové funkcie (nové pracovné príležitosti) a zabezpečiť tým, aby 
obec Štiavnik rástla a obyvateľstvo neodchádzalo. 

Výhľadovo je potrebné pripraviť plochy v zastavanom území aj mimo neho pre 
lokalizáciu nových domov, bytov a rekreačných zariadení. 
 
Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania obce Štiavnik vychádza z nasledovných 
základných predpokladov, limitov a obmedzení: 
 
Regulatívy rozvoja 
• rešpektovať chránené územia prírody:  CHKO Kysuce,  NPR Veľký Javorník  
• rezervovať koridor úseku cesty III triedy III/50751 
• rešpektovať chránené územie CHVO Javorníky - Beskydy 
• rešpektovať ochranné pásma zariadení a koridorov technickej infraštruktúry 
• rešpektovať poľnohospodársku pôdu  
 
Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 
V súlade s týmito predpokladmi orientuje sa základná urbanistická koncepcia priestorového 
usporiadania obce na: 
• prednostné využitie príp. intenzifikáciu existujúcich voľných plôch v rámci zastavaného 
územia, 
• v rozvojových obytných lokalitách realizovať výstavbu bytov formou malopodlažnej 
zástavby, pri architektonickom stvárnení obytných objektov bude potrebné zohľadňovať 
charakter a špecifiká prostredia obce, 
• v jednotlivých miestnych častiach obce pri riešení lokalít pre rozvoj bývania a rekreácie 
uplatňovať diferencovaný a individuálny prístup z hľadiska usporiadania a foriem zástavby, 
hustoty zástavby, 
• nové rozvojové plochy pre bývanie riešiť nadväzne na súčasnú zástavbu, 
• plochy pre rozvoj podnikateľských aktivít – areálového typu lokalizovať náväzne na 
založené lokality pri poľnohospodárskom dvore a pri píle mimo zastavaného územia obce, 
• mimo hranice skutočne zastavaného územia, v súlade s požiadavkami ochrany PP, 
• prehodnotiť možnosti rozvoja pre obytnú funkciu: 
- na plochách v rámci hranice skutočne zastavaného územia 
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- v rámci voľných prelúk 
- mimo hranice skutočne zastavaného územia, v lokalitách náväzne na zastavané územie 
a v miestnych častiach územia, 
• v centre obce nevyčleňovať plochy pre stavby (prevádzky), ktoré by mohli neprimeraným 
hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov centra mesta ako aj obyvateľov 
lokalít určených na bývanie, 
• osobitne sa vyhnúť vyčleňovaniu plôch pre umiestňovanie stavieb poľnohospodárskeho 
drobnochovu v centre obce, vyššie uvedené stavby umiestňovať iba v okrajových častiach 
v dostatočnej vzdialenosti od stavieb na bývanie, 
• stabilizáciu existujúcich plôch a doplnenie nových plôch zelene ako významného 
kompozičného prvku v organizme centra obce s možnosťou ich prepojenia na priestory okolo 
Štiavnického potoka. 
 
Z hľadiska rozvoja občianskej vybavenosti obce spočíva základná koncepcia rozvoja vo 
vytvorení dostatočnej ponuky plôch pre 
• dobudovanie obce Štiavnik ako rozvojového centra osídlenia šiestej skupiny, ktoré majú 
funkciu lokálnych centier s plnením niektorých subregionálnych funkcií, pričom predovšetkým 
pôjde o rozvoj zariadení, ktoré absentujú resp. sú na nízkej úrovni a ktoré by mali slúžiť aj 
pre zabezpečovanie potrieb širšieho zázemia obce 
- zdravotných stredísk všeobecných lekárov a zubných ambulancií, 
- služieb remeselného charakteru, 
- obchodných s komplexným základným sortimentom tovarov, 
- voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene, 
• vo väzbe na demografický vývoj, ktorý sa celkovo prejavuje stárnutím obyvateľstva, 
uvažovať so zariadením penziónu pre dôchodcov s kapacitou do 20 osôb, 
• zariadenia komunálnej vybavenosti miestneho charakteru, ktorých potreba vyplýva zo 
zabezpečenia základných nárokov obyvateľov v súvislosti s navrhovaným rozvojom bytovej 
výstavby, resp. nutnosťou saturácie doposiaľ neuspokojených nárokov bývajúceho 
obyvateľstva, 
• komerčnú vybavenosť (najmä obchody, služby, ubytovacie a stravovacie zariadenia), 
sústredené v rámci rekreácie. 
 
Z dopravného hľadiska spočíva základná rozvojová koncepcia: 
• v riešení dopravno-inžinierskych zásad vychádzajúcich z obmedzených možností 
rozširovania dopravného priestoru miestnych komunikácii pri zvyšujúcom náraste intenzity 
dopravy (pre vytvorenie odstavných pruhov pre zastávky SAD), 
• v riešení nízkeho stupňa garážovania v intenzívne zastavanom území, kde možnosti 
parkovania a odstavovania motorových vozidiel na úrovňových plochách statickej dopravy sa 
stávajú pri narastajúcom stupni automobilizácie vyčerpané, 
• v riešení deficitu dopravnej infraštruktúry ukľudnenej dopravy (cyklistické trasy) a chodníkov 
pre peších, 
• v návrhu plôch pre autobusové zastávky v obci. 
 
Z hľadiska rozvoja rekreačnej funkcie obce spočíva základná urbanistická koncepcia: 
• vzhľadom na prírodné danosti územia obce a jej miestnych častí, orientovať sa na 
vytváranie podmienok pre rozvoj vidieckej turistiky spojenej s charakterom prírodnej krajiny, 
pre ktorú je potrebné dobudovať sieť služieb a vybavenosti pre vytvorenie adekvátneho 
rekreačného zázemia nielen pre samotnú obec, ale aj pre širšie okolie resp. cezhraničnej 
rekreácie vzhľadom na blízkosť hranice s ČR, 
• v návrhu možnosti previazania územia zastavanej časti obce na plochy voľnej prírodnej 
krajiny, 
• v rámci rozvoja poznávacieho turizmu vo využití prírodných a kultúrnohistorických daností 
obce resp. bezprostredného a širšieho okolia (ČR) 
• využití prírodných danosti pozdĺž toku Štiavnik. 
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Rozvojová koncepcia technickej infraštruktúry spočíva prioritne vo vytvorení 
podmienok pre realizáciu zariadení technickej vybavenosti ako základného predpokladu pre 
rozvoj obce: 
• dobudovanie vodovodu v nepokrytých častiach obce 
• dobudovanie kanalizačnej siete. 
 

Návrh koncepcie ochrany prírody a tvorby krajiny vychádza z analýzy územia, pričom 
je potrebné konštatovať, že v katastrálnom území obce prevláda kopaničiarsky ráz 
krajinného prostredia. Návrh koncepcie ochrany prírody a tvorby krajiny sa preto orientuje na 
návrh a doplnenie siete líniových a plošných prvkov vegetácie v krajine s cieľom vytvorenia 
kostry prvkov MÚSES (miestneho územného systému ekologickej stability). 
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, pre zachovanie a postupné zlepšenie kvality krajinného a 
sídelného prostredia sú do územného plánu obce premietnuté prvky RÚSES okresu Žilina. 
Navrhnuté opatrenia sú pre obmedzenie funkčného využívania plôch RÚSES za účelom 
zachovania biologickej diverzity a prírodných hodnôt územia. 

 
Pri novej zástavbe v centre obce priestorovými regulatívmi zachovať historickú siluetu 

kostola. Pri obnove, rekonštrukcii a akejkoľvek inej stavebnej činnosti na objektoch 
kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR dodržať 
ustanovenia zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Využiť typické znaky 
ľudovej architektúry a pôvodnej historickej zástavby pri projektovaní novej zástavby. Pri 
stavebnej činnosti v zemi alebo v hmote historickej stavby dodržať povinnosť ohlásenia 
prípadného nálezu podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 
a v súlade s § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov.  
 
 
 
2.6. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE 
 
 
2.6.1 Základné princípy funkčného využitia územia 
 

Základné princípy funkčného a prevádzkového usporiadania obce, funkčné využitie, 
prevádzkové a komunikačné väzby v usporiadaní ťažiskových smerov rozvoja obce tvoria 
súčasť koncepcie priestorového usporiadania obce. 

Z hľadiska funkčného využitia plôch má obec hlavne funkciu obytnú. Cieľom 
navrhovaného riešenia je zachovanie obytnej funkcie so snahou riešiť perspektívne plochy 
pre individuálnu bytovú výstavbu, rezervovať plochy pre rekreáciu a výrobu. 

Hlavným urbanistickým koncepčným zámerom je plne zapojiť do organizmu obce 
všetky funkčné zložky a odstrániť negatívne prvky. Existujúci intravilán – zastavané územie 
obce je pomerne intenzívne zastavané. Súkromné záhrady sa nachádzajú v celej časti 
zastavaného územia, kde je navrhnutá výstavba rodinných domov formou intenzifikácie 
v rámci intravilánu. 

Nové rozvojové plochy bývania navrhujeme v nadväznosti na existujúce zastavané 
územie. 
 
Koncepcia funkčného využitia územia definuje nasledovné prevládajúce funkčné územia: 
• obytné územie, 
• zmiešané územie, 
• výrobné územie, 
• rekreačné územie. 
Zdôraznené sú najmä ťažiskové funkcie a neprípustné funkcie v dotknutých územiach. 
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2.6.2 Prevládajúce funkčné územia 
 
Obytné územie 
 
Základná charakteristika  
Slúžia prevažne pre bývanie v rodinných domoch aj s hospodárskou činnosťou, ktorá nemá 
negatívny dopad na životné prostredie, doplnené nevyhnutnou občianskou, dopravnou a 
technickou vybavenosťou. 
Plochy využívané pre plnenie funkcií bývania zahŕňajú okrem prevládajúcej funkcie tiež 
jednotlivé objekty v rozptyle úzko súvisiace s obsluhou a prevádzkou tejto funkcie ako aj 
ďalšie zariadenia súvisiace s bývaním, ktoré dotvárajú komplexnosť obytného územia a sú 
uvažované predovšetkým ako vstavané zariadenia. Ich kapacita, funkčná štruktúra i objem 
sú podmienené polohou a podmienkami obce resp. jeho miestnych častí. 
Neprípustné funkcie 
Zariadenia so špecifickými nárokmi na obsluhu a prevádzku a zriadenia, ktoré môžu 
negatívne vplývať na obytné a životné prostredie: 
• nákupné strediská a centrá, obchodné a kancelárske objekty, veľké ubytovacie komplexy 
• skladovacie areály, výrobné prevádzky a služby napr. čerpacie stanice pohonných hmôt s 
autoservismi, klampiarske prevádzky, stolárstva, lakovne, zariadenia, ktoré hlukom, 
exhalátmi a pod. nevyhovujú požiadavkám zdravého životného prostredia a pohody bývania. 
 
Zmiešané územie 

Zmiešané územia sú charakteristické zastúpením a vzájomným premiešaním viacerých 
urbanistických funkcií, ktoré sa navzájom vhodne dopĺňajú. Základným princípom fungovania 
zmiešaných území je vytváranie harmonického a komplexného prostredia s dosiahnutím 
požadovanej urbanistickej kvality. Ide o zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti. 
 
Základná charakteristika 
Predstavuje zmiešané územie s prevažne vidieckou štruktúrou, s plochami určenými na 
bývanie v rodinných domoch doplnené o plochy na občiansku vybavenosť, na budovy a 
zariadenia turistického ruchu, miesta na zhromažďovanie. Vytvárajú centrum obce, v ktorom 
sa koncentrujú jednotlivé funkcie a slúžia prevažne pre lokalizáciu a rozvoj komerčnej 
obchodno-obslužnej a administratívno-správnej vybavenosti vidieckeho charakteru. 
Neprípustné funkcie 
Do zmiešaných území bývania a občianskej vybavenosti nie je možné umiestňovať: 
• areály a komplexy zariadení občianskej vybavenosti, 
• areály a zariadenia výroby, skladov a stavebníctva 
• plošné zariadenia slúžiace rekreácii a ďalšie. 
 
Výrobné územie 
 
Základná charakteristika 
Predstavujú územia pre rozvoj priemyselnej a poľnohospodárskej výroby miestneho (resp. 
regionálneho) významu a sú určené pre situovanie stavieb a zariadení s potenciálnym 
rušivým účinkom na obytné prostredie. 
Základné charakteristické znaky výrobných území : 
• väčšie priemyselné zariadenia sú realizované v rámci samostatných výrobných areálov, 
kde okrem základných funkcií výroby sú umiestňované aj potrebné doplnkové funkcie, 
• menšie priemyselné podniky môžu byť realizované v rámci zmiešaných území vidieckej 
štruktúry, 
• drobné výrobné prevádzky môžu byť realizované v rámci štruktúr občianskej vybavenosti. 
Neprípustné funkcie 
V územiach s urbanistickou funkciou výroby nie je možné umiestňovať . 
• zástavbu rodinných domov, 
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• viacpodlažnú zástavbu bytových domov, 
• občiansku vybavenosť prístupnú verejnosti (mimo nástupných areálov výrobných 
zariadení), 
• zariadenia intenzívnej rekreácie, záhradkárske a chatové osady. 
 
Rekreačné územie 

Riešenie potrieb rekreačnej a oddychovej činnosti je navrhované v polohe pre: 
• rekreáciu a voľný čas 
 
Základná charakteristika 
Navrhované rekreačné územia sú funkčné plochy slúžiace športovým aktivitám, rekreácii a 
využitiu pre nenáročný šport vo väzbe na zeleň - areály voľného času, ktoré zabezpečujú 
požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho obyvateľstva príp. návštevníkov. 
Prevládajúce funkčné využitie 
Podstatnú časť území rekreácie a voľného času tvoria rekreačné zariadenia a zariadenia 
voľného času vo väzbe na zeleň. Do rekreačnej plochy sa umiestňujú športové zariadenia, 
ihriská, jazdecké areály, strediská lyžiarskych areálov. 
Prípustné funkčné využitie 
Ako doplnkové funkcie sa do rekreačnej plochy môžu umiestňovať integrované kultúrne a 
zábavne zariadenia, ktoré neprekročia svojím rozsahom cca 10% plochy pozemkov 
dominantnej funkcie, malé stravovacie a obchodné zariadenia, zariadenia komerčných aktivít 
v doplnkovom rozsahu, špecifické služby viazané na rekreáciu. Súčasťou území rekreácie a 
areálov voľného času je sprievodná zeleň líniová a plošná, drobné vodné plochy, pešie 
komunikácie, komunikácie vozidlové pre obsluhu základnej funkcie, odstavné státia a garáže 
pre obsluhu základnej funkcie a nevyhnutné objekty technickej vybavenosti. 
Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu 
V rámci plôch rekreácie a voľného času je možné v obmedzenom rozsahu umiestňovať byty 
služobné a majiteľov zariadení, malé ubytovacie zariadenia v doplnkovom rozsahu, 
autokempingy, kultúrne zariadenia pre obsluhu základnej funkcie, zábavné zariadenia. 
Neprípustné funkčné využitie 
V územiach určených pre funkčné využitie rekreácia a voľný čas nie je prípustné 
umiestňovať bytové domy, obchodné a kancelárske objekty, nákupné strediská, nákupné 
centrá a veľkoobchodné prevádzky, veľké ubytovacie komplexy, výroby a služby všetkých 
druhov, sklady, skladovacie prevádzky, skladové areály, obchodné a administratívne budovy, 
zariadenia školstva, zariadenia zdravotníctva, chatové osady, záhradkárske osady, ČSPH. 

 
 

2.6.3.   Koncepcia priestorového usporiadania 
 

Návrh základnej urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania návrhu ÚPN obce 
Štiavnik vychádza z princípu orientovania ďalšieho rozvoja obce do južných polôh obce. 
Základné princípy rozvoja tvoria: 
1. princíp maximálneho využitia disponibilných plôch v rámci skutočne zastavaného územia 
obce 
2. princíp koncepcie priestorového usporiadania postupného skvalitňovania a dotvárania už 
urbanizovaného územia obce, ktorý je zhodný s koncepciou I. variantu 
3. rešpektovanie limitov a obmedzení vyplývajúcich z územno - technických podmienok 
územia ako aj z platných právnych noriem 
4. princíp založenia nových rozvojových plôch mimo súčasného skutočne zastavaného 
územia obce s orientáciou zhodnou s 1. variantom v miernejšom tempe rozvoja obce bez 
bytovej zástavby vo forme hromadnej výstavby. 
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2.7. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO  
       SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE 
 
 
2.7.1. Návrh riešenia bývania 
 
Charakteristika súčasného stavu 

Podľa SODB r. 2001 mala obec Štiavnik 1251 cenzových domácností a 1296 bytov, 
z toho 1015 trvale obývaných a 281 (21,68%) neobývaných. Z prehľadu je zrejmé, že 
v sídelnom útvare Štiavnik je vysoký podiel neobývaných domov, z ktorých je v súčasnosti 
23,5% využívaných prechodne na rekreačné účely, 12,5% je neobývaných z dôvodu zmeny 
užívateľa, časť domov sa nachádza v štádiu rekonštrukcie a takmer 20% tvoria opustené, 
schátralé domy, nespôsobilé na bývanie. 

V r. 2001 pripadalo na 100 cenzových domácností 81,13 bytov, pričom priemerná 
veľkosť cenzovej domácnosti bola 3,26 osôb. Koeficient obývanosti predstavoval 4,02  
osôb/1 trvale obývaný byt. 
 
Prehľad bytového fondu máj 2001: 
Počet Rodinné domy Bytové domy Ostatné 

budovy 
Domový fond 

spolu 
Domov celkom 1205 7 8 1220 
- trvale obývaných domov 937 7 4 948 
- neobývaných domov 268 0 4 272 
Bytov spolu 1226 62 8 1296 
- trvale obývaných bytov 956 55 4 1015 
- neobývané byty 270 7 4 281 

Zdroj: KSŠU SR  Žilina 
 

Vo veľkostnej štruktúre bytového fondu r. 2001 prevládali byty 3-izbové (298- 29,36%). 
Nasledovali byty 2-izbové (244 - 24,04%), 4-izbové (197– 19,41%) a 5 a viacizbové (153 – 
15,07%). Najmenší podiel tvorili byty 1-izbové (123 – 12,12%). 
 V návrhovom období predpokladáme ďalšie zmeny vo veľkostnej štruktúre bytového 
fondu v prospech viacizbových bytov. 
  
Etapizácia bytového fondu v sídelnom útvare Štiavnik  v r .  2001: 

Byty postavené v rokoch 
do r .1919 1920 -1945 1946 -  1970 1971 -  1990 1991 -  2001 

 
Počet  

66 102 425 339 83 
% 6,50 10,05 41,87 33,40 8,18 

Zdroj: KSŠU SR  Žilina 
 
 Na 1 trvale obývaný byt pripadalo v r. 2001 3,09 obytných miestností. Obytná plocha 
na 1 osobu predstavovala 12,1 m2, čo je podstatne menej ako bol priemer Slovenska – 17,6 
m2 (okres Bytča – 14,9 m2). 
 
 Podľa informácií z Obecného úradu sa v obci Štiavnik nachádzajú 3 bytové domov 
s celkovým počtom bytov 83.  
 
Ukazovatele úrovne bývania(máj 2001):  
Priemerný počet  Rodinné 

domy 
Bytové 
domy 

Ostatné 
domy 

Domový 
fond spolu 

m2 obytnej plochy na 1 byt 49 39,9 48,8 48,5 
m2 celkovej plochy na 1 byt 76,9 59,9 75,3 75,9 
m2 obytnej plochy na 1 osobu 12,2 10,5 15 12,1 
obytných miestností na 1 byt 3,14 2,35 2,5 3,09 

Zdroj: KSŠU SR  Žilina 
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Návrh riešenia bývania 
Potenciálne možnosti pre bytovú výstavbu môžu pozitívne ovplyvniť zmeny vo vývoji 

obyvateľstva v perspektívnom období, čím môže dôjsť k stabilizácii a postupnému rastu 
počtu obyvateľov obce. Pri uplatňovaní nárokov na rozvoj bývania je potrebné vychádzať z 
nasledovných požiadaviek: 
• v rozvojových obytných lokalitách výstavbu bytov realizovať formou rodinných domov 
• pri riešení obytných zón bude potrebné zohľadňovať charakter a špecifiká prostredia obce  
• pri riešení lokalít pre rozvoj bývania bude uplatňovaný diferencovaný a individuálny prístup 

z hľadiska usporiadania a foriem zástavby, hustoty zástavby. 
 
Pri rozvoji bytového fondu bude uplatňovaný nasledovný princíp: 
V rámci jestvujúceho stavebného fondu 
• pôjde o využitie rezerv, ktoré predstavuje neobývaný domový a bytový fond v rozsahu cca 
207 (272 – 65 určených na rekreáciu = 207) domov k 05. 2001 a o proces obnovy, 
prestavby, resp. dostavby k jestvujúcim objektom rodinných domov so zameraním na 
skvalitnenie bývania, ale aj o rozšírenie bytov, prípadne vytváranie podmienok pre 
dvojgeneračné bývanie  
• súčasne je potrebné uvažovať s potenciálnymi požiadavkami bývajúcich občanov na 
zmenu kvalitatívneho resp. veľkostného štandardu bytov, ktoré môžu byť riešené tak 
prestavbou jestvujúceho objektového fondu, ako aj formou novej výstavby 
Na nových plochách a lokalitách 
- pre vlastných obyvateľov obce, kde možno očakávať tvorbu nových domácností, čo môže 
pozitívne pôsobiť na stabilizáciu mladšieho obyvateľstva v obci 
- pre potenciálny záujem obyvateľov z dosídlenia 
 

Návrh územného plánu obce z hľadiska rozvoja bytovej výstavby sa orientuje na 
maximálnu ponuku plôch mierne prekračujúcu vypočítanú potrebu do r.2025. Územný plán 
pri návrhu rozvoja bývania pre malopodlažnú bytovú zástavbu formou rodinných domov 
uvažuje s priemernou rozlohou parcely cca do 2000 m2 (rozhodujúci faktor - charakter 
vidieckeho sídla a vlastnícke vzťahy k pozemkom), pri obložnosti 3,63 obyv./byt. 
 
Rozvojové plochy pre možnosť realizácie funkcie bývania sú nasledovné: 
Lokalita 
č. 

Popis lokality Počet 
bytov 

Počet 
obyvateľov 

Rozloha 
(ha) 

1 plocha mimo zastavaného územia obce, nadväzuje priamo na 
zastavané územie pri vstupe do obce  

29 105 5,32 

2 plocha mimo zastavaného územia obce, nadväzuje priamo na 
zastavané územie obce  

20 73 3,65 

3 plocha mimo zastavaného územia obce, nadväzuje priamo na 
zastavané územie obce  

18 65 3,17 

4 plocha mimo zastavaného územia obce (nad Záhradami), 
nadväzuje priamo na zastavané územie obce  

30 108 5,43 

11 plocha mimo zastavaného územia obce (Staré lazy), 
nadväzuje priamo na zastavané územie obce  

12 43 2,22 

13 plocha mimo zastavaného územia obce,, nadväzuje priamo na 
zastavané územie obce  

12 47 2,24 

14 plocha mimo zastavaného územia obce o výmere 1,83 ha, 
navrhuje sa 18 b.j. 

11 39 2,15 

15 plocha mimo zastavaného územia obce  4 14 0,85 
16 plocha v zastavanom území obce  2 7 0,39 
17 plocha mimo zastavaného územia obce  10 36 1,80 
18 plocha mimo zastavaného územia obce  1 3 0,30 
8 plocha v zastavanom území obce určená na výstavbu HBV  8 24 0,31 

Spolu 157 564 27,83 
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2.7.2.  Návrh riešenia občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou 
 
 
Charakteristika súčasného stavu 

Obec má v zásade vybudovanú základnú vybavenosť. Územný plán obce v roku 2020 
uvažuje so štruktúrou a kapacitou občianskej vybavenosti podľa očakávaného prirodzeného 
nárastu počtu obyvateľov obce a záujemcov o výstavbu rodinných domov. Pre výpočet 
jednotlivých druhov občianskej vybavenosti bola použitá metodická príručka pre 
obstarávateľov a spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie vydanej ako Štandardy 
minimálnej vybavenosti obcí v Bratislave v roku 2002. Uvedené výpočty je potrebné 
považovať za orientačné a majú odporúčajúci charakter. Orientačný charakter má tiež 
uvádzaný počet pracovných príležitosti. Majú slúžiť využívateľom územného plánu pri 
zostavovaní podnikateľských plánov a obci pri usmerňovaní jeho územného rozvoja. 
Vzhľadom na predpokladaný rozvoj obce a tiež s ohľadom na nové spoločensko-ekonomické 
podmienky je potrebné rozšíriť ich druhovosť a možné kapacity s ohľadom na vhodné 
dochádzkové vzdialenosti k mestu Bytča a Žilina. Pri riešení občianskej vybavenosti územný 
plán obce uprednostňuje umiestňovanie časti vybavenosti do už založených a polyfunkčných 
plôch priamo posilňujúcich jeho centrálnu časť čím jej dajú nový charakter. 

Druhovú skladbu zariadení občianskej vybavenosti územný plán obce rieši na úrovni 
vidieckych sídiel. Kapacity týchto zariadení sú dimenzované pre potreby obyvateľov 
samotnej obce. Výnimku tvorí iba špecifická občianska vybavenosť rekreácie turistického 
ruchu, jej druhovosť a kapacity, ktorá ovplyvňuje jedinečnosť prostredia a jej polohy.  

 
Podľa druhu činnosti sú zariadenia občianskej vybavenosti delené do týchto skupín: 

a) školstvo  
b) kultúra a osveta 
c) telovýchova a šport 
d) zdravotníctvo 
e) sociálna starostlivosť 
f) maloobchodná sieť 
g) stravovanie a ubytovanie 
h) služby 
i) administratíva. 
 

Pri členení občianskeho vybavenia podľa charakteru umiestnenia je zohľadnené, ako 
často sa vyskytuje a používa zariadenie, miera súvislosti na bývaní a na iných činnostiach, 
ďalej na ekonomických podmienkach, na demografickej a sociálnej skladbe obyvateľstva. 
Podľa týchto kritérií sú zariadenia občianskej vybavenosti členené na: 
• základná – materská škola, základná škola, potraviny 
• vyššia – poliklinika, nepotravinárske predajne 
• špecifická. 

V obci Štiavnik sa nachádza len základná občianska vybavenosť. 
 
a) Školstvo  

V obci sa nachádza 1 materská škola s kapacitou 100 detí v 4-roch triedach (6 
učiteliek). Oproti roku 2001 (70 detí/2 triedy) môžeme konštatovať rastúci počet detí 
v predškolskom veku.    
Pri porovnaní ukazovateľa počtu detí/trieda (Metodická príručka - Štandardy minimálnej 
vybavenosti obcí – MŽP SR 2002 sa ukazovateľ počtu detí/trieda pohybuje v rozmedzí min. 
20– max. 25) je možné konštatovať, že koeficient zariadení sa pohybuje na hornej hranici 
uvedeného ukazovateľa čo nasvedčuje, že zariadenia z hľadiska kapacitných aj 
priestorových podmienok v súčasnej dobe postačujú.  
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Areál materskej školy zahŕňa aj kuchyňu a jedáleň pre základnú školu. Navrhujeme 
zvýšiť kapacitu kuchyne, čím by sa vytvorila možnosť poskytovania stravy nielen pre školské 
zariadenia, ale aj pre dôchodcov.  
 

Taktiež sa tu nachádza 1 základná škola (1.- 9. ročník), ktorú navštevuje cca 660 
žiakov/24 tried, z toho 70 z obce Hvozdnica. V roku 2001 navštevovalo základnú školu 740 
žiakov čo dokumentuje značný pokles počtu žiakov. 
Pri porovnaní ukazovateľa počtu žiakov/trieda (Metodická príručka - Štandardy minimálnej 
vybavenosti obcí – MŽP SR 2002 sa pre veľkostnú kategóriu do 5 000 obyvateľov 
ukazovateľ počtu žiakov/trieda pohybuje v rozmedzí min. 15 – max. 29). Z prehľadu je 
možné konštatovať, že z hľadiska priestorových aj kapacitných podmienok zariadenia 
postačujú aj do budúcnosti. 

 
b) Kultúra a osveta 

Kultúrne vyžitie obyvateľov obce umožňujú zariadenia základnej vybavenosti, 
reprezentované kultúrnym domom, kinom a knižnicou.  

V kultúrnom dome, ktorý je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave, je zriadená aj 
kinosála s kapacitou 150 sedadiel, využívaná len príležitostne. Verejná knižnica umiestnená 
v objekte pri súčasnom obecnom úrade má 6725 knižničných jednotiek. 

Spestrenie kultúrneho života v obci zabezpečujú Folklórný súbor Javorníček a miestna 
dychovka.  
 V centre obce sa v súčasnosti ukončuje výstavba polyfunkčného objektu, ktorý zahŕňa v 1. 
etape: obecný úrad, sobášnu miestnosť a knižnicu. V ďalšej etape bude nasledovať kultúrny 
dom, kuchyňa a kino, ktoré by malo slúžiť aj pre okolité obce. V poslednej etape sa počíta 
s vybudovaním kancelárskych priestorov, klubovne, relaxačného centra, prípadne aj 
s umiestnením pošty a banky. 
V obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol. Areál cintorína s  plochou 0,9 ha navrhujme 
rozšíriť . 
 
c) Telovýchova a šport 

Vybavenie obce zariadeniami poskytuje len obmedzené možnosti pre športovo-
rekreačnú činnosť obyvateľstva. Športová vybavenosť v obci Štiavnik je zredukovaná na 
ihriská, školskú telocvičňu. Športovú činnosť v obci zastrešuje Športový klub Štiavnik, ktorý 
vznikol v roku 1950. 
Prehľad športovísk: 

• obecné futbalové ihrisko (1960) sa nachádza v obytnej zástavbe bez možnosti 
ďalšieho plošného rozvoja. Počíta sa s vybudovaním tribúny i šatní pre športovcov, 

• basketbalové ihrisko pri ZŠ (1960), 
• volejbalové ihrisko pri ZŠ (1960), ktoré slúži na volejbal, nohejbal, tenis. Navrhujeme 

prebudovanie na ihrisko s umelo zatrávneným povrchom, ktoré by okrem žiakov školy 
slúžilo i pre športovcov ako tréningové ihrisko, 

• hádzanárske ihrisko pri ZŠ (1960) – so zameraním hlavných aktivít na hádzanú 
a futbal, 

• školská telocvičňa (1988) je okrem žiakov využívaná aj obyvateľmi obce. 
 

d)  Zdravotníctvo  
Lekársku starostlivosť v obci poskytuje obvodné zdravotné stredisko so všeobecným, 

detským a zubným lekárom a tiež s lekárňou. Zdravotné stredisko sa nachádza vo 
vyhovujúcich priestoroch, pričom lekárske služby s výnimkou všeobecného lekára sú okrem 
vlastnej obce poskytované pre obyvateľov celého spádového územia (Hvozdnica). Odborná 
starostlivosť pre občanov obce Štiavnik je poskytnutá v okresnom meste Bytča ( cca 12 km), 
resp. krajskom meste Žilina (cca 30 km), kde sa nachádza nemocnica s poliklinikou. 
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e) Sociálna starostlivosť 
V obci Štiavnik v súčasnosti sa nenachádza žiadne zariadenie sociálnej starostlivosti. 

V súvislosti s predpokladaným nárastom podielu staršieho obyvateľstva je navrhované 
zriadenie domu dôchodcov s kapacitou 15 miest v objekte pôvodného Obecného 
úradu po rekonštrukcii.  

Sociálna starostlivosť pre starších a bezvládnych občanov je v obci zabezpečovaná 
formou opatrovateľskej služby, ktorú zabezpečuje 53 opatrovateliek (prevažne rodinní 
príslušníci). 

V obci vyvíja činnosť aj Únia žien, Slovenská jednota dôchodcov a Spolok ZŤP.  
 
f) Maloobchodná sieť 

Základnú obchodnú vybavenosť v obci Štiavnik tvoria potraviny Jednoty a niekoľko 
súkromných predajní, z ktorých niektoré sú len „bufetového typu“ a nevyznačujú sa príliš 
bohatým sortimentom. V obci sú v súčasnosti 3 predajne Jednoty a 8 súkromných potravín. 
Zo špecializovaných predajní sú zastúpené : cukráreň, Mäso – údeniny, textil + obuv Impulz, 
Lacné odevy, kvetinárstvo a 2 predajne priemyselného tovaru. Niektoré z uvedených 
predajní nie sú umiestnené vo vyhovujúcich priestoroch.  

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa čoraz viac prejavuje tendencia nakupovať 
v hypermarketoch, nebolo by rentabilné podstatne rozširovať obchodnú sieť v obci. 
Navrhujeme skoncentrovať hlavnú obchodnú vybavenosť v centre obce, ktorú by dopĺňali 
menšie súkromné obchodíky, zriaďované prevažne v rodinných domoch v primeranej 
dostupnej vzdialenosti. Vývoj zariadenia obchodu bude v ďalšom období usmerňovaný trhom 
a kúpyschopnosťou obyvateľstva. 

 
g) Stravovanie a ubytovanie 

Stravovacie zariadenie reštauračného typu je v obci reprezentované reštauráciou 
Jedľovina s kapacitou 60 stoličiek, jedno ubytovacie zariadenie s počtom evidovaných lôžok 
9. V obci je zriadených 5 pohostinstiev  s celkovou stoličkovou kapacitou cca 150 miest, bar 
Halifax (30 stoličiek), bar Niagara (20 stoličiek) a vináreň Bona (50 stoličiek). 

 
h) Služby 

V obci absentuje väčšina základných služieb, čo obyvateľov núti dochádzať do 
okresného mesta. V súčasnosti sú v obci zriadené nasledovné zariadenia služieb: 
kaderníctvo, krajčírstvo, sklenárstvo. V rámci krajčírstva sa uvažuje aj s požičiavaním 
svadobných šiat. Plánovaná je výstavba čerpacej stanice pri vstupe do obce. Navrhujeme 
zriadenie bankomatu, výhľadovo aj pobočky banky. 

V obci sa nachádza Dom smútku s pohrebnou službou a požiarna zbrojnica. 
 

i) Administratíva 
Administratívne zariadenia v obci reprezentuje Obecný úrad, farský úrad a pošta. 

Obecný úrad sa v súčasnosti nachádza v nevyhovujúcich priestoroch, no v blízkej dobe bude 
presťahovaný do novovybudovaného polyfunkčného objektu v centre obce. Výhľadovo sa 
uvažuje aj s premiestnením pošty do spomínaných priestorov.  
 
Návrh riešenia rozvoja občianskeho vybavenia 

Na základe zhodnotenia existujúceho stavu zariadení občianskej vybavenosti návrh 
územného plánu v oblasti jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti rešpektuje: 
• existujúce zariadenia základného školstva, pričom pri porovnaní ukazovateľov počtu 
žiakov/trieda (Metodická príručka - Štandardy minimálnej vybavenosti obcí – MŽP SR 2002) 
ukazovatele vyhovujú z hľadiska zabezpečenia kapacitných podmienok zariadení aj do 
budúcnosti 
• existujúce zdravotnícke zariadenia, pričom sa považujú za stabilizované 
• existujúce kultúrne zariadenia, pričom sa považujú za stabilizované 
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Návrh plôch pre občiansku vybavenosť 
 pre oblasť školstva vzhľadom na nárast počtu obyvateľov v rozvojom období odporúčame 
s rozšírením kapacity materskej školy o dve triedy t.j. cca 40 detí. 
 pre oblasť telovýchovy a športu je v 1. variante uvažované s vybudovaním novej plochy pre 
športové aktivity severovýchodne od centra obce nadväzujúc priamo na zastavané územie 
obce 
 pre oblasť sociálnych služieb uvažuje územný plán s lokalizáciu zriadenia prevádzky domu 
dôchodcov s kapacitou 15 miest v objekte zrekonštruovaného stávajúceho Obecného 
úradu  
 jestvujúci areál cintorína sa navrhuje v oboch variantoch rozšíriť 
 vybudovaním polyfunkčného objektu v centre obce dôjde k zlepšeniu podmienok 
poskytovania služieb obecným úradom a pošty 
 v súvislosti s plánovaným rozvojom cestovného ruchu – rekreácie v obci navrhujeme  
- v lokalite Medvedie vybudovať reštauračno – ubytovacie zariadenie (kapacita cca 40 

lôžok) 
- v lokalite Rakovanove lúky vybudovať ubytovacie zariadenie – penzión cca 30 – 40 lôžok, 

reštauráciu – jedáleň s kapacitou 30 miest, bar, kaviareň, banketová miestnosť 
 s rozvojom občianskeho vybavenia uvažuje návrh územného plánu v rámci jednotlivých   

funkčných území ako: v obytných územiach ako s doplnkovou funkciou, v polyfunkčných 
územiach ako s prevažujúcou funkciou, vo výrobných územiach ako s doplnkovou 
funkciou 

 v rámci návrhu ÚPN – obce sa umožňuje zmena funkčného využitia jestvujúcich objektov 
individuálnej bytovej výstavby na podnikateľskú činnosť – obchody, služby, drobná 
remeselná výroba a pod. v rámci celého sídla. Taktiež rozvoj služieb navrhujeme riešiť 
v polyfunkcii s bývaním  s využitím jestvujúceho objektového fondu a navrhovaných 
objektov rodinných domov. Pri niektorých činnostiach (hluk, prašnosť) je však možné tieto 
zmeny odsúhlasiť len za predpokladu dodržania zásad ochrany a tvorby životného 
prostredia a dodržovania zásad dostatočnej hygienickej ochrany. 

 
Rozvojové plochy občianskej vybavenosti 
Číslo 

lokality 
 
Popis lokality 

Rozloha 
 (ha) 

6 plocha v zastavanom území obce určená na rozšírenie cintorína v centre obce  0,48 
7 plocha v zastavanom území obce určená na rozšírenie cintorína v centre obce  0,12 
9 plocha mimo zastavaného územia určená na výstavbu OBV 0,87 
10 plocha mimo zastavaného územia určená na výstavbu OBV 0,49 

Spolu 1,96 
 
 
2.7.3. Návrh riešenia výroby 
 
Charakteristika súčasného stavu 

V riešenom území je v súčasnosti priemyselná výroba zastúpená nasledovnými 
výrobnými prevádzkami: 
- Kovovýroba Hujo (36 zamestnancov) zameraná na výrobu strojov a zariadení pre 
poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel. Väčšina produkcie je určená na vývoz. 
Prevádzka je umiestnená v areáli s plochou 0,9 ha. 
- Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. v lokalite Pred Nocnárovým zamestnáva 24 
pracovníkov. Výrobný program predstavuje lesnícka prvovýroba, prevádzka píly a pomocné 
činnosti. 
-   Výrobňa cestovín Nika (Milan Vároš) – nachádza sa na hornom konci obce a zamestnáva 
6 pracovníkov 
-  Pekáreň Štiavnik – výroba pekárenských výrobkov – zamestnáva 3 pracovníkov 
-   Pálenica – zamestnáva 4-5 sezónnych pracovníkov na výrobu liehu 
-  Agrojavorník, s.r.o. – poľnohospodárstvo a lesníctvo 
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Okrem uvedených prevádzok je v obci Štiavnik zriadených 6 súkromných stolárskych dielní, 
zameraných na zákazkovú výrobu (rezbárske práce, nábytok, eurookná) a 1 kováčska 
dielňa. 

 
Návrh riešenia rozvoja výroby 

Medzi základné ciele z hľadiska riešenia rozvoja výroby patrí 
• vytváranie podmienok pre rozvoj hospodárskych aktivít obce, pre tvorbu nových 
pracovných príležitostí a rozvoj zamestnanosti na území obce, predovšetkým pre miestne 
pracovné sily 
• preferovanie a profilovanie hospodárskej základne pre rozvoj malého a stredného 
podnikania s orientáciou na rozvoj tradičných foriem výroby naviazaných na 
poľnohospodársku a drevársku výrobu. 
V súlade s vyššie uvedenými cieľmi, orientuje sa Územný plán obce na vytvorenie 
podmienok na intenzívnejšie využitie ako aj reštrukturalizáciu existujúcich výrobných areálov 
a založenie nových rozvojových plôch: 
- s rezervnou  plochou  pre  priemyselnú  výrobu  sa  uvažuje   v  nadväznosti  na  areál 

Poľnohospodárskeho družstva Agrojavorník 
- v osade Červencovci sa nachádza opustený areál Makyty s plochou 0,3 ha. Navrhujeme 

využiť uvedený areál na ľahkú priemyselnú výrobu s nezávadnou technológiou 
(najvhodnejší by bol textilný priemysel).  

 
Rozvojové plochy výroby 
Číslo 

lokality 
 
Popis lokality 

Rozloha 
 (ha) 

12 plocha výroby mimo zastavaného územia obce 5,64 
19 plocha výroby mimo zastavaného územia obce 0,41 

Spolu 6,05 
 
V rámci novovznikajúceho výrobného odvetvia sa odporúča:  
• rozvoj výrobných firiem s menším počtom pracovníkov, ktoré sú adaptabilnejšie v 
podmienkach trhového hospodárstva, rozvoj súkromného sektora, 
• rozvoj odvetví viažúcich sa na poľnohospodársku prvovýrobu 
• rozvoj odvetví bez negatívnych účinkov na životné prostredie 
• rozvoj skladového hospodárstva 
Dominantne by v nich mali byť zastúpené menšie výrobné prevádzky, ktoré svojou aktivitou 
nezaťažujú okolité prostredie, skladovacie priestory. V týchto zónach by mali nájsť uplatnenie 
najmä malí a strední podnikatelia, ktorí budú mať perspektívu ďalšieho rozvoja svojej firmy. 
 
 
2.7.4.  Návrh riešenia rekreácie 

 
Charakteristika súčasného stavu 

Obec Štiavnik a jeho širšie územie z hľadiska druhy, formy a skupín využitia rekreácie 
a cestovného ruchu má kopaničiarsky charakter s tokom Štiavnik prechádzajúcim celým 
katastrálnym územím.  

Územie obce Štiavnik spadá do Javorníckej podoblasti, kde sú možnosti turistiky, 
cykloturistiky, zimných športov, poľovníctva, vidieckého turizmu – agroturistiky a chalupníckej 
rekreácie, špeciálne formy (poľovníctvo, rybárstvo,...)  Pri vodnej nádrži Mikšová sú možnosti 
vodných športov a  športového rybolovu. V súčasnosti je v riešenom území 144 objektov 
individuálnej rekreácie a v osade Damaškovce sa nachádza lyžiarsky vlek. Časť územia 
obce leží v CHKO Kysuce a je jedným z východiskových bodov do oblasti Javorníkov.  
 
Návrh riešenia rozvoja rekreácie 

Návrh riešenia územného plánu obce Štiavnik pre oblasť rekreácie vychádza z daností 
riešeného územia, ktoré ponúka možnosti rozvoja predovšetkým pre vidiecky turizmus, 
agroturistiku, zimné športy, cykloturistiku. 
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Návrh územného plánu uvažuje s rozvojom nových plôch pre rekreačné využitie 
v nasledovných lokalitách: 
 v južnej časti katastrálneho územia v miestnej časti Záhrady je navrhnutá záhradkárska 

osada, kde sa neuvažuje s výstavbou objektov 
plochy rekreácie sú navrhnuté v severnej časti katastrálneho územia: 
 Rakovanové lúky – v danej lokalite je plánovaná výstavba Skanzenu ľudovej architektúry 

(spracovaný projekt), ubytovacieho objektu (cca 50 lôžok, 150 stoličiek verejné 
stravovanie), parkoviská cca 30 stojísk, amfiteáter, športoviská (tenisový kurt, volejbalové 
ihrisko, mini futbal, detské ihrisko,...) verejný stanový tábor (14 stanov – 42 osôb), 
autocamping; Medvedie – ÚPD plánuje výstavbu lyžiarskeho areálu s dobudovaním 
chatovej osady (15 chát s obložnosťou 4 osoby) so zreteľom na existujúcu genofongovú 
lokalitu BY 5 a Lk3. Zástavba bude situovaná k existujúcej zástavbe. 

 Buntova dolina –  navrhujeme individuálnu chatovú oblasť (10 chát) súbežne 
s komunikáciou vo svahu mimo genofondovej lokality BY 3, objekt salaša, hospodársky 
dvor – usadlosť pre chov oviec a kôz pre letné ustajnenie - budú situované taktiež vo 
svahu v náväznosti na jestvujúcu výstavbu. 

 Ráztoka – individuálna chatová oblasť (cca 10 chát t.j. 40 lôžok) s doplnením jestvujúcich 
objektov rodinných domov a chatiek, verejné táborisko, prístrešok a parkovisko (10 
stojísk), výstavba objektov bude situovaná mimo genofondovej lokality BY 4. 

 Dlhá – v rámci 1.variantu individuálna chatová oblasť 
 Buntova dolina II. – doplnenie chatovej oblasti (5 chatiek), výstavbou nedôjde k zásahom 

do lesných porastov a brehovej vegetácie potoka Štiavnik. 
 
V zmysle spracovaných štúdií rozvoja rekreácie v riešenom území sú výhľadovo 

navrhnuté i ďalšie lokality rozvoja rekreácie : Obora, Pod Kýčerkou, Pod Barinami, Setechov 
– Šutáre, Za Lúčkú , Hôrka, Bielovci, Kvarty, sedlo Bútorky, Nocnárovo, Šutorkovci, 
Nocnárové,..... 

 
Rozvojové plochy rekreácie 
Číslo 

lokality 
 
Popis lokality 

Rozloha 
(ha) 

5 plocha mimo zastavaného územia obce - záhradkárska osada – miestna časť Záhrady 2,15 
20 plocha rekreácie mimo zastavaného územia obce - Rakovanové lúky, Medvedie 3,25 
21 plocha rekreácie mimo zastavaného územia obce – Buntova dolina II. 0,73 
22 plocha rekreácie mimo zastavaného územia obce – Buntova dolina 3,50 
23 plocha rekreácie mimo zastavaného územia obce - Ráztoka 3,75 

Celkom 13,38 
 
Jednotlivé plochy rekreácie bude potrebné v ďalšej etape podrobne rozpracovať 

formou urbanistickej štúdie, kde okrem architektonického a kompozičného riešenia objektov 
v danej lokalite budú konkrétne vyšpecifikované nároky na technickú infraštruktúru (voda, 
likvidácia splaškových vôd,  energie, ...). 

 
 
 

2.8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA 
 

V súvislosti s návrhom rozvojových plôch sme vymedzili novú hranicu zastavaného 
územia obce (hranica medzi súvisle zastavaným územím obce, alebo územím určeným na 
zastavanie a ostatným územím obce). 

Návrh novej hranice zastavaného územia obce Štiavnik je vyznačený v grafickej časti 
vo výkrese č. 2. 
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2.9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PASIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 
 

Riešené územie - jeho časť je súčasťou chránených území, alebo je v priamom 
kontakte s chráneným územím podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

Ochranou prírody a krajiny sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, 
poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny a znížiť jej 
ekologickú stabilitu, ako i odstraňovanie takýchto zásahov. Ochranou prírody sa rozumie aj 
starostlivosť o ekosystémy. 

V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny každý je povinný chrániť 
prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodením a zničením a starať sa o jej zložky 
(všeobecná ochrana prírody a krajiny). Osobitná ochrana prírody sa realizuje územnou 
ochranou vo vymedzenom území, druhovou ochranou rastlín, živočíchov, nerastov a 
skamenelín a ochranou drevín. 

Zákon 543/2002 Z.z. rozlišuje 5 stupňov územnej ochrany: 
1. stupeň – územie SR nezaradené do vyššieho stupňa ochrany (“voľná krajina”) 
2. stupeň – chránená krajinná oblasť (CHKO) 
3. stupeň – národný park (NP) 
4. stupeň – chránený areál (CHA) 
5. stupeň – národná prírodná rezervácia (NPR), prírodná rezervácia (PR), národná 

prírodná pamiatka (NPP), prírodná pamiatka (PP). 
Vyhlásené ochranné pásmo (OP) má zníženú ochranu o jeden stupeň oproti stupňu, 

ktorí platí na území kategórií NP, NPR, NPP, PR, PP a CHA. Ochranné pásmo CHKO sa 
nevyhlasuje. Ak ochranné pásmo nie je vyhlásené, je ním územie do vzdialenosti 100 m von 
od hranice (NPR, PR), resp. 60 m (NPP,PP). V nevyhlásených ochranných pásmach platí 
tretí stupeň ochrany. 

 
Ochranné pásma vodných tokov, rybníkov a jazier 

Ochranné pásma vodných tokov a plôch sú vyčlenené na ochranu proti rušivým 
vplyvom spôsobovaným výstavbou, ako aj proti umiestňovaniu stavieb. U vodných tokov sa 
za hranicu ochranného pásma považuje myslená hranica vo vzdialenosti 3 m od brehovej 
čiary po oboch brehoch toku. V ochrannom pásme je zakázané umiestňovanie stavieb do 
stanovenej vzdialenosti. 

Celý kataster obce sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy – 
Javorníky. Územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú 
akumuláciu vôd a je chránené právnym predpisom pred činnosťami, ktoré ohrozujú 
vodohospodárske pomery. 

 
V riešenom území sú vymedzené nasledovné ochranné pásma: 

 trasa  cesty III. triedy III/50751 - 20 m na každú stranu od osi vozovky  
V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by 

mohla ohroziť cesty, miestne komunikácie alebo premávku na nich. Výnimky zo zákazu 
povoľuje príslušný cestný orgán.  
Jedným zo zákazov platných pre ochranné pásmo ciest je: 

 v okolí kríženia ciest s inými pozemnými komunikáciami a s traťami a na vnútornej strane 
oblúku ciest s polomerom menším ako 500 m je zakázané vysádzať alebo obnovovať stromy 
alebo vysoké kríky a pestovať také kultúry, ktoré by svojim vzrastom s prihliadnutím k úrovni 
terénu rušili rozhľad potrebný pre bezpečnú dopravu. 

 
 ochranné pásma vzdušných vedení VN 22 kV – 10 m na obe strany – kolmo na vedenia 

od krajného vodiča 
 ochranné pásma vedení VN 22 kV zavesenými káblami – 2 m kolmo na vedenia od 

krajného vodiča 

_______________________________________________________________________________________
SAŹP – CMŽP  Žilina                           

28



Územný plán obce Štiavnik  
_________________________________________________________________________________________ 

V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je okrem iného 
zakázané: 

• zriaďovať stavby a konštrukcie 
• pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m, vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od 

krajného vodiča vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej výšky, aby sa 
pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia. 

 
Ochranné pásma zariadení rozvodov plynu 

Pod ochranným pásmom sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti plynárenského 
zariadenia merané kolmo na obrys, a to: 

 pri nízko a strednotlakových plynovodoch a prípojkách 
        v zastavanom území obce               1 m 

 pri technologických objektoch                4 m 
 pri plynovodoch do 200 DN                  4 m 

Stavebné činnosti a úpravy v teréne v ochrannom pásme je možné realizovať len so 
súhlasom dodávateľa, ktorý zodpovedá za prevádzku príslušného plynárenského zariadenia. 
 

Poľnohospodárske družstvo 
 ochranné pásmo hospodárskeho dvora – 150 m 

 
Cintorín 

 pásmo hygienickej ochrany cintorína – 100 m od oplotenia 
 

 
2.10. NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ  
         OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI 
 
 
2.10.1.  Návrh riešenia záujmov obrany štátu 
 

V riešenom území k.ú. obce Štiavnik sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne vojenské 
účelové zariadenia. 
 
2.10.2.  Návrh riešenia záujmov civilnej ochrany 
 

Riešené územie spadá pod územný obvod Obvodného úradu Žilina. V zmysle 
Nariadenia vlády SR č. 166/1994 o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov patrí územný obvod Obvodný úradu Žilina do územia I. kategórie 
z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí. Vzhľadom na uvedené sa ukrytie 
obyvateľstva v jeho územnom obvode rieši podľa § 2 odst. 3 písm. d/ vyhlášky MV SR č. 
532/2006 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach 
zariadení vzhľadom na požiadavky CO v znení neskorších predpisov. 
 

Ukrytie obyvateľstva, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb v katastri obce 
zabezpečiť v súlade s: 
• vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a 
technických podmienok zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení 
neskorších predpisov 
• vyhláškou MV SR č. 348/1998 Z.z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových 
podmienok informačného systému civilnej ochrany 
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• rešpektovať zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane (úplne znenie uverejnené 
v zbierke zákonov č.444/2006 Z.z.), ktorý stanovuje pôsobnosť a povinnosti obce na 
úseku civilnej ochrany. 

 
 
2.10.3.  Návrh riešenia záujmov požiarnej ochrany 
 

Pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce o záujmov 
požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a 
súvisiacimi predpismi, 
• v obci je požiarna zbrojnica, lokalizovaná v centre obce, 
• zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou je riešené v kap. vodné hospodárstvo a 
zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov bude v súlade s vyhláškou MV SR 
č.699/2004 Z.z. 
 
2.10.4.  Návrh riešenia ochrany pred povodňami 
 

Zvýšenú ochranu pred povodňami si vyžaduje najmä juhozápadná časť obce 
vystavená vplyvu povrchových vôd z prírodných dažďov a nadmerného topenia snehu, 
z nezastavaného územia nad obcou smerom k rieke Váh. Preto odporúčame v uvedenej 
časti vybudovať záchytné drenáže, kanály a suché poldre.  
  

V riešenom území je potrebné rešpektovať všeobecné zásady protipovodňovej ochrany 
územia. 
 
 
 
2.11. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE  
         PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A  
         EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ, KULTÚRNE HODNOTY 
 
 
2.11.1. Ochrana prírody 
 

Väčšia časť katastrálneho územia obce Štiavnik patrí do územia chránenej krajinnej 
oblasti (CHKO) Kysuce. CHKO Kysuce bola vyhlásená v roku 1984, jej celková výmera je 
65 462 ha. Podľa zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny platí na území 
chránenej krajinnej oblasti druhý stupeň ochrany. Do severnej časti katastrálneho územia 
zasahuje národná prírodná rezervácia (NPR) Veľký Javorník (1967) s celkovou výmerou 
13,95 ha, z ktorej 11,55 ha tvoria hospodárske lesy a 2,4 ha nelesná pôda. Na území NPR 
platí piaty stupeň ochrany. NPR Veľký Javorník predstavuje vzácnu zachovalú lokalitu 
vrcholových lesných spoločenstiev Abieto-Fagetum (jedľo-bučín) v oblasti Beskýd. Územie 
sa využíva ako vedeckovýskumný objekt pre potreby lesného hospodárstva. Negatívna je 
výsadba smrekových monokultúr na úkor lúčnych a pasienkových spoločenstiev. 
Z chránených a ohrozených druhov SR sa v lesných spoločenstvách vyskytuje na jar 
kvitnúca Galanthus nivalis (snežienka jarná).  

V katastrálnom území obce sú evidované dva chránené stromy (CHS). CHS Lipa 
v Štiavniku je Tilia platyphylos Scop (lipa veľkolistá). Tento strom má 300 rokov, obvod 
kmeňa je 432 cm, výška 27 m, priemer koruny je 14 m. Ochrana Lipy v Štiavniku má 
kultúrny, ekologický, krajinársky a estetický význam. CHS Buk v Štiavniku je Fagus 
sylvatica L. (buk lesný) s obvodom kmeňa 360 cm, jeho výška je 28 m a priemer koruny 21 
m. Jeho vek je taktiež 300 rokov. V ochrannom pásme chráneného stromu platí druhý stupeň 
ochrany.  
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V katastrálnom území obce Štiavnik sú zaregistrované zosuvy, ktoré sú zohľadnené 
v grafickej časti ÚPN – obce Štiavnik (výkres č.6  Ochrana prírody a tvorby krajiny vrátane 
prvkov ÚSES M 1 :10 000). 
 
 
2.11.2.  Územný systém ekologickej stability 

 
Podľa R ÚSES okresu Žilina (Regioplán Nitra a Ekoped Žilina, 1993) sa v širšom 

území obce Štiavnik nachádzajú nasledujúce prvky kostry ÚSES: 
 
Biocentrum nadregionálneho významu:  - Veľký Javorník- mozaika spoločenstiev 

jedľových bučín a humóznych bukových javorín 
 
Biocentrum regionálneho významu:  - Čemerka-Gregušovci  
 
Biocentrum regionálneho významu potrebné potvrdiť terénnym prieskumom:- Žliabok, 

Jastrabie, Nocnárové–Suchý vrch  
 
Biokoridor regionálneho významu:  - Popradno-Štiavnik-Petrovice-Kolárovice 
 
Genofondovo významné lokality:  

aktuali 
zované 
číslo 

pôvod.
číslo 

názov charakteristika 

BY 1 23. Veľký Javorník  Zachovalé vrcholové spoločenstvá jedľových bučín so smrekom v tesnom 
susedstve ŠPR Veľký Javorník (Klinda 1985), výskyt ohrozených druhov rastlín 
(Mičieta 1976) Horské javorovo-bukové lesy, výskyt horských druhov rastlín 
národného aj európskeho významu na náväzných nelesných 
plochách.(Fajmonová 2003) Lokalita Natura B, (SKÚEV ) 

BY 2 24. Čemerka – 
Gregušovci 

Typické lesné i nelesné spoločenstvá hrebeňovej časti Javorníkov so 
svahovými mokraďami, extenzívne využívanými trvalými trávnymi porastami 
a sukcesnými štádiami nevyužívaných TTP.Výskyt viacerých ohrozených 
a vzácnejších druhov rastlín : Dentaria glandulosa, Blechnum 
sicant,Senecioruvulare, Allium victoriale, Potentilla aurea, Aremonia 
agrimonoides, Ranunculus auricomusagg., Carex echinata,Gentianella 
austriaca, Corydalis minima, Galanthus nivalis (Mičieta 1993, pers.comm.) 

BY 3 Nová  Buntova dolina  Podmáčané lúky Lk6, malé slatinné prameniská a pramenné stužky Ra6 so 
vstavačovcami (Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sp. Epipactis palustris) 

BY 4 Nová  Ráztoka - 
penovcové 
pramenisko 

Penovcové pramenisko Pr3 v komplexe so slatinnými lúkami Ra6, nižšie 
podmáčané lúky Lk6. Carex davaliana, Eleocharis quinqueflora, Epipactis 
palustris Gymnadenia densiflora, Blysmus compressus Lokalita Natura B 
(SKÚEV ) 

BY 5 Nová  Medvedie Mezofilné pasienky a lúky Lk3 so vstavačovcami  (Dactylorhiza fuchsii, D. 
sambucina.) 

BY 8 Nová  Šutáre Komplex extenzívne obrábaných lúk s výskytom mokradí. Zastúpené viaceré 
ohrozené druhy rastlín (Mičieta 1993, pers. comm.) 

BY 9 Nová  Pod Stračincom  Kosené vlhkomilné spoločenstvá (biotopy Lk5 – vysokobylinné spoločenstvá na 
vlhkých lúkych, Lk6 – podmáčané lúky horských a podhorských oblastí) 
s výskytom druhov z čeľade vstavačovité. (Machciník pers.com.)  

BY 10 Nová  Nad sadmi-  Mezofilné zarastajúce lúky bývalého ríbezľového sadu (biotop Lk1 – nížinné 
a podhorské kosné lúky) s výskytom slatinných pramenísk. Významná hniezdna 
lokalita vtákov (prepelica, chrapkáč, strakoše). (Machciník pers.com.)  

BY 12 Nová  Uhoľné  Zarastajúce teplomilné lúčne spoločenstvá (biotop Lk1 – nížinné a podhorské 
kosné lúky) s výskytom zaujímavých druhov bezstavovcou (stepník červený, 
koník červenokrídly). (Machciník pers.com.)  

BY 13 Nová  Pakušová  Skalnaté travinno – bylinné spoločenstvá (biotop Tr5 – suché a dealpínske 
travinno – bylinné porasty) na karbonátovom podloží zaujímavé aj 
s geologického hľadiska. (Machciník pers.com.)  

 
 
Priestory s vysokou biodiverzitou:  - od hrebeňa Veľkého Javorníka nadol v smere na 

kótu Hluché, Skaličné, Kýčera do katastrálneho 
územia obce Petrovice 
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 - v priestore kóta Kamenné, osada Čierne, kóta 
Kykula, Grošnárovo, v smere na druhú časť 
Štiavnik–Kladivovci, kóta Žiar, osada Božínovci, 
Strakošovci. 

 
 
Ekostabilizačné opatrenia 
 
 Nakoľko sa väčšia časť katastrálneho územia obce nachádza v území CHKO Kysuce, 
rozsah obmedzení v území situovanom v  chránenej krajinnej oblasti stanovuje zákon NR SR 
č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. 
 
Navrhujeme tieto ekostabilizačné opatrenia: 
- zmena kategórie hospodárskych lesov na lesy ochranné 
- predchádzanie zosuvom a pôdnej erózii šetrným hospodárením na lesnom pôdnom fonde  
- zabránenie vzniku veľkoplošných holorubov 
- revitalizácia imisne poškodenej lesnej vegetácie 
- minimalizácia výsadby smrekových monokultúr na úkor lúčnych a pasienkových 

spoločenstiev 
- zachovanie a podporenie všetkých prvkov ÚSES na území obce 
- zachovanie a podporenie prirodzených neregulovaných vodných tokov aj s priľahlými 

brehovými porastami 
- podpora ekologicky vhodného poľnohospodárskeho hospodárenia v území 
- podpora extenzívneho leso-pasienkárske využívania podhorských častí, s cieľom 

zachovania krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou 
- obmedzenie negatívnych zásahov (stavebné a iné technické zásahy) do okolitých 

biocentier a biokoridorov 
- odstránenie starých environmentálnych záťaží (už existujúcich neriadených skládok 

odpadu) a zabránenie ich ďalšiemu vzniku 
- pri vegetačných úpravách používať autochtónne (pôvodné) druhy rastlín. 
 
 
2.11.3. Kultúrne hodnoty 
 

Základná v súčasnosti platná legislatívna norma ochrany kultúrneho dedičstva je 
Zákon č. .49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, platný od 1.4.2002 (pôvodne zákon 
SNR č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych pamiatkach a následne zákon SNR č.27/1987 Zb. o 
štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení neskorších predpisov). 

Ochrana pamiatkového fondu kultúrneho dedičstva, ktorého súčasťou sú aj 
archeologické náleziská, pamiatkovo chránené územia a národné kultúrne pamiatky, je 
predmetom verejného záujmu. 

Prvá písomná zmienka o obci Štiavnik sa datuje z roku 1439. Neskôr patrila obec dlhé 
obdobie do Trenčianskej župy a radí sa medzi voľné reťazové kolonizačné dediny.  

Prevažná väčšina súčasnej zástavby je z 1. pol. 20. storočia, domy sú murované 
trojpriestorové. 

Obyvatelia sa zamestnávali poľnohospodárstvom, spracúvaním dreva a drotárstvom. 
V minulosti bolo v obci 10 mlynov, píla a dieľňa na výrobu čiernej potaše.. 

Národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 
Slovenskej republiky (ÚZPF SR) pod číslom ÚZPF SR č. 1377, je katolícky kostol sv. 
Františka z Assisi.  

Je to barokový klasicistický objekt obnovený v roku 1771 na staršom základe, 
opravený po roku 1945. Ide o jednoloďovú stavbu s predstavenou vežou a s rovným 
uzáverom presbytéria, zaklenutú pruskými klenbami. Po strane presbytéria sa nachádzajú 
prístavby s rovným stropom, kaplnka má valenú klenbu s podkasanými lunetami. Rok 
výstavby je vyznačený na kamennom vstupnom portáli. 
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Pozoruhodnými interiérovými doplnkami kostola sú rokoková kazateľnica z 2. pol. 18 
storočia, rokokoková krstiteľnica, drevená z 2. pol. 18 storočia a roková lampa na večné 
svetlo, z toho istého obdobia. 

Časti (osady, samoty) rozsiahlej obce Štiavnik sa nachádzajú v území s rozptýleným 
lazníckym a kopaničiarskym osídlením (KURS 2002), charakteristickým výskytom ľudovej 
architektúry, tradíciami, remeslami a folklórom. V niektorých osadách sa nachádzajú súbory 
ľudovej architektúry. 

Z tradičných remesiel sú významné drotárstvo, výroba drevených pastierskych píšťal a 
ľudové rezbárstvo. Zo zvyklosloví sa zachovali “chodenie Doroty” a “kurinej baby na 
Silvestra”. 

 
Základná ochrana národných kultúrnych pamiatok (podľa §27 zákona 49/2002 Z.z. o 

ochrane pamiatkového fondu) je súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie 
ohrozenia, poškodenia, zničenia alebo odcudzenia kultúrnej pamiatky, trvalé udržiavanie 
dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a taký spôsob využívania a prezentácie, 
ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu. 

V územnom rozsahu obce Štiavnik je podľa ustanovenia §9 ods. 5 a §11 ods. 1 zákona 
č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu na úseku ochrany pamiatkového fondu a 
podľa §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) miestne a vecne 
príslušný rozhodovať o právach  a povinnostiach právnických a fyzických osôb na úseku 
ochrany pamiatkového fondu Krajský pamiatkový úrad v Žiline. 
 
    Obec Štiavnik je situovaná do archeologicky bohatého regiónu Považia, kde 
v katastroch okolitých obcí sú evidované nálezy z mladšej doby bronzovej a z doby železnej, 
preto teda môže aj pri stavebnej činnosti v rámci ÚPN v obci dôjsť k narušeniu doposiaľ 
neznámych archeologických objektov či situácií. V rámci projektovej prípravy, resp. 
územného konania, si stavebník (investor) každej stavby vyžadujúcej zemné práce (líniové 
stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba, atď.), vyžiada vyjadrenie k plánovanej 
stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk od AÚ SAV Nitra 
a pri územnom a stavebnom konaní týkajúcom sa všetkých líniových stavieb a 
veľkoplošných novostavieb oslovia Krajský pamiatkový úrad Žilina. 
 

 
 

 
2.12. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO  
         VYBAVENIA 
 
 
2.12.1.    Návrh dopravného riešenia 
 
a) Východzie podklady a zásady rozvoja 
 
- Prieskumy a rozbory ÚPN – obce Štiavnik 
- ÚPN – VÚC Źilinského kraja 
 

Návrh riešenia obce vychádza z rozvoja koncepcie dopravy. Pre riešenie je potrebné 
rešpektovať rozvojové zámery rezortu dopravy. Dopravná kostra obce Štiavnik je závislá na 
rozvoji osídlenia, vybavenosti, rekreácie, ale i na konfigurácii terénu. Dopravné riešenie je 
závislé aj od toho že sa jedná o koncovú komunikáciu. Koncový charakter komunikácie 
nevytvára predpoklady vyššieho nárastu intenzity dopravy. Úroveň intenzity je určená iba 
vzťahmi zdrojovej a cieľovej dopravy v rámci riešeného územia. 
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b) Širšie vzťahy 
Ako najdôležitejšia cestná stavba, ktorá predpokladá odbremenenie intenzity dopravy 

v okrese Bytča je diaľnica D-1 Vrtižer – Hričovské Podhradie  - Lietavská Lúčka - Višňové – 
Martin – Ivachnová – Hybe. 
Dopravné napojenie obce na nadradenú komunikačnú sieť je nepriamo prostredníctvom cesty 
II/507, ktorá plní funkciu prepojenia území na pravej strane Váhu medzi mestami  Púchov, 
Považská Bystrica, Bytča a Žilina. Západnú časť územia Žilinského kraja – priestor Bytča – 
Žilina – Martin – Čadca plošne pokrýva jeden z najdôležitejších dopravných uzlov Slovenska. 
Napojenie na hlavný severný koridor Bratislava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice, ktorý je 
súčasťou európskeho multimodálneho koridoru č. V (Terst – Bratislava – Žilina – Košice – 
Čierna nad Tisou) je prostredníctvom cesty II/507 a I/18 prechodom na ľavú stranu Váhu. Toto  
určuje dopravnú atraktivitu riešeného územia v rámci najširších dopravných vzťahov.  

 Najbližšia železničná stanica je v Bytči-Hrabovom na železničnej trati č. 120. 
Letecké služby poskytuje letisko Žilina – Dolný Hričov. Dopravné zariadenia (čerpacie 

stanice PHM a iné) sú v Žiline, ako aj v blízkosti cesty I/18. 
 
c)  Návrh dopravného riešenia v obci 

Systém cestnej dopravy tvorí prepojenie miestnych zberných a obslužných 
komunikácií. Základnú dopravnú os v obci tvorí cesta III. triedy III/50751 Mikšová - Štiavnik. 
Cesta III/50751 v zmysle STN 736110 má funkčnú triedu  B2 a je v odvodenej kategórii MZ 
8/40 so šírkou jazdných pruhov 3,0m. Trasa je stabilizovaná a v návrhu sa neuvažuje s jej 
zmenou. Mimo intravilánu je kategória C 7,5/40. Na túto zbernú komunikáciu sa napájajú 
obslužné komunikácie spojovacie a prístupové.  

Ostatné cestné komunikácie v sídle majú charakter obslužných komunikácií nižších 
funkčných tried, ktorých kategórie budú spresnené v ÚPN jednotlivých zón. 

Navrhované dopravné prepojenie rozširujúce možnosti dopravných prepojení v smere 
východ-západ predstavuje komunikácia vychádzajúca z obslužnej severojužnej komunikácie C1 
v smere na Setechov a Petrovice. Toto prepojenie súvisí s predpokladaným rozvojom zóny 
podnikateľských aktivít a aktívnejších väzieb širšieho územia s prevládajúcou obytnou funkciou. 
Dopravno urbanistická úroveň prepojenia Štiavnik-Setechov je navrhovaná na úrovni obslužnej 
komunikácie funkčnej triedy C3. Šírkové usporiadanie komunikácie je odvodené z kategórie 
miestnych komunikácií MOK 7,5/40 alebo v jej extravilánovom vedení z kategórie ciest 
C 7,5/40. Tak isto dobudovanie obslužnej komunikácie v smere Na kasárne, ktorá by skvalitnila 
existujúce cyklotrasy a umožnila lepší rozvoj rekreácie a turistiky. Navrhovaná je na úrovni 
obslužnej komunikácie funkčnej triedy C3. 
      Komunikačnú sieť celoplošne dopĺňajú účelové komunikácie, z ktorých špecifické 
postavenie majú obytné ulice. Je tu pohyb motorovej a nemotorovej dopravy na spoločnom 
dopravnom priestore. Tento režim je daný obmedzenou šírkou uličných priestorov. V návrhu  je 
ponechaný systém koncových ulíc tak, aby tieto plnili svoju hlavnú funkciu prístupu k obytným 
objektom pri minimálnej intenzite pohybu motorových vozidiel zdrojovej a cieľovej dopravy. 
      Menší dopravný význam majú účelové komunikácie, ktoré prechádzajú mimo zastavené 
územie na úrovni poľných a lesných ciest. Tieto v rámci širšieho územia vytvárajú systém 
priečnych a pozdĺžnych prepojení. Smerovanie lesných účelových ciest je viazané na blízkosť 
sídiel i charakter rozptýleného trvalého lazníckeho i rekreačne a sezónne využívaného územia. 
Parametre týchto komunikácií sú podriadené svojmu pôvodnému účelu. Šírkové usporiadanie 
vychádza z kategórie lesných ciest. Základnou kategóriou ostáva 1L 7,5/60 a 1L 5,0/40. 

 
Statická doprava 

Parkovacie a odstavné stojiská pre osobné vozidlá navrhujeme podľa STN 736110 pre 
objekty občianskej vybavenosti a ich  priamej náväznosti. 
 
Centrum                                            15 parkovacích miest 
Športový areál                                   10 parkovacích miest + 1 autobus 
Cintorín                                              na zbernej komunikácii 
Rekreačné aktivity                             priamo na pozemku (riešiť podľa kapacitných  nárokov) 
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Podnikateľské aktivity                        priamo na pozemku (riešiť podľa kapacitných  nárokov) 
 

V obytnom území vzhľadom na charakter bytovej výstavby formou IBV sa parkovanie a 
garážovanie navrhuje priamo na pozemkoch. Krátkodobé parkovanie je priamo na 
obslužných komunikáciách. 
 
 
Pešia doprava 

I keď intenzita dopravy je malá na ceste III50751, ktorá prechádza cez obec, je 
vybudovaný chodník len v centrálnej časti obce, čím je dosiahnutá segregácia chodcov od 
dopravných prostriedkov v miestach ich najväčšieho pohybu. 
 
Autobusová doprava 
Autobusovú dopravu zabezpečuje SAD Žilina. Relatívne vysoké nároky na systém hromadnej 
dopravy riešeného územia sú vyvolané typom osídlenia okolo potoka Štiavnik a lazníckym 
osídlením, ktoré je na rozsiahlom území. Riešené územie obce Štiavnik charakterizuje 
prevažujúce monofunkčné prostredie s nárokmi na rozptýlené kooperačné vzťahy, avšak 
s orientáciou prevažujúcou do administratívnych centier Bytče a Žiliny ako jadrového sídla 
regiónu. Charakter a cieľovosť dopravných vzťahov opodstatňujú v návrhu predpoklad riešenia 
autobusovej prepravy ako hlavného systému prímestskej hromadnej dopravy. 
      Hlavná trasa autobusovej dopravy je riešená identicky s vedením cesty III/50751 
v orientovaní na smery Bytča, Žilina a Považská Bystrica. Autobusové prímestské linky 
zabezpečujú čiastočne aj miestnu dopravu. Rozloženie zastávok umožňuje izochronickú 
dostupnosť k zastávkam autobusov 7-10 min. Terminál spojený s otočkou autobusov je 
situovaný v závere Štiavnickej doliny v miestnej časti Ráztoka. 

 Časová dostupnosť do Bytče je 20 min., do Žiliny 35 min a do Považskej Bystrice 30 
min. 

 
 
Cyklistická doprava 

Riešeným územím prechádza cyklotrasa, ktorá sa sprístupní aj pre cestné bicykle po 
dobudovaní obslužnej komunikácie na hrebeň Javorníkov a prepojenia do rekreačnej oblasti 
Kasárne. Pri dobrom komunikačnom prepojení zón bývania a obchodu a služieb, športových 
zón je cyklistická doprava vhodným doplnením jednotlivých druhov dopráv.  
 
Ostatné druhy dopráv a dopravné zariadenia 

Žiadne ostatné druhy dopráv a dopravné zariadenia sa na riešenom území 
nenachádzajú. Tieto sú v dostupnej vzdialenosti v okresnom meste Bytča a krajskom meste 
Žilina. 
 
d)  Ochranné pásma 
Cesta III.triedy                20 m o d osi cesty 
Zberná komunikácia triedy B1, B2 v zastavanom území sa s ochranným pásmom neuvažuje. 
 
e)  Regulatívy územného rozvoja na úseku dopravy  

 cestnú sieť obce vybudovať podľa funkčného triedenia a k tomu priradiť organizáciu 
dopravy 

 zabezpečiť dostatok parkovacích plôch pre vybavenosť, IBV a podnikateľské aktivity. 
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2.12.2.  Elektrická energia 
 
a) Súčasný stav    
        Zásobovanie obce Štiavnik elektrickou energiou je v súčasnosti zabezpečené zo 110/22 
kV transformovne ČSD Bytča po 22 kV vzdušnom vedení č. 182 Bytča- Štiavnik a po VN 
prepojovacom vedení na linku č. 232 Bytča- Čadca z oblasti obce Setechov, vyvedeného zo 
110-22 kV transformovne  Čadca. 
 

 Transformačné stanice 22/O,4 kV 
        Distribúcia elektrickej energie sa uskutočňuje prostredníctvom 15-tich 22/0,4 kV 
transformačných staníc prevažne v stožiarovom a stĺpovom prevedení. 
      Bytovo-komunálny sektor je zásobovaný prostredníctvom 14-tich 22/0,4 kV transformačných 
staníc (TS) o celkovom inštalovanom výkone 2160 kVA. Výroba v areáli roľníckeho družstva má 
vlastnú transformačnú stanicu o inštalovanom výkone 400 kVA. 
 

 VN 22kV vedenia 
VN vedenia sú prevedené vzdušným rozvodom po betónových stĺpoch, u ktorých je 

treba rešpektovať ochranné pásmo 10 m od krajných vodičov na každú stranu.  
 

 Sekundárna sieť         
Sekundárna sieť je v podstate prevedená vzdušným rozvodom po betónových stĺpoch 

s vodičmi AlFe 6 - 70 mm. Na stĺpoch NN siete sú umiestnené  svietidla verejného 
osvetlenia.  
 
b) Zhodnotenie prieskumov 

Transformačné stanice 22/0,4 kV nie sú vybudované na dostatočnej výkonovej úrovni 
a v súčasnosti nepostačujú riešiť požiadavky na odber elektrickej energie odberateľov 
v riešenom území.  
Sekundárne rozvody riešené vzdušnou sieťou vyhovujú danému charakteru zástavby v obci.  
Pre bytovo-komunálny odber je v trafostaniciach vybudovaný inštalovaný výkon cca 2160 
kVA. 
 
c)  Návrh 

Vzhľadom na uvažovanú 90 % - nú plynofikáciu sme pre plynofikované byty uvažovali so 
základnou elektrifikáciou. Neplynofikované domy sú vykurované väčšinou pevným palivom 
a elektrickú energiu používajú len na drobnú spotrebu, prípadne na varenie. Preto sme 
uvažovali s prípojnou hodnotou 1,6 kW/b.j. pre plynofikovanú HBV, 2,0 kW/b.j. plynofikovanú 
IBV a pre neplynofikovanú IBV sme uvažovali s hodnotou 2,5 kW/b.j. Tieto hodnoty sme navrhli 
vzhľadom na využitie elektrickej energie na varenie a ohrev teplej úžitkovej vody. 
 
Potreba elektrických príkonov  pre bytovo-komunálnych odberateľov  

Súčasná bytová zástavba 
             60 b.j. HBV pri 1,6 kW /b.j. a súčasnosť  0,7772  =       74,6 kW 
           812 b.j. IBV  pri  2,0 kW /b.j. a súčasnosť  0,5209  =     845,9 kW 
           143 b.j. IBV  pri  2,5 kW /b.j. a súčasnosť  0,6389  =     228,4 kW 
Spolu :   1015 b.j.                                                                    1148,9 kW 

 
Navrhované byty 
    157 b.j. IBV+HBV pri 2,0 kW /b.j. a súčasnosť 0,5209  =    180,2 kW 
Celkom  :   1172 b.j.                                                               1329,1 kW 
 
Občianska vybavenosť 
            Súčasná                                                                       156,4 kW 
            Navrhovaná                                                                  356,5 kW 
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Spolu                                                                                        512,9 kW 
            Pri súčasnosti  0,7                                                        359,0 kW 
 
Výroba 
            Súčasná                                                                       365,0 kW   
            Navrhovaná                                                                  750,0 kW 
Spolu                                                                                      1115,0 kW 
            Pri súčasnosti 0,8                                                         892,0 kW   
 
Celkom riešené územie                                                          2580,1 kW   

 
      Pri výpočte potreby pre vybavenosť a rekreáciu sme vychádzali z predpokladanej prevádzky 
a podlažných plôch, pre navrhovanú plochu priemyslu á 50 kW /ha. 
 
Celkový  príkon pre byty a vybavenosť v návrhovom období 1514,7 kW navrhujeme aj vo 
výhľade zabezpečiť  prostredníctvom 22/0,4 kV transformačných staníc, v ktorých navrhujeme 
zainštalovať pri rezerve 20 % a cos ø  = 0,9 výkon 2020 kVA. 
         Budúce podnikateľské aktivity navrhujeme zásobovať elektrickou energiou z terajšej 
22/0,4 kV trafostanice o výkone 400 kVA a navrhovanej trafostanice v stĺpovom prevedení 
o výkone 2x400 kVA. 
 
Návrh 22/0,4 kV transformačných staníc 

Č. Názov Súčasné   Inštal. Výkon v kVA Navrhované 
TS  prevedenie    súčasný navrhovaný prevedenie 
 1 Lúčky Stĺpová      110      250 stĺpová 
 2 Bobrík stožiarová      160      250 stĺpová 
 3 U Tarabov stožiarová      160      250 stĺpová 
 4 Škola stožiarová      400      400 kiosková 
 4a Zahustenie        -        -      400 kiosková 
 5 RD stožiarová      400      400 stožiarová 
 6 Malinné stožiarová      100      100 stĺpová 
 7 OÚ stožiarová      160      250      kiosková  
 7a Zahustenie        -        -      400 kiosková 
 8 Hôrky stožiarová       50      100 Stĺpová 
 9 U Mistríka Stĺpová      160        - Demontáž 
 9a Zahustenie       -        -      400 Kiosková 
10 U Možucha stožiarová      100     160 Stĺpová 
10a Zahustenie       -        -     100 Stĺpová 
11 Kladivovci Stĺpová      250      250 Stĺpová 
12 Kormanovci stožiarová       50      100 Stĺpová 
13 Strakošovci Stĺpová       50       100 Stĺpová 
14 Jastrabie Stĺpová      100       100   Stĺpová 
15 Medvedie Stĺpová      100       250 Stĺpová 
16 Výroba             -          -      400 Stĺpová 
17 Dolné Suché             -          -        50 Stĺpová 
18 Medvedie             -          -      250 Stĺpová 
19 Ráztoka             -          -      100 Stĺpová 
 Spolu kVA       2340    5060  

 
Riešenie elektrifikácie 

Celková spotreba elektrickej energie pre  plánované obdobie sa odhaduje na cca 2,58 
MW , nárast spotreby o cca 1,25 MW oproti súčasnosti navrhujeme riešiť rekonštrukciou 
trafostaníc, resp. výstavbou zahusťovacích trafostaníc.  

_______________________________________________________________________________________
SAŹP – CMŽP  Žilina                           

37



Územný plán obce Štiavnik  
_________________________________________________________________________________________ 

Návrh výroby v ÚPN – obce  je zahrnutý vo výpočtoch odhadom, konečna potreba 
elektrickej energie bude predmetom samostatného riešenia po upresnení konkrétnej 
podnikateľskej činnosti na danej lokalite. 
 

 Transformačne stanice 22/0,4 kV 
- Jestvujúce trafostanice TS5, TS6, TS11  a TS14 sa navrhujú ponechať bez zmeny 
- jestvujúce trafostanice uvažované s osadením väčšej transformačnej jednotky : TS1-

250, TS2-250 kVA, TS3-250 kVA, TS8-100 kVA, TS10-160 kVA, TS12-100 kVA,TS13-
100 KVA, TS15-250 kVA  

- jestvujúce vonkajšie trafostanice navrhované na prestavbu za kioskové : TS4-400 kVA, 
TS7-250 kVA 

- navrhované nové kioskové trafostanice : TS4a-400 kVA, TS7a-400 kVA, TS9a-400 kVA 
- navrhované nové vonkajšie trafostanice : TS10a-100 kVA, TS16-400 kVA, TS17-50 

kVA, TS18-250 kVA, TS19-100 kVA 
- Jestvujúcu trafostanicu TS9 (U Mistrika) navrhujeme na zrušenie, zaťaženie tohto 

územného obvodu preberie navrhovaná TS 9a   
 
Transformačne stanice budovať a osadzovať transformátormi podľa požiadaviek na odbery 

 elektrickej energie. 
 

    VN 22 kV vedenia 
         Všetky 22/0,4 kV transformačné stanice vo vonkajšom  prevedení navrhujeme napojiť na 
22 kV vzdušné vedenie č. 182 a z prepoja liniek 182-232 vzdušnými 22 kV prípojkami. V centre 
Štiavnika navrhujeme vybudovať nové zahusťovacie  transformačné stanice v kioskovom  
prevedení (TS 4a,TS7a, TS9a) a budú  prepojené 22 kV okružným káblom typu 22-AXEKCY 
3x185 mm2. Súčasné TS4, TS7 navrhujeme prebudovať na kioskové trafostanice. Súčasnú TS 
9 navrhujeme na zrušenie (bude nahradená novou  kioskovou TS 9a). Taktiež navrhujeme 
v tejto časti zrušiť vzdušné 22 kV rozvody. 
         Navrhovanú transformačnú stanicu TS19 v lokalite Ráztoka navrhujeme prepojiť od 
trafostanice TS15 závesným 22 kV káblom DISTRI, kábel bude uložený po betónových stĺpoch. 
         Jestvujúce 22 kV vedenie prechádzajúce cez uvažovanú plochu priemyslu sa navrhuje na 
prekládku do novej polohy. 
 

 Sekundárna sieť NN 
Sekundárne NN sieť v sústredenej bytovej výstavbe IBV a HBV prevedená káblami 

v zemi je vyhovujúca, táto sa doporučuje ďalej rozvíjať ako jednoduchá mrežová sieť, 
napájaná aspoň z dvoch strán. Vzdušná NN sieť po betónových stĺpoch v ostatnej zástavbe, 
pre daný charakter zástavby v obci je vyhovujúca. 
 
d)  Ochranné pásma 
 V zmysle zákona č.656/2004 Z.z. je potrebné dodržať ochranné pásma od krajných vodičov 
na každú stranu, resp. od zariadení : 
 
Druh elektrických vedení a zariadení Ochranné pásmo v metroch 
VN 22 kV vedenie vzdušné                     10 
VN 22 kV káblové vedenie                       1 
VN závesný kábel DISTRI                       1 
Trafostanice                     10 
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2.12.3.  Zásobovanie plynom 
 
a) Súčasný stav 

Zásobovacím zdrojom zemného plynu pre riešené územie obce Štiavnik je VTL  
plynovod DN 150 PN 25 Bytča – Veľké Rovné s miestom pripojenia pri kanály Váhu a VTL 
prípojka DN 100 PN 25. 
V katastri obce Hvozdnica, v jeho južnom okraji je situovaná regulačná stanica plynu RS 
VTL/STL o výkone 6500 m3/h o výstupnom tlaku do 0,3 MPa pre všetky napojené obce. 
 

Plynofikácia obce Štiavnik bola zahájená v roku 1998, miestna plynovodná sieť STL je 
prevádzkovaná tlakom do 0,3 MPa, rozvody sú kompletne prevedené z potrubného materiálu 
polyetylénové SDR ťažká rada D 160 x 14,6,  90 x 8,2,  63 x 5,8 a 50 x 4,6. Hlavná trasa je 
prevedená s profilom potrubia D 160, ostatne miestne plynovody sú realizované potrubím D 
90, D 63, D 50. Rozvody zemného plynu končia v miestnej časti Veľká Žilina. 
 
b) Zhodnotenie prieskumov 
 V riešenom území obce Štiavnik cca 915 domácnosti využíva zemný plyn, čo predstavuje 
z celkového počtu trvalé obývaných bytov  cca 90% plynofikáciu bytov. Objekty  vybavenosti 
a výroby a služieb sú pripojené na zemný plyn, takisto základná škola, materská škola. 
 
c) Návrh 

Základné údaje riešeného územia 
 

- Trvalo obývané byty stav .......................... 1015 b.j. 
- Návrh bytovej výstavby .............................   157 b.j. 
- Počet obyvateľov ......................................  4097 
- Počet obyvateľov návrh ............................    564 
- Počet plynofikovaných bytov stav .............    913 
 

Nápočet ZPN podľa druhu odberu k roku 2020 
Druh odberu          m3/h       tis.m3/rok 

 
Byty stav : 913 b.j. á 1,6 m3/h          1460         3195,5 
Byty návrh :  157 b.j. á 1,6 m3/h            277           605,0 
S p o l u          1737         3800,0 
   
Občianska vybavenosť : stav            299           609,0 
                                     :  návrh                 15             30,0 
S p o l u            314           639,0 
   
Miestne prevádzky  :  stav              85           170,0    
                                   návrh              85           165,0 
S p o l u            170           335,0 
C e l k o m   o b e c 
Pri súčasnosti 0,8 ........................................ 

         2221 m3/h 
         1777 m3/h 

        4774,0 tis.m3 

 
Návrh riešenia plynofikácie 

Pri rozvoji plynofikácie obce rešpektovať spracovanú plynofikačnú štúdiu, ktorá rieši 
plynofikáciu obcí Hvozdnica a Štiavnik zo spoločnej regulačnej stanice RS VTL/STL 
o výkone 6500 m3/h, vybudovaná v katastri obce Hvozdnica. 
Kapacitne možnosti realizovanej RS pre zabezpečenie  odberu ZPN v plánovanej etape 
do roku 2020 cca 1777  m3/hod., z toho nárast odberu o cca 380 m3/hod. budú postačujúce.  
 Plánovaná výstavba do roku 2020 bude napojená na  STL plynovod do 0,3 MPa , 
predlžením jestvujúcich plynovodov do plôch s navrhovanou výstavbou.  
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Použitie zemného plynu sa navrhuje komplexne, tj. na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej 
vody a varenie. STL rozvod si vyžaduje u odberateľov plynu inštaláciu regulátorov tlaku 
plynu STL/NTL, tieto  osadzovať spolu s plynomermi v múrikoch oplotenia rodinných domov. 
 Plynofikácia bytovej zástavby , objektov vybavenosti a výroby sa uvažuje na cca 90%, túto  
pripájať na ZPN ak sú v efektívnom dosahu  rozvodov. V miestnych častiach Medvedie 
a Ráztoka vzhľadom na množstvo potenciálnych odberateľov a vzdialenosti od súčasných 
rozvodov zemného plynu , ak sa nenájde väčší odberateľ s plynofikáciou neuvažovať. 
 
Poznámka. 
Z dôvodu rozšírenia tras STL plynovodov a nárastu odberov ZPN sa odporúča odbornou 
organizáciou prehodnotiť nárast odberov z existujúcej plynárenskej sústavy STL a výkonu 
regulačnej stanice, čo bude doložené hydraulickým prepočtom a po technickej stránke 
odsúhlasené  SPP, a.s.. 

 
 
 
 

d)   Pásmo ochrán  
V zmysle zákona č. 656 / 2004 Z.z. je potrebné dodržať pásmo ochrán od osi plynovodu 

na každú stranu  : 
Plynovod       Ochranné  

         pásmo 
     Bezpečnostné 
          pásmo 

STL plynovod 0,3 MPa zastavané  
územie 

          1 m určuje  
prevádzkovateľ 

STL voľný terén            4 m            10 m 
 
 
2.12.4.  Zásobovanie teplom 
 
a) Súčasný stav 

Riešené územie spadá do oblasti s vonkajšou výpočtovou teplotou –18°C v zmysle 
STN 060210. 
Zásobovanie obce Štiavnik teplom je úplne decentralizované, prevažne so spaľovaním 
zemného plynu v objektových zdrojoch tepla, domových kotolní ÚK a lokálnymi spotrebičmi – 
gamatky. Pevné palivo v bytovej zástavbe sa používa v malej miere, u cca 4% bytov.  
Priemyselné prevádzky a poľnohospodárska  výroba sú zásobované z vlastných zdrojov 
tepla na zemný plyn a pevné palivo výkonom pre vlastnú potrebu, takže nie sú vhodné pre 
centralizáciu zásobovania teplom riešeného územia.  
 

Vysoký podiel spaľovania zemného plynu cca 84,4% na celkovej potrebe tepla, má 
priaznivý dopad na čistote ovzdušia v riešenom území.  
 
b)   Návrh 
       Základné údaje o riešenom území 
 
-     trvalo obývané byty ..................stav    1015 b.j. 
                                      ..................návrh    157 b.j. 
-     merná potreba tepla na byt : 14 kW   ;  100 GJ 
-     potreba pre objekty vybavenosti  :  41 W/m3 obostavaného  priestoru  
-     potreba pre nový priemysel         :  125 – 150 kW/ha 
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Nápočet potrieb tepla pre etapu  2020 
Druh potreby         MW        GJ 

 
Byty  :  stav  1015 b.j.         14,21   101500 
            navrhované  157 b.j.           2,42     17300 
            s p o l u         16,63   118800 
   
Vybavenosť  : jestvujúca           1,04       7860 
                       návrh           0,46       3495 
             s p o l u               1,50     11355 
   
Výroba  :  jestvujúca           0,67       4920 
                návrh           0,67       4780 
              s p o l u           1,34       9700 
 
C e l k o m  

 
        19,47 

 
  139855 

 
 
Návrh riešenia potrieb tepla  
      Zásobovanie obce Štiavnik teplom sa navrhuje ponechať decentralizovaným systémom 
z vlastných zdrojov tepla. Inštalované výkony kotlových jednotiek v objektoch vybavenosti 
a výrobných prevádzok sa navrhujú budovať len pre vlastnú potrebu tepla s palivovou 
základňou na zemný plyn. V navrhovanej výrobnej ploche , ak  bude výroba zameraná na 
spracovanie dreva , potom sa navrhuje aj využívanie odpadu z tejto výroby. 
      Potrebu tepla pre bytovú zástavbu riešiť z kotolni UK, resp. lokálnymi vykurovacími 
zdrojmi (gamatky) s palivom zemný plyn a spaľovaním drevnej masy, čo bude mať priaznivý 
dopad na čistotu ovzdušia najmä v zimnom období. 
      V rekreačných zónach s plánovanou výstavbou objektov vybavenosti ( nakoľko nie 
efektívny prívod ZPN ) potrebu tepla riešiť spaľovaním drevnej masy, alebo priemyselne 
upraveným drevným odpadom. 
 
      Z celkovej potreby tepla v etape do roku 2020 – skoro 140 000 GJ – sa navrhuje riešiť 
zemným plynom na cca 80% , čo predstavuje  spotrebu zemného plynu skoro 4000 tis.m3 za 
rok. Ostatná potreba tepla bude riešená pevnými palivami predovšetkým spaľovaním drevnej 
masy. 
      Zamerať sa taktiež na využívanie slnečnej energie konvertormi na prípravu teplej 
úžitkovej vody , najmä v letnom období. 
 
c)    Ochranné pásma 
      V riešenom území obce Štiavnik sa neplánuje žiadna výstavba tepelno-energetických 
zariadení vyžadujúca si ochranné pásmo. 
 
 
2.12.5.  Pošta a telekomunikácie 
 
a)   Súčasný stav 
      Poštová prevádzka v obci Štiavník organizačne patrí pod Regionálne poštové centrum 
RPC Žilina, problematiku rozvoja zabezpečuje ústredie Slovenskej pošty, a.s.  
Poštová prevádzka je umiestnená vo vlastnom objekte a zabezpečuje priehradkové operácie 
pri podávaní zásielok a peňažného styku. Dodávanie zásielok sa rieši poštovými 
doručovateľmi, pre odosielanie zásielok sú v obci inštalované štyri poštové schránky.  
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     Obec Štiavnik podľa súčasnej štruktúry ST,a.s. prislúcha do centra sieťovej infraštruktúry 
CSI Žilina s príslušnosťou do RCSI Žilina. Za objektom pošty je umiestnená digitálna 
ústredňa RSU, pripojená na oblastný optický kábel OOK. 
Miestna telefónna sieť je realizovaná káblami v zemi. Telefónni účastníci v sústredenej 
zástavbe sú pripojení káblovými prípojkami, ostatná zástavba závesnými káblami z UR 
osadených na drevených stĺpoch. 
V k.ú. Štiavnik sa nachádza TVP – televízny prevádzač – kotvený monorúrový oceľový 
stožiar vysoký cca 30 m, domček v blízkosti stožiara. Na TVP sú umiestnené vysielacie aj 
prijímacie antény, ktoré zásobujú obce v okolí televíznym signálom, preto nesmú byť v ich 
hlavnom smere vyžarovania, príjmu a približnej výške umiestnené žiadne budovy, ktorými by 
sa narušila ich spoľahlivosť. 
Diaľkové káble 
Riešeným územím neprechádza diaľkový optický kábel.  
 
Mobilné telefónne siete 
V katastri obce Štiavnik majú obaja mobilný operátori ORANGE a T-Mobile zriadenú 
základňovú  stanicu verejnej rádio telefónnej siete (VRS). T-Mobile má ZS a RR bod BY_STI 
umiestnenú na parcelnom čísle 5985/21 KN. Pokrytá signálom je južná a stredná časť 
katastrálneho územia. V najsevernejšej časti katastrálneho územia v niektorých lokalitách je 
signál českého T-Mobile.   
 
 
b)    Návrh 
 

 Pošta 
      Pre poštovú prevádzku v obci nie sú známe žiadne požiadavky na novú plochu. 
V poskytovaní poštových služieb zamerať sa na zvyšovaní ich kvality a rozšírenia 
poskytovaných služieb. 
 

 Telekomunikácie 
 
T e l e f o n i z á c i a 
  
Základne údaje o riešenom území  : 
-      počet bytov stav : 1015 b.j.   ;    počet obyvateľov  stav  : 4097 
-      návrh bytov        :   157 b.j.   ;     návrh obyvateľov          :  624 
-      na 1 b.j. uvažovať 1 až 2 prípojné páry, pre prevádzky minimálne 2 Pp 
 
Nápočet pevných telefónnych staníc pre plánovanú výstavbu : 
 
-      byty cca .............................................................................  260 Pp 
-      občianska vybavenosť ......................................................    35 Pp 
-      výrobné prevádzky ............................................................    15 Pp  
       S p o l u  ............................................................................  310 Pp 
 
Riešenie telefonizácie 
      Zriadený digitálny stupeň RSU v obci dáva dobré predpoklady na pripájanie nových 
telefónnych  účastníkov pevnej siete a rozšírenie kapacity prípojných vedení v RSU bez 
nárokov na novú plochu.  
Pre zabezpečenie rozšírenia telefonizácie sa predpokladá rozšírenie kapacity RSU o cca 
310  počtu vývodných párov a rozšírenie káblovej  telefónnej siete do plôch s novou 
výstavbou. Pripájanie telef. účastníkov v sústredenej bytovej výstavbe, objektov vybavenosti  
a miestnych prevádzok  prevádzať káblovou sieťou. V rozptyle zástavbu pripájať z UR 
vzdušnej telefónnej siete. 
 

_______________________________________________________________________________________
SAŹP – CMŽP  Žilina                           

42



Územný plán obce Štiavnik  
_________________________________________________________________________________________ 

c)   Ochranné pásmo  
      Káblové siete si vyžadujú ochranné pásmo 1 m od krajného kábla na každú stranu.  
 
 
2.12.6.   Zásobovanie vodou 
 
a) Širšie vzťahy 

Riešené územie sa nachádza v  Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) 
Beskydy a Javorníky (vyhlásenej  Nariadením Vlády SSR č. 13/1987 Zb., o niektorých 
chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd).  

V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť len ak sa 
zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich 
tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásobovania. Činnosti, ktorých 
vykonávanie je v CHVO zakázané definuje § 27, ods. 4 zákona o vodách.  
 

Na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov sa 
vyhlasujú ochranné pásma vodárenských  zdrojov  I.,II.,III. stupňa. Súčasne sú pásmami 
hygienickej ochrany (PHO) podľa zákona NR SR č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Tok 
Štiavnik je v zmysle Vyhlášky MPSR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam 
vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov vyhlásený za 
vodohospodársky významný  tok a vodárenský tok v km 4,5 – 8,0. V povodí vodárenských 
tokov a vodohospodársky významných tokov platí sprísnená špeciálna ochrana. Toto 
opatrenie má zabezpečiť, že sa činnosť vykoná tak, aby nemala negatívne dôsledky na 
kvalitu ani na kvantitu vody vo vodárenských tokoch a ich povodiach.  

 
V zmysle nariadenia vlády č. 617/2004 Z.z. celé riešené územie patrí k citlivým 

oblastiam. Za citlivé oblasti v zmysle vodného zákona sú považované vodné útvary 
povrchových vôd v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie 
živín k nežiadúcemu stavu kvality vôd, ktoré sú využívané ako vodárenské zdroje alebo sa 
môžu využívať ako vodárenské zdroje, ako aj tie, ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej 
ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúšťaných odpadových vôd. 
 
b)  Zhodnotenie prieskumov 

Riešené územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy 
a Javorníky, ktorá bola vyhlásená Nariadením Vlády SSR č. 13/1987 Zb. 

Zdroje pitnej vody, využívané pre súkromné skupinové vodovody, resp. individuálne 
zásobovanie, nemajú stanovené pásmo hygienickej ochrany a dostatočnú hygienickú 
ochranu, a údaje o ich výdatnosti sa nesledujú.  Podľa meraní ÚHE z roku 1992 väčšina 
z nich nespĺňalo platnú normu STN 757111 Pitná voda.  Kapacita týchto zdrojov je 
nedostatočná a v lete takmer žiadna. Po vybudovaní verejného vodovodu s ich využitím ako 
náhradných zdrojov sa neuvažuje. Podobne sa neuvažuje s využitím súkromných 
vodovodov, ktorých technický stav nie je známy.  

V súčasnosti je zásobovanie sídiel okresu zabezpečené z vodných zdrojov 
lokalizovaných na jeho území o celkovej kapacite 456,8 l/s. Táto kapacita je v prípade 
potreby posilňovaná  povrchovou vodou z vodárenskej nádrže Nová Bystrica s výdatnosťou 
1 150 l/s s kapacitou úpravne 670 l/s.  
 
c)  Návrh 

Návrh rešpektuje koncepciu SVS a.s. Žilina  a rieši zásobovanie vodou napojením na 
SKV Bytča - priamym napojením na jestvujúci vodovod z Bytče do Hvozdnice. Prepojením 
sídelného útvaru Štiavnik s týmto skupinovým vodovodom sa rozšíria kapacitné možnosti 
jestvujúcich vodných zdrojov ich doplnením z povrchového vodného zdroja Nová Bystrica.  

Obec bude zásobovaná z vodojemu v Bytči a vodovod bude výtlačným spôsobom 
(cez štyri čerpacie stanice – celkovo 15l/s) prepojený s vodovodmi obcí Veľké Rovné, 
Kolárovice, Petrovice a Hvozdnica. 
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Vodovodná sieť bude rozdelená do štyroch tlakových pásiem s vodojemami na 
kótach 470 m.n.m., 530 m.n..m., 600 m.n. m. a 410 m n. m. Pri jednotlivých vodojemoch 
budú čerpacie stanice, prostredníctvom ktorých  bude pitná voda privádzaná do vodojemov. 

Vodovodná sieť v dĺžke cca 45 km bude zrealizovaná z HDPE vedení  profilov DN 
200, 160, 110, a 90 mm. Na vodovodnej sieti budú osadené požiarne hydranty a prípojky 
s uzávermi pre jednotlivých odberateľov. 
 
Výpočet potreby pitnej vody 
 

Potreba pitnej vody bola vyčíslená podľa Úpravy MP SR č.477/99-810 z 29.2.2000 na 
výpočet potreby pitnej vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení 
a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov. 

Na verejný vodovod v obci bude napojených 4 250 obyvateľov, zariadenia občianskej  
vybavenosti a výroby.  
 
Potreba vody pre domácnosti:                    Qd  =   VFd x ZO = 132,5 x 4 250 =     563 125  l/d 
Potreba pre ostatných odberateľov:            Qo  =   VFo x ZO =   62,5 x 4 250 =     265 625  l/d 
Celková poptreba:                                       Qc   =   VFc x ZO = 195,0 x 4 250 =     828 750  l/d 
Voda na realizáciu  /vyrobená/:                   Qr   =     VVr x ZO = 237,5 x 4 250 = 1  009 375  l/d
 
Potreba vody priemerná:                             Qp =  Qr = 1 009 375  l/d  = 9,58 l/s 
Potreba vody maximálna:                            Qm = Qp x 1,4 = 13,42  l/s 
 
 
 
2.12.7.  Odkanalizovanie 
 
a)  Zhodnotenie prieskumov 

V obci v súčasnosti nie je kompletne dobudovaná kanalizačná sieť. Dažďové vody sú 
povrchovo - rigolmi odvádzané do miestnych tokov. Splaškové vody sú likvidované 
prostredníctvom žúmp a septikov a podľa potreby vyprázdňované fekálnymi vozmi.  

Vzhľadom na skutočnosť, že obec sa nachádza v legislatívne chránenom území 
prirodzenej akumulácie vôd - CHVO Beskydy a Javorníky, nie je súčasný spôsob likvidácie 
splaškov vyhovujúci. 
 
b)  Návrh 

V súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou navrhujeme riešiť  
odkanalizovanie obce Štiavnik spoločne s obcou Hvozdnica, pričom odpadové vody budú 
čistené na spoločnej ČOV Bytča. 
 

Kanalizačná sieť obce je navrhovaná ako vetvová a v prevažnej časti obce ako 
gravitačná. V časti obce s nevyhovujúcimi spádovými podmienkami budú splaškové vody 
prečerpávané. Kanalizácia bude zrealizovaná z kanalizačných rúr  profilu DN 300 mm. 
 
Výpočet množstva odpadových vôd podľa potreby vody 
 
Qden = 1  010  m3/deň 
Qmax = 13,42 l/s 
 
(V návrhu nie je možné posúdiť kapacitu spoločnej ČOV v obci Hvozdnica, nie sú známe 
prognózy potreby vody a množstvá splaškových vôd). 
 

Odvádzané splaškové vody navrhovanou verejnou kanalizáciou budú výlučne 
komunálneho charakteru. Iné odpadové vody budú môcť byť odvedené navrhovanou 
kanalizáciou iba po predchádzajúcom  adekvátnom čistení na vlastnej ČOV. 
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2.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  
         HODNOTENIE Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV   
         NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Dlhodobý rozvoj obce vychádza z poznania prírodno-ekologických podmienok a 
rešpektovania urbanizačných a antropogénnych limitov pri využívaní prírodného potenciálu 
katastra. 

Z územno-plánovacieho hľadiska je potrebné dodržiavať minimálne vzdialenosti od 
podzemných inžinierskych sietí a rešpektovať nadzemné siete (pri výsadbe stromov). 

Hlavným negatívnym javom ovplyvňujúcim životné prostredie riešeného územia 
hlukom a znečistením ovzdušia je cesta III/50751, ktorá prechádza zastavaným územím 
obce Štiavnik.  

V katastrálnom území obce nie je evidovaný žiadny väčší samostatný zdroj znečistenia 
povrchových ani podzemných vôd. 
 
 
Ovzdušie 

Podľa výsledkov meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) je 
v oblasti stredného Považia veľká početnosť stavov bezvetria (60%), priemerná rýchlosť 
vetra 1,3 m/s a poloha je mierne inverzná.  

 
Kvalita ovzdušia na území obce Štiavnik je ovplyvnená produkciou emisií z lokálnych 

zdrojov znečistenia ovzdušia a taktiež diaľkovým prenosom škodlivín. 
 
Nakoľko je obec na 95% plynofikovaná, negatívny vplyv vykurovania tuhým palivom 

v lokálnych kúreniskách bol zminimalizovaný. V obci sú evidované tri stredné zdroje 
znečistenia ovzdušia (ZZO). Je to Základná škola Štiavnik. Zdrojom emisií je kotol na tuhé 
palivo (uhlie). Množstvá vyprodukovaných emisií týmto ZZO sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 
 
Množstvo emisií zo ZZO ZŠ Štiavnik v r. 2001-2003  

emisie v t/rok 
ZŠ Štiavnik 

TZL SO2 NOx CO COU 
2001 2,460 3,370 0,578 1,156 0,0090 
2002 2,599 2,811 0,460 0,918 0,0069 
2003 2,315 2,545 0,456 0,912 0,0068 

                                                          Zdroj: Obvodný úrad Bytča 
Vysvetlivky: 
TZL – tuhé znečisťujúce látky 
SO2 – oxidy síry 
NOx – oxidy dusíka 
CO – oxid uhoľnatý 
COU – celkový organ. uhlík 
 

Ďalším stredným zdrojom znečistenia ovzdušia je chov hospodárskeho dobytka, 
prevádzkovateľom ktorého bol v roku 2002 Roľnícke družstvo Štiavnik a v roku 2003 
AGROJAVORNÍK Štiavnik. Vypustené emisie v roku 2002: NH3 (amoniak) – 5,937 t/rok 
a v roku 2003: NH3 – 1,009 t/rok. 

Potenciálnym stredným zdrojom môže byť uhľová kotolňa prevádzkovateľa RD 
Štiavnik, ktorá v rokoch 2002 – 2003 nebola prevádzkovaná. 
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Negatívne pôsobenie vykurovania tuhým palivom na základnej škole v obci 
navrhujeme odstrániť zavedením vykurovania ekologicky prijateľným palivom - zemným 
plynom. V súčasnosti sa pripravuje projekt na plynofikáciu tohto objektu. 
 
 
Odpady 
 

Zber komunálneho odpadu je v obci organizovaný v 20 veľkorozmerných kontajneroch. 
Separovaný zber je realizovaný prostredníctvom 46 zberných nádob na plasty a sklo. Plasty 
sú likvidované v Považských strojárňach a.s., Považská Bystrica a sklo sa vyváža do 
Skloobalu Nemšová. Zber elektronického odpadu sa realizuje jednorázovo prostredníctvom 
firmy zabezpečujúcou jeho zneškodnenie, ktorá ich zbiera z vopred určených verejných 
miest. Zber papiera je organizovaný dva krát ročne a železného šrotu jeden krát ročne 
prostredníctvom zberného miesta v základnej školy. 

Odvoz komunálneho odpadu v obci Štiavnik zabezpečuje samotná obec vlastnou 
dopravou a vlastnými kontajnermi a realizuje sa podľa potreby. Komunálny odpad sa zváža 
na skládku odpadov Mikšová (skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný), ktorej 
rozloha a úložná plocha je 38 901 m2 a celková kapacita skládky je 90 000 m3. 

V obci nie je zavedený množstevný zber odpadu, poplatky za zneškodňovanie 
komunálneho odpadu sa počítajú na osobu a deň. 

Pre obce je povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky 
rozložiteľných odpadov k 1. januáru 2010 (zákon NR SR č. 24/2004 Z. z. ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), preto je 
potrebné v obci Štiavnik zaviesť do zákonom stanoveného termínu zber biologického 
odpadu. 
 V katastrálnom území obce sa nachádzajú tri neriadené tzv. divoké skládky. 
 
Voda 
 

V súčasnej dobe je 30 % obyvateľov obce napojených na kanalizačnú sieť. Obec nemá 
vlastnú čistiareň odpadových vôd. Kanalizácia je napojená na ČOV v katastrálnom území 
obce Hvozdnica. Väčšia časť obce zhromažďuje odpadové vody v septikoch, ktorých 
technický stav nie je vždy dobrý. Taktiež ekologicky nevhodné zneškodňovanie odpadových 
vôd má za následok zhoršovanie kvality podzemných vôd. Na zabezpečenie ochrany 
podzemných a povrchových vôd je potrebné všetky objekty napojiť na kanalizačnú sieť.  

Hydrologicky patrí riešené územie do povodia Váhu (4-21-06-120) - s priemerným 
prietokom v Strážove 120 m3/s a generálnym smerom SV – JZ. Podľa vodného režimu tokov 
patrí územie do strednohorskej oblasti so snehovo – dažďovým režimom odtoku. Maximum 
prietokov je v apríli až v máji, minimum v jeseni a v zime. Rieka Váh je hlavným tokom 
odvodňujúcim dotknuté územie a sú do nej zaústené malé vodné toky pretekajúce riešeným 
územím.  

Intravilánom obce preteká potok Štiavnik, ktorý má charakter bystrinného toku. Koryto 
je čiastočne upravené za účelom ochrany proti povodniam a stabilizácie toku. Podľa 
vyjadrenia správcu toku (Povodie Váhu) nie sú na uvedenom toku plánované žiadne úpravy 
a zmeny. 

Potok Štiavnik, ktorý sa tiahne celým katastrálnym územím je možné považovať za 
lokálny hydrický biokoridor. Preto je potrebné zachovať jeho prirodzený tok a k nemu priľahlé 
brehové porasty, nezasahovať do jeho koryta extrémnym spôsobom (výnimka pre 
protipovodňové opatrenia). Navrhujeme jeho čistenie od odpadov antropogénneho pôvodu 
podľa potreby. 

V zmysle uvedeného ÚPN obce Štiavnik nenavrhuje žiadne komplexné úpravy 
vodných tokov.  
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Regulatívy 
- plynofikácia všetkých objektov v rámci katastrálneho územia obce Štiavnik, prioritne 

stredný zdroj znečistenia ovzdušia ZŠ Štiavnik, 
- zavedenie separovaného zberu  biologicky rozložiteľného odpadu,  
- napojenie na kanalizáciu všetkých objektov,  
- zabránenie úniku nebezpečných látok do pôdy a spodných vôd, 
- zachovanie brehových porastov popri lokálnych hydrických biokoridorov v území, 
- podpora a zachovanie potenciálneho hydrického biokoridoru lokálneho významu – 

potok Štiavnik, 
- introdukcia, rozšírenie a zveľadenie plôch zelene do intravilánu aj extravilánu obce, 
- aplikácia environmentálne najvhodnejších BAT techník, 
- sanácia starých environmentálnych záťaží – neriadené skládky odpadov 

 
 

2.14. VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ,  
         CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH   
         PRIESTOROV 
 

V riešenom území sa nenachádzajú prieskumné územia, chránené ložiskové územia a 
ani dobývacie priestory. Kataster obce nie je existenciou takýchto území nijako limitovaný. 
 
 
2.15. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU 
 

V katastrálnom území Štiavnik nie sú vymedzené žiadne plochy vyžadujúce zvýšenú 
ochranu. 
 
 
2.16. VYHODNOTENIE   BUDÚCEHO   MOŽNÉHO   POUŽITIA 

POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNEJ  PÔDY 
         NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY 

 
Vyhodnotenie poľnohospodárskej pôdy je spracované v zmysle 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, platných predpisov o  územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii. 
  
Použité podklady k vypracovaniu vyhodnotenia PP: 
√ priebeh hraníc BPEJ a bonitované pôdno-ekologické jednotky z Výskumného ústavu 

pôdoznalectva a ochrany pôdy Banská Bystrica  – digitálne + ŠMO v mierke 1 : 5 000, 
√ stanovisko k hydromelioračným zariadeniam – Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, 
√ stanovisko Agrojavorník Štiavnik, s.r.o.   

 

 
Klimatický región podľa BPEJ 
Kód 
reg. 

Charakteristika TS>10°C td≤5°Cdní Charakteristika 
k VI-VIII v mm 

T jan. °C 
 

T veget °C 

07 mierne teplý, mierne 
vlhký 

2500-2200 215 100-0 -2-5 13-15 

08 mierne chladný, mier. 
vlhký 

2200-2000 208 100-0 -3-6 12-14 

09 chladný, vlhký 2000-1800 202 60-50 -4-6 12-13 
10 veľmi chladný, vlhký <1800 182 <50 -5-6 10-11 
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Vysvetlivky: 
TS>10°C   suma priemerných denných teplôt z 10°C 
td≤5°Cdní  dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5° C v dňoch 
k VI-VIII    klimatický ukazovateľ zavlaženia podľa Budyka vypočítaný pre  
                 SR Tomlainom 1980 (rozdiel potenciálneho výparu a zrážok v mm) 
Tjan            priemerná teplota vzduchu v januári 
Tveget. p        priemerná teplota vzduchu za veget.obdobie (IV-IX) 
 
 

Poľnohospodárska pôda je obhospodarovaná ako orná pôda, záhrady, trvalé trávne 
porasty a je v užívaní PD Agrojavorník Štiavnik, s.r.o. (sídlo v Štiavniku) a vo vlastníctve 
súkromnom. Špeciálne kultúry sa v riešenom území nenachádzajú. 

 

Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti 
do BPEJ zaradené do 9 skupín kvality pôdy. Najkvalitnejšie patria do 1. skupiny a najmenej 
kvalitné do 9. skupiny. Prvé 4 skupiny sú chránené podľa §12 zákona o ochrane 
poľnohospodárskej pôdy a možno ich dočasne alebo trvale použiť na nepoľnohospodárske 
účely iba v nevyhnutných prípadoch, ak nie je možné alternatívne riešenie.  Pôdy 
prináležiace k.ú. Štiavnik nepatria  medzi osobitne chránené pôdy. 

 

 
Územný plán obce Štiavnik rieši územie, ktoré  pozostáva z jedného katastrálneho 

územia. Riešené územie sa nachádza v malej časti v zastavanom území obce k 1.1.1990, 
väčšina navrhovanej poľnohospodárskej pôdy s budúcim možným použitím 
poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné zámery sa nachádza v nezastavanom 
území obce Štiavnik. 

Hranica zastavaného územia obce k 1.1.1990, hranica BPEJ, bonitované pôdno-
ekologické jednotky a skupiny BPEJ sú zakreslené v mapovej prílohe v M 1 : 10 000: Výkres 
budúceho možného použitia PP a LP. 

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy pre budúce možné použitie ... 
predstavuje  48,96 ha (celková výmera navrhovaných lokalít – 53,38 ha), viď.tabuľka: 
Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde. 

 

 
 
Charakteristika lokalít 
 
Lokalita č.1 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik, mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: IBV (vstup do obce-nadväzuje na zastavané územie obce) o výmere 5,32 ha. 
PP (5,04 ha): orná pôda-4,97 ha, záhrada-0,07 ha; BPEJ 0714062 (7.skupina) o výmere 
5,04 ha, ostatná plocha-0,28 ha; v súkromnom vlastníctve, v užívaní Agrojavorník Štiavnik, 
s.r.o. 
 
Lokalita č. 2 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik, mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: IBV (nadväzuje na zastavané územie obce) o výmere 3,65 ha. 
PP (3,37 ha): orná pôda-3,27 ha, záhrada-0,10 ha; BPEJ 0714062 (7.skupina), o výmere 
3,37 ha, ostatná plocha-0,28 ha; v súkromnom vlastníctve, v užívaní Agrojavorník Štiavnik, 
s.r.o.  
 
Lokalita č. 3 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: IBV (nadväzuje na zastavané územie obce) o výmere 3,17 ha. 
PP (3,14 ha): orná pôda-3,14  ha;   BPEJ 0714062 (7.skupina), ostatná plocha-0,03 ha; v 
súkromnom vlastníctve, v užívaní Agrojavorník Štiavnik, s.r.o. 
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Lokalita č. 4 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: IBV (nad Záhradami, nadväzuje na zastavané územie obce) o výmere 5,43 ha. 
PP (5,34 ha): orná pôda-2,45 ha, záhrada-0,06 ha, TTP-2,83 ha;  BPEJ 0770443 (7.skupina) 
o výmere 0,64 ha, 0714062 (7.skupina) o výmere 4,70 ha; ostatná plocha-0,09 ha; 
v súkromnom vlastníctve, v užívaní Agrojavorník Štiavnik, s.r.o. 
 
Lokalita č. 5 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik, mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: záhradkárska osada (m.č.Záhrady) o výmere 2,15 ha. 
PP (2,15 ha): TTP-2,15 ha; BPEJ 0870443 (7.skupina ) o výmere 1,52 ha a BPEJ 0782673 
(9.skupina BPEJ) o výmere 0,63 ha;  v súkromnom vlastníctve a v užívaní Agrojavorník 
Štiavnik, s.r.o. 
 
Lokalita č. 6 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik v zastavanom území obce k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: rozšírenie cintorína (centrum obce) o výmere 0,48 ha. 
PP (0,48 ha): TTP o výmere 0,48 ha; BPEJ 0778462 (8.skupina); v súkromnom vlastníctve 
ako aj v užívaní. 
 
Lokalita č. 7 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik v zastavanom území obce k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: rozšírenie cintorína (centrum obce) o výmere 0,12 ha; 
PP (0,12 ha):záhrada-0,12 ha; BPEJ 0778462 (8.skupina); v súkromnom vlastníctve i 
v užívaní. 
 
Lokalita č. 8 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik v zastavanom území k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: HBV, ostatná plocha o výmere 0,31 ha. 
 
Lokalita č. 9 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik, mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990. 
Funkčné využitie: občianska vybavenosť , ostatná plocha o výmere 0,87 ha. 
 
Lokalita č. 10 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990. 
Funkčné využitie: občianska vybavenosť, ostatná plocha o výmere 0,49 ha. 
 
Lokalita č. 11 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik, mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990. 
Funkčné využitie: IBV (Staré Lazy, nadväzuje na zast.úz.) o výmere 2,22 ha. 
PP (1,99 ha): orná pôda-1,65 ha, TTP-0,28 ha, záhrada-0,06 ha;  BPEJ 0714062 (7.skupina) 
o výmere 0,80 ha, 0763432 (5.skupina) o výmere 0,29 ha, 0769412 (7.skupina) o výmere 
0,87 ha, 0769212 (5.skupina) o výmere 0,03 ha ; ostatná plocha 0,23 ha; v súkromnom 
vlastníctve a v užívaní Agrojavorník Štiavnik, s.r.o. 
 
Lokalita č. 12 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik, mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: výroba o výmere 5,64 ha. 
PP (5,64 ha): TTP-5,64 ha;  BPEJ 0863212 (5.skupina) o výmere 1,38 ha, 0878463 
(7.skupina) o výmere 4,26 ha; v súkromnom vlastníctve, v užívaní Agrojavorník Štiavnik, 
s.r.o. 
Na danej ploche je vybudovaný melioračný kanál v správe Hydromeliorácie, š.p. Bratislava. 
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Lokalita č. 13  
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: IBV  (nadväzuje na zastavané územie obce) o výmere 2,24 ha. 
PP (2,01 ha): orná pôda-1,46 ha, TTP-0,37 ha, záhrada-0,18 ha;  BPEJ 0764213 (5.skupina) 
o výmere 0,94 ha a  BPEJ 0882672 (9.skupina) o výmere 1,07 ha; ostatná plocha-0,23 ha; 
v súkromnom vlastníctve, v užívaní Agrojavorník Štiavnik, s.r.o. 
 
Lokalita č. 14 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik, mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: IBV o výmere 2,15 ha. 
PP (1,94 ha): orná pôda-0,85 ha, TTP-0,94 ha, záhrada-0,15 ha; BPEJ 0814052 (7.skupina) 
o výmere 0,17 ha a  BPEJ 0864253 (7.skupina) o výmere 1,77 ha; ostatná plocha o výmere 
0,21 ha;  v súkromnom vlastníctve, v užívaní súkromnom i Agrojavorník Štiavnik, s.r.o. 
 
Lokalita č. 15  
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: IBV o výmere 0,85 ha. 
PP (0,73 ha): orná pôda-0,27 ha, TTP-0,46 ha; BPEJ 0814052 (7.skupina) o výmere 0,36 ha 
a BPEJ 0982882 (9.skupina) o výmere 0,37 ha; ostatná plocha o výmere 0,12 ha; 
v súkromnom vlastníctve, v užívaní Agrojavorník Štiavnik, s.r.o. 
 
Lokalita č. 16 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik v  zastavanom území obce k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: IBV o výmere 0,39 ha. 
PP (0,30 ha): orná pôda-0,15 ha, TTP-0,15 ha;  BPEJ 0814052 (7.skupina) o výmere 0,01 
ha a  BPEJ 0882873 (9.skupina) o výmere 0,29 ha; ostatná plocha o výmere 0,09 ha; 
v súkromnom vlastníctve, v užívaní Agrojavorník Štiavnik, s.r.o. 
 
Lokalita č. 17 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: IBV o výmere 1,80 ha. 
PP (1,47 ha): orná pôda-0,57 ha, TTP-0,90 ha;  BPEJ 0878462 (8.skupina) o výmere 1,22 
ha a  BPEJ 0882873 (9.skupina) o výmere 0,25 ha; ostatná plocha 0,33 ha;  v súkromnom 
vlastníctve, v užívaní Agrojavorník Štiavnik, s.r.o. 
 
Lokalita č. 18 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik, mimo zastavaného územia. Funkčné využitie: 
IBV o výmere 0,30 ha. 
PP (0,27 ha): orná pôda-0,04 ha, TTP-0,19 ha, záhrada-0,04 ha; BPEJ 0963442 (7. skupina) 
o výmere 0,16 ha a   BPEJ 0982672 (9.skupina) o výmere 0,11 ha; ostatná plocha o výmere 
0,03 ha; v súkromnom vlastníctve a v užívaní Agrojavorník Štiavnik, s.r.o. 
 
Lokalita č. 19 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: výroba o výmere 0,41 ha. 
PP (0,35 ha): orná pôda-0,14 h, TTP-0,21 ha;   BPEJ 0900892 (9.skupina) o výmere 0,30 ha 
a  BPEJ 0963242 (7.skupina) o výmere 0,05 ha; ostatná plocha o výmere 0,06 ha; 
v súkromnom vlastníctve, v užívaní Agrojavorník Štiavnik, s.r.o. 
 
Lokalita č. 20  
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: rekreácia (Rakovanové lúky, Medvedie) o výmere 3,25 ha. 
PP (3,25 ha):TTP-3,25 ha; BPEJ 0963242 (7.skupina) o výmere 1,35 ha a  BPEJ 0982672 
(9.skupina) o výmere 1,90 ha; v súkromnom vlastníctve, v užívaní súkromnom i Agrojavorník 
Štiavnik, s.r.o. 
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Lokalita č. 21 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik, mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: rekreácia (Buntova dolina II.) o výmere 0,73 ha. 
PP (0,73 ha): orná pôda-0,08 ha, TTP-0,65 ha; BPEJ 0963242 (7. skupina) o výmere 0,02 
ha a BPEJ 1082882 (9.skupina) o výmere 0,71; v súkromnom vlastníctve, v užívaní 
Agrojavorník Štiavnik, s.r.o. 
 
Lokalita č. 22 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: rekreácia (Buntova dolina) o výmere 3,50 ha. 
PP (3,42 ha): orná pôda-1,35 ha, TTP-2,07 ha;  BPEJ 1082882 (9.skupina BPEJ) o výmere 
3,42 ha; 0,08 ha – ostatná plocha; v súkromnom vlastníctve, v užívaní Agrojavorník Štiavnik, 
s.r.o. 
 
Lokalita č. 23 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik, mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: rekreácia (Ráztoka) o výmere 3,75 ha. 
PP (3,75 ha): TTP-3,05 ha, záhrada-0,70 ha; BPEJ 1082675 (9.skupina BPEJ);  
v súkromnom vlastníctve a v užívaní súkromnom i  Agrojavorník Štiavnik, s.r.o. 
 
Lokalita č. 24 
Nachádza sa v katastrálnom území Štiavnik, mimo zastavaného územia k 1.1.1990. Funkčné 
využitie: šport (Medvedie) o výmere 4,16 ha. (0,69 lesný pozemok). 
PP (3,47 ha): TTP-3,47 ha; 0982672 (9.skupina BPEJ) o výmere 0,02 ha, BPEJ 1082682 
(9.skupina BPEJ) o výmere 1,82 ha, 1082882 (9.skupina BPEJ) o výmere 1,63 ha; 
v súkromnom vlastníctve ako aj v užívaní. 
 
Tabuľka: Budúce možné použitie...  podľa funkčného využitia (ha) k.ú. Štiavnik 

Poľnohospodárska pôda 

Funkčné využitie Zastavané 
územie 

Mimo 
zastavané 

územia 

 
Celkom Zastavané 

 územie 

Mimo 
zastavané 

územie 
Celkom 

Nepoľno- 
hospodárska 

pôda 

IBV 0,39 27,13 27,52 0,30 25,30 25,60 1,92
HBV 0,31 - 0,31 - - - 0,31
občianska vybavenosť - 1,36 1,36 - - - 1,36
rozšírenie cintorína 0,60 - 0,60 0,60 - 0,60 -
výroba - 6,05 6,05 - 5,99 5,99 0,06
rekreácia - 11,23 11,23 - 11,15 11,15 0,08
šport - 4,16 4,16 - 3,47 3,47 0,69
záhrad.osada - 2,15 2,15 - 2,15 2,15 -
spolu: 1,30 52,08 53,38 0,90 48,06 48,96 4,42
 

 
 
 

2.17. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ      
     Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH,   
     SOCIÁLNO A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV 

 
Návrh územného plánu rieši nové možnosti bytovej výstavby využívania neobývaného 

bytového fondu pre trvalé bývanie, ktoré sa prejavia v stabilizácii a postupnom raste počtu 
obyvateľov obce. 

Ďalší rozvoj obce – hospodárskych aktivít je zameraný na podporu podnikateľských 
aktivít, na podporu drobných remesiel, služieb, obchodu v rodinných domoch. 
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Pri lokalizácii nových podnikateľských aktivít sú rešpektované požiadavky ochrany 
životného prostredia. Realizáciu uvažovaných investičných zámerov, rozvoj hospodárskych 
aktivít a nová bytová výstavba, ktorá je riešená v návrhu územného plánu sa následne 
prejavia rastom počtu obyvateľov v obci. 

 
V ÚPN – obce sme nevyjadrili návrh sociálno-ekonomického rozvoja so špecifikáciou 

konkrétnych zámerov pre konkrétne hospodárske subjekty. Nevyjadrili sme ako konkrétne 
rozvíjať sociálnu politiku ani hospodársku štruktúru. Uvedené je úlohou stratégie (politiky) 
obce. Obec Štiavnik v čase spracovania ÚPN – obce nemala spracovanú žiadnu 
dokumentáciu sociálno – ekonomického rozvoja. Konečný výsledok bude závisieť od kvality 
práce ľudí za to zodpovedných a ich schopnosti využiť všetky možnosti a príležitosti, ktoré 
trh ponúka a potenciál územia. 
 
Environmentálne dôsledky navrhovaného riešenia 

ÚPN obce v plnej miere rešpektuje zásady tvorby prírody a krajiny vyplývajúce 
z nadradenej dokumentácie R – ÚSES okresu Žilina. 

Cieľom je udržiavať, obnovovať a rozvíjať príťažlivé životné prostredie a primerané 
podmienky života v obci v záujme zachovania vidieckeho typu osídlenia. V následných 
stupňoch dokumentácie bude potrebné všetky návrhy rozvoja sociálno – ekonomických 
aktivít riešiť v súlade s platnou legislatívou, zabezpečujúcou tvorbu kvalitného ŽP. 
 
Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia 

Obec Štiavnik je v súčasnosti vidieckym sídlom s prevládajúcou funkciou obytnou, 
obslužnou a výrobnou. Prioritou navrhovaného riešenia je rozvoj hospodárstva obce za 
účelom vytvorenia nových pracovných príležitostí a rozvoj nových aktivít podporujúcich rast 
najmä rozvojom malého a stredného podnikania. 

Dôležitým faktorom rozvoja obce je aj vytváranie environmentálne priaznivejšej 
štruktúry hospodárstva obce s  cieľom trvalo udržateľného rozvoja obce. 
 
Územno – technické dôsledky navrhovaného riešenia 

Realizácia novej výstavby obytných , výrobných území si vyžiada okrem intenzifikácie 
v zastavanom území aj nároky nových plôch v nadväznosti na zastavané územie. Výstavba 
si vyžiada aj investičné náklady na zabezpečenie dopravného, technického a sociálneho 
vybavenia obce, ktoré sú podmieňujúcim faktorom realizácie výstavby. Územný dopad – 
plošné nároky sú zdokumentované v grafickej časti. 

 
 
2.18.   ZÁVÄZNÁ ČASŤ 
 
 

Záväzná časť obsahuje návrh vymedzenia verejnoprospešných stavieb a návrh 
regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami využitia územia. 

Zásady sú vyjadrené vo forme regulatívov, obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré 
stanovujú opatrenia v území, určujú podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb. 
 
 
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (napr. 
urbanistické, priestorové, kompozičné, kultúrno-historické, kúpeľné, 
krajinnoekologické, dopravné, technické): 
 

Pri tvorbe priestorového usporiadania a funkčného využitia územia sa vychádzalo 
z limitov využitia územia (najmä z hľadiska ekológie a životného prostredia), z funkčno-
prevádzkových vzťahov, z hlavných kompozično-priestorových princípov a z požiadaviek 
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obce. Rozvojové zámery obce vyplynuli aj z regionálnych zámerov navrhovaných v ÚPN 
VÚC Žilinského kraja. 

 
Pri návrhu regulatívov územného rozvoja sa vychádzalo z nasledovných limitov 

využitia územia: 
• hranica katastrálneho územia obce 
• hranica zastavaného územia obce 
• ochrana historických a kultúrno-spoločenských pamiatok 
• ochrana poľnohospodárskej a lesnej pôdy 
• ochranu prírodných hodnôt a prvkov ekologickej stability, vyplývajúcich z nadradenej 

dokumentácie (R-ÚSES, ÚPN VÚC) 
• nadradené systémy dopravnej a technickej infraštruktúry a ich ochranné pásma: 

- trasa  cesty III. triedy III/50751 - 20 m na každú stranu od osi vozovky  
- ochranné pásma vzdušných vedení VN 22 kV – 10 m na obe strany – kolmo na 

vedenia od krajného vodiča 
- ochranné pásma vedení VN 22 kV zavesenými káblami – 2 m kolmo na vedenia od 

krajného vodiča 
• pásmo hygienickej ochrany cintorína – 50 m od oplotenia  
• urbanististická a architektonická identita – typický charakter zástavby obce, typy bývania 

s väčším podielom zelene, krajinný obraz. 
 
Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie 
jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých 
plôch vyjadrených vo všeobecne zrozumiteľnej legende: 
 
Všeobecné regulatívy: 

 V rámci projektovej prípravy, resp. územného konania, si stavebník (investor) každej 
stavby vyžadujúcej zemné práce (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová 
výstavba, atď.), vyžiada vyjadrenie k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti 
narušenia archeologických nálezísk od AÚ SAV Nitra; 

 v blízkosti TVP – cca 50 m, v hlavnom smere vyžarovania, príjmu a približnej výške 
nesmú byť umiestnené žiadne budovy, ktorými by sa narušila ich spoľahlivosť 
a pokrytie blízkych obcí TV signálom. 

 
 
Zásady a regulatívy pre obytné územia: 
 
Jedná sa o rozvojové plochy pre výstavbu IBV. 
 
Podmienky pre funkčné využitie 
 
• Prípustné (vhodné) funkčné využitie: 

- bývanie v rodinných domoch 
- prislúchajúce doplnkové zariadenia (garáže, drobné hospodárske objekty) 
- malopodlažné bytové domy 
- nerušiaca drobná výroba – remeselné prevádzky 

 
Podmienky pre spôsob zástavby 
 
• Dominantný spôsob zástavby: 

- izolované rodinné domy 
- HBV. 

 
Podmienky pre intenzitu využitia plôch – záväzné 
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Hustota, členenie a výška stavieb na bývanie musí umožňovať najmä dodržiavanie 
odstupov a vzdialeností potrebných na osídlenie a presvetlenie bytov, na zachovanie 
súkromia bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene. 
 
• Minimálne rozmery pozemkov: 

- izolované rodinné domy – min. šírka pozemku 13 m pri max. šírke priečelia 6 m 
- na pozemkoch s objektmi v zlom technickom stave, ktorých šírka nezodpovedá 

stanoveným min. hodnotám, sa pripúšťa nová výstavba v šírke priečelia pôvodnej 
stavby 

- na pozemkoch, ktorých šírka je menšia ako sú stanovené min. hodnoty možno 
v odôvodnených prípadoch umiestniť objekty izolovaných rodinných domoch – ich 
umiestnenie môže individuálne posúdiť stavebný úrad 

• Maximálny rozsah zastavenia pozemkov: 
- max. 50% celkovej výmery (platí pre všetky plochy okrem športových a 

rekreačných plôch, plôch zelene a líniových dopravných stavieb) 
- športové a rekreačné plochy, plochy zelene – max. 20% celkovej výmery 

• Maximálna podlažnosť objektov: 
- rodinné domy – max. 2 nadzemné podlažia + obytné podkrovie 

• Odstupové vzdialenosti : 
- rodinné domy – min.3 m od hranice pozemku (výnimočne 2 m), min. 7 m od 

susedného objektu (výnimočne 4 m, optimálne 10 m) 
- rodinné domy – stavebná čiara – priama s min. vzdialenosťou 6 m od cestnej 

komunikácie, uskakovaná s min. vzdialenosťou 25 m pri max. dĺžke susedného 
objektu 12 m (stiesnené podmienky) 

- pri ostatných stavbách je potrebné sa riadiť príslušnými normami a predpismi 
v závislosti od druhu a výšky umiestňovaných zariadení. 

 
Podmienky pre intenzitu využitia plôch – smerné 
 
• Optimálna výmera pozemkov: 

- izolované rodinné domy – 800-1200 m2 
• Optimálne rozmery pozemkov: 

- izolované rodinné domy – šírka pozemku 20m 
• Optimálny rozsah zastavania pozemkov: 

- 25% 
• Optimálny podiel vysokej zelene: 

- 30% 
• Optimálna podlažnosť objektov: 

- 1 nadzemné podlažie + obytné podkrovie – pre rodinné domy 
- 2 nadzemné podlažia + podkrovie – pre ostatné objekty 

• Optimálne odstupové vzdialenosti: 
- 10 m medzi rodinnými domami 
- stavebná čiara – 6 m od hranice pozemku pri priečeliach orientovaných na 

severné strany (S, SV, SZ) 
- stavebná čiara – 12 m od hranice pozemku pri priečeliach orientovaných na južné 

strany (J, JV, JZ) 
• Optimálny spôsob zastrešenia objektov 

- šikmá strecha so sklonom do 45 stupňov. 
 
Určenie, na ktoré časti obce  je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny 
 

V súvislosti s novými platnými predpismi podľa novely č.237/2000 Z.z. Stavebného 
zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov územný plán vymedzuje plochy, pre 
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ktoré odporúčame komplexnejšie riešenie urbanistickými štúdiami. Jedná sa o plochy IBV, 
rekreácie a výroby .  
 
Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia: 
 

Pre rozvoj zariadení občianskej vybavenosti sa uplatnili nasledovné zásady: 
- pre prípad potreby  sa doporučuje v rámci existujúcich zariadení vo vlastníctve obce 

rezervovať administratívne priestory na prenájom pre záujemcov z rôznych sfér 
podnikateľského a spoločenského života 

- rozvoj služieb sa navrhuje riešiť v polyfunkcii s bývaním s využitím existujúceho 
objektového fondu a navrhovaných objektov rodinných domov 

- pre zariadenia občianskej vybavenosti s vyššími nárokmi na plochy sa vytypovali lokality 
v centre obce – výstavba občianskej vybavenosti komerčnej – obchod, služby. 

 
Vývoj zariadení obchodu a služieb z hľadiska rozsahu a štruktúry bude v ďalšom 

období usmerňovaný predovšetkým trhom a pôsobením faktora vývoja kúpyschopnosti 
obyvateľstva. Presná špecifikácia zariadení nie je možná, preto navrhované zariadenia sú 
iba doporučené, pričom sa vychádzalo z absentujúcich činností a služieb. Pre zariadenia 
občianskej vybavenosti s vyššími nárokmi na plochy sú vytypované lokality na ich 
umiestnenie, menšie zariadenia sa môžu umiestňovať kdekoľvek v rámci existujúcich a 
navrhovaných rozvojových lokalít v závislosti od charakteru územia (obytné, zmiešané, 
výrobné, rekreačné) ako doplnková funkcia. 
 
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 
územia: 
 
• Pre rozvoj nových obytných území riešiť nové komunikačné prepojenie – miestne 

komunikácie. 
• Doprava 

- rešpektovať nadradené líniové stavby dopravy a ich ochranné pásma 
- dobudovať miestny komunikačný systém, dobudovať povrchové úpravy miestnych 

komunikácií, vytvoriť predpoklady pre prístupy k novonavrhovaným lokalitám IBV 
- cestnú sieť obce vybudovať podľa funkčného triedenia a tomu podriadiť 

organizáciu dopravy 
- zabezpečiť dostatok parkovacích plôch pre vybavenosť, IBV a podnikateľské 

aktivity 
- pozdĺž jestvujúcich komunikácií dobudovať aspoň jednostranné chodníky pre 

peších 
 
• Elektrická energia 

- Rešpektovať v území existujúce trasy a zariadenia 22 kV distribučnej elektrickej 
sústavy, ich ochranné pásma 

- Akceptovať navrhovanú 22 kV sieť vrátane navrhovaných náhrad a demontáži 
vedení, rozvodov a umiestnenia trafostaníc 

- V ústredí obce existujúce vonkajšie trafostanice prebudovať na kioskové 
- NN sieť pre sústredenú výstavbu bytov a vybavenosti v centre obce riešiť 1 kV 

káblami v zemi 
- NN sieť v rozptýlenej zástavbe riešiť vzdušným rozvodom po betónových stĺpoch 
- Dodržať ochranné pásma v zmysle zákona 656/2004 Z.z. 
- V súlade s ustanoveniami § 4 zákona č 543/2002 Z.z. pri rekonštrukcii a výstavbe 

vzdušných vedení použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov  
 
• Zásobovanie plynom a teplom 

- Rešpektovať systém zariadení a rozvodov zemného plynu, ich pásma ochrán 
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- Akceptovať koncepčne navrhovanú plynárenskú sieť 
- Zemný plyn používať komplexne pre zabezpečenie vykurovania, TUV a varenia 
- STL rozvod si vyžaduje u odberateľov inštaláciu regulátorov tlaku plynu STL/NTL 
- Z dôvodu rozšírenia odberov ZPN vyplýva potreba prehodnotenia prepojenej 

plynárenskej sústavy STL (rozvody plynu, RS) 
- Potreby tepla naďalej riešiť decentralizovaným systémom s intenzívnejším 

využívaním ekologických palív ( ZPN, drevný odpad ) vo vlastných respektíve 
združených zdrojoch tepla 

- Z prívodom zemného plynu do lokalít Medvedie a Ráztoka neuvažovať- je 
neefektívne  

- Používaním ekologických palív naďalej znižovať vypúšťanie škodlivín do ovzdušia 
 
• Telekomunikácie 

- Rozšírenie kapacity RSU o počet cca 310 párov vývodných vedení 
- Rozšírenie káblovej m.t.s. do plôch s novou zástavbou 

 
• Špeciálna vybavenosť 

- pri riešení záujmov civilnej ochrany v rámci navrhovaných rozvojových zámerov 
navrhujeme budovanie ochranných stavieb – úkrytov budovaných svojpomocne 
v pivničných priestoroch rodinných domov, vymedzené ako obytné územia 

- potrebné budovania stálych alebo havarijných úkrytov a ich umiestnenie v rámci 
ostatných rozvojových zámerov určia následné stupne územnoplánovacej 
dokumentácie – územné plány navrhovaných zón – podľa vyhlášky SR č.55/2001 
Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie § 13 
ods. 8 bod f), nakoľko územný plán obce nerieši objektovú skladbu 
v navrhovaných rozvojových lokalitách. Ochranné stavby budú uskutočňované 
ako verejnoprospešné stavby, čo sa uvedie v záväznej časti ÚPN zóny. 

- problematika požiarnej ochrany pre jednotlivé objekty bude riešená v zmysle 
platných STN v následných podrobnejších stupňoch projektovej dokumentácie 
stavieb 

 
• Iné podmienky - záväzné 
- pre všetky navrhované plochy mimo hranice intravilánu na poľnohospodárskej 

pôde je potrebný súhlas príslušného orgánu k použitiu PP na 
nepoľnohospodárske účely 

- pre všetky plochy určené na verejné účely je potrebné zablokovanie výstavby pre 
verejnoprospešné zariadenia a líniové stavby. 

 
Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania 
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania 
ekologickej stability vrátane plôch zelene: 

 
Dôsledne uplatňovať Uznesenie vlády SR č. 14/1991 zo dňa 8.1.1991, ktorým boli 

prijaté opatrenia na realizáciu „Návrhu koncepcie záchrany kultúrneho dedičstva SR a v 
ktorom je uložené 

• presadzovať prostredníctvom územného plánu revitalizáciu historických jadier a 
miest, záchrana kultúrnych pamiatok, pamiatkových rezervácií a pamiatkových 
zón 

• chrániť kultúrne pamiatky, ktoré podliehajú záujmu štátnej pamiatkovej 
starostlivosti 

 
V katastrálnom území obce Štiavnik sa nachádza jedna národná kultúrna pamiatka  

zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR registri nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok pod číslom 1377-rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi. 
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Kultúrne hodnoty: 
 Pri novej zástavbe v centre obce priestorovými regulatívmi zachovať historickú siluetu 

kostola.  
 Pri obnove, rekonštrukcii a akejkoľvek inej stavebnej činnosti na objektoch kultúrnych 

pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR dodržať 
ustanovenia zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.  

 Využiť typické znaky ľudovej architektúry a pôvodnej historickej zástavby pri projektovaní 
novej zástavby.  

 Pri stavebnej činnosti v zemi alebo v hmote historickej stavby dodržať povinnosť 
ohlásenia prípadného nálezu podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu a v súlade s § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov.  

 Pri všetkých líniových a veľkoplošných stavbách v katastrálnom území obce, osloviť 
v územnom a stavebnom konaní Krajský pamiatkový úrad Žilina. 

 
V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody 

a ochrany pôdy:  
 rešpektovať plochy územného systému ekologickej stability kraja, najmä:   

- hranicu CHKO Kysuce a NPR Vysoký Javorník 
- biocentrum regionálneho významu Čemerka-Gregušovci a 3 biocentrá regionálneho 

významu – Žliabok, Jastrabie, Nocnárové-Suchý vrch 
- regionálny biokoridor (na hranici lesného komplexu a TTP) v smere Papradno-

Štiavnik-Petrovice-Kolárovice. 
 chrániť krajinnú štruktúru v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

krajiny 
 zabezpečiť obnovu a výsadbu drevín okolo regulovaných tokov 
 výstavbu v blízkosti vodných tokov realizovať tak, aby nedošlo k likvidácií, alebo 

narušeniu brehovej drevinovej vegetácie v šírke najmenej 6 m na oboch brehoch tokov 
 nezasahovať do brehových porastov potoka Štiavnik 
 pri vegetačných úpravách používať autochtónne (pôvodné) druhy rastlín. 

 
Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie: 
 
Z hľadiska zlepšenia podmienok ŽP je potrebné zabezpečiť tieto opatrenia: 
• zabezpečiť zníženie znečisťovania ovzdušia: 

- plynofikáciou obce v nových rozvojových lokalitách 
- v prípade výstavby nových výrobných zariadení, ktoré sú potencionálnym zdrojom 
znečisťovania ovzdušia, dbať na vybavenie zdrojov znečisťovania ovzdušia odlučovacou 
technikou a na prísnu kontrolu 

 
Opatrenia proti znečisteniu vôd 
• zabrániť priesakom znečisťujúcich látok do podzemných vôd – vybudovaním verejnej 

kanalizačnej siete a odvádzanie do plánovanej ČOV 
• zavádzanie nových technológii pri výstavbe výrobných zariadení 
• negatívne vplyvy dopravy a výroby zmierňovať výsadbou zelene pozostávajúcej zo 

stromovej a krovinovej vrstvy. 
 
Zásady a regulatívy pre výrobné územia: 
 
Charakteristika výrobného územia 

- plochy priemyselného charakteru, ktoré sa zriaďujú na priemyselnú výrobu  
- plochy slúžiace pre umiestňovanie výrobných a opravárenských služieb a 

nerušivej výroby v rámci drobných podnikateľských aktivít vrátane skladov a 
stavebníctva. 
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Prípustné vhodné využitia 
- výrobné prevádzky, servisné a opravárenské služby, nerušiace výroby 
 

Podmienky pre spôsob zástavby 
- výrobné a skladové objekty výrobného charakteru 
- administratívne objekty 
- výmera pozemkov je závislá od druhu prevádzky  - bude podrobnejšia v ďalších 

stupňoch PD 
- maximálna podlažnosť objektov max.4 nadzemné podlažia, v prípade halových 

stavieb max.20 m. 
- odstupné vzdialenosti – je potrebné riadiť sa príslušnými normami a predpismi 

v závislosti od druhu a výšky zariadení. 
 
 
 
Regulatívy pre športové plochy: 
 

- navrhuje sa umiestnenie 1 lyžiarskeho vleku v lokalite Medvedie - Suchý vrch  
- podmienky výstavby bez doplnkových služieb 
- v centre obce navrhujeme otvorené zariadenie pre športové aktivity bez zástavby. 

 
Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia: 
 

- pre zariadenia občianskej vybavenosti boli navrhnuté 3 lokality v rámci 
zastavaného územia v centre obce 

- objekty doporučujeme riešiť max. dvojpodlažné vrátane podkrovia 
s architektonickým riešením prispôsobeným okolitej jestvujúcej zástavbe 

- riešiť rozvoj služieb v polyfunkcii s bývaním s využitím existujúceho bytového 
fondu a v navrhovaných objektoch rodinných domov 

- menšie zariadenia občianskej vybavenosti navrhujeme riešiť v polyfunkcii 
s bývaním a využitím existujúceho objektového fondu a navrhovaných objektov 
rodinných domov, môžu sa umiestňovať kdekoľvek, v rámci existujúcich a 
navrhovaných rozvojových lokalít v závislosti od charakteru územia, ako 
doplnková funkcia 

- z hľadiska štruktúry zariadení je potrebné podporovať stabilizáciu a rozvoj 
základných služieb, priviesť k životu najmä remeslá, ktoré mali v regióne tradíciu 
aby posilnili úroveň služieb, pozdvihli podnikateľský potenciál a vytvorili nové 
pracovné príležitosti 

 
Vymedzenie zastavaného územia 
 

V súvislosti s návrhom rozvojových plôch sa vymedzila nová hranica zastavaného 
územia obce (hranica medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na 
zastavanie a ostatným územím obce), ktorá kopíruje pôvodnú hranicu a naviac zahŕňa 
plochy určené na novú výstavbu. 
 
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 
 
V katastrálnom území obce Štiavnik sú v súčasnosti vymedzené tieto ochranné pásma a 
chránené územia: 

 
- trasa  cesty III. triedy III/50751 - 20 m na každú stranu od osi vozovky  
- ochranné pásma vzdušných vedení VN 22 kV – 10 m na obe strany – kolmo na 

vedenia od krajného vodiča 
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- ochranné pásma vedení VN 22 kV zavesenými káblami – 2 m kolmo na vedenia od 
krajného vodiča 

- ochranné a bezpečnostné pásmo podzemného vedenia STL-plynovodu – 2 m a 10 m 
na každú stranu 

- ochranné pásma ostatných zariadení technickej vybavenosti podľa osobitných 
predpisov, najmä trafostanice a regulačná stanica plynu 
- pásmo hygienickej ochrany cintorína – 100 m od oplotenia 
- ochranné pásmo melioračného kanála min.5 m od brehovej čiary kanála 

 
 
Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na 
asanáciu a na chránené časti krajiny 
 

Ako verejno-prospešné rieši tieto stavby: 
- skupinový vodovod, vodojemy, čerpacia stanica 
- kanalizácia, prečerpávacie stanice 
- dopravné a technické zariadenia (komunikácie, vodohospodárske zariadenia, 

zariadenia energetiky a spojov). 
Presné vymedzenie plôch – parciel pre ich lokalizáciu určia podrobnejšie stupne 

projektovej dokumentácie. 
 
 
Obstaranie a schválenie územného plánu zóny 
 

Predmetom návrhu ÚPN obce Štiavnik nie sú navrhované časti obce, ktoré by bolo 
potrebné v ďalšej etape riešiť územným plánom zóny.  
Doporučujeme lokality rekreácie vzhľadom na ich situovanie v blízkosti prírodných 
chránených území a prvkov R ÚSES spracovať urbanistickou štúdiou a vypracovanie štúdie 
o likvidácii splaškových vôd k určitým limitom samočistiacej schopnosti vodného toku, alebo 
geologického podložia (únosnosť). 
    
Zoznam verejnoprospešných stavieb 

 
Podľa § 108 ods. 3 novely zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon), sa za 

verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastnenie vo verejnom záujme, považujú 
„stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia 
podporujúce jeho rozvoj a ochranu ŽP, ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti 
územno-plánovacej dokumentácie“. 

Územný plán obce Štiavnik rieši ako verejnoprospešné tieto stavby: 
- skupinový vodovod 
- kanalizácia 
- dopravné a technické zariadenia (komunikácie, vodohospodárske zariadenia, 

zariadenia energetiky a spojov). 
 
Verejnoprospešné stavby pre riešenie energetiky a telekomunikácii 
 

- Prestavba vonkajších trafostaníc TS4, TS7 na kioskové 
- Rekonštrukcia vonkajších trafostaníc TS 1-2-3-8-10-12-13-15 na vyšší inštalovaný výkon 

transformátorov 
- Výstavba nových zahusťovacích trafostaníc (kioskové : TS 4A -7a-9a), ( vonkajšie : TS 

10a – 16 – 17 – 18 – 19 ) 
- Demontáž trafostanice  TS9 
- Výstavba 22 kV káblového vedenia pre napojenie kioskových trafostaníc 
- Demontáž vzdušných VN vedení v lokalite U Mistrika (TS 9) a v navrhovanej ploche pre 

výrobu – prekládka do novej polohy 

_______________________________________________________________________________________
SAŹP – CMŽP  Žilina                           
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- Výstavba 22 kV prípojok k novým stožiarovým trafostaniciam  
- Rozšírenie miestnej STL siete do plôch s plánovanou výstavbou a práce súvisiace 

s plynofikáciou jednotlivých lokalít  
- Rozšírenie miestnej telekomunikačnej siete a práce spojené s rozšírením RSU 

a vývodných vedení. 
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PREHĽAD STAVEBNÝCH A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE 
 
Žiadateľ (obstarávateľ ÚPD): Obec Štiavnik  
Spracovateľ:  LV Projekt Ing.arch.Viliam Leszay v spolupráci SAŽP, CMŽP Žilina 
 
Kraj: Žilinský 
Okres (Obvod): Bytča 
Obec: Štiavnik  
Dátum: 12/2007 
 

Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej pôdy 

z toho 

 
 

Lokalita č. 

 
 

Katastrálne 
územie 

 
 

Funkčné 
využitie 

 Výmera 
lokality 
celkom 

 
v ha 

celkom 
 

v ha 
skupina 
BPEJ 

výmera 
v ha 

 
Užívateľ 

poľnohos- 
podárskej 

pôdy 

Vybudované
hydrome- 
lioračné 

zariadenia 
(závlaha, 

odvodnenie) 

 
Časová 
etapa 

realizácie 

 
Iná 

infor- 
mácia 

1       Štiavnik IBV 5,32 5,04 0714062/7 5,04 Agrojavorník 
s.r.o. 

-   

2          Štiavnik IBV 3,65 3,37 0714062/7 3,37 Agrojavorník 
s.r.o. 

-

3          Štiavnik IBV 3,17 3,14 0714062/7 3,14 Agrojavorník 
s.r.o. 

-

4          Štiavnik IBV 5,43 5,34 0770443/7 0,64 Agrojavorník 
s.r.o. 

-

         0714062/7 4,70  
5          Štiavnik Záhr.osada 2,15 2,15 0782673/9 0,63 Agrojavorník 

s.r.o. 
-

         0870443/7 1,52  
6          Štiavnik Roz.cintor. 0,48 0,48 0778462/8 0,48 Súkromné -

7          Štiavnik Roz.cintor. 0,12 0,12 0778462/8 0,12 Súkromné -

8          Štiavnik HBV 0,31 - - - - 
9          Štiavnik OV 0,87 - - - - 
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Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej pôdy 

z toho 

 
 

Lokalita č. 

 
 

Katastrálne 
územie 

 
 

Funkčné 
využitie 

 Výmera 
lokality 
celkom 

 
v ha 

celkom 
 

v ha 
skupina 
BPEJ 

výmera 
v ha 

 
Užívateľ 

poľnohos- 
podárskej 

pôdy 

Vybudované
hydrome- 
lioračné 

zariadenia 
(závlaha, 

odvodnenie) 

 
Časová 
etapa 

realizácie 

 
Iná 

infor- 
mácia 

10 Štiavnik OV 0,49 - - - -    

11          Štiavnik IBV 2,22 1,99 0714062/7 0,80 Agrojavorník 
s.r.o. 

-

          0763432/5 0,29  
          0769412/7 0,87  
          0769212/5 0,03  
12          Štiavnik Výroba 5,64 5,64 0863212/5 1,38 Agrojavorník 

s.r.o. 
áno

          0878463/7 4,26  
13          Štiavnik IBV 2,24 2,01 0764213/5 0,94 Agrojavorník 

s.r.o. 
-

     0882672/9 1,07     

14 Štiavnik IBV 2,15 1,94 0814052/7 0,17 Agrojavorník 
s.r.o.+súkr. 

-   

          0864253/7 1,77  
15          Štiavnik IBV 0,85 0,73 0814052/7 0,36 Agrojavorník 

s.r.o. 
-

          0982882/9 0,37  
16          Štiavnik IBV 0,39 0,30 0814052/7 0,01 Agrojavorník 

s.r.o. 
-

          0882873/9 0,29  
17          Štiavnik IBV 1,80 1,47 0878462/8 1,22 Agrojavorník 

s.r.o. 
-

          0882873/9 0,25  
18          Štiavnik IBV 0,30 0,27 0963442/7 0,16 Agrojavorník 

s.r.o. 
-

           0982672/9 0,11
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Predpokladaná výmera 

poľnohospodárskej pôdy 
z toho 

 
 

Lokalita č. 

 
 

Katastrálne 
územie 

 
 

Funkčné 
využitie 

 Výmera 
lokality 
celkom 

 
v ha 

celkom 
 

v ha 
skupina 
BPEJ 

výmera 
v ha 

 
Užívateľ 

poľnohos- 
podárskej 

pôdy 

Vybudované
hydrome- 
lioračné 

zariadenia 
(závlaha, 

odvodnenie) 

 
Časová 
etapa 

realizácie 

 
Iná 

infor- 
mácia 

19          Štiavnik Výroba 0,41 0,35 0900892/9 0,30 Agrojavorník 
s.r.o. 

-

     0963242/7 0,05     

20 Štiavnik Rekreácia 3,25 3,25 0963242/7 1,35 Agrojavorník 
s.r.o.+súkr. 

-   

     0982672/9 1,90     

21 Štiavnik Rekreácia 0,73 0,73 0963242/7 0,02 Agrojavorník 
s.r.o. 

-   

     1082882/9 0,71     

22 Štiavnik Rekreácia 3,50 3,42 1082882/9 3,42 Agrojavorník 
s.r.o. 

-   

23 Štiavnik Rekreácia 3,75 3,75 1082675/9 3,75 Agrojavorník 
s.r.o. 

-   

24 Štiavnik Šport 4,16 3,47 0982672/9 0,02 Súkromné    

     1082682/9 1,82     

     1082882/9 1,63     

   53,38 48,96  48,96     
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