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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI 
 

A.1. Názov: OBEC  PÁRNICA 
 
A.2. Identifikačné číslo: 00314781 

 
A.3  Adresa sídla: Obec Párnica, Obecný úrad č. 116, 026 01 Dolný Kubín 

 
A.4. Meno, priezvisko, adresa, t. č.  a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa: Ján Hančiak, starosta 
obce, Obecný úrad č. 116, 026 01 Dolný Kubín, +421 435892283,  e-mail: ouparnica@dkubin.sk,  internetová stránka 
www.parnica.sk 

 
A.5. Meno, priezvisko, adresa, t. č.  a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné 
informácie o strategickom dokumente a miesto konzultácie:  Ing. arch. Anna Gočová, Nám. A. Hlinku 27, 034 01 
Ružomberok, Tel/fax: 044/4320594, e-mail:gam@nextra.sk 

 
 

B. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
 

B.1. Názov:  ZMENY A DOPLNKY Č. 2  - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PÁRNICA  (ďalej len ZaD č. 2 ÚPN obce Párnica) 
 

B.2. Charakter: Územnoplánovacia dokumentácia je strategický dokument, ktorý je: 
-  posudzovaný  v zmysle Zákona č. 24/2006 Z. z., Príloha č. I, ods. II, časť 2.3 – územné plány obcí, 
- spracovaná v zmysle Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný 
zákon), 
- spracovaný v zmysle zásad organizácie územia, vecnej a časovej koordinácie v súlade s princípmi trvaloudržateľného 
rozvoja územia obce. Ciele a územný rozvoj obce koordinuje s požiadavkami ochrany prírody a krajiny, ochranou 
a využívaním prírodných zdrojov, s ochranou kultúrno – historických hodnôt a ochranou jednotlivých zložiek životného 
prostredia pri hľadaní optimálnych možností využitia územia obce. 

B.3. Hlavné ciele:  
Cieľom Zmien a doplnkov č. 2 - ÚPN obce Párnica je: 
- aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta v súlade so súčasnými potrebami jeho rozvoja 
- vytvoriť podmienky pre rozvoj funkcie bývania vo väzbe na zastavané územie mesta 
- vytvoriť podmienky pre rozvoj občianskeho vybavenia na území mesta 
- vytvoriť podmienky pre rozvoj rekreácie vo väzbe na existujúce rekreačné územie 
- vytvoriť podmienky pre optimalizáciu dopravného a technického vybavenia mesta na navrhovaných plochách 
- spresniť a doplniť regulatívy na jednotlivých funkčných plochách 
- riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a  
únosnosti územia a koordinovať záujmy v území mesta 
- regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy a skvalitniť životné prostredie 
- zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt 
- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby 

B.4. Obsah: 
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Párnica je spracovaná v súlade s ustanoveniami § 11 a § 31 Zákona č. 50/76 Zb. ( stavebný 
zákon ) v znení neskorších predpisov a § 17 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z., v členení na textovú a grafickú časť. 
Textová časť, ktorá je spracovaná primerane v rozsahu zmien a doplnkov a štruktúre stanovenej v § 12 ods. 2 – 5 Vyhlášky 
MŽP SR č. 55/2001 Z. z. vrátane tabuľkovej časti. Záväzná časť je spracovaná primerane v rozsahu zmien a doplnkov 
a štruktúre stanovenej v § 12 ods. 6 písm. a) – l) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z.  
Grafická časť je spracovaná formou priesvitiek na výkresoch: 
- Širšie vzťahy – M 1 : 50 000 
- Komplexný výkres priestorového usporiadania, funkčného využívania územia – M 1: 10 000 
- Komplexný výkres priestorového usporiadania, funkčného využívania územia(zastavané územie) – M 1: 10 000 

   - Verejné dopravné vybavenie územia – M 1 : 5 000  
- Verejné technické vybavenie územia – vodné hospodárstvo - M 1 : 5 000  
- Verejného technické vybavenie územia – energetika - M 1 : 5 000 
- Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP - M 1: 5 000 
- Ochrana prírody a tvorby krajiny – M 1 : 10 000  

B.5. Uvažované variantné riešenia: Zmena a doplnky č. 2 - ÚPN obce Párnica je s poukazom na ustanovenia § 22 až § 31 
stavebného zákona spracovaný jednovariantne.  
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B.6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 
- Zmeny a doplnky č.2 - ÚPN obce Párnica  - spracovanie                                        08/2019 
- Zmeny a doplnky č.2 - ÚPN obce Párnica  - prerokovanie a dopracovanie 09/2019 
- Zmeny a doplnky č.2 - ÚPN obce Párnica  - zabezpečenie súhlasov po prerokovaní  11/2019 
- Zmeny a doplnky č.2 - ÚPN obce Párnica - preskúmanie podľa § 25 stav. zákona 01/2019 
- Zmeny a doplnky  č.2 - ÚPN obce Párnica - schválenie Obecným  zastupiteľstvom  02/2020 
B.7. Vzťah k iným strategickým dokumentom:  
Pri spracovaní Zmien a doplnkov č. 2 -  ÚPN obce Párnica bola rešpektovaná územnoplánovacia dokumentácia vyššieho   
stupňa - Územný plán Veľkého územného celku Žilinského kraja v znení schválených zmien a doplnkov, platný Územný plán 
ÚPN obce Párnica,  Zmeny a doplnky č.1 - ÚPN obce Párnica, Regionálny ÚSES  Dolný Kubín, ako aj ďalšie strategické 
dokumenty súvisiace s riešeným územím.  
B.8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: Obecné  zastupiteľstvo v Párnici (§26, ods. 3 stavebného zákona) 
B.9. Druh schvaľovacieho dokumentu:  
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v  Párnici o schválení Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN  obce Párnica a  
Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Párnica o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Párnica. 
 
C. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 
C.1. Požiadavky na vstupy:  
Vstupom pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 2-  ÚPN obce Párnica boli : 
- požiadavky fyzických a právnických osôb a samotnej obce Párnica  na aktualizáciu platného územného plánu mesta vo vybraných lokalitách,  
- platný Územný plán obce Párnica,  schválený Obecným zastupiteľstvom v Párnici UZN č. 2/2012 zo dňa 14.3.2012 
- Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Párnica, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Párnici, VZN č. 
35/2018, zo dňa 15.08.2018. 
Pri spracovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Párnica sa vychádzalo z nasledovných požiadaviek a predpokladov : 
-uvažovať s primeraným záberom poľnohospodárskej pôdy v rozsahu odôvodnených potrieb rozvoja mesta pri rešpektovaní 
ustanovení § 12 zákona č. 220/2004 Z.z. , 
- rešpektovať zásady ochrany prírody a tvorby krajiny, 
- rešpektovať zásady ochrany životného prostredia,  
- nenavrhovať novú výstavbu v zosuvnom území a v inundačnom území vodných tokov a 
- uvažovať s dobudovaním dopravnej a technickej infraštruktúry na navrhovaných rozvojových plochách bývania a občianskeho 
vybavenia. 
C.2. Údaje o výstupoch:   
Výstupom procesu obstarávania je návrh Zmien a doplnkov č. 2 - ÚPN obce Párnica, ktorou sa mení a dopĺňa platný Územný 
plán obce Párnica v území, vymedzenom ako riešené územie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. Návrh Zmien 
a doplnkov č. 2 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 12 Vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej dokumentácii a 
územnoplánovacích podkladoch a obsahuje smerné a záväzné časti riešenia. Záväzné časti riešenia budú vyhlásené Všeobecne záväzným 
nariadením obce Párnica o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 2 -  ÚPN obce Párnica. 
Riešené územie Zmien a doplnkov č. 2 - ÚPN obce Párnica  sa nachádza v celom okolí zastavaného územia obce.  
Predstavuje 3 zmeny a 8 doplnkov: 
ZMENY: 
Zmena  Z2.1  sa nachádza juhozápadne od zastavaného územia obce. Juhozápadnú a južnú hranicu lokality tvorí výrobné 
územie, juhovýchodnú hranicu obytné územie , severovýchodnú a severozápadnú hranicu tvorí zmena Z2.2  na obytné 
územie.  Zmena Z 2.1 mení výrobné územie na obytné územie - bývanie v cca 2 rodinných domoch.  
Zmena  Z2. 2 sa nachádza juhozápadne od zastavaného územia obce. Južnú hranicu lokality tvorí obytné územie riešené 
v Z2.1, , juhovýchodnú hranicu obytné územie , severovýchodnú hranicu tvorí komunikácia, severozápadnú hranicu tvorí 
obytné územie a juhozápadnú hranicu navrhované obytné územie D2.1.   Zmena Z 2.1 mení výrobné územie na obytné 
územie - bývanie v cca 10 rodinných domoch.  
Zmena   Z2.3 sa nachádza v strede zastavaného územia obce. Južnú hranicu lokality tvorí cesta I/70, juhovýchodnú  
a severnú hranicu tvorí miestna komunikácia, juhozápadnú tvorí zmiešané územie (bývanie + občianska vybavenosť) .  
Zmena Z 1.3. mení lokalitu s verejnou zeleňou na občiansku vybavenosť. 
DOPLNKY: 
OBYTNÉ ÚZEMIE 
Doplnok  D2.1  sa nachádza  juhozápadne od zastavaného územia obce. Juhozápadnú hranicu lokality tvorí vodný tok 
Zázrivka, juhovýchodnú hranicu tvorí výrobné územie, severovýchodnú hranicu tvorí zmena Z2.2 s obytným územím 
a komunikácia.  Lokalita je určená na výstavbu cca 20 rodinných domov. 
Doplnok  D2.2  sa nachádza  severne od stredu zastavaného územia obce. Severozápadnú a juhovýchodnú hranicu lokality 
tvorí obytné územie, severozápadnú a severovýchodnú hranicu tvorí poľnohospodárska pôda.  Lokalita je určená na 
výstavbu cca 2rodinné domy. 
Doplnok  D2.3 sa nachádza  severne od stredu zastavaného územia obce. Východnú hranicu lokality tvorí existujúca 
komunikácia, južnú hranicu tvorí obytné územie, juhozápadnú a severozápadnú hranicu tvorí poľnohospodárska pôda.  
Lokalita je určená na cca 11 rodinných domov. 
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Doplnok  D2.4 sa nachádza v strede zastavaného územia obce. Juhovýchodnú  a severovýchodnú hranicu lokality tvorí 
obytné územie, juhozápadnú a severozápadnú hranicu tvorí poľnohospodárska pôda.  Lokalita je určená na cca 40 
rodinných domov. 
Doplnok  D2.5 sa nachádza severozápadne od zastavaného územia obce. Juhovýchodnú  a severovýchodnú hranicu 
lokality tvorí obytné územie, juhozápadnú a severozápadnú hranicu tvorí poľnohospodárska pôda.  Lokalita je určená na cca 
12 rodinných domov. 
Doplnok  D2.6  sa nachádza východne od zastavaného územia obce, nad cestou I/70. Západnú hranicu lokality tvorí 
existujúca komunikácia, južnú hranicu tvorí cesta obytné územie, juhozápadnú a severozápadnú hranicu tvorí 
poľnohospodárska pôda.  Lokalita je určená na cca 22 rodinných domov. 
Doplnok D2.7 sa nachádza severne od stredu zastavaného územia obce. Východnú hranicu lokality tvorí existujúca 
komunikácia a obytné územie, severnú, východnú a južnú hranicu tvorí poľnohospodárska pôda.  Lokalita je určená na cca 
24 rodinných domov. 
REKREAČNÉ ÚZEMIE  
Doplnok  D2.8  sa nachádza severozápadne od stredu zastavaného územia obce. Severnú hranicu lokality tvorí existujúca 
komunikácia, južnú, východnú a západnú hranicu tvorí poľnohospodárska pôda.  Lokalita je určená na cca 4 rekreačné 
chaty. 
Úlohou Zmien a doplnkov č. 2 - ÚPN obce Párnica je vytvorenie predpokladov pre súlad všetkých činností v území so 
zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvaloudržateľného 
rozvoja. 
Vzhľadom na to, že uvedená dokumentácia rieši len funkčné využitie plôch bez konkrétneho spôsobu realizácie 
navrhovaných aktivít a na možné variantné riešenia, údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na ŽP je komplikované 
špecifikovať. Obec nie je realizátorom konkrétnych investičných zámerov, ktoré môžu podliehať samostatnému 
posudzovaniu v zmysle zákona 24/2006 Z. z. 
C.3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:  
Z návrhu funkčného využitia malých území miestneho významu, ktoré tvoria riešené územie Zmien a doplnkov č. 2 -  ÚPN obce 
Párnica je zrejmé, že strategický dokument nebude mať významné priame ani nepriame negatívne vplyvy na životné prostredie 
mesta ani okolitých katastrálnych území. V Zmenách a doplnkoch č. 2 sú stanovené záväzné regulatívy, ktoré spolu so 
záväznou časťou platného územného plánu mesta vytvárajú predpoklady pre zlepšenie stavu životného prostredia v obci. 
Riešené územie návrhu Zmien a doplnkov č. 2 - ÚPN obce Párnica sa nachádza v zastavanom území obce alebo v jeho 
blízkosti. Riešené územie nezasahuje do biotopov, biocentier, biokoridorov , ani do ochranných pásiem vodných tokov.  
Celkový nový navrhovaný záber poľnohospodárskej pôdy vo všetkých lokalitách riešeného územia predstavuje v rámci doplnkov 
plochu 6,5200 ha a v rámci zmien funkčného využitia predstavujú celkový záber  poľnohospodárskej pôdy 0,9882 ha, z čoho je 
zrejmé že ide len o menšie  rozšírenie existujúcich funkčných plôch. 
V riešenom území navrhovaných rozvojových lokalít sa nenachádzajú národné kultúrne pamiatky,  výhradné ložiská nerastných 
surovín s určeným dobývacím priestorom, výhradné ložiská nerastných surovín s určeným chráneným ložiskovým územím, 
ložiská nevyhradených nerastov ani určené prieskumné územia pre vyhradené nerasty.  
Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že predmetný strategický dokument nebude mať významný vplyv na chránené 
územia.   
CHRÁNENÉ ÚZEMIA PRÍRODY A KRAJINY 
- územná ochrana prírody  

Záujmy ochrany prírody a krajiny - zastúpené v riešenom území Národným parkom Malá Fatra, jeho ochranným pásmom, 

národnými prírodnými rezerváciami Sokolec, Šrámková, Šútovská dolina, prírodnou rezerváciou Veľká Lučivná a na južnom 

okraji chráneným areálom Rieka Orava.  

Na území katastra sa nachádza tieto chránené územie v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny: 
- Územie európskeho významu SKUEV0243 Orava,  
- mokraď medzinárodného významu Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky, 
- chránený strom - Lipa pri budove lesnej správy (evid. č. S30), 
V katastrálnom území obce, pri hospodárskej a rekreačnej činnosti, je potrebné rešpektovať územnú ochranu prírody a 
krajiny v súlade s požiadavkami, stanovenými pre jednotlivé stupne ochrany v zmysle platného zákona o ochrane prírody a 
krajiny (v súčasnosti zák. č.543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov), 
-  chránené druhy (druhová ochrana) Chránené druhy rastlín aj živočíchov možno nájsť na viacerých miestach katastra. Pre 
ich ochranu je dôležitá osveta príslušných orgánov ako aj vzdelanostná úroveň obyvateľstva. Zo živočíchov je kataster 
bohatý na výskyt vtákov, z ktorých väčšina je chránená, vyskytujú sa tu aj chránené obojživelníky, plazy a cicavce a iné 
skupiny fauny.  
- ochrana drevín  
V rámci katastra sa nenachádzajú stromy chránené podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Všeobecná ochrana drevín 
rastúcich mimo les dosahujúcich potrebné parametre vyplýva takisto z uvedeného zákona. 
– územné systémy ekologickej stability (ÚSES)  
Pre katastrálne územie obce Párnica nie je spracovaný návrh Miestneho územného systému ekologickej stability. 
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Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Dolný Kubín, (SAŽP,2010) sú v riešenom katastrálnom 
území v priestoroch a lokalitách s vysokou krajinnoekologickou hodnotou územia prvky kostry územného systému 
ekologickej stability: 
-biokoridor nadregionálneho významu Orava, NRBk2, 
-biocentrum biosférického významu Krivánska Fatra BBc1, 
-biocentrum regionálneho významu Párnické štrkoviská, RBc9 
-genofondové plochy miestneho významu, ako plochy ekostabilizačné, s výskytom vzácnych druhov živočíchov a rastlín - 
GP: Rozsutec, Medziholie, Lysica, Stoh, Šútovská dolina - Šrámková, Bystrička - kameňolom, Párnické lazy, Teplica, 
Párnické štrkoviská, Lúžne lesy rieky Orava, Zázrivka 
PRÍRODNÉ ZDROJE 
 ochrana lesných zdrojov  
- ochrana lesných zdrojov je zabezpečená lesným zákonom. V katastri sa nachádzajú hospodárske lesy tvorené z domácich 
druhov drevín.   
- ochrana vodných zdrojov  
- je v katastri vyjadrená ochrannými pásmami vodných zdrojov. 
- ochrana pôdnych zdrojov  
- chránenou pôdou v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu je pôda s bonitou od 1. do 3. bonitnej 
triedy a pôda s vykonanými investičnými zásahmi. Podľa našich údajov sa takáto pôda v katastri nenachádza, najlepšou 
bonitou je pôda patriaca do skupiny 6 BPEJ.  
- ochrana genofondových zdrojov  
- za genofondové plochy sa považujú plochy biotopov s genofondovo významnými druhmi.  
EKOSTABILIZAČNÉ OPATRENIA 
Slúžia na stabilizáciu krajiny prírodnými, technickými aj organizačnými prostriedkami. Jedná sa predovšetkým o nasledovné 
opatrenia: 
Opatrenia ochrany prírody a krajiny:  
-v katastrálnom území obce, pri hospodárskej a rekreačnej činnosti, rešpektovať územnú ochranu prírody a krajiny v súlade 
s požiadavkami, stanovenými pre jednotlivé stupne ochrany v zmysle platného zákona o ochrane prírody a krajiny (v 
súčasnosti zák. č.543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov), 
-rešpektovať Územie európskeho významu SKUEV0243 Orava,  
-rešpektovať mokraď medzinárodného významu Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky, 
-rešpektovať chránený strom - Lipa pri budove lesnej správy (evid. č. S30), 
Opatrenia  ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania 
ekologickej stability:  
-rešpektovať funkciu a chrániť vytypované prvky kostry územného systému ekologickej stability (Regionálny územný systém 
ekologickej stability okresu Dolný Kubín, SAŽP, 2010), v riešenom území sú to:  
-biokoridor nadregionálneho významu Orava, NRBk2,  
-biocentrum biosférického významu Krivánska Fatra BBc1,  
-biocentrum regionálneho významu Párnické štrkoviská, RBc9  
-genofondové plochy miestneho významu, ako plochy ekostabilizačné, s výskytom vzácnych druhov živočíchov a rastlín - 
GP. 
C.4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: V nadväznosti na ciele spracovania Zmien a doplnkov č. 2 - ÚPN obce 
Párnica, predpokladáme pozitívny nepriamy vplyv na zdravie obyvateľstva obce, ktorý spočíva v koncepčnom riešení 
prípravy obce na realizáciu objektov pre bývanie, občiansku vybavenosť, výrobu, rekreáciu, realizáciu technickej a dopravnej 
infraštruktúry, zložiek a faktorov ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia, ekologickej stability územia a ochrany 
poľnohospodárskej pôdy. Strategický dokument nebude mať priame negatívne účinky na obyvateľstvo, krajinnú štruktúru 
a životné prostredie ak sa budú rešpektovať navrhované ekologické opatrenia. 
C.5. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: Z návrhu funkčného využitia malých území 
miestneho významu, ktoré tvoria riešené územie Zmien a doplnkov č.2 - ÚPN obce Párnica je zrejmé, že uplatnenie 
strategického dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia, ochrany prírody a tvorby krajiny a ochrany 
zdravia. 
C.6. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: nepredpokladajú sa. 
 
D. DOTKNUTÉ SUBJEKTY 
D.1. Vymedzenia zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: fyzické a právnické osoby, miestne občianske 
združenia, subjekty so sídlom v obci Párnica, subjekty majúce majetkovo – právne záujmy v riešenom území – nie sú 
dotknutými účastníkmi 
D.2. Zoznam dotknutých subjektov: dotknuté orgány štátnej správy, miestne samosprávy a dotknuté právnické osoby – 
Príloha č. 1. 
D.3. Dotknuté susedné štáty: žiadne. 
 
E. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 
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E.1. Mapová a iná grafická dokumentácia: Textová a Grafická časť návrhu Zmien a doplnkov č. 2 - ÚPN obce Párnica, 
zverejnená na internetovej stránke mesta: www.parnica.sk .  
E.2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: 
2.1  platná územnoplánovacia dokumentácia obce, 
2.2   odvetvové územnoplánovacie podklady, 
2.3  strategické rozvojové dokumenty obce, 
2.4   informácie získané na pracovných rokovaniach s dotknutými subjektami, 
2.5   vlastný prieskum územia. 
E.3. Príloha: textová a výkresová časť  Zmien a doplnkov č. 2 - ÚPN obce Párnica 
 
F. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA: Ružomberok, dňa 28.08.2019 
 
G. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 
 
G.1. Meno spracovateľa oznámenia:  Ing. arch. Anna Gočová 
 

 
 
 
 
 

 
G.2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka:   
    Ján Hančiak, starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1. Zoznam dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa oslovujú v rámci prerokovania v rámci stavebného 
zákona: 
1.Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 
2.Ministerstvo živ. prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
3.Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina 
4.Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. úz. plánovania, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
5.Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o živ. prostredia,  Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
6.Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva, A. Kmeťa 17,  010 40 Žilina 
7.Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Nám. Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok  
8.Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín 
9.Okresný úrad v Dolnom Kubíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO a ŠVS,  Nám. 
Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín 
10.Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody 1, 026 01 Dolný Kubín 
11.Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 
12.Slovenská vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 
13.ŠOP – Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova 408, 029 01 Námestovo 
14.ŠOP – Správa Národného parku Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín 
15.Oravská vodárenská spoločnosť a.s. OZ Dolný Kubín, Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín 
16.SSE – DISTRIBÚCIA a.s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina  
17. SPP – DD, a.s. RC Sever, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina 
18.Urbárski spolumajitelia - Pozemkové  spoločenstvo Párnica , 027 52 Párnica 130, 
19.Obec Kraľovany, Obecný úrad č. 186, 027 51 Kraľovany, 
20.Obec Istebné, Obecný úrad č.142, 027 53 Istebné 
21.Mesto  Dolný Kubín, Mestský úrad, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín 
22.Obec Zázrivá, Obecný úrad, Stred č. 409, 027 05 Zázrivá 
23.Obec Žaškov, Obecný úrad č. 118, 026 21 Žaškov 
24.Obec Veličná, Obecný úrad č.162, 027 54 Veličná, 
25.Obec Terchová, Cyrila a Metoda 96/10, 013 06 Terchová,  
26. Obec Šútovo, Fatranská 88, 038 54 Šútovo 

http://www.parnica.sk/

