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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-2022/000087-011

Kysucké Nové Mesto
12. 01. 2022

Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní

Výrok
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) 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, po ukončení
zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu vykonaného na základe Oznámenia o strategickom
dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa- aktualizácia na r. 2021-2027 (s výhľadom
do r. 2030)“ ktorý predložil obstarávateľ – Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa, IČO 00 623 814
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:

Navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa- aktualizácia na r.
2021-2027 (s výhľadom do r. 2030)“ obstarávateľa – Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa, IČO 00 623
814 uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente:

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.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa, IČO 00 623 814 (ďalej len obstarávateľ) predložil
listom z 13. decembra 2021 Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie
podľa § 5 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 EIA) oznámenie o aktualizácii strategického
dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa- aktualizácia na r. 2021-2027 (s výhľadom
do r. 2030)“ (ďalej len oznámenie).

Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa- aktualizácia na r. 2021-2027 (s
výhľadom do r. 2030)“ podľa § 4 ods. 2 zákona EIA podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Kysucké
Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 7 zákona EIA.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
je strednodobý dokument plánujúci rozvoj obce v strednodobom horizonte, ide o aktualizáciu dokumentu Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na r. 2014-2020 (s výhľadom do r. 2023) na ďalších 6 rokov.

Hlavný cieľ PHSR je „Zabezpečenie trvaloudržateľného rozvoja obce pre zlepšovanie kvality života obyvateľov
obce Radoľa“. Naplnenie hlavného cieľa sa realizuje prostredníctvom 6 globálnych cieľov rozvoja:
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1. Globálny cieľ 1 Rozvoj infraštruktúry obce
2. Globálny cieľ 2 Rozvoj služieb pre obyvateľov
3. Globálny cieľ 3 Rozvoj dopravnej infraštruktúry
4. Globálny cieľ 4 Zvyšovanie kvality životného prostredia
5. Globálny cieľ 5 Podpora tvorby pracovných miest, sociálneho začlenenia a podnikania
6. Globálny cieľ 6 Rast digitálnych zručností a elektronizácia služieb

Vstupmi strategického dokumentu sú základné strategické dokumenty dotýkajúce sa aj územia obce

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa na r. 2014-2020 ( s výhľadom do r. 2023)
- Plán obnovy SR
- Pracovné dokumenty k OP Slovensko
- Územný plán obce Radoľa
- Agenda 2030 pre trvaloudržateľný rozvoj
- Vstupná správa k tvorbe PHSR Žilinského samosprávneho kraja-
- Informácie o aktuálnom stave na území obce

Plánovanými výstupmi dokumentu je realizácia aktivít na skvalitnenie podmienok života obyvateľov obce,
definovaných v predkladanom dokumente. V prípade realizácie všetkých aktivít by výstupmi ich realizácie s
vplyvom na životné prostredie boli napr.:

- protipovodňové opatrenia
- nové a rozšírené plochy verejnej zelene
- verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou - využívanie obnoviteľných zdrojov energie
- zlepšené podmienky na separovaný zber odpadu
- zlepšené zadržiavanie vody v krajine pre prívalové dažde
- zrekonštruované a nové komunikácie, chodníky, premostenia
- rozšírenie dažďovej kanalizácie
- rozšírené a zlepšené verejné osvetlenie
- revitalizácia zázemia cintorína
Presné údaje o reálnych výstupoch aktuálne nie je možné uviesť, pretože obec nemá dostatok zdrojov na financovanie
všetkých plánovaných aktivít a bude sa musieť uchádzať o možné granty a dotácie z rôznych zdrojov.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: pri realizácii aktivít definovaných v dokumente je
predpoklad nasledujúcich vplyvov na životné prostredie:
- zvýšenie plôch verejnej zelene
- zlepšenie odvádzania dažďových vôd v obci prostredníctvom budovanej dažďovej kanalizácie - využívanie
obnoviteľných zdrojov energie
- zníženie emisií z dôvodu zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov
- zvýšenie retenčnej schopnosti vybraných lokalít a realizácia protipovodňových opatrení na vodných tokoch v obci
- rekonštrukcia a budovanie nových miestnych komunikácií - skvalitnenie podmienok separovaného zberu odpadov

Nepriame vplyvy z ostatných aktivít nie je možné relevantne odhadnúť.

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: pozitívny, definuje opatrenia na rozvoj infraštruktúry, zníženie emisií, rozvoj
športovej infraštruktúry obce, rozvoj verejnej zelene a opatrenia na ochranu obyvateľov pred vplyvom zmien klímy
a ich dopadom na životné prostredie, zlepšenie retenčnej schopnosti územia, zlepšenie separovaného zberu odpadov

Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska
sústavachránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske
oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie: bez vplyvov, v k.ú. obce nie sú územia NATURA 2000 ,
v k.ú. obce sa nenachádza ani doň nezasahuje žiadne veľkoplošné chránené územie. V blízkosti k.u.sa rozprestiera
CHKO Kysuce, dokument neobsahuje aktivity s možným presahom mimo k.u. obce.
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Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: jediným rizikom v prípade uplatňovania dokumentu
je nedostatok vlastných zdrojov obce na realizáciu všetkých plánovaných aktivít a nevyhnutnosť získania príspevkov
a dotácií na ich realizáciu

Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: dokument nedefinuje žiadne aktivity s vplyvom na životné
prostredie presahujúcim štátne hranice

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie
rozoslal oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6, ods. 2 zákona EIA na zaujatie stanoviska dotknutým
orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zároveň ho zverejnil 15. decembra 2021 na webovom
sídle ministerstva životného prostredia na webovej adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-
hospodarskeho-socialneho-rozvoja-obce-radola-aktualizacia-na-r

Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o
životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, listom ORHZ-CA1-/2021/000741-003 doručeným
20. decembra 2021 zaslal nasledovné vyjadrenie – z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik
negatívnych vplyvov na životné prostredie.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, list číslo RH-2021/02503-2 doručený 17. decembra
2021 – vydal súhlasné stanovisko.

3. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OÚ-ZA-OCDPK-2021/050767/2/
ŠPA doručený 20. decembra 2021 zaslal nasledovné vyjadrenie – z hľadiska nami sledovaných záujmov nemá
zásadné pripomienky.

4. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie
a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-KM-OSZP-2021/000361-002 doručeným 29.
decembra 2021– súhlasí bez pripomienok.
b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-KM-OSZP-2021/000994-002 doručený 29. decembra 2021
zaslal nasledovné stanovisko - Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa nie sú dotknuté záujmy
ochrany ovzdušia.

Stanoviská zaslané po termíne:

1. Ministerstvo životného prostredia listom 3946/2022-5.3 14/2022 doručeným 3. januára 2022 zasiela nasledujúce
stanovisko:
1. V katastrálnom území obce Radoľa (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Radoľa – tehliarske suroviny (4372)“, ktoré nemá určenú organizáciu.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.

2. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo
odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované
environmentálne záťaže:
Názov EZ: KM (1941) / Radoľa - skládka KO pri cintoríne
Názov lokality: skládka KO pri cintoríne
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

4. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt viacerých potenciálnych svahových deformácií, dvoch
stabilizovaných a dvoch aktívnych svahových deformácií. Aktívne svahové deformácie sa nachádzajú juhovýchodne
od intravilánu obce. Pravdepodobne jej vznik podmienili klimatické faktory a podzemné vody. Toto územie patrí
do rajónu nestabilných území, ktorý zahŕňa územia svahových deformácií so stredným až vysokým stupňom
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náchylnosti k aktivizácii svahových deformácií Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných
pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou.

Potenciálne a stabilizované svahové deformácie sú početne zastúpené na celom území extravilánu obce. Ich vznik
podmienili klimatické faktory, bočná hĺbková erózia, abrázia alebo podzemné vody. Tieto svahové deformácie patria
do rajónu potenciálne nestabilných a nestabilných území. Do rajónu potenciálne nestabilných území patria územia
s doteraz nezaregistrovanými svahovými deformáciami, s priaznivou geologickou stavbou nevylučujúcou v prípade
priaznivých morfologických pomerov občasný vznik svahových deformácii vplyvom prírodných pomerov. Územia
sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Do rajónu nestabilných území patria územia bezprostredného okolia
registrovaných svahových deformácií a územia s doteraz nezaregistrovanými svahovými deformáciami, s priaznivou
geologickou stavbou ku vzniku svahových deformácií a územia svahových deformácií so stredným až vysokým
stupňom náchylnosti k aktivizácii svahových deformácií. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom
prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou.

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 územia pre stavebné účely.

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

6. 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 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:
a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. 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.
b) výskyt stredného radónového rizika. 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 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 SR sa Okresný úrad Kysucké Nové
Mesto rozhodol akceptovať pripomienky aj keď nebol dodržaný termín podľa § 6 ods. 6 zákona.

2. Žilinský samosprávny kraj listom 07428/2021/ORR-2 doručeným 3. januára 2022 zaslal nasledovné stanovisko
– vzhľadom na všeobecný charakter strategického dokumentu bez presného stanovenia spôsobu realizácie aktivít
nemáme pripomienky k predloženému Oznámeniu o strategickom dokumente a netrváme na jeho posúdení v zmysle
zákona.

Svoje pripomienky neuplatnili v zákonom stanovenej lehote ani do dňa vydania rozhodnutia subjekty: Obec Radoľa,
Obec Lopušné Pažite, Obec Snežnica, Mesto Kysucké Nové Mesto, Mesto Žilina – Zástranie, Ministerstvo obrany
SR, Správa majetku, detašované pracovisko, Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP, odbor starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP kraja, Odb. opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva,
Pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Odbor krízového riadenia, Okresný úrad Kysucké
Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, ŠSOPaK, Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR,
Krajský pamiatkový úrad. Tieto sa podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov považujú za súhlasné stanoviská.
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Verejnosť sa k navrhovanému strategickému dokumentu v priebehu zisťovacieho konania osobitne nevyjadrila a ani
nedoručila žiadne stanovisko v zákonnej lehote, ani do vydania tohto rozhodnutia.

Z á v e r

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.

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 „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa- aktualizácia na r. 2021-2027 (s výhľadom
do r. 2030)“ 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/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-obce-radola-aktualizacia-na-r

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
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.

Ing. Zuzana Hýllová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10115

Doručuje sa
Obec Radoľa (OVM), Radoľa , 023 36  Radoľa, Slovenská republika

Na vedomie
Obec Lopušné Pažite, Lopušné Pažite 102, 023 36 Lopušné Pažite
Obec Snežnica (OVM), Snežnica 17, 023 32 Snežnica
Mesto Kysucké Nové Mesto (OVM), Nám. slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1
Mesto Žilina (OVM), Žilina, Žilina
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 1
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Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 8
Ministerstvo životného prostredia SR - Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
Žilinský samosprávny kraj, oddelenie dopravnej infraštruktúry, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina 1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Martin Janáček, generálny tajomník služobného úradu,
Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Okresný úrad Žilina - odbor výstavby a bytovej politiky, OSŽP, referát pôdohospodárstva, pozemkový a lesný odbor,
Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina 1
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor krízového riadenia, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, OSŽP, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1
Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 1
Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 1






