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Zápisn ica  
zo dňa 20.08.2019 z pracovného zverejnenia všeobecných zásad funkčného usporiadania územia 

v obvode projektu pozemkových úprav Ružomberok - Hríby v k.ú. Ružomberok 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor dnes predložil návrh všeobecných 
zásad funkčného usporiadania územia (ďalej len VZFU) v obvode projektu pozemkových úprav 
Ružomberok - Hríby na prerokovanie podľa zákona 330/1991 Zb. (§ 9 ods. 12 v znení zmien a 
doplnkov – pracovné zverejnenie). 

V úvode zasadnutia prijalo predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav 
Ružomberok – Černová Hríby (ďalej len „ZUPU“) nového člena Ing. Jána Bednárika, člena 
menovaného Mestom Ružomberok, na miesto Ing. Michala Slašťana, ktorý sa členstva v tomto 
predstavenstve vzdal. 

Nový člen predstavenstva ZUPU Ing. Ján Bednárik súhlasil so zasielaním pozvánok na 
zasadnutia predstavenstva ZUPU Ružomberok – Černová Hríby  mailovou formou (nie poštou), 
na nasledovnú mailovú adresu: jan.bednarik@ruzomberok.sk. 
 

Na tomto pracovnom zverejnení bol predložený návrh VZFU a účastníci boli oboznámení  
zástupcom správneho orgánu s jeho obsahom. 

Prítomní boli písomne upovedomení  o tom, že do pracovného návrhu  VZFU  mohli 
nahliadnuť každý pracovný deň v termíne od 26.07.2019 do 19.08.2019 v čase od 0800 do 1400 
hod. na Okresnom úrade Ružomberok, pozemkovom a lesnom odbore a súčasne boli požiadaní, 
aby sa v lehote do 19.08.2019 k návrhu VZFU písomne vyjadrili. 

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa 
vypracúvajú v rozsahu, ktorý zodpovedá dôvodom začatia pozemkových úprav a potrebám 
ďalšieho konania o pozemkových úpravách. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v 
obvode pozemkových úprav obsahujú 

a) prehodnotenie alebo určenie regulatívu priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia, 

b) návrhy spôsobu ďalšieho využívania územia a štruktúry krajiny v obvode projektu 
pozemkových úprav s cieľom, aby sa v nej vzájomne zlaďovali priestorové požiadavky 
hospodárskych a iných činností človeka s krajinnoekologickými podmienkami územia,  

V rámci všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa 
vykonávajú prieskumy a rozbory 

a) dopravných pomerov a technického vybavenia územia,  
b) územných vplyvov rozvoja nepoľnohospodárskych činností, 
c) potreby úpravy vodného režimu, 

Pripomienky prítomných : 

1. Združenie účastníkov pozemkových úprav Ružomberok - Černová Hríby – prítomní 
podľa prezenčnej listiny, žiadne pripomienky;  

 
2. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. A. 
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Hlinku 74 , 034 01 Ružomberok – neprítomný, písomne nepodali žiadne pripomienky; 
3. Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Nám. 

slobody 9 , 034 01 Ružomberok – neprítomný, stanovisko bolo doručené elektronickou 
poštou dňa 19.08.2019 v znení: „Predmetným návrhom všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia nie sú dotknuté cesty III. triedy. Príslušným cestným správnym 
orgánom pre miestne a účelové komunikácie je Mesto Ružomberok. Podľa predloženého 
návrhu je v obvode predmetných jednoduchých pozemkových úprav plánovaná výstavba 
rodinných domov. Cieľom dokumentácie je stanoviť regulatívy využívania územia obvodu 
JPÚ a priľahlých pozemkov, ktoré by mali byť zapracované do ďalších etáp projektu 
pozemkových úprav a vymedziť pozemky pre verejné a spoločné zariadenia a opatrenia 
v obvode JPÚ. V projekte sa uvádza, že všetky cestné komunikácie sú navrhované ako 
účelové cesty. Vzhľadom na plánované využitie predmetného územia je treba v tomto 
území riešiť výstavbu pozemných komunikácií podľa platnej STN 73 6110 (Projektovanie 
miestnych komunikácií).“  
Predstavenstvo ZUPU zobralo na vedomie stanovisko OÚ Ružomberok, odboru cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií a projekt JPÚ bude pokračovať podľa odporúčaní 
a požiadaviek. 

4. Krajský pamiatkový úrad Žilina , Mariánske námestie č. 19 , 010 01 Žilina – 
neprítomný, písomne nepodali žiadne pripomienky; 

5. Slovak Telekom, a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava – neprítomný, písomne 
nepodali žiadne pripomienky; 

6. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava – Ružinov – neprítomný, 
písomne nepodali žiadne pripomienky; 

7. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava - neprítomný, písomne nepodali 
žiadne pripomienky; 

8. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany Správa povodia horného Váhu, 
Ul. J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok – neprítomný, stanovisko bolo doručené poštou 
dňa 19.08.2019 v znení:  

• „Postupovať podľa platných legislatívnych nariadení a to v zmysle zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších prepisov a v zmysle zákona č. 7/2010 
Z.z. o ochrane pred povodňami. 

• Rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov podľa STN 752102 Úpravy riek 
a potokov, časť 13., v ktorých nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena 
reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám a výstavba 
súbežných inžinierskych sietí. Ochranné pásma sú stanovené nasledovne: a) Vodné 
toky v šírke medzi brehovými čiarami nad 50 m – 10 m od brehovej čiary;            
b) Vodné toky v šírke medzi brehovými čiarami 10-  50 m – 6 m od brehovej čiary; 
c) Vodné toky v šírke medzi brehovými čiarami do 10 m – 4 m od brehovej čiary; 
Ochranné pásmo proti ťažbe zeminy je určené pre toky kategórie a) na 50 m od 
brehovej čiary, pre kategórie b) a c) na 20 m od brehovej čiary. 

• Pre výkon správy vodných tokov, požadujeme zachovať na pobrežných pozemkoch 
podmienky vyplývajúce z §49 a § 50 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení 
neskorších predpisov. Správca vodných tokov je oprávnený pri výkone správy 
vodného toku a správy vodných stavieb, alebo zariadení vstupovať na pobrežné 
pozemky. Vlastník pobrežného pozemku je povinný umožniť správcovi vodného 
toku výkon jeho oprávnenia. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu 
opevnenia brehu a druhu vegetácie sú pri vodohospodársky významnom vodnom 
toku pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch pozemky 
do 5 m od brehovej čiary. 

• V zmysle čl. 4.7. Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady Európskej 
Únie (transportovaná do zákona o vodách) nesmie pripravovanými projektmi 
jednoduchých pozemkových úprav dôjsť k zhoršeniu  súčasného stavu útvaru 
povrchových a podzemných vôd. 
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• Plánovanými činnosťami v navrhovaných obvodoch JPÚ, nesmie dochádzať 
k ohrozeniu kvality pozemných a povrchových vôd. Vzhľadom k tomu je potrebné 
pri uvedenej činnosti rešpektovať ustanovenia zákona NRSR č. 364/2004 Z.z. 
o vodách (vodný zákon) a NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 

• Z rozvojových plôch, v rámci všetkých plánovaných aktivít žiadame dažďové vody 
zo striech a spevnených plôch v maximálnej miere zadržať v území (zachovať 
retenčnú schopnosť územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu 
využívať na závlahu pozemkov a kontrolovane, len v minimálnom množstve 
vypúšťať do recipientu až po odznení prívalovej zrážky. Odvádzanie dažďových 
vôd zo stavby RD je potrebné riešiť v rámci pozemku investora stavby. 

• Pre návrh odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd zohľadňovať požiadavky 
a čistenie vôd v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách a v zmysle požiadaviek NV SR č. 369/2010 Z.z. podľa § 9, ktorým sa 
ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov 
znečistenia odpadových a osobitných vôd, vrátane podmienok pre vypúšťanie vôd 
z povrchového odtoku. 

• Správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 
v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou 
udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov. 

• Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s vodným tokom a ich 
ochranné pásma v správe našej organizácie je potrebné si vopred odsúhlasiť 
s našou organizáciou.“ 

Predstavenstvo ZUPU zobralo na vedomie stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku 
š.p.. Vodný tok sa v obvode JPÚ Ružomberok – Hríby nenachádza. V ostatných bodoch ohľadom 
ochrany vody bude projekt JPÚ pokračovať podľa odporúčaní a požiadaviek. 

 
9. Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s., Pri Váhu č.6 , 034 06 Ružomberok - 

neprítomný, písomne nepodali žiadne pripomienky; 
10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina neprítomný, 

vyjadrenie bolo doručené poštou dňa 26.08.2019  v znení: „ s predloženým  znením VZFÚ 
súhlasí s pripomienkami:  

a. Upozorňujeme vás, že v predmetných k.ú. sa nachádzajú nadzemné a podzemné 
vedenia v správe SSD, a.s., ktoré je potrebné rešpektovať a od ktorých v prípade 
výstavby je potrebné dodržať ochranné pásmo. Pri vonkajších vedeniach je 
potrebné dodržať manipulačný priestor min. 1 m od podperných bodov. 

b. V budúcich zastavovaných lokalitách požadujeme, aby boli riešené podzemné VN 
a NN vedenia a trafostanice boli riešené kioskové, resp. kompaktné. 

c. V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť 
v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. § 45 “Preložka elektroenergetického zariadenia“, 
v ktorom sa uvádza: Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na 
účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického 
rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy. Náklady na preložku 
elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu 
preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, 
kto preložky vyvolal nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného 
zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy, alebo za podmienok ním určených aj 
iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa 
preložkou nemení. SDD, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje 
právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. 
Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom 
preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde SSD. a.s. nesúhlasí 
s realizáciou preložky energetického zariadenia. 
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d. Ďalší stupeň dokumentácie VZFU je potrebné predložiť na odsúhlasenie na SSD 
a.s. 

e. Voči tomuto vyjadreniu môžete poslať pripomienky písomne na SSD, a.s. do 14 dní 
od jeho doručenia.“ 

Predstavenstvo ZUPU zobralo na vedomie stanovisko Stredoslovenskej distribučnej, a.s. a projekt 
JPÚ bude pokračovať podľa odporúčaní a požiadaviek. Územný plán Mesta Ružomberok počíta 
s prekládkou nadzemných vedení, ktoré sa začne realizovať až po zápise JPÚ Ružomberok – 
Hríby do katastra nehnuteľností. 
 

11. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 - neprítomný, písomne 
nepodali žiadne pripomienky;            

12. Správa TANAP, pracovisko Tatranská Štrba, P. O. Box 21, 059 41 Tatranská Štrba 
75 - neprítomný, vyjadrenie s pripomienkami bolo doručené poštou dňa 19.08.2019  
v znení:  

• „V projekte JPÚ (kapitola 1. Popis prírodných pomerov) je nesprávne uvedená 
lokalizácia záujmového územia. V predmetnej kapitole je uvedená lokalizácia 
v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry. Riešené územie sa nachádza 
v kompetenčnom území Správy TANAP-u, kde v zmysle zákona o ochrane prírody 
platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. 

• V projekte JPÚ sú zahrnuté aj cestné komunikácie, ktoré nekorešpondujú 
s Územným plánom zóny Ružomberok, Černová – Hríby (ďalej len „ÚPN Z RK – 
Hríby“). Navrhované cestné komunikácie odporúčame zosúladiť s platným ÚPN 
Z RK – Hríby, prípadne navrhnúť zmeny a doplnky podľa navrhovaného stavu. 
Dôvodom sú najmä možné zmeny v priestorovom usporiadaní lokality, ktoré môžu 
z predmetných zmien vyplynúť. 

• V projekte JPÚ je v rámci spoločných zariadení a opatrení navrhnutá sprievodná 
zeleň. Ide však v prevažnej miere o líniovú zeleň pozdĺž navrhovaných  ciest. 
Správa TANAP-u odporúča vytvoriť širší pás opticko –izolačnej zelene po obvode 
lokality (prioritne zo severnej a južnej časti), ktorá by zároveň plnila 
ekostabilizačnú funkciu, prepojila zástavbu s okolitou krajinou a zároveň by znížila 
negatívny dopad zastavania na krajinný obraz, nakoľko sa lokalita nachádza 
v pohľadovo exponovanom území. Opticko – izolačný zeleň zo severnej strany by 
tiež pozitívne ovplyvnila aj lokálnu mikroklímu a plnila by hygienickú funkciu pre 
obyvateľstvo (zmiernenie hluku a znečistenie z cesty E50). 

Lokalitu, ktorá je predmetom JPÚ – Hríby je potrebné riešiť so zohľadnením a rešpektovaním: 
• Blízkej genofondovej lokality (GL 8); 
• Krajinnoekologických podmienok územia: - riešiť optimálny spôsob využitia jednotlivých 

pozemkov v súlade s platným ÚPN a princípmi trvalo udržateľného rozvoje a únosnosti 
územia; - nenarušiť hodnotu krajiny a krajinný obraz výstavbou vyšších stavieb – zachovať 
požiadavky vyplývajúce z ÚPN M Ružomberok na riešené územie (kapitola B.3.1. ÚPN 
Z RK – Hríby).“ 

Zhotoviteľ upraví Návrh VZFU v obvode projektu pozemkových úprav v kapitole 1. Popis 
prírodných pomerov. 
Mesto Ružomberok vydalo dňa 04.10.2019 pod číslom UHA-5791-2/2019-SO záväzné 
stanovisko, že po schválení VZFU pre projekt jednoduchých pozemkových úprav Ružomberok – 
Hríby Mesto Ružomberok zosúladí formou Zmeny a doplnku Územný plán Zóny Ružomberok, 
Černová – Hríby so schválenými VZFU, v súlade s ustanoveniami § 30 Zákona č. 50/1976 Zb. 
Projekt JPÚ bude rešpektovať umiestnenie líniovej aj opticko – izolačnej zelene tak, ako je to 
uvedené v územnom pláne zóny pre danú lokalitu. 

 
 
 

Zapísala: Ing. Mária Ondríková 
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Julian Helko, Jánošíkova 13, 034 06, Ružomberok – Černová             ........................... 

  

Martin Papčo, Nová 8215/44, 034 06, Ružomberok – Černová             ........................... 

 

Peter Bačkor, Pri Váhu 8039/77, 034 06,  Ružomberok – Černová             ........................... 

 

PaedDr. Róbert Janiga, Slnečná 8687/23, 034 06, Ružomberok – Černová           ........................... 

 

Ing. Metod Šimún, SPF, regionálny odbor, Liptovský Mikuláš         .......................... 

 

Patrik Habo, Mestský úrad Ružomberok,  

Námestie A. Hlinku 1 ,034 01 Ružomberok                ........................... 

 

Ing. Ján Bednárik, Liptovská 2127/14, 034 01 Ružomberok                        ........................... 

 


