
 1 

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej 

na základe Zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ustanovením § 27 ods.3 Zákona č. 50/76 Zb. ( stavebný zákon )  

v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nariadenie č. 01/2016 

o záväznej časti  Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Oravská Lesná 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Článok 1 

Účel Nariadenia a rozsah platnosti 
 

1. Nariadenie vymedzuje záväznú časť Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu Obce Oravská Lesná ( 

ďalej len ÚPN-O ) schválenej uznesením Obecného zastupiteľstva v Oravskej Lesnej č. 4/2016 zo dňa 

08.01.2016. 

2. Záväzná časť Zmeny a Doplnku č.1 ÚPN – O Oravská Lesná platí pre časť katastrálneho územia obce, 

vymedzeného vo výkresovej časti ako riešené územie, v rámci ktorého upravuje rozsah platnosti 

Záväznej časti ÚPN O Oravská Lesná. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie platí do doby schválenia prípadnej aktualizácie ÚPN – O v riešenom 

území Zmeny a Doplnku č.1 ÚPN – O Oravská Lesná, resp. do doby schválenia nového územného 

plánu obce.  

 
Článok 2 

Vymedzenie pojmov 
 

1. Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Oravská Lesná. 

 
Článok 3 

Význam obce v rámci územia okresu Námestovo 
 

1. Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Oravská Lesná. 
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Článok 4 

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na funkčné a 

priestorovo homogénne jednotky 
 

Doplniť : 

1. Regulatívy priestorové  

a) Pre výstavbu rodinných domov využiť navrhované plochy v lokalitách 

Kubínska 1a, 2a, 2b  

Jasenovská 1a, 2a, 2b, 4a, 5a 

Lehotská 4a  

Bučina 1a, 2a  

Mrzačka 4a  

Pribišská 1a, 

b) Pre výstavbu rekreácie - zariadenia voľného a viazaného cestovného ruchu využiť navrhované 

plochy v lokalitách  

Lehotská 2a  

Flajšová 1a 

Bučina 2b, 2c, 2d  

Mrzačka 2a, 2b  

c) Pre výstavbu ČOV a rozšírenie cintorína využiť navrhované plochy v lokalitách 

Ústredie 1a (cintorín) 

Pribišská 4a  (ČOV) 

d) Pre doplnené lokality platia ostatné ustanovenia pôvodného ÚPN 

2. Regulatívy kompozičné - Bez zmeny 

3. Regulatívy funkčného usporiadania riešeného územia  

Lokality riešené v ZaD č.1 ÚPN O Oravská Lesná sú zaradené do funkčných priestorov nasledovne:  

a) B1 - Obytné územie s prevahou bývania - Kubínska 1a, 2a, 2b, Jasenovská 1a, 2a, 2b, 4a, 5a, 

Lehotská 4a, Bučina 1a, 2a, Mrzačka 4a, Pribišská 1a, 

b) B2 - Obytné územie s prevahou občianskej vybavenosti - Ústredie 1a (cintorín) 

c) R1 - Rekreačné územie - s prevahou intenzívnej rekreačnej zástavby - Lehotská 2a, Bučina 2b, 2c, 

2d, Mrzačka 2a, 2b 

d) R2 -  Rekreačné územie - s prevahou extenzívnej (rozptýlenej)  rekreačnej zástavby - Flajšová 1a,  

e) Ostatné ustanovenia tohto článku sú bez zmeny 

 
Článok 5 

Prípustné, obmedzujúce, vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch, na intenzitu ich 

využitia, regulácia využitia plôch. 
 

1.   Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Oravská Lesná 

Na lokality riešené v ZaD č.1 ÚPN O Oravská Lesná sa vzťahujú všetky ustanovenia z pôvodného ÚPN 

v zmysle toho ako sú zaradené do funkčných priestorov.  

 

Článok 6 

Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia, rekreácie a priemyslu 
 

1.  Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Oravská Lesná.  

     Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na všetky riešené lokality 

 
Článok 7 

Zásady a regulatívy na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia 
 

1. Regulatívy v oblasti dopravnej sústavy doplniť : 

Dobudovať obojstranný v stiesnených pomeroch jednostranný chodník popri ceste II/520  

 Ostatné ustanovenia platia pre riešené lokality v zmysle pôvodného ÚPN O Oravská Lesná 

2. Regulatívy v oblasti vodného hospodárstva doplniť: 
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a) Vybudovať novú ČOV v zmysle projektu "Oravská Lesná - ČOV a kanalizácia " (spracovateľ: Ing. 

D. Galvánková) 

b) Navrhovaná nová ČOV bude v povoľovacom konaní vymedzená ako dočasná stavba do doby 

vybudovania a uvedenia do prevádzky kanalizačného zberača, ktorým budú splaškové vody 

odvádzané na čistenie do ČOV Námestovo 

c) Prevádzka navrhovanej ČOV bude bezodkladne ukončená po zrealizovaní a uvedení do prevádzky 

kanalizačného zberača, ktorým budú splaškové vody z obce odvedené do ČOV Námestovo 

d) Cieľovým riešením v oblasti odvádzania a likvidácie odpadových vôd naďalej ostáva napojenie 

obce na spoločnú kanalizačnú sieť so zaústením do ČOV Námestovo, pričom toto cieľové riešenie 

ostáva v návrhu popri dočasnej ČOV bez zmeny v zmysle pôvodného ÚPN O Oravská Lesná 

e) Ostatné ustanovenia platia pre riešené lokality v zmysle pôvodného ÚPN O Oravská Lesná 

3. Regulatívy v oblasti elektrickej energie - pre riešené lokality platia ustanovenia v zmysle pôvodného 

ÚPN O Oravská Lesná 

4. V oblasti zásobovania zemným plynom a teplom - Pre riešené lokality platia ustanovenia v zmysle 

pôvodného ÚPN O Oravská Lesná 

5. V oblasti elektronických komunikačných sieti - Pre riešené lokality platia ustanovenia v zmysle 

pôvodného ÚPN O Oravská Lesná 

 
Článok 8 

Zásady a regulatívy na zachovanie kultúrno-historických hodnôt, ochrany prírody a tvorby krajiny, 

vytváranie a udržiavanie ekologickej stability vrátane plôch zelene 

 

1. Zásady a regulatívy pre ochranu kultúrno-historických hodnôt 

a) Pri akejkoľvek stavebnej a inej činnosti na riešenom území, musí byť oslovený Krajský pamiatkový 

úrad Žilina, ktorého záväzné stanovisko bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a 

stavebného povolenia. 

b) Rešpektovať povinnosti vyplývajúce z § 30 ods.1 pamiatkového zákona - všeobecné podmienky pri 

ochrane pamiatkového fondu, podľa ktorého je každý subjekt povinný správať sa tak, aby svojim 

konaním neohrozil základnú ochranu neodkrytých archeologických nálezlsk a nespôsobil 

nepriaznivé zmeny ich stavu. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 

50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade 

zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas terénnych úprav musí nálezca alebo osoba 

zodpovedná za vykonávanie prác, ihneď ohlásiť nález Krajským pamiatkovým úradom Žilina alebo 

nim poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Žilina 

je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho 

proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad 

po dohode s Krajským pamiatkovým úradom Žilina. Podľa § 40 pamiatkového zákona 

archeologický nález môže vyzdvihnúť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená 

osoba metódami archeologického výskumu. 

2. Zásady a regulatívy pre ochranu a využívanie prírodných hodnôt a prvkov ÚSES doplniť: 

a) Ekostabilizačné opatrenia v poľnohospodárskej krajine: 

Realizácia opatrení na ochranu prírodných a poloprírodných lúčnych biotopov 

 nezmenšovať ich výmeru a celistvosť výstavbou, zalesňovaním či rozorávaním 

 na plochách trávnatých porastov využívať extenzívnu pastvu a prihnojovať max. 1 x za dva roky 

 vykonať prísevy len osivom rovnakého druhu tráv podľa biotopu 

 nepoužívať diskovanie, orbu ani odvodňovacie opatrenia 

 na rovnakej ploche možno mulčovať max. dvakrát ročne (doplnkové agrotechnické opatrenia 

zamerané proti šíreniu náletových drevín 
 používať najvyššiu dávku organických hnojív 50 kg/ha dusíka na plochu raz za dva roky (exkrementy 

pasúcich sa zvierat sa do tejto dávky nezapočítavajú) 

 
Článok 9 

Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie 
 

1.  Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Oravská Lesná 
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Článok 10 

Vymedzenie zastavaného územia obce 
 

1. Výsledné zastavané územie 

a) V zmysle grafickej časti Zmeny a Doplnku č.1 ÚPN-O Oravská Lesná 

 
Článok 11 

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 
 

a) Doplniť ochranné pásmo cintorína.  

Ochranné pásmo pohrebiska podľa § 15, bod 7) zák. č. 

131/2010 Z.z. o pohrebníctve z 3. marca 2010  

ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku 

pohrebiska; v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a 

ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú 

služby súvisiace s pohrebníctvom.  

b) Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na pohrebiská, kde sa už nepochováva. 

c) Ostatné v zmysle platného ÚPN a ostatných legislatívnych predpisov. 

 
Článok 12 

Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonávanie a sceľovanie pozemkov, pre asanáciu  a pre 

chránené časti krajiny 
 

1.  Bez zmeny, v zmysle platného ÚPN-O Oravská Lesná 

 
Článok 13 

Určenie časti obce pre ktoré je potrebné obstarať územný plán zóny 
 

1. V zmysle platného ÚPN.  

2. Pre územia riešené ZaD č.1 ÚPN O Oravská lesná nie je potrebné obstarať územný plán zóny 

 
Článok 14 

Zoznam verejnoprospešných stavieb 
 

1. Pre lokality riešené v Zmene a Doplnku č.1 ÚPN O Oravská Lesná platia všetky relevantné 

verejnoprospešné stavby z pôvodného ÚPN-O Oravská Lesná.  

 
Článok 15 

Záverečné ustanovenia 
 

1. V súlade s ustanovením §28, ods.3 Stavebného zákona v platnom znení je dokumentácia Zmeny 

a Doplnku č.1 Územného plánu Obce Oravská Lesná uložená na Obecnom úrade v Oravskej Lesnej, na 

stavebnom úrade obce a na Okresnom úrade, Odbore výstavby a bytovej politiky v Žiline. 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  24.01.2016 

 

 

 

JUDr. Marek Majdiš PhD. 

starosta obce 

v.r. 

  

Územný plán obce Oravská Lesná je k nahliadnutiu na Obecnom úrade  u prednostu ObÚ 

v pracovnej dobe od 07:30 – 15:00 / kedy je možné z neho robiť odpisy, výpisy a na vlastné náklady 

i kópie/ a na web stránkach Obecného úradu www.oravskalesna.sk.   

 

 

Vyvesené dňa 09.01.23016            

http://www.oravskalesna.sk/

