
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona 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“) a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona. 

a) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje verejnosti, že 

navrhovaná činnosť „Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia“ podlieha zisťovaciemu 

konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona. 

 

Príslušný orgán  Okresný úrad Čadca 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Palárikova 91 

022 01 Čadca 

Názov navrhovanej činnosti  „Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia“ 

Miesto realizácie Umiestnenie navrhovanej činnosti – protipovodňovej 

stavby „Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia“ 

je plánované v intraviláne mesta Čadca, k. ú Čadca 

a Horelica na nasledovných parceliach reg.“C“: 

SO 01 (k.ú. Čadca) 

KN-C: 1191, 1180/4, 1829 (ŽSR), 1180/1, 1180/3, 

1193/2, 1193/1, 1750/1 (Kysuca), 1200/23, 1200/54, 

1200/50, 1200/51, 1200/24, 1203/1, 1203/2, 1204/1, 

1202/1, 1202/4, 1204/2, 1202/2 a 3462 (Ladunkovský 

potok) 

SO 02 (k.ú. Čadca) 

KN-C: 1829 (ŽSR), 1828, 1173, 1831, 1750/1 (Kysuca), 

1832/1, 1824/1, 1830/1, 457/18, 457/20, 457/22, 457/1, 

458/1, 1824/2, 458/3, 1750/37, 991, 990/2, 990/1 a 989/1 

SO 03 (k.ú. Čadca) 

KN-C: 1793/1, 1750/1 (Kysuca), 984/3, 984/2, 984/1, 985 

a 1750/40 

SO 04 (k.ú. Čadca) 

KN-C: 1754/15, 340, 1750/1 (Kysuca), 1789/3, 1789/1, 

335/9, 334/2, 1769 (Rieky), 333, 332, 331, 330, 329, 

328/1, 327/1, 326/1, 324/4, 326/2, 1767/10, 1767/12, 

1767/11 a 1751/20 

SO 05 (k.ú. Čadca) 

KN-C: 1751/20, 1750/1 (Kysuca) a 1759/1 

SO 06 (k.ú. Čadca, k.ú. Horelica)  



k.ú. Čadca KN-C: 1759/1, 1750/1 (Kysuca), 312/1, 

1759/2, 309/17, 309/7, 309/40, 309/43, 309/49, 309/50, 

309/54, 292/2,  

k.ú. Horelica  Kn-C:  2019/8 a 2042/4 

SO  07 (k.ú. Čadca, k.ú. Horelica) 

k.ú. Čadca KN-C: 1750/1 (Kysuca), 1755, 1753/1, 1753/9, 

1753/4, 1753/8, 257/75, 245/1, 245/2, 257/77, 257/78, 

257/13, 257/14, 257/8 ,257/39, 1751/10, 2031/10,  

k.ú. Horelica  Kn-C:  2031/1, 319/5, 319/15, 319/9, 

319/13, 319/24 a 319/8 

SO 08 (k.ú. Horelica) 

KN-C: 392/4, 392/11, 392/1, 392/17, 392/18, 392/2, 

1750/1 (Kysuca), 392/10, 392/3, 399/2, 398/1, 2034/2, 

400/36 a 2031/1 

SO 09 (k.ú. Horelica) 

KN-C: 565/1, 2008/1, 523/2, 1750/1 (Kysuca), 523/1, 

555/2, 546, 545, 544, 517, 2036 (Hanuščákov potok), 

2048/3, 2048/2, 2030/1, 2035 a 2031/1 

SO 10 (k.ú. Horelica) 

KN-C: 1164, 1162/2, 1899/1, 1750/1 (Kysuca), 1184, 

1186, 1190, 1191, 1192, 1193, 1195, 1197, 1199, 1201, 

1202 ,1203, 1898, 2043/6, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 

1215, 1216, 1217, 1218, 1220 a 1899/2 

SO 11 (k.ú. Horelica) 

KN-C: 1137/1, 2030/1, 1750/1 (Kysuca) a 2028 

SO12 (k.ú. Čadca) 

KN-C: 13498, 13497/7, 13500/1, 13500/9, 13500/3, 

13500/2, 13496, 4436/5 a 13501 (Kysuca) 

Predmet činnosti  Cieľom plánovanej protipovodňovej stavby „Čadca – 

rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia“ je zvýšenie 

ochrany intravilánu mesta pred zaplavovaním vodami 

z rieky Kysuca v čase intenzívnych zrážok a topenia snehu 

najmä v jarnom období. Navrhnuté opatrenia spočívajú vo 

vybudovaní protipovodňovej línie, pozostávajúcej 

z ochrannej hrádze, resp. z protipovodňového nábrežného 

múru pri zastavaných úsekoch. Úseky, kde záplavová 

čiara priamo neohrozuje jestvujúcu zástavbu vrátane 



rozhodujúcej infraštruktúry, sa ponechajú bez úprav 

s priznaním inundácie.  

Navrhovateľ  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie 

dolného Váhu, odštepný závod, Nábrežie Ivana Krasku 

3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 36022047 

 

b) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy 

starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. 

z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) 

zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov oznamuje, že dňom 16.11. 2022 sa začalo správne konanie vo veci 

zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 

doručením zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľa Slovenský vodohospodársky podnik, 

š.p., Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, 

IČO: 36022047. 

c) Informácie o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u 

príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu. 

d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti: Stavba bude povoľovaná 

podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon).  

e) Neuvádzame. 

f) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: 

www.enviroportal.sk. 

Podľa § 65g ods. 3 zákona dotknutá obec do desiatich dní od doručenia zámeru informuje 

verejnosť o tomto zámere a zverejní v celom rozsahu dokumentáciu zámeru na úradnej tabuli 

obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Ak nie je možné zverejniť na úradnej 

tabuli obce zámer navrhovanej činnosti v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní 

informáciu o tom, kde a kedy možno do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť, robiť výpisy, 

odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie. Zároveň dotknutá obec oznámi podľa § 

23 ods. 3 zákona,  kde a kedy možno do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote 

môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí 

byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. 

g) Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní 

od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa 

§ 23 ods. 3 zákona na adresu: 

Okresný úrad Čadca 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Palárikova 91 

022 01 Čadca 

 



Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote 

prostredníctvom dotknutej obce. 

 

 

Povoľujúci orgán 

 

 

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

 

h) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že podľa § 33 ods. 

2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním 

rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho 

doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom 

úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovných dňoch  počas úradných 

hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 041/4308751,  alebo e-

mailom: monika.husarova@minv.sk.)  

Účastníci konania vrátane verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona majú právo podať odvolanie 

proti rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 

022 01 Čadca. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia 

považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podľa § 29 ods. 15 tohto 

zákona v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese www.enviroportal.sk a na úradnej tabuli 

Okresného úradu Čadca. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 

poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú. 

i) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: 

www.enviroportal.sk. 

Podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby 

majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov. 

Podľa § 29 ods. 2 zákona príslušný orgán na základe oznámenia o zámere vykoná zisťovacie 

konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti Fa rozhodne, či sa predmet zisťovacieho konania 

bude posudzovať podľa tohto zákona. 

Podľa § 38 ods. 4 zákona má príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti 

alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo 

rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či 

návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s týmto zákonom, 

s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide o povoľovacie 

konanie podľa osobitného predpisu, vydá príslušný orgán záväzné stanovisko osobitne vo 

vzťahu k územnému konaniu o umiestnenie stavby, k územnému konaniu o využití územia, k 

stavebnému konaniu a ku kolaudačnému konaniu. 

 


