
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2016 

 Obce Raková o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.3 územného plánu obce  

 (ZaD č.3 ÚPN – O) Raková, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková zo 

dňa 29.07.2009 o záväzných častiach územného plánu obce Raková. 

 
 

ČASŤ PRVÁ 
 

Úvodné ustanovenia 

 

Článok 1 

 

Účel Nariadenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné  nariadenie (ďalej len Nariadenie) schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Rakovej dňa 17. 6. 2016  vymedzuje   záväzné   časti  Zmeny a doplnku č.3 územného  plánu 

obce  Raková  (ďalej  len  ZaD č.3 ÚPN – O  Raková)  schválenej  obecným  zastupiteľstvom  

v Rakovej dňa 17.6.2016  uznesením č. 9.22/2016.  

 

 

Článok 2 

 

Rozsah platnosti ZaD č.3  ÚPN – O Raková  a Nariadenia (VZN) 

 

1. Nariadenie o záväzných častiach ZaD č.3  ÚPN – O Raková platí pre časti katastrálneho územia 

obce Raková vymedzené vo výkresovej časti schválenej ZaD č.3 ÚPN – O Raková ako riešené 

územie.  

2. Toto Nariadenie platí do doby schválenia prípadnej ďalšej Zmeny a doplnku  ÚPN – O v riešenom 

území ZaD č.3 ÚPN – O, resp. do doby schválenia nového územného plánu obce Raková. 

3. Týmto Nariadením sa upravuje rozsah platnosti záväznej časti ZaD č.3 ÚPN – O Raková. 

 

 

Článok 3 

 

Vymedzenie pojmov 

 

1.  Záväzné časti ZaD č.3 ÚPN – O Raková obsahujú regulatívy územného rozvoja s presne 

formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania dotknutých častí 

územia obce vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú 

opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb. 

2. Zásady – určujú  základnú  koncepciu  funkčného využívania a  priestorového  usporiadania  

vymedzených riešených častí územia obce. 

3.   Regulatívy – sú záväzné pravidlá vyjadrené slovne, číselne alebo graficky, ktoré regulujú funkčné 

využívanie a priestorové usporiadanie územia. 

4. Smerné    časti  ZaD č.3 ÚPN – O  vyjadrujú    tie    časti  ZaD č.3 ÚPN – O,    ktoré    nie    sú  

uvedené v záväznej časti  ZaD č.3 ÚPN – O resp. v tomto Nariadení. 

 

ČASŤ DRUHÁ 
 

Článok 1 

 

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 

 



 

 
 

Pre riešené územie ZaD č.3 ÚPN – O sa text článku dopĺňa nasledovne: 

- obytné plochy sú určené pre výstavbu individuálnych rodinných domov, sú označené 

regulatívom A, 

- nové rodinné domy riešiť ako samostatne stojace, dvojtraktové, počet podlaží max. 1+1+1 

(suterén + nadzemné podlažie + podkrovie) alebo 0+1+1 (nadzemné podlažie + podkrovie), 

strecha sedlová alebo valbová so sklonom 35-40°, 

- upravuje sa vymedzenie navrhovaného SKÚEV 0656 Rašeliniská v Rakovej a Milošovej, 

- upravuje sa vymedzenie územia výroby v lok. pri stanici a. 

 

 

Článok 2 

 

Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch 

 

Pre riešené územie ZaD č.3 ÚPN – O  sa text článku dopĺňa nasledovne: 

(1) obytné plochy určené pre výstavbu individuálnych rodinných domov (A):  

a) sú určené pre rodinné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (garáže, drobné 

hospodárske budovy...), 

b) prípustné sú zariadenia základnej občianskej vybavenosti a služieb, malé športové plochy, 

verejná zeleň, záhrady, 

c) nezávadné výrobné prevádzky možno zriadiť v max. 1/5 objektov, v rozsahu menšom ako 1/2 

zastavanej plochy objektu,  

d) neprípustné sú činnosti s negatívnym vplyvom na obytnú funkciu (nadmerný hluk, zápach, 

žiarenie a pod.). 

e) pri stavebnej činnosti v ochrannom pásme železnice dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 

Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok 3  

 

Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia 

 

Text článku sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O  dopĺňa o písmeno e): 

e)  rozšírenie existujúceho cintorína západným smerom. 

 

 

Článok 4 

 

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia 

 

Text článku sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O  dopĺňa v odsekoch (1), (2), (3), (4) a dopĺňa sa o nový 

odsek (6): 

 (1) Zásady a regulatívy pre rozvoj verejného dopravného vybavenia územia : 

l) dopravné napojenie novo navrhnutých objektov a komunikácií (U Rafaji b, Pri stanici b)

 riešiť v súlade s platnými STN, 

m) stavby resp. ich časti, ktoré budú situované do ochranného pásma dráhy (ďalej len OPD) 

železničnej trate Čadca - Makov a tieto nebudú slúžiť na prevádzku dráhy alebo na 

 dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ab), ac) zákona o dráhach pre ne bude 

 potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD, 

n ak stavba, resp. jej časť bude situovaná do OPD, nesúhlasiť s vydaním stavebného 

 povolenia pred vydaním záväzného stanoviska MDVRR SR, 

o) v prípade umiestnenia stavieb v OPD zabezpečiť opatrenia na  elimináciu nepriaznivých 

účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. a 

vyjadrenia RÚVZ, 



 

 
 

p) v lokalitách U Maslíka b a U Hromadíka je potrebné zabezpečiť opatrenia na elimináciu 

nepriaznivých účinkov hluku od plánovanej preložky cesty II/487, 

q) stavby  v  obvode  dráhy    a   v    OPD   podliehajú   dodržiavaniu ustanovení zákona č. 

513/2009 Z .z.  o dráhach  a zákona  č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov, 

q) rešpektovať ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb. ako aj §  20 vyhlášky č. 35/1984 Zb., 

r) cyklotrasu realizovať vo výhľadovom období po roku 2020. 
 

(2) Zásady a regulatívy pre rozvoj vodného hospodárstva : 

q) pri navrhovaní stavieb v lokalitách v blízkosti vodných tokov (19 Pri stanici a, 24 

 U Skákalov, 9 U Rafaji a, 10 U Rafaji b, 11 U Furmaníka, 12 Trstená a, 13 Trstená b, 6 

 U Križáka a, 7 U Križáka b, 4 Korcháň b, 18 U Hromadíka) vypracovať a doložiť 

 Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. Piešťany, na odsúhlasenie (ešte pred 

 zahájením výstavby) hydrotechnické posúdenie na prietok Q100 - ročnej veľkej vody 

 a následne jednotlivé stavby umiestniť (výškovo osadiť) nad úroveň hladiny Q100 ,  Jedná 

sa hlavne o lokality 9 U Rafaji a, 11 U Furmaníka (spodná časť lokality), 19 Pri  stanici a,  

r) v prípade, ak by došlo k výstavbe stavebných objektov situovaných v záplavovom území 

vodných tokov, je nutné zabezpečiť protipovodňovú ochranu riešeného územia 

 vodohospodárskou stavbou, reguláciou alebo ohradzovaním vodného toku a pod.; 

 potenciálnu protipovodňovú ochranu navrhovaných rozvojových lokalít si musí  žiadateľ-

investor zabezpečiť na vlastné náklady, spolu s príslušnou projektovou  dokumentáciou, ktorú 

treba odsúhlasiť so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.  Piešťany - 

protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených 

úsekov vodných tokov. 

s) v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity 

 v súlade so Zákonom č. 7/2010 Z .z. o ochrane pred povodňami (§ 20), 

t) navrhované križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade  s STN 

736822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“  

u) v lokalitách, kde nie je vybudovaná kanalizačná sieť, riešiť odvádzanie OV spoločnou 

 kanalizáciou, resp. odvádzaním do nepriepustných žúmp, neuvažovať s odvádzaním 

 odpadových vôd z jednotlivých objektov samostatnými ČOV do vodných tokov, 

v) obmedziť vypúšťanie dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku do vodných tokov, 

w) komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach s dôrazom na spomalenie odvedenia 

 povrchových vôd z územia v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany 

 prírody, 

x) realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného 

 územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola 

 zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia 

 dažďových vôd a pod.) - platí pre všetky navrhované lokality v riešenom území, 

y) riešiť odvádzanie dažďových vôd z jednotlivých stavieb v rámci pozemku investora stavby - 

platí pre všetky navrhované lokality v riešenom území, 

z) rešpektovať v plnom rozsahu vodovodné a kanalizačné potrubia, ich príslušné objekty 

 a pod., dodržať pásmo ochrany vodovodov a kanalizácií v rozsahu 1,5 m - 2,5 m od  okraja 

potrubia na obidve strany. Ochranné pásmo vodovodu alebo verejnej kanalizácie  sú 

vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného  okraja 

potrubia na obidve strany ods. 2 § 19 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z..  o verejných 

 vodovodoch a verejných kanalizáciách. V pásme ochrany verejného vodovodu je 

 v súlade s odstavcom 5  § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch  a verejných 

kanalizáciách v znení neskorších predpisov zakázané: 

- vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia 

alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej 

kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 

- vysádzať trvalé porasty, 

- umiestňovať skládky, 

- vykonávať terénne úpravy. 



 

 
 

 

(3) Zásady a regulatívy pre rozvoj zásobovania územia elektrickou energiou : 

g) dodržať ochranné pásmo existujúcich VN vedení v zmysle Zákona č. 251/2012 Z .z.,  VN 

 prípojky na trafostanice v zastavanej časti riešiť ako zemné káblové, 

h) NN vedenia v intraviláne riešiť ako zemné káblové so zokruhovaním z dôvodu   zabezpečenia 

spoľahlivosti a plynulosti dodávky elektrickej energie,  

i) pri výstavbe iných zemných inžinierskych sietí dodržať ochranné pásmo od zemného 

 káblového vedenia v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. - § 43, manipulačný priestor od 

 podperných bodov 1 meter a neporušenie ich stability,  

j) elektromerové rozvádzače plánovanej zástavby riešiť na verejne prístupnom mieste, 

k) navrhované trafostanice riešiť ako kioskové výkonovo do 630 kVA, umiestnenie 

 navrhovaných trafostaníc je potrebné riešiť tak, aby NN vývody z  jednotlivých  trafostaníc 

nepresahovali dĺžku 350 m. 
 

(4) Zásady a regulatívy pre rozvoj zásobovania územia zemným plynom a teplom : 

g) dodržať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich plynárenských zariadení SPP  - 

distribúcia, a.s. v zmysle zákona č.251/2012 Z. z. 
 

(5) Zásady a regulatívy pre rozvoj vybavenia územia v oblasti telekomunikácií 

Odsek (5) ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu obce Raková, resp VZN obce Raková 

o záväzných častiach ÚPN – O Raková zo dňa 29.07.2009. 
 

Text  článku  sa dopĺňa o nový bod (6): 

 (6) Zásady a regulatívy v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva 

a) neumiestňovať novú výstavbu do zosuvného územia, 

b) individuálnu a hromadnú bytovú výstavbu umiestňovať mimo územia určeného na 

 výstavbu a prevádzkovanie priemyselných zón, 

c) v ďalších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie riešiť spôsob a rozsah ukrytia 

 obyvateľstva obce podľa vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z .z. o podrobnostiach na 

 zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a o technických podmienkach  zariadení 

civilnej ochrany a § 15 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 42/1994 Z .z. o civilnej 

 ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 

d) v ďalších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie spôsob a rozsah ukrytia  zamestnancov 

a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických osôb riešiť podľa § 4 ods. 3, 4 

vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie  stavebnotechnických 

požiadaviek a o technických podmienkach zariadení civilnej  ochrany a § 16 ods. 1 písm. e) 

ods. 12 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov, 

e) v prípade bytovej výstavby rozsah povinnej výstavby zariadení CO riešiť budovaním 

 ochranných stavieb v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne; obvodové 

 konštrukcie jednoduchých úkrytov v objektoch a rodinných domoch musia vyhovovať 

 predpísanému koeficientu Ko-50.  

Článok 5 

 

Zásady a regulatívy zachovania kultúrno historických hodnôt, ochrany prírody a tvorby krajiny 

 

Text  článku sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O  dopĺňa o nasledovné zásady v novom odseku (11): 

 (11) v  lokalitách riešených v  ZaD č.3 ÚPN – O  dodržať tieto zásady: 

- v lokalite U Repčáka stavby umiestniť tak, aby zostal voľný priestor aj pre migráciu 

živočíchov, 

- v lokalite Za kostolom je výstavba rodinných domov možná do vzdialenosti max. 50 m od 

oboch ciest smerom do vnútra k navrhovanému SKÚEV 0656, časť Za kostolom,  

- neoplocovať celé parcely a podmáčané časti, iba okolie stavieb,  

- od západnej hranice parciel č. 10989/7, 10989/11, 10989/12, 10989/8 do vzdialenosti 15 m 

nezasahovať, neoplocovať ani neumiestňovať žiadnu výstavbu, 



 

 
 

- v lokalite Trstená a ponechať plochu bez výstavby v šírke cca 100 m pozdĺž cesty (kvôli 

zachovaniu funkčnosti koridoru pre zver) a zachovať priestor bez výstavby min. 10 m od toku, 

- v lokalite U Maslíka b nezasýpať parcely a nezasahovať do vodného režimu mokrade medzi 

železnicou a touto lokalitou, 

- v lokalite Strýková riešenej v návrhu ZaD č.3 ÚPN – O nenavrhovať ďalšiu výstavbu.  

 

 

Článok 6 

 

Zásady a  regulatívy starostlivosti o životné prostredie 

 

Text článku sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O  dopĺňa o nasledovné zásady uvedené v nových odsekoch 

(4) a (5): 

 (4) Environmentálne záťaže a zosuvy 

a) zohľadniť možný negatívny vplyv evidovaných skládok odpadov, environmentálnej 

 záťaže  s vysokou prioritou riešenia CA(009)/Raková - AVC závod Raková a 

 potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov, 

b) vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych  záťaží 

s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým  prieskumom 

životného prostredia, 

c) vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych 

 a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým 

 prieskumom - územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre 

 stavebné účely. 

 

(5) Protihlukové opatrenia 

a) v prípade umiestnenia stavieb v ochrannom pásme dráhy zabezpečiť opatrenia na 

 elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v 

 zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. a vyjadrenia RÚVZ, 

b) v lokalitách U Maslíka b a U Hromadíka je potrebné zabezpečiť opatrenia na  elimináciu 

nepriaznivých účinkov hluku od plánovanej preložky cesty II/487. 

 

 

Článok 7 

 

Vymedzenie zastavaného územia 

 

Text článku sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O  dopĺňa  nasledovne: 

Zastavané územie obce Raková v zmysle schváleného ÚPN – O  Raková sa zväčšuje o plochy 

lokalít riešených v ZaD č. 3 ÚPN – O  Raková. 

 

Článok 8 

 

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 
 

Text článku sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O  dopĺňa o nasledovné: 

Chránené územia a ochranné pásma dotýkajúce sa územia riešeného v rámci ZaD č.3 ÚPN – O  
 Stav (2015) 

 

Návrh (2020) 

 

Chránená vodárenska oblasť  

Beskydy a Javorníky 

Riešené lokality  

sa nachádzajú v chránenej 

vodárenskej oblasti  

Beskydy a Javorníky 

Riešené lokality  

sa nachádzajú v chránenej 

vodárenskej oblasti  

Beskydy a Javorníky 

Povodie vodárenskeho toku Kysuca Riešené lokality  

sa nachádzajú v povodí 

Riešené lokality  

sa nachádzajú v povodí 



 

 
 

vodárenského toku  

Kysuca 

vodárenského toku  

Kysuca 

Lokality SKÚEV 0656 Rašeliniská  

v Rakovej a Milošovej. 

Podľa výkresov č. 2, 3, 8 Podľa výkresov č. 2, 3, 8 

Železničná trať  

(pri stavebnej činnosti v ochrannom pásme 

dráhy dodržať ustanovenia zákona č. 

513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov) 

 

60 m (od osi krajnej koľaje) 

 

60 m (od osi krajnej koľaje) 

cintorín 50 m 50 m 

22 kV vzdušné elektrické vedenie 10 m (od krajného vodiča) 10 m (od krajného vodiča) 

22 kV zemný kábel  1 m 1 m 

NN zemné a vzdušné vedenia 1 m 1 m 

Vodovod do DN 500 mm 1,5 m (od okraja potrubia) 1,5 m (od okraja potrubia)  

Kanalizačný zberač do DN 500 mm 1,5 m (od okraja potrubia) 1,5 m (od okraja potrubia) 

STL plynovod - ochranné pásmo 1 m 1 m 

STL plynovod - bezpečnostné pásmo  v zastavanom území 

určí prevádzkovateľ 

v zastavanom území 

určí prevádzkovateľ 

 

 V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. (Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102 

zachovať pobrežné pozemky vodných tokov, rešpektovať ich ochranné pásmo v šírke min. 6 m od 

brehovej čiary a min. 10 m vzdušnej päty hrádze vodohospodársky významného a vodárenského toku 

Kysuca (lokalita 19 Pri stanici a) a min. 5 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov. V ochrannom 

pásme, ktoré ponechať bez trvalého oplotenia, nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu 

ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.  

 Taktiež je potrebné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným 

pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity. 

 Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení (§ 49 Zákona 

o vodách č. 364/2004 Z. z.) môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými 

pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky 

významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 

m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. 
 
 

Článok 9 

 

Plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu 

a na chránené časti krajiny 

 

Text článku sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O dopĺňa o nasledovné zásady v nových odsekoch (3) a (4): 

 (3) Plochy na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov nie sú vymedzené. 

 

(4) Plochy na chránené časti krajiny vyžadujúce si zvýšenú ochranu predstavujú plochy zosuvných 

území a environmentálnych záťaží. 

. 

 

Článok 10 

 

Plochy, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny 

 

Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu obce Raková, resp. VZN obce 

Raková o záväzných častiach ÚPN – O Raková zo dňa 29.07.2009. 

 

 

 



 

 
 

ČASŤ TRETIA 

 
Verejnoprospešné stavby 

 

 

Článok 11 

 

Zoznam verejnoprospešných stavieb 

 

Zoznam verejnoprospešných stavieb sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O  dopĺňa v odseku (1): 

 

(1) Stavby pre občianske vybavenie a výrobu: 

1c cintorín 

 

 V riešení ZaD č. 3 ÚPN – O Raková sa uplatňujú, resp. sú vyšpecifikované aj tieto už 

schválené verejnoprospešné stavby: 

 (2) Dopravné stavby : 

2a preložka cesty II/487, 

2c obslužné komunikácie, 

2h cyklistická trasa po hrádzi popri Kysuci. 

 

(3) Vodohospodárske stavby : 

3d rozšírenie existujúcej a vyprojektovanej rozvodnej siete vodovodu Raková DN 100,  

3f  rozšírenie existujúcej a vyprojektovanej splaškovej kanalizácie DN 300,  

3h odvádzanie povrchových vôd z územia uvažovaného rozvoja. 

 

(4) Stavby pre zásobovanie územia elektrickou energiou : 

4d navrhovaná výstavba káblových VN trás, VN vzdušné vedenia  

4i prekládky a výstavba káblovej a vzdušnej sekundárnej NN elektrickej siete na plochách 

navrhovanej výstavby, 

4j výstavba nových trafostaníc. 

 

(5) Stavby pre zásobovanie zemným plynom a teplom 

5a rozšírenie miestnej plynovodnej siete do rozvojových plôch bývania. 

 

(6) Telekomunikačné stavby 

6b výstavba miestnej telekomunikačnej siete do plôch s novou bytovou zástavbou, 

6c rozšírenie siete miestneho rozhlasu a káblovej televízie do plôch s novou zástavbou. 

 

Článok 12 

 

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 

 

Viď. Príloha (predbežne len v textovej časti ZaD č.3 ÚPN – O Raková).  

 

 

 

ČASŤ ŠTVRTÁ 
 

Článok 13 

 

Záverečné ustanovenia 

 

Uloženie  Zmeny a doplnku č.3 územného plánu obce  (ZaD č.3  ÚPN – O) Raková 



 

 
 

 
 

ZaD č.3 ÚPN – O Raková je uložená na Obecnom úrade v Rakovej,  na Okresnom úrade 

Žilina, odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení územného plánovania a na stavebnom úrade. 

Vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde 

(grafické, tabuľkové a textové časti) sú uložené na Okresnom úrade Žilina, odbore opravných 

prostriedkov, referáte pôdohospodárstva a Okresnom úrade Čadca, pozemkovom a lesnom odbore. 

 

 

 

Článok 17 

 

Účinnosť Nariadenia 

 

Toto Nariadenie nadobúda platnosť dňom 6.7.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Anton H e g l a s    

                          starosta obce Raková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 20.6. 2016    



 

 
 

 


