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OKRESNÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Litovelská 1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KM-OSZP-2020/000811-015

Kysucké Nové Mesto
28. 10. 2020

Rozhodnutie
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Výrok
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, ,ako príslušný orgán štátnej správy v
zmysle zákona č. 525/2003 Z .z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov vydáva po ukončení zisťovacieho konania o posudzovaní strategického
dokumentu vykonaného na základe Oznámenia o strategickom dokumente „Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu
obce Kysucký Lieskovec“, ktoré predložil obstarávateľ: Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 29, 023 34
Kysucký Lieskovec vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto rozhodol:

Strategický dokument „Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kysucký Lieskovec“, obstarávateľ: Obec
Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec, IČO: 00314081

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných
predpisov.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec, IČO: 00314081
predložil Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon EIA) zákona EIA dňa 10. septembra 2020 oznámenie o strategickom dokumente „Zmena a Doplnok č. 1
Územného plánu obce Kysucký Lieskovec“.

Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kysucký
Lieskovec“.

Hlavné ciele riešeného územného plánu „Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kysucký Lieskovec“
zahŕňajú:
- aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce v súlade so súčasnými potrebami jej rozvoja
- vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj funkcie bývania v rodinných domov vo väzbe na zastavané územie obce
- vytvoriť podmienky pre umiestnenie občianskeho vybavenia vo väzbe na nadradený cestný dopravný systém
prechádzajúci územím obce
- vytvoriť podmienky pre dobudovanie dopravného a technického vybavenia obce na navrhovaných plochách
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- riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja
a únosnosti územia
- regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy na území obce
- zabezpečiť ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia
- zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt
- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby

Pri spracovaní Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Kysucký Lieskovec sa vychádzalo z nasledovných požiadaviek a
predpokladov:
- uvažovať s primeraným záberom poľnohospodárskej pôdy v rozsahu odôvodnených potrieb rozvoja obce pri
rešpektovaní ustanovení § 12 zákona č. 220/2004 Z. z.
- nezasahovať do lesných pozemkov a rešpektovať ochranné pásmo lesa
- rešpektovať zdroje pitnej vody, vodné toky a ich ochranné pásma
- rešpektovať zásady ochrany prírody a tvorby krajiny, zohľadniť prvky USES v riešenom území Zmeny a Doplnku
ÚPN-O
- rešpektovať zásady ochrany kultúrnych a historických hodnôt
- rešpektovať zásady ochrany životného prostredia
- nenavrhovať novú výstavbu v zosuvnom území a v inundačnom území vodných tokov
- uvažovať s dobudovaním dopravnej a technickej infraštruktúry na navrhovaných rozvojových plochách.

Zmena a Doplnok č. 1 ÚPN-O Kysucký Lieskovec:
- navrhuje nové plochy bývania v rodinných domoch v troch lokalitách vo väzbe na zastavané územie obce s
predpokladaným novým záberom poľnohospodárskej pôdy v rozsahu 2,29 ha
- navrhuje zmenu pôvodne navrhovanej funkcie bývania v bytových domoch a športu na funkciu bývania v rodinných
domoch v dvoch lokalitách
- vyznačuje už existujúcu zástavbu rodinných domov, realizovanú od schválenia ÚPN-O Kysucký Lieskovec
- navrhuje plochy občianskeho vybavenia vo väzbe na nadradený cestný dopravný systém prechádzajúci územím
obce s predpokladaným novým záberom poľnohospodárskej pôdy v rozsahu 1,82 ha
- navrhuje doplnenie dopravného a technického vybavenia na navrhovaných rozvojových plochách, ktoré sú
riešeným územím Zmeny a Doplnku
- nenavrhuje záber lesných pozemkov a rešpektuje ochranné pásma lesa
- rešpektuje regulatívy platného územného plánu obce v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny
- rešpektuje regulatívy platného územného plánu obce v oblasti ochrany kultúrnych a historických hodnôt
- rešpektuje regulatívy platného územného plánu obce v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany podzemných a
povrchových vôd, odpadového hospodárstva a ochrany pred hlukom a vibráciami, nenavrhuje nové prevádzky ani
činnosti, ktoré by mohli významnejšie ovplyvniť kvalitu životného prostredia
- nezasahuje svojim riešeným územím do zdrojov pitnej vody, ani do vodných tokov a rešpektuje ich ochranné pásma.

Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona podlieha zisťovaciemu konaniu o
posudzovaní vplyvov strategického dokumentu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 7 zákona.

V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu Okresný úrad Kysucké Nové Mesto,
odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal a doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2
zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil oznámenie
o strategickom dokumente Zmena a Doplnok č. 1 ÚPN obce Kysucký Lieskovec (ďalej len „Zmena a Doplnok“) na
webovom sídle ministerstva : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-1-uzemneho-planu-obce-
kysucky-lieskovec-

Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia oznámil miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona.

V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto
subjekty, ktorých stanoviská predkladáme v skrátenej forme:
1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, listom 26732/2020/IDP/74111 doručeným 28. septembra
2020
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• predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou
ÚPN VÚC Žilinského samosprávneho kraja;
• rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru, predovšetkým ochranné pásmo železničnej trate č. 106A.
Upozorňujeme, že železničná trať č. 106A patrí do Baltsko-jadranského koridoru a koridoru Rýn – Dunaj
(a jeho tzv. československej vetvy), ktoré sú súčasťou základnej siete TEN-T (Trans-European Transport
Network, tzn. Transeurópska dopravná sieť – pozri http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/
map/maps.html);
• rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, predovšetkým ochranné pásmo diaľnice D3 Kysucké
Nové Mesto – Oščadnica. Upozorňujeme, že pripravovaná diaľnica D3 patrí do Baltsko-jadranského koridoru
základnej siete TEN-T;
• všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, pešie komunikácie (chodníky), atď.) je
potrebné navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;
• rešpektovať zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov; vyhlášku MDPT SR č. 22/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných
ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest a Koncepciu
rozvoja vodnej dopravy Slovenskej republiky schválenú uznesením vlády č. 469/2000 (dostupná na webovej
stránke https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/vodna-doprava/vnutrozemska-vodna-doprava/koncepcie/
koncepcia-rozvoja-vodnej-dopravy-sr);
• na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného
dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
• podotýkame, že podľa § 11 ods. 2 cestného zákona je v cestných ochranných pásmach zakázaná alebo obmedzená
činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich. V súvislosti s
uvedeným nesúhlasíme s navrhovanou lokalitou „Skačkov“ umiestnenou v ochrannom pásme existujúcej cesty I/11
a v ochrannom pásme pripravovanej diaľnice D3. Žiadame plne rešpektovať ochranné pásmo diaľnice D3 (100 m
od osi vozovky priľahlého jazdného pásu), ochranné pásmo cesty I/11 (50 metrov od osi vozovky) a stavby, resp.
zariadenia navrhovať zásadne mimo uvedených ochranných pásiem;
• dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity
dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných
komunikácií a ich následným pripojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu v súlade s
aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od
STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie;
• zastavovanie autobusov odporúčame riešiť mimo jazdných pruhov cestnej infraštruktúry, v zmysle aktuálne platnej
STN 73 6425. Zastávku odporúčame vybaviť čakacím priestorom pre cestujúcich s bezbariérovou úpravou a prvkami
pre imobilných a nevidiacich;
• návrhom pešej dopravy vytvárať sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov;
• pri navrhovaní a úpravách chodníkov, ciest pre chodcov, nadchodov, podchodov, schodísk, parkovísk, odstavných
plôch, nástupíšť a prechodov pre chodcov žiadame rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, uvedené vo vyhláške č. 532/2002 Z. z.;
• v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy
podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým
bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame.
V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy
a zaviazať investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie
prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií
nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú
v čase realizácie známe;
• obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požadujeme zabezpečiť
vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácií (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do
protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade
s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyššie uvedená vyhláška MZ SR;
• vyžiadať si stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. a rešpektovať ho v#primeranom rozsahu.
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2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci listom RH- 2020/02015-2 doručeným 30. septembra
2020 k zmene strategického dokumentu nemá pripomienky.

3. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom OÚ-ZA-OCDPK-2020/040678/2/
JED doručeným 02. októbra 2020 vzal oznámenie o strategickom dokumente: „Zmena a Doplnok“ na vedomie bez
zásadných pripomienok. Akékoľvek zámery vo vzťahu k predmetným komunikáciám je potrebné konzultovať s jej
správcami- Národnou diaľničnou spoločnosťou ( cesta I/11) a Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja ( cesty
III/2014 a III/2051)

4. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie

a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-KM-OSZP-2020/000827-002 doručený 02. októbra
2020: – súhlasí bez pripomienok
b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-KM-OSZP-2020/000820-002 doručený 02. októbra 2020 –
s oznámením z hľadiska ochrany ovzdušia uvádza:
Nakoľko v dokumentácii „Zmena a Doplnok“ nie sú zapracované požiadavky na zriadenie nových stacionárnych
zdrojov znečisťovania ovzdušia, z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia nemáme k predloženému návrhu „Zmena
a Doplnok“.

Návrhom Zmeny a Doplnku nie sú dotknuté záujmy ochrany ovzdušia, nakoľko nebude zriadený stredný ani veľký
zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší.

c) úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-KM-OSZP-2020/000865-002 doručený 5. októbra 2020 uvádza, že :
- Do Územných plánov, doplnkov a zmien obcí žiadame zapracovať mapy povodňového ohrozenia a mapy
povodňového rizika (ak sú spracované), z ktorých sa bude pri navrhovaných činnostiach v daných lokalitách
vychádzať.

d) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-KM-OSZP-2020/000839-002 doručeným 02 . októbra
2020 : - súhlasí bez pripomienok.

Stanoviská zaslané po termíne:

1. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Banská
Bystrica listom ASMdpS-1-1181/2020 doručeným 07 . októbra 2020 :
súhlasí s vyššie uvedeným strategickým dokumentom - bez pripomienok.

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy listom 4397/2020-5.3
48056/2020 doručeným 07. októbra 2020 zasiela nasledujúce stanovisko :

1. V katastrálnom území obce Kysucký Lieskovec (ďalej len „predmetné územie“) je evidovaná jedna
prevádzkovaná skládka, tri upravené skládky a päť opustených skládok bez prekrytia tak, ako sú zobrazené na
priloženej mape.
Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
2. V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidovaná
nasledovná environmentálna záťaž:
Názov EZ: KM (2032) / Kysucký Lieskovec – skládka Lopušné Pažite
Názov lokality: skládka Lopušné Pažite
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
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3. V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej
mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa
§ 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
V katastrálnom území obce Kysucký Lieskovec je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt potenciálnych a
stabilizovaných svahových deformácií a jednej aktívnej svahovej deformácie. Aktívna svahová deformácia môže
čiastočne zasahovať do intravilánu obce. Pravdepodobne vznikla účinkom klimatických faktorov a bočnou hĺbkovou
eróziou a abráziou. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Aktivizácia
svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi zásahmi, resp.
ich kombináciou. Do rajónu potenciálne nestabilných území s priaznivou geologickou stavbou pre občasný vznik
svahových deformácií sú zaradené ďalšie svahy v širšom okolí zaregistrovaných svahových pohybov. Potenciálne
nestabilné územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50
000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a
informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia území pre stavebné účely.

4. Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape.
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

5. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:
a) výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií.
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť
inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre
stavebné účely.

b) stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového
rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Vyjadrenie Okresného úradu Kysucké Nové Mesto:
Z dôvodu opodstatnenosti pripomienok od Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej
geologickej správy sa Okresný úrad Kysucké Nové Mesto rozhodol akceptovať pripomienky aj keď nebol dodržaný
termín podľa § 6 ods. 6 zákona.

Záver

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania
posúdil oznámenie strategického dokumentu z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania
navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu.

Dotknuté orgány štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania nepožadovali ďalšie
posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického dokumentu na úrovni zisťovacieho konania.
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Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa uvádza v strategickom
dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s
vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne upozornenia, ktoré sú zahrnuté
vo vyššie uvedených stanoviskách dotknutých orgánov
a organizácií a je potrebné ich zohľadniť v procese schvaľovania „Zmena a Doplnok č. 1 ÚPN Kysucký Lieskovec“
podľa osobitných predpisov.

Upozornenie

Podľa § 7 ods. 7 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste
obvyklým.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/
eia/detail/zmena-doplnok-c-1-uzemneho-planu-obce-kysucky-lieskovec-

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v platnom
znení, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963
Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Mgr. Ivana Čopková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10115

Doručuje sa
Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 29, 023 34  Kysucký Lieskovec, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6 , 810 05  Bratislava-Staré Mesto,
Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia SR - Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 
Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31  Banská
Bystrica, Slovenská republika
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01  Čadca, Slovenská republika
Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01  Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Obec Dunajov, Dunajov 222, 023 02  Dunajov, Slovenská republika
Obec Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35  Ochodnica, Slovenská republika
Obec Povina, Povina 155, 023 33  Povina, Slovenská republika
Obec Lodno, Lodno 228, 023 34  Lodno, Slovenská republika
Obec Klubina, Klubina 67, 023 04  Klubina, Slovenská republika
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Registratúrne číslo záznamu: 0006017/2020

Vec: Rozhodnutie

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 28.10.2020 
12:29 Čopková Ivana, Mgr. vedúci OU-KM-

OSZP  Nie   



Dôvody, prečo sa strategický dokument „Zmena a Doplnok č. 1 ÚPN – obce Kysucký  

Lieskovec“, ktoré predložil obstarávateľ –  Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký 

Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec, IČO: 00 314 081 nebude posudzovať podľa 

zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

     Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci 

zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente  z hľadiska významu 

očakávaných vplyvov na životné prostredie, úrovne spracovania a kritérií pre zisťovacie 

konanie podľa prílohy č. 3  zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon o posudzovaní). Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o strategickom 

dokumente podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní. Subjekty, ktoré poslali svoje stanoviská, 

resp. vyjadrenia, vyjadrili kladný postoj k navrhovanému strategickému dokumentu a  z  ich 

stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého 

významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu. Zo 

stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli pripomienky a  

požiadavky, ktoré Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné zahrnul 

do svojho  rozhodnutia zo zisťovacieho konania k predmetnému strategickému dokumentu 

číslo OU-KM-OSZP-2020/000811-015 z 28.10.2020 a ktoré bude nevyhnutné rešpektovať  

pri spracovávaní návrhu strategického dokumentu a v procese jeho schvaľovania a realizácie.  
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