
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
o záväznej časti Územného plánu Obce Raková  

 

 

     Obec Raková, na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov vydáva 
 

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Územného plánu Obec Raková 

 

Článok 1 

Účel nariadenia a rozsah platnosti 
 

1. Toto nariadenie vymedzuje záväznú časť Územného plánu Obce Raková schváleného uznesením 
Obecného  zastupiteľstva v Rakovej  č. 21.7. zo dňa 29.7.2009.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie stanovuje funkčné a priestorové usporiadanie, základné 
podmienky pre umiestňovanie stavieb, vymedzuje verejnoprospešné stavby, pre ktoré je moţné 
pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť a určuje územný systém ekologickej stability.  

3. Nariadenie o záväznej časti Územného plánu Obec Raková je záväzné pre katastrálne územie 
obce Raková. 

 

Článok 2 

Vymedzenie pojmov 
 

1. Záväzné časti územného plánu obce obsahujú regulatívy územného rozvoja s presne 
formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia, vyjadrených 
vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, 
podmienky vyuţitia územia a umiestňovania stavieb. 

2. Zásady územného plánu obce určujú základnú koncepciu funkčného vyuţitia a priestorového 
usporiadania a vymedzeného riešeného územia obce. 

3. Regulatívy územného plánu obce sú záväzné pravidlá vyjadrené slovne, číselne alebo graficky, 
ktoré regulujú funkčné vyuţitie a priestorové usporiadanie územia. 

 

Článok 3 

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania 

územia 
 
(1) Z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia moţno katastrálne územie 
obce Raková rozčleniť na tieto priestory : 

1   polyfunkčný priestor v údolí Kysuce, 
2   údolie potoka Raková, 
3   údolie potoka Trstená, 
4   obytno-rekreačný priestor Korcháň, 
5   obytno-rekreačný priestor Milošovský potok, 
6   priestor v CHKO Kysuce, 
7   krajinný priestor Bahaňa - Grúň 
8   krajinný priestor Kykula – Jurošovský vrch 
9   krajinný priestor Kýčera 
10 krajinný priestor Črchľa 

(2) 1 polyfunkčný priestor v údolí Kysuce 
a) základné funkcie   - obytná (prevaţne IBV) 

     - obsluţná (základná občianska vybavenosť) 
- výrobná (výrobné areály bez negatívnych 
  vplyvov na obytnú funkciu) 
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b) doplnková funkcia - rekreačná (nábreţná pešia a cyklistická trasa 
  popri Kysuci, ihriská) 

c) prevládajúci typ stavebnej činnosti - novostavby, prístavby, nadstavby, zobytnenie 
  podkrovia,  

d) spôsob zástavby - vzhľadom na rôznorodosť urbanistickej  
  štruktúry je potrebné vychádzať z pomerov, aké 
  sú v danej lokalite a zohľadňovať výškové 
  zónovanie, tvar strechy, stavebnú čiaru 
- nové rodinné domy riešiť ako dvojtraktové, 
  počet podlaţí max. 1+1+1 (suterén+nadzemné 

podlaţie+podkrovie)  
- nové bytové domy riešiť max. 4 podlaţné vrátane 

podkrovia 
- objekty občianskej vybavenosti v centre obce riešiť 
  ako dvojpodlaţné alebo dvojpodlaţné s podkrovím, 
  objekty cirkevnej školy trojpodlaţné  
- pri pozemkoch občianskej vybavenosti zastavať 
  max. 70% pozemku, zvyšok ponechať pre zeleň 

e) kompozičné zásady   - za hlavnú kompozičnú os povaţovať pôvodnú 
  trasu cesty II/487 
- centrum obce je vymedzené objektami kultúrny  
  dom - kostol - základná škola - zdravotné stredisko 
- za hlavný ťaţiskový priestor obce povaţovať 
  priestor medzi kostolom a budovou kultúrneho domu 

f) obmedzujúce faktory - ochrana biotopu SKÚEV 0654 Zemanov 
  a genofondovej lokality 115 fz Pod Bahaňou 

 
(3) 2 údolie potoka Raková 

a) základná funkcia   - obytná (prevaţne IBV) 
b) doplnková funkcia - výrobná 
c) prevládajúci typ stavebnej činnosti - novostavby, prístavby, zobytnenie podkrovia,  
d) spôsob zástavby - vychádzať z pomerov, aké sú v danej lokalite,  

  zohľadňovať výškové zónovanie, tvar strechy, 
  stavebnú čiaru 

e) kompozičné zásady - za kompozičnú os povaţovať cestu III/48724 
  do Zákopčia 

 
(4) 3 údolie potoka Trstená 

a) základná funkcia   - obytná (IBV) 
b) doplnková funkcia - rekreačná (chalupy Vyšná Petrová) 
c) prevládajúci typ stavebnej činnosti - novostavby, prístavby, zobytnenie podkrovia,  
d) spôsob zástavby - vychádzať z pomerov, aké sú v danej lokalite,  

  zohľadňovať výškové zónovanie, tvar strechy, 
  stavebnú čiaru, 

e) kompozičné zásady - za kompozičnú os povaţovať cestu III/48728 
  do osady Korchanovci 

 
(5) 4 obytno-rekreačný priestor Korcháň 

a) základná funkcia   - obytná (IBV) 
b) doplnková funkcia - rekreačná (chaty, chalupy, penzióny) 
c) prevládajúci typ stavebnej činnosti - novostavby, prístavby, nadstavby, zobytnenie 

  podkrovia,  
d) spôsob zástavby - vychádzať z pomerov, aké sú v danej lokalite  

  a zohľadňovať výškové zónovanie, tvar strechy, 
  stavebnú čiaru, 

e) kompozičné zásady - za kompozičnú os povaţovať cestu III/48728 
f) obmedzujúce faktory - ochrana biotopov SKÚEV 0656 Rašeliniská 

  v Rakovej a Milošovej 
 
(6) 5 obytno-rekreačný priestor Milošovský potok 

a) základná funkcia - obytná (IBV) 
- rekreačná (chalupárska rekreácia, pohybové aktivity) 

b) doplnkové funkcie   - lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo 
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- ekologická (biocentrum, biokoridory, biotopy, 
  genofondové lokality,) 

c) stavebná činnosť   - neuvaţovať o výstavbe nových objektov 
- výnimočne je moţné povoliť nové obytné alebo 
  rekreačné objekty v náväznosti na zastavané plochy 

súčasných osád 
 
(7) 6 priestor v CHKO Kysuce 

a) základná funkcia   - lesné hospodárstvo 
- ekologická (biocentrum, biokoridory, biotopy) 

b) doplnkové funkcie   - rekreačná (pohybové aktivity) 
      - vodohospodárska 
c) stavebná činnosť  - neuvaţovať o výstavbe nových objektov 

 
(8) 7 krajinný priestor Bahaňa - Grúň 

a) základná funkcia   - lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo 
- ekologická (biocentrum, biokoridory) 

b) doplnkové funkcie   - rekreačná (pohybové aktivity) 
c) stavebná činnosť   - neuvaţovať o výstavbe nových objektov 

- výnimočne je moţné povoliť nové obytné alebo 
  rekreačné objekty v náväznosti na zastavané plochy 

súčasných osád 
 
(9) 8 krajinný priestor Kykula - Jurošovský vrch 

a) základná funkcia - lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo 
- ekologická (biocentrum, biokoridory) 

b) doplnkové funkcie   - rekreačná (pohybové aktivity) 
c) stavebná činnosť - neuvaţovať o výstavbe nových objektov 

- výnimočne je moţné povoliť nové obytné alebo 
  rekreačné objekty v náväznosti na zastavané plochy 

súčasných osád 
 
(10) 9 krajinný priestor Kýčera 

a) základná funkcia - poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo 
b) doplnkové funkcie   - rekreačná (pohybové aktivity) 
c) stavebná činnosť - neuvaţovať o výstavbe nových objektov 

- výnimočne je moţné povoliť nové obytné alebo 
  rekreačné objekty v náväznosti na zastavané plochy 

súčasných osád 
 
(11) 10 krajinný priestor Črchľa 

a) základná funkcia - lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo 
- ekologická (biokoridor, genofondové lokality) 

b) doplnkové funkcie   - rekreačná (pohybové aktivity, agroturistika) 
c) stavebná činnosť - neuvaţovať o výstavbe nových objektov 

- výnimočne je moţné povoliť nové obytné alebo 
  rekreačné objekty v náväznosti na zastavané plochy  

v osade Škrabákovci 
 

Článok 4 

Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch 
 
(1) Obytné plochy : 

a) sú určené pre rodinné a obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (garáţe, 
drobné hospodárske budovy), 

b) prípustné sú zariadenia občianskej vybavenosti, malé športové plochy, verejná zeleň, záhrady, 
c) nezávadné výrobné prevádzky moţno zriadiť v max. 1/10 objektov, v rozsahu menšom ako 1/2 

zastavanej plochy objektu,  
d) u dostatočne veľkých pozemkov, prístupných len z verejných komunikácií, je drobnochov 

obmedzený, 
e) u dostatočne veľkých pozemkov, prístupných do voľnej poľnohospodárskej krajiny, je 

drobnochov povolený, za podmienky, ţe nebude mať negatívny vplyv na susedné funkčné 
plochy, 
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f) neprípustné sú činnosti s negatívnym vplyvom na obytnú funkciu (nadmerný hluk, zápach, 
ţiarenie a pod.). 

 
(2) Plochy občianskeho vybavenia : 

a) sú určené na stavby pre školstvo, kultúru, cirkevné účely, zdravotníctvo, sociálnu pomoc, 
obchod a sluţby, verejné stravovanie, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, 
poţiarnu bezpečnosť, 

b) prípustné sú byty správcov, verejná zeleň, parkoviská, pešie plochy a priestranstvá, 
neprípustný je drobnochov a iné funkcie s negatívnym vplyvom (nadmerný hluk, zápach, 
ţiarenie a pod.). 

 
(3) Výrobné plochy : 

a) sú určené pre výrobné prevádzky, resp. poľnohospodárske účelové zariadenia, 
b) musia byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od obytných plôch, prípadne oddelené 

izolačnou zeleňou, 
c) podiel plôch zelene v areáloch by mal dosahovať min. 1/5 z celkovej plochy areálu, 
d) neprípustné funkcie sú : obytné budovy na trvalé bývanie, športové plochy 

 
(4) Rekreačné plochy 

a) sú určené pre dennú rekreáciu obyvateľov obce a víkendovú rekreáciu návštevníkov, 
b) prípustné sú byty správcov, stravovacie zariadenia, športové plochy, 
c) podstatnú časť rekreačných plôch musí tvoriť zeleň, 
d) neprípustný je drobnochov a iné funkcie s negatívnym vplyvom (nadmerný hluk, zápach, 

ţiarenie a pod.) 
 
(5) Plochy zelene : 

a) sú určené na výsadbu trávnikov, kríkov a stromov pre estetické dotvorenie verejných 
priestorov, obytných, rekreačných, výrobných plôch, pre hygienické alebo ekostabilizačné 
účely,  

b) na plochách verejnej zelene sú prípustné pešie chodníky, oddychové plochy a prvky malej 
architektúry. 

 

Článok 5 

Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia 
 

a) zachovať súčasné plochy občianskeho vybavenia a rezervovať navrhované plochy pre 
výstavbu zariadení občianskeho vybavenia, 

b) zariadenia občianskeho vybavenia budú spĺňať poţiadavky na stavby, uţívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle Vyhlášky č. 192/1994 Z.z. 

c) objekty občianskej vybavenosti v centre obce navrhovať ako dvojpodlaţné s podkrovím, 
v okrajových častiach ako jednopodlaţné s podkrovím, 

d) min. 30 % plochy pozemku občianskej vybavenosti ponechať na verejnú zeleň. 
 

Článok 6 

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného 

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

a) trasu ţelezničnej trate č. 128 povaţovať v území za stabilizovanú, 
b) chrániť územný koridor pre preloţku cesty II/487 
c) trasy ciest III. triedy povaţovať v území za stabilizované, 
d) chrániť územné koridory pre nové miestne komunikácie C3 v rozvojových lokalitách, 

 
 

e) komunikácie na území obce postupne dobudovať v nasledovných funkčných triedach a 
kategóriách : 
cesta II/487 - B2 C 9,5/60, 
cesty III. triedy - B3 C 7,5/50 a B3 MZ 8,0/40, 
miestne komunikácie - C3 MO 7,5/40, C3 MO 6,5/30 a C3 MOK 3,75/30 s výhybňami vo 
vzdialenosti max. 100 m, 

f) vybudovať parkovisko pri cintoríne, 
g) vybudovať parkovisko pri športovom areáli, 
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h) vybudovať parkovisko pre lyţiarske vleky v osade Korcháň, 
i) dobudovať pešie chodníky pozdĺţ zbernej komunikácie v strede obce, 
j) v centre obce uvaţovať o zriadení skľudnenej zóny. 
k) pre cyklistické trasy vyuţiť existujúce komunikácie v obci, poľné a lesné cesty a hrádzu popri 

Kysuci, 
 
(2) Zásady a regulatívy pre rozvoj vodného hospodárstva : 

a) realizovať pripravovanú stavbu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, ktorá 
rieši napojenie obce na SKV Nová Bystrica – Čadca, vetvu Čadca – Turzovka a napojenie 
obce na skupinovú kanalizáciu Podvysoká – Čadca s čistením splaškových vôd na ČOV 
Čadca, 

b) rezervovať územie pre prívod skupinového vodovodu, vetvu Raková – Turzovka,  
c) realizovať rozšírenie existujúcej a vyprojektovanej vodovodnej siete vo väzbe na uvaţovaný 

územný rozvoj, 
d) rešpektovať odber vody z potoka Trstená pre vodovod Korcháň,  
e) realizovať rozšírenie existujúceho vodovodu Korcháň do miestnych častí Mičkové a Rafajovci, 
f) rozšíriť existujúcu a vyprojektovanú splaškovú kanalizáciu vo väzbe na uvaţovaný územný 

rozvoj aj do miestnych častí Mičkové a Rafajovci, 
g) posúdiť moţnosť realizácie projektu „Odkanalizovanie obce Raková – miestna časť Korcháň“, 

TUBES projekt Čadca, 2005, 
h) riešiť odvádzanie vôd z povrchového odtoku rigolmi, resp. kanalizáciou, podľa miestnych 

pomerov do miestnych drobných a občasných tokov, 
i) rešpektovať prirodzené terénne depresie a miestne drobné občasné toky, ktoré budú 

recipientmi vôd z povrchového odtoku zo zastavaného územia, 
j) akumulovať splaškové vody vo vodotesných ţumpách v rozptýlenej zástavbe mimo dosahu 

verejnej kanalizácie,  
k) rešpektovať existujúci kanalizačný komplex s ČOV závodu AVC, ktorý by po rekonštrukcii slúţil 

pre potreby celého priemyselného parku, 
l) rešpektovať vodohospodárske zámery na ochranu intravilánu obce pred povodňami (ochranné 

hrádze na Kysuci, rekonštrukcia a nové hrádze, retenčné nádrţe (resp. poldre) na Rakovej a 
Trstenej), 

m) prehodnotiť parametre navrhovaných retenčných nádrţí (lokalizácia, zatopená plocha),  
n) rešpektovať zákon o vodách č. 364/2004 a príslušné platné normy STN 73 6822, 75 2102 atď., 
o) akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s tokmi odsúhlasiť so Slovenským 

vodohospodárskym podnikom, š.p. Piešťany, 
p) ponechať manipulačný pás pre opravy, údrţbu a povodňovú aktivitu v šírke min. 6,0 m od 

brehovej čiary, resp. päty hrádze toku Kysuca a min. 4,0 m od tokov Krištofov, Hromadíkov, 
Zemanov a Siheľník a ostatných drobných tokov. 

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

a) rešpektovať ZVN 400 kV elektrické vedenie nachádzajúce sa v juhovýchodnej časti katastra 
obce do doby jeho premiestnenia do novej polohy, 

b) akceptovať navrhovanú transformovňu 110/22 kV Raková a navrhované VVN 110 kV vedenie, 
c) akceptovať navrhovanú sieť VN 22 kV vedení vrátane navrhovaných náhrad a  demontáţí 

vedení, rozmiestnenie nových trafostaníc,  
d) v centrálnej časti obce vzdušné NN rozvody likvidovať a postupne ich nahradzovať 1 kV 

podzemnými vedeniami, 
e) v súlade s ustanoveniami § 4 zákona č. 543/2003 Z.z. pri rekonštrukcii a výstavbe vzdušných 

vedení pouţiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov,  
f) dodrţať ochranné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z.. 

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

a) rešpektovať navrhovaný systém zariadení a rozvodov zemného plynu v zmysle spracovanej 
dokumentácie „Generel plynofikácie pre obec Raková“, 

b) pouţívať zemný plyn komplexne pre zabezpečenie vykurovania, prípravu TÚV a varenia, 
c) riešiť potreby tepla naďalej decentralizovaným systémom s intenzívnejším vyuţívaním 

ekologických palív (ZPN, drevného odpadu, biomasy) vo vlastných respektíve zdruţených 
zdrojoch tepla, 

d) riešiť zásobovanie teplom pre HBV samostatnými objektovými kotolňami, pre IBV 
individuálnymi zdrojmi tepla, 

e) pouţívať ekologické palivá a zniţovať vypúšťanie škodlivín do ovzdušia, 
f) prehodnotiť plynárenskú sústavu STL Raková odbornou organizáciou, z dôvodu rozšírenia 

odberov zemného plynu v riešenom území.  
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(5) Zásady a regulatívy pre rozvoj vybavenia územia v oblasti telekomunikácií 

a) rozšíriť kapacitu digitálnej ústredne, 
b) rozšíriť miestnu telekomunikačnú sieť do navrhovaných rozvojových území, 
c) rozšíriť rozvod miestneho rozhlasu do navrhovaných rozvojových území, 
d) rešpektovať kábely diaľkovej siete v riešenom území. 

 

 Článok 7 

Zásady a regulatívy zachovania kultúrno historických hodnôt, 

ochrany prírody a tvorby krajiny 
 

(1) Rešpektovať objekty, ktoré sú predmetom pamiatkovej ochrany podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o 
ochrane pamiatkového fondu a sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR : 

 kostol Narodenia p. Márie (192/0) na parc. č. 1298 

 pomník pred kostolom (201/0) na parc. č. 1298 

 socha sv. Jána Nepomuckého (2698) na parc. č. 99 

 pomník Jána Palárika (119/0) na parc. č. 1332 

 pamätná tabuľa - Ján Palárik (200) na parc. č. 596 

 roľnícky dom zrubový (1524) na parc. č. 291 
 
(2) Pri akejkoľvek stavebnej činnosti na riešenom území dodrţať povinnosť ohlásenia archeologického 
nálezu v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov. Stavebník (investor) kaţdej stavby vyţadujúcej si zemné práce (líniové stavby, 
budovanie komunikácií, bytová výstavba, atď.) si od Archeologického ústavu SAV v Nitre uţ na stupni 
projektovej prípravy, resp. územného konania vyţiada vyjadrenie k plánovanej stavebnej akcii vo 
vzťahu k moţnosti narušenia archeologických nálezísk. Stanovisko/vyjadrenie Archeologického ústavu 
SAV bude slúţiť ako podklad k stanovisku/rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR alebo krajskému 
pamiatkovému úradu v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 
 
(3) Rešpektovať podmienky osobitnej ochrany na území: 

- CHKO Kysuce – II. stupeň ochrany, 
- prírodnej rezervácie Veľký Polom – V. stupeň ochrany, 
- ochranného pásma prírodnej rezervácie Veľký Polom – III. stupeň ochrany,  
- významný biotop SKÚEV 0654 Zemanov – III. stupeň ochrany, 
- významný biotop SKÚEV 0656 Rašeliniská v Rakovej a Milošovej – III. stupeň ochrany. 

 
(4) Rešpektovať podmienky osobitnej ochrany pre navrhovaný chránený strom – brest v bývalej osade 
Kubíkovci.  
 
(5) Rešpektovať základnú kostru ekologickej stability v k.ú. Raková v zmysle RÚSESu okresu Čadca, 
ktorú vytvárajú tieto prvky : 

- biocentrum regionálneho významu Veľký Polom  B 5 
- biocentrum regionálneho významu Bahaňa  B 12 
- terestrický biokoridor nadregionálneho významu  I.N 
- terestrický biokoridor regionálneho významu  III. R 
- terestrický biokoridor regionálneho významu  IV. R 
- hydrický biokoridor regionálneho významu Kysuca XI. R 

 
(6) Rešpektovať genofondové lokality regionálneho významu 

- 59 f U Repčáka, k.ú. Raková 
- 111 f Bednárka, k.ú. Raková 
- 112 f Kukoľanka - Dlhá, k.ú. Raková 
- 113 f U Korchanov, k.ú. Raková 
- 114 f Trstená, k.ú. Raková 
- 115 zf Pod Bahaňou, k.ú. Raková 
- 116 z Raková-potok, k.ú. Raková 
- 117 z Pod Črchľou - letisko, k.ú.Raková 
- 118 z Lesy pod Škrabákmi, k.ú. Raková (lokálne biocentrum) 
- 122 z Alúvium Kysuce pri Sihelníku, k.ú. Čadca, Raková 
- 127 z Milošovský potok III., k.ú. Čadca 
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(7) Na území CHKO Kysuce nezvyšovať počet rekreačných lôţok mimo zastavaného územia. 
 
(8) Pri rekreačných objektoch v osadách dodrţať prvky pôvodnej ľudovej architektúry. 
 
(9) Nové cyklotrasy vytvárať na spevnených poľných a lesných cestách. 
 
(10) Pri revitalizácii regulovaných tokov s doplnením sprievodnej vegetácie pouţiť autochtónne druhy 
drevín. 
 

Článok 8 

Zásady regulatívov starostlivosti o životné prostredie 
 
(1) Pre zlepšenie čistoty ovzdušia je potrebné : 

a) pokračovať v plynofikácii obce, 
b) okolo poľnohospodárskeho dvora vysadiť izolačnú zeleň, 
c) počet a druh hospodárskych zvierat, ustajnených na poľnohospodárskom dvore, regulovať tak, 

aby nedochádzalo k šíreniu zápachu do obytných zón. 
 
(2) Pre zabezpečenie ochrany povrchových vôd a podzemných vôd je nevyhnutné : 

a) rešpektovať ochranu vôd vyplývajúcu zo zákona č. 364/2004 Z.z. a rozhodnutí orgánov štátnej 
vodnej správy, 

b) realizovať stavbu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, Kanalizácia 
Raková, 

c) posúdiť ekonomickú výhodnosť realizácie stavby „Odkanalizovanie obce Raková – miestna 
časť Korcháň“ 

d) akumulovať splaškové vody vo vodotesných ţumpách pri producentoch v rozptýlenej zástavbe, 
mimo dosahu verejnej kanalizácie, 

e) rešpektovať prirodzené terénne depresie a drobné miestne toky ako recipienty vôd 
z povrchového odtoku,  

f) zníţiť extrémne odtoky zráţkových vôd a zvýšiť akumulačnú schopnosť územia v povodiach 
prítokov Kysuce, 

g) v rámci pozemkových úprav vynechať pobreţné pozemky 10 m od brehovej čiary na 
vodohospodársky významnom toku Kysuca a pobreţné pozemky do 5 m od brehovej čiary 
u ostatných drobných tokov, 

h) realizovať ochranu obce pred povodňami v zmysle Vodohospodárskeho a Hydroekologického 
plánu povodia Kysuce  

 
(3) Nakladanie s odpadmi : 

a) dôsledne realizovať separovaný zber odpadov v obci s cieľom vyuţiť druhotné suroviny a zníţiť 
mnoţstvo odpadov vyváţaných na skládky, 

b) dotrieďovanie separovaného odpadu a zber nebezpečného odpadu realizovať v areáli 
Organizácie pre kultúru a verejné sluţby Raková, 

c) zaviesť zber biologicky rozloţiteľného odpadu a pre jeho zhodnotenie vybudovať obecnú 
kompostáreň, 

d) drobný stavebný odpad vyváţať na skládky odpadov mimo k.ú. obce. 
 

Článok 9 

Vymedzenie zastavaného územia 
 
 Zastavané územie obce Raková je vymedzené hranicou súčasného intravilánu a 
navrhovanými plochami pre : 

 Vybavenosť pre lyţiarske vleky v SRTS Korcháň 

 IBV U Rafaji 

 IBV Pod Bukovinou 

 IBV U Hromadíka 

 IBV U Surovky  

 IBV Pod Kopanicami 

 IBV U Skákalov 

 Rozvoj poľnohospodárskeho dvora UNI-CON-u 
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Článok 10 

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných 

predpisov 
 

Chránené územia podľa Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

 v k.ú. Raková 
 
Názov chráneného územia 
 

Stav (2007) Návrh (2020) 

Chránená krajinná oblasť Kysuce 
(II. stupeň ochrany) 

Severozápadná časť k.ú. Severozápadná časť k.ú. 

Prírodná rezervácia Veľký Polom 
(V. stupeň ochrany) 

47,58 ha 47,58 ha 

Ochranné pásmo prírodnej rezervácie 
(III. stupeň ochrany) 

100 m od hranice prírodnej 
rezervácie 

100 m od hranice prírodnej 
rezervácie 

SKÚEV 0654 Zemanov  
(III. stupeň ochrany) 

Podľa výkresov 2, 3 ,8 Podľa výkresov 2, 3 ,8 

SKÚEV 0656 Rašeliniská v Rakovej a Milošovej 
(III. stupeň ochrany) 

Podľa výkresov 2, 3 ,8 Podľa výkresov 2, 3 ,8 

brest 
(II. stupeň ochrany) 

- V okruhu o polomere 10 m 
od kmeňa stromu 

 
 

Ochranné a bezpečnostné pásma v k.ú. Raková 
 
 Stav (2007) Návrh (2020) 

PHO I. a II. stupňa vodných zdrojov podľa výkresov č. 2, 3, 5 podľa výkresov č. 2, 3, 5 

Ţelezničná trať 60 m 60 m 

Ochranné pásmo cesty II. triedy 
 

25 m od osi  
(mimo intravilánu) 

25 m od osi 
(mimo intravilánu) 

Ochranné pásmo cesty III. triedy 
 

20 m od osi  
(mimo intravilánu) 

20 m od osi 
(mimo intravilánu) 

Vodovod 1,5 m 
(od okraja potrubia) 

1,5 m  
(od okraja potrubia)  

Vodojem - pásmo ochrany I. stupňa oplotenie oplotenie 

kanalizačný zberač nad DN 500 mm 2,5 m 
(od okraja potrubia) 

2,5 m 
(od okraja potrubia) 

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

1,5 m 
(od okraja potrubia) 

VN 110 kV elektrické vedenie  
 

- 15 m 
(od krajného vodiča) 

Transformovňa 110/22 kV - 30 m 
(od oplotenia) 

VN 22 kV elektrické vedenie  
 

10 m 
(od krajného vodiča) 

10 m 
(od krajného vodiča) 

VTL plynovod DN 200 PN 40 
ochranné pásmo 

4 m 4 m 

VTL plynovod DN 200 PN 40 
bezpečnostné pásmo 

20 m 20 m 

Regulačná stanica plynu 8 m 8 m 

Regulačná stanica plynu 
bezpečnostné pásmo 

50 m 50 m 

STL v zastavanom území 1 m 1 m 

Primárny rozvod tepla mimo zastavaného územia 3 a 1 m 
(od okraja potrubia) 

3 a 1 m 
(od okraja potrubia) 

 

Článok 11 

Plochy pre verejnoprospešné stavby a na asanáciu 
 

(1) Plochy pre verejnoprospešné stavby predstavujú plochy potrebné pre realizáciu 
verejnoprospešných stavieb uvedených v zozname verejnoprospešných stavieb vrátane dočasných 
záberov pozemkov. 
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(2) Plochy pre asanáciu predstavujú plochy s nevyhovujúcimi obytnými a hospodárskymi objektami a 
rodinné domy v trase preloţky cesty II/487 
 

Článok 12 

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

(1) Po schválení územného plánu obce Raková je potrebné spracovať územný plán zóny pre centrum 
obce. Hranice centra obce : zo severu juţný okraj preloţky cesty II/487, z východu západný okraj cesty 
III/48726 na ţelezničnú stanicu a pozemkami objektov občianskej vybavenosti a rodinných domov 
východne od cesty III/48724 do Zákopčia , juhu juţným okrajom pozemkov materskej školy v Ústredí, 
fary a rodinných domov, zo západnej strany východným okrajom zbernej komunikácie označenej ako 
verejnoprospešná stavba 2b. 
 

Článok 13 

Zoznam verejnoprospešných stavieb 
 
 Za verejnoprospešné stavby sa podľa § 108 Stavebného zákona, odst. 2, písm. a) povaţujú 
stavby, určené na verejnoprospešné sluţby a pre verejné technické vybavenie územia, podporujúce 
jeho rozvoj a ochranu ţivotného prostredia. V riešenom katastrálnom území obce Raková sú to stavby: 
 
(1) Stavby pre občianske vybavenie a výrobu: 

1a základná cirkevná škola 
1b priemyselný park 

 
(2) Dopravné stavby : 

2a preloţka cesty II/487, 
2b navrhovaná zberná komunikácia, 
2c obsluţné komunikácie, 
2d verejné parkovisko pri cintoríne, 
2e verejné parkovisko pri športovom areáli, 
2f  verejné parkovisko pri lyţiarskych vlekoch v osade Korchanovci, 
2g chodníky pre peších, 
2h cyklistická trasa po hrádzi popri Kysuci. 

 
(3) Vodohospodárske stavby : 

3a stavby súvisiace s realizáciou projektu Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc – 
Vodovod Raková a Kanalizácia Raková, 

3b zásobné potrubie DN 150 dĺţky 1 000 m z vodojemu Raková, 
3d rozšírenie existujúcej a vyprojektovanej rozvodnej siete vodovodu Raková DN 100 dĺţky 4 200 

m, 
3e rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete vodovodu Korcháň DN 100 dĺţky 4 500 m 
3f rozšírenie existujúcej a vyprojektovanej splaškovej kanalizácie DN 300 dĺţky 7 600 m, z toho 

4 700 m v Rakovej a 2 900 m v Trstenej, 
3g čerpacia stanica odpadových vôd U Rafaji, 
3h odvádzanie povrchových vôd z územia uvaţovaného rozvoja, 
3i  úprava Kysuce v úseku Staškov – Raková a potoka Trstená v zmysle Rozvojového programu 

investícií SVP š.p. na roky 2009 – 2014, 
3j  rekonštrukcia ochranných hrádzí a realizácia novej pravostrannej ochrannej hrádze na Kysuci, 
3k retenčná nádrţ (polder) Roháčovo na potoku Trstená, 
3l  retenčná nádrţ (polder) Zákopčie na potoku Raková. 
 

(4) Stavby pre zásobovanie územia elektrickou energiou : 
4a výstavba 110 kV vedenia Kysucké Nové Mesto – Čadca a odbočky do plánovanej TR 110/22 kV 

Raková, 
4b výstavba transformovne VVN/VN 110/22 kV Raková, 
4c prekládky a demontáţe vzdušnej 22 kV siete, 
4d navrhovaná výstavba káblových VN trás, VN káblové vedenia ako náhrada za demontáţ 

vzdušnej VN siete, 
4e prestavba stoţiarových trafostaníc T5, T13 (Raková ústredie) za kioskové, 
4f rekonštrukcia stoţiarových trafostaníc s osadením väčších transformátorov – T1, T2, T18 

(Raková) – T8, T9 (Trstená) – T12, T14 (Maslíkovci), 
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4g výstavba nových stoţiarových trafostaníc v miestnych častiach – Raková (T1a, T2a, T4a, T7a), 
T9a) – Trstená (T1b, T2b) – Haluškovci (T1c, T2c) – Maslíkovci (T1d, T2d), 

4h výstavba nových kioskových trafostaníc v Ústredí obce – T3a, T6a, T8a, 
4i  výstavba káblovej a vzdušnej sekundárnej siete na plochách navrhovanej výstavby. 

 
(5) Stavby pre zásobovanie zemným plynom a teplom 

5a rozšírenie miestnej plynovodnej siete do osady Korchanovci, do rozvojových plôch bývania 
a nových priemyselných plôch, 

5b výstavba blokových a zdruţených plynových kotolní. 
 
(6) Telekomunikačné stavby 

6a rozšírenie digitálnej ústredne RSÚ Raková o cca 800 vývodných párov pre poskytovanie 
širokopásmových sluţieb, 

6b výstavba miestnej telekomunikačnej siete do plôch novej bytovej zástavby, občianskej 
vybavenosti a výroby s kapacitou prípojných párov : 

     Haluškovci 55 Pp (lokality: U Halušky, Pod Kopanicami, Pod Prílohy), 
     Maslíkovci 115 Pp (lokality: U Maslíka, Pod Bukovinou, U Hromadíka, U Surovky), 
     Trstená 110 Pp (lokality: Korchanovci, Mičkové, Rafajovci, Smerečkovci), 
     Raková 520 Pp (lokality: Vyšný koniec, Stred obce, Niţný koniec, U Sihelníka), 
6c rozšírenie siete miestneho rozhlasu a káblovej televízie do plôch s novou zástavbou. 

 

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) V súlade s ustanovením § 28 ods.3 stavebného zákona v platnom znení je dokumentácia návrhu 
Územného plánu Obce Raková uloţená na stavebnom úrade obce Raková a na Krajskom stavebnom 
úrade v Ţiline. 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Rakovej 
č. 21.7. zo dňa 29.7.2009.   
(3) V zmysle §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení bolo VZN vyvesené dňa 10.6.2009 
a zvesené dňa 28.07.2009 pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a v zmysle §6 ods. 8 zákona č. 
396/1990 o obecnom zriadení bolo VZN vyvesené 30.07.2009 a zvesené 14.08.2009 po zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. 
(4) Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť dňom 
14.08.2009 

 
 
 

 
Anton Heglas 
Starosta obce 

 


