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Číslo spisu
OU-CA-OSZP-2021/013319-025

Čadca
23. 12. 2021

Rozhodnutie
ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Výrok
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona
NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vydáva podľa § 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Krásno nad
Kysucou“, ktoré predložil obstarávateľ mesto Krásno nad Kysucou, Ul. 1.mája 1255, 032 02 Krásno nad Kysucou,
IČO: 00314072 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument
„Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Krásno nad Kysucou“

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Uvedený strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov a rešpektovať
nasledovné pripomienky, ktoré vyplynuli zo stanovísk:

1. Ministerstva životného prostredia SR, sekcie geológie a prírodných zdrojov, odboru štátnej geologickej správy,
list č. 5566/2021-5.3 a 60797/2021, zo dňa 10.11. 2021.
Bod č. 2 uvedený v odôvodnení a príloha č. 2 a 3 tohto rozhodnutia.
2. Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, listom č. OU-CA-
OSZP-2021/013905-002, zo dňa 15.11. 2021.
Požiadavky č. 3-6.
Bod č. 7 uvedený v odôvodnení tohto rozhodnutia.
3. Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, list č. OU-
CA-OSZP-2021/013412-003, zo dňa 24.11. 2021.
Bod č. 10 uvedený v odôvodnení tohto rozhodnutia.
4. Krajského pamiatkového úradu Žilina, list č. PUZA-2021/22190-2/95709/LEH, zo dňa 8.12. 2021.
Bod č. 12 uvedený v odôvodnení tohto rozhodnutia.
5. Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, úsek ochrany prírody a krajiny, list č. OU-ZA-OSZP1-2021/044850-005/Kub, zo dňa
13.12. 2021.
Bod č. 13 uvedený v odôvodnení a príloha č. 1 tohto rozhodnutia.
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Odôvodnenie
Obstarávateľ, mesto Krásno nad Kysucou, Ul. 1.mája 1255, 032 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072 predložil
Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Čadca, OSZP) podľa § 5 zákona
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon“) dňa 28.10. 2021 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu
Mesta Krásno nad Kysucou“
Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Krásno nad
Kysucou“ (ďalej len Zmeny a Doplnky ÚPN Mesta Krásno nad Kysucou, alebo len Zmeny a Doplnky) doplňujúci
existujúcu územnoplánovaciu dokumentáciu mesta Krásno nad Kysucou.

Hlavné ciele strategického dokumentu:
- aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta v súlade so súčasnými potrebami jeho rozvoja,
- vytvoriť predpoklady a podmienky pre ďalší rozvoj funkcie bývania v rodinných a bytových domoch,
- vytvoriť podmienky pre rozvoj funkcie občianskeho vybavenia v meste,
- 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 mesta,
- zabezpečiť ochranu životného prostredia a prírodných hodnôt,
- zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva,
- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.

Požiadavky na vstupy:
Vstupom pre spracovanie Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN Mesta Krásno nad Kysucou boli:
- požiadavky fyzických a právnických osôb a samotného mesta Krásno nad Kysucou na aktualizáciu platného
územného plánu sídelného útvaru vo vybraných lokalitách,
- platný Územný plán Mesta Krásno nad Kysucou, schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krásne nad
Kysucou č. 84/2007 zo dňa 9.3.2007 v znení schválených Zmien a Doplnkov č. 1 a č. 2.
- aktualizované podklady a informácie o území vrátane požiadaviek na jeho riešenie, vyplývajúcich zo strategických
dokumentov súvisiacich s riešeným územím.
Pri spracovaní Návrhu Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN Mesta Krásno nad Kysucou sa vychádzalo z nasledovných
požiadaviek a predpokladov :
- uvažovať s primeraným záberom poľnohospodárskej pôdy v rozsahu odôvodnených potrieb rozvoja mesta pri
rešpektovaní ustanovení § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy,
- neuvažovať so záberom lesných pozemkov,
- rešpektovať zásady ochrany prírody a tvorby krajiny,
- rešpektovať prvky ÚSES v riešenom území,
- rešpektovať zásady ochrany životného prostredia v riešenom území,
- rešpektovať vodárenské zdroje a ich ochranné pásma,
- rešpektovať požiadavky na zachovanie kultúrneho dedičstva,
- nenavrhovať novú výstavbu v zosuvnom území a v inundačnom území vodných tokov,
- uvažovať s dobudovaním dopravnej a technickej infraštruktúry na navrhovaných rozvojových plochách.

Údaje o výstupoch:
Zmeny a Doplnky č. 3 ÚPN Mesta Krásno nad Kysucou :
- navrhujú nové plochy bývania v rodinných domoch v lokalitách Cvrkel, Lazy a Nadlúčie,
- navrhujú novú plochu občianskeho vybavenia pre výstavbu domu dôchodcov v lokalite Kalinov,
- navrhujú zmenu funkčného využitia pôvodne navrhovaných plôch výroby na plochy občianskeho vybavenia a
zmiešaného územia občianskeho vybavenia a výroby v dvoch lokalitách,
- navrhujú zmenu funkčného využitia existujúcej plochy výroby v lokalite Zákysučie na plochy bývania v bytových
domoch,
- vyznačujú existujúcu plochu bývania v bytovom dome v lokalite Pri ihrisku,
- navrhujú nové zábery poľnohospodárskej pôdy v jednotlivých lokalitách v celkovom rozsahu 4,84 ha,
- neuvažujú so záberom lesných pozemkov a ani nezasahujú do ochranného pásma lesa,
- rešpektujú regulatívy platného územného plánu mesta v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny,
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- rešpektujú regulatívy platného územného plánu mesta v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany podzemných a
povrchových vôd, odpadového hospodárstva a ochrany pred hlukom a vibráciami, nenavrhujú prevádzky ani
činnosti, ktoré by mohli významnejšie ovplyvniť kvalitu životného prostredia,
- nezasahujú svojim riešeným územím do zdrojov pitnej vody,
- neuvažujú s realizáciou takých terénnych úprav, ktoré by mali za následok negatívny zásah do krajiny.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.
Z návrhu funkčného využitia malých území miestneho významu, ktoré tvoria riešené územie Zmien a Doplnkov č.
3 ÚPN Mesta Krásno nad Kysucou je zrejmé, že strategický dokument nebude mať priame ani nepriame negatívne
vplyvy na životné prostredie mesta, ani okolitých katastrálnych území. V Zmenách a Doplnkoch sú stanovené
záväzné regulatívy, ktoré spolu so záväznou časťou platného Územného plánu Mesta Krásno nad Kysucou vytvárajú
predpoklady pre zlepšenie stavu životného prostredia v meste.

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:
Z návrhu funkčného využitia malých území miestneho významu, ktoré tvoria riešené územie Zmien a Doplnkov č. 3
ÚPN Mesta Krásno nad Kysucou je zrejmé, že uplatnenie strategického dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska
životného prostredia, ochrany prírody a tvorby krajiny a ochrany zdravia.

Vplyvy na chránené územia:
Väčšina riešeného územia Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN Mesta Krásno nad Kysucou sa nachádza v prvom stupni
ochrany podľa § 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.. Časť riešeného územia v lokalitách Kalinov a Cvrkel sa
nachádza v druhom stupni ochrany. V riešenom území sa nenachádzajú maloplošné chránené územia Národnej
sústavy chránených území, ani Súvislá európska sústava chránených území NATURA 2000 – chránené vtáčie
územia a územia európskeho významu. Riešené územie Zmien a Doplnkov nezasahuje do genofondových lokalít,
biokoridorov, ani do biocentier regionálneho a nadregionálneho významu.
V riešenom území sa nenachádzajú národné kultúrne pamiatky evidované v registri nehnuteľných kultúrnych
pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR ani žiadne evidované archeologické lokality.
V riešenom území sa nenachádzajú výhradné ložiská nerastných surovín s určeným dobývacím priestorom, výhradné
ložiská nerastných surovín s určeným chráneným ložiskovým územím, ložiská nevyhradených nerastov ani určené
prieskumné územia pre vyhradené nerasty.
V riešenom území sa nenachádzajú vodárenské zdroje ani ich ochranné pásma.
Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že predmetný strategický dokument nebude mať významný vplyv na
chránené územia.

Možné riziká súvisiaci s uplatňovaním strategického materiálu:
Uplatnenie strategického dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia, ochrany prírody a tvorby
krajiny a ochrany zdravia.

Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice:
Uplatnenie strategického dokumentu nebude mať vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Popis riešených lokalít

Priemyselný park 1, Priemyselný park 2
V schválenom územnom pláne sú úzke plochy pri navrhovanej ceste I/11 navrhnuté na malé výrobné prevádzky.
Časť výrobných plôch je už zastavaná zimným štadiónom.
Zmeny a doplnky č. 3 navrhujú zmenu funkcie výrobných plôch pri ceste I/11 na občiansku vybavenosť a na
zmiešanú funkciu - občiansku vybavenosť a výrobu. Lokalita priemyselný park 2 sa skladá z dvoch častí oddelených
navrhovanou cestou I/11. Je potrebné rešpektovať výhľadovú kategóriu cesty I/11 C 11,5 (9,5)/70-60.

Cvrkel
V schválenom územnom pláne je riešená lokalita bez zástavby.
Zmeny a doplnky č. 3 navrhujú plochu pre výstavbu rodinných domov v etape návrh a plochu pre výstavbu rodinných
domov v etape výhľad. Je porebné rešpektovať bezpečnostné pásmo VTL plynovodnej prípojky do regulačnej stanice
plynu a ochranné pásmo VVN a VN elektrických vedení.
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Struhy
V schválenom územnom pláne je lokalita riešená ako výrobná plocha stav. Ide o objekt bývalej materskej školy,
ktorý bol využitý pre šitie obuvi. V súčasnej dobe je objekt nevyužitý.
Zmeny a doplnky č. 3 akceptujú zámer mesta na prestavbu objektu na bytový dom.

Lazy
V schválenom územnom pláne je časť lokality navrhnutá pre výstavbu rodinných domov v etape výhľad a časť
lokality je bez zástavby. Zmeny a doplnky č. 3 navrhujú plochu pre výstavbu rodinných domov v etape návrh a v
etape výhľad.

Pri kostole
V schválenom územnom pláne je na lokalite riešená obytná plocha pre rodinné domy.
Zmeny a doplnky č. 3 navrhujú zmenu funkcie vymedzenej plochy na bytové domy.

Zákysučie
V schválenom územnom pláne je na lokalite riešená plocha zelene a výrobná plocha stav. Na časti výrobnej plochy
sú už výrobné objekty zbúrané.
Zmeny a doplnky č. 3 navrhujú plochu zelene a časť výrobnej plochy pre výstavbu bytového domu.

Pri ihrisku
V schválenom územnom pláne je na lokalite riešená plocha zelene.
Zmeny a doplnky č. 3 navrhujú zahrnúť plochu zelene do plochy bytového domu ako stav.

Nadlúčie
V schválenom územnom pláne je riešená lokalita bez zástavby.
Zmeny a doplnky č. 3 navrhujú plochu pre výstavbu 6 rodinných domov

10 Kalinov
V schválenom územnom pláne je riešená lokalita bez zástavby.
Zmeny a doplnky č. 3 navrhujú plochu pre výstavbu domu dôchodcov. Pri osadení stavby rešpektovať ochranné
pásmo existujúceho vodovodu DN 800.

Oznámenie o strategickom dokumente vypracovala spoločnosť Urbion sk, s.r.o., Žilina v októbri 2021. Strategický
dokument svojim predmetom – územnoplánovacia dokumentácia, uvedený v § 4 ods. 1 zákona, podľa § 4 ods. 2
písm. c) zákona – zmena strategického dokumentu podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ Čadca, OSZP vykonal
podľa § 7 zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Čadca, OSZP rozposlal oznámenie o strategickom dokumente listom č. OU-
CA-OSZP-2021/013319-002, zo dňa 2.11. 2021, OU-CA-OSZP-2021/013319-003, zo dňa 2.11. 2021, OU-CA-
OSZP-2021/013319-004, zo dňa 2.11.2021, podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom
(Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo životného prostredia SR – odbor štátnej geologickej správy,
Ministerstvo obrany SR – správa majetku, Žilinský samosprávny kraj, Okresný úrad Žilina – odbor výstavby a
bytovej politiky, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor opravných prostriedkov – pozemkový referát,
Okresný úrad Čadca – odbor krízového riadenia, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, pozemkový a
lesný odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, úsek odpadového hospodárstva,
úsek ochrany ovzdušia a úsek ochrany prírody a krajiny, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Čadca, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Čadca), schvaľujúcemu orgánu (mesto
Krásno nad Kysucou) a dotknutým obciam (Obec Dunajov, Obec Klubina, Obec Zborov nad Bystricou, Obec
Oščadnica, mesto Čadca, mesto Krásno nad Kysucou). Dotknuté obce boli povinné informovať verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým. (Vyvesené na úradnej tabuli obce Klubina od 2.11. 2021 do 18.11. 2021, obce Dunajov dňa
4.11. 2021 do 22.11.2021, obce Zborov nad Bystricou dňa 4.11-19.11. 2021, obce Oščadnica dňa 11.11. 2021 do
27.11.2021, mesta Čadca od 9.11. 2021 do 10.12. 2021, mesta Krásno nad Kysucou od 5.11. 2021 do 22.11.2021)
Zároveň OÚ Čadca, OSZP zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemneho-planu-mesta-krasno-nad-kysucou
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V súlade s § 6 ods. 6 zákona doručili na OÚ Čadca, OSZP svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú
uvedené v skrátených textoch):

1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor stratégie dopravy listom č. 48549/2021/
OSD/125280, zo dňa 9.11. 2021 (elektronické podanie):
MDV SR berie uvedené oznámenie o strategickom dokumente na vedomie. K samotnému návrhu územnoplánovacej
dokumentácie zašle MDV SR stanovisko mestu v zákonom stanovenej lehote podľa zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie: OÚ Čadca berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok. Dotknutý
orgán sa k potrebe posudzovania strategického dokumentu podľa zákona nevyjadril, príslušný orgán má tak za to,
že nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa tohto zákona.
2. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy,
listom č. 5566/2021-5.3 a 60797/2021, zo dňa 10.11. 2021 (elektronické podanie):
1. V katastrálnom území obce Krásno nad Kysucou (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované tri upravené
skládky tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.
Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
2. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované
nasledovné environmentálne záťaže:
I.
Názov EZ: CA (005) / Krásno nad Kysucou – Blažkovci
Názov lokality: Blažkovci
Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu a komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
II.
Názov EZ: CA (006) / Krásno nad Kysucou – skládka - rybári
Názov lokality: skládka - rybári
Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
III.
Názov EZ: CA (007) / Krásno nad Kysucou – Struhy
Názov lokality: Struhy
Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu a komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Pravdepodobná environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.
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 mesta Krásno nad Kysucou je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt potenciálnych
zosuvov a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií.
Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie
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. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných
svahových deformáciách:
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv,
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a http://apl.geology.sk/atlassd/
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia území pre stavebné účely.
4. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape.
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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.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Predložené pripomienky boli vyhodnotené ako relevantné, opodstatnené a odôvodnené. Príslušný
orgán stanovisko akceptoval a pripomienky a podmienky zapracoval do tohto rozhodnutia.
Mapové prílohy skládok odpadov, zosuvných území, lokalít s radónovým rizikom a environmentálnych záťaží sú
prílohou č. 2 a 3 tohto rozhodnutia pre mesto Krásno nad Kysucou.
Dotknutý orgán sa k potrebe posudzovania strategického dokumentu podľa zákona nevyjadril, príslušný orgán má
tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa tohto zákona.
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci listom č. RH-2021/02296-2, zo dňa 5.11. 2021 (elektronické
podanie):
K Oznámeniu o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č.3 Územného plánu Mesta Krásno nad Kysucou (strategický
dokument) zo zdravotno - hygienického hľadiska niet zreteľa hodných pripomienok. Vypracovaný územný plán
sídla musí zohľadňovať platnú legislatívu na úseku ochrany verejného zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v jeho úplnom znení a príslušné vykonávacie predpisy vyhlášky
resp. nariadenia vlády.
Po ukončení pripomienkového konania a opätovnom prerokovaní a dopracovaní ÚPN-O na základe akceptovaných
pripomienok vydá, na základe žiadosti a predloženej dokumentácie, podľa §13, ods.3, písm. b) zákona č. 355/2007
Z. z., Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci k územnému plánu záväzné stanovisko.
Vyjadrenie: OÚ Čadca berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok.
Požiadavky sa týkajú dodržiavania platných právnych predpisov, ktoré je obstarávateľ povinný rešpektovať a
dodržiavať. Uvedené požiadavky budú akceptované v ďalšom povoľovacom procese.
Dotknutý orgán sa k potrebe posudzovania strategického dokumentu podľa zákona nevyjadril, príslušný orgán má
tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa tohto zákona.
4. Okresný úrad Žilina, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek štátnej
vodnej správy listom č. OU-ZA-OSZP2-2021/044805-002, zo dňa 5.11. 2021, (elektronické podanie):
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, po preštudovaní oznámenia a vyššie uvedeného, nepožaduje strategický dokument
„Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu mesta Krásno nad Kysucou“ posudzovať ďalej v zmysle zákona.
Vyjadrenie: OÚ Čadca berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok. Dotknutý
orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona.
5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva listom č. OU-CA-
OSZP-2021/013377, zo dňa 3.11. 2021, (elektronické podanie):
Vzhľadom na to, že navrhované zmeny sa nedotýkajú problematiky odpadového hospodárstva, nemáme z hľadiska
odpadového hospodárstva k uvedenému dokumentu žiadne pripomienky.
Vyjadrenie: OÚ Čadca berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok. Dotknutý
orgán sa k potrebe posudzovania strategického dokumentu podľa zákona nevyjadril, príslušný orgán má tak za to,
že nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa tohto zákona.
6. Obec Zborov listom č. OU-ZNB-1703/731/TA3, zo dňa 5.11. 2021, (písomné podanie):
Obec Zborov nad Bystricou nemá výhrady k Zmenám a doplnkom č. 3 Územného plánu mesta Krásno nad Kysucou.
Vyjadrenie: OÚ Čadca berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok. K potrebe
posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa nevyjadril, príslušný orgán má tak za
to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa tohto zákona o posudzovaní vplyvov.
7. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, listom č. OU-CA-
OSZP-2021/013905-002, zo dňa 15.11. 2021, (elektronické podanie):
1. Pri riešení rozvoja mesta žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a
súvisiacich právnych predpisov na úseku ochrany vôd a vodných pomerov ako aj zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami v znení neskorších predpisov.
2. Žiadame rešpektovať zákonom stanovenú šírku pobrežných pozemkov vodných tokov na území mesta Krásno nad
Kysucou. 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
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čiary, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Do vymedzeného pobrežného
pozemku nie je možné umiestňovať stavby trvalého charakteru.
3. Potenciálnu povodňovú ochranu navrhovaných rozvojových zámerov si musí žiadateľ – investor zabezpečiť
na vlastné náklady, spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou. Protipovodňová ochrana nesmie negatívne
ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných tokov.
4. V rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie
vody v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a
aby nebola zhoršená kvalita vody v recipientoch.
5. Odvádzanie dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku z navrhovaných objektov rodinných domov žiadame
riešiť priamo na pozemku jednotlivých investorov.
6. Pri rozširovaní vodovodnej a kanalizačnej siete v meste rešpektovať Plán rozvoja verejných vodovodov a
verejných kanalizácií Žilinského kraja.
Orgán štátnej vodnej správy nepožaduje strategický dokument ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie:
Požiadavky 1. a 2. sa týkajú dodržiavania platných právnych predpisov, ktoré je obstarávateľ povinný rešpektovať
a dodržiavať. Uvedené požiadavky budú akceptované v ďalšom schvaľovacom procese. Na základe uvedeného ich
nie je potrebné zapracovať do podmienok tohto rozhodnutia.
Požiadavky 3. až 6. boli vyhodnotené ako relevantné, opodstatnené a odôvodnené. Príslušný orgán podmienky
akceptoval a zapracoval do tohto rozhodnutia.
Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona.
8. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, listom č. OU-ZA-
OVBP1-2021/045068-002, zo dňa 4.11. 2021 (elektronické podanie):
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, požaduje v celom procese
obstarávania návrhu „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu mesta Krásno nad Kysucou“ dodržiavať stavebný
zákon v platnom znení, Vyhlášku MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii a pri spracovaní ÚPD postupovať podľa Metodických usmernení Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Orgán územného plánovania (Mesto Krásno nad Kysucou) zabezpečuje obstarávanie predmetnej územnoplánovacej
dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa §2a stavebného zákona, ktorou sú Ing. arch. Ján
Burian, preukaz odbornej spôsobilosti má reg. č.402 a Ing. Katarína Náhliková, spôsobilosti má reg. č.377.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, nepožaduje posudzovať
strategický dokument „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu mesta Krásno nad Kysucou“ v zmysle zákona
č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyjadrenie: OÚ Čadca berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok.
Požiadavky sa týkajú dodržiavania platných právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ povinný rešpektovať a
dodržiavať. Uvedené požiadavky budú akceptované v ďalšom povoľovacom procese.
Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona.

V procese zisťovacieho konania doručili po zákonom stanovej lehote stanoviská tieto subjekty:
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, listom č. ORHZ-CA1-2021/000600-004, zo dňa
19.11. 2021 (elektronické podanie):
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní zámeru
„Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Krásno nad Kysucou “ – zaslanie zámeru navrhovanej činnosti z
hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Vyjadrenie: OÚ Čadca berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok. Dotknutý
orgán sa k potrebe posudzovania strategického dokumentu podľa zákona nevyjadril, príslušný orgán má tak za to,
že nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa tohto zákona.
10. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, listom č. OU-CA-
OSZP-2021/013412-003, zo dňa 24.11. 2021, (elektronické podanie):
Predložený strategický dokument „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu mesta Krásno nad Kysucou“ rieši 10
plôch v katastrálnom území mesta Krásno nad Kysucou, v zastavanom aj mimo zastavaného územia mesta.
V riešenom území platí prvý a aj druhý stupeň ochrany prírody v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
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Podľa platného RÚSES okresu Čadca (2013) sa v k.ú. Krásno nad Kysucou nachádzajú:
- genofondové lokality : zoologické - 32z Breziny, 62z Rakovka-záver potoka, 63z Vlčkov I, 64z Jelšiny pri stanici,
- botanické – 66f Sútok Kysuce s Bystricou, 67f Vlčov I, 68f Vlčov II, 69f Mokrade pri cintoríne, 70f Jozefíkov,
71f Breziny II, 72f Slatina v Kalinove;
- nadregionálny biokoridor NRBk II., regionálne biokoridory- RBk II, RBk VI, regionálne biocentrá RBc5, RBc9
a RBc14.
V záujmovom území sa nachádza aj územie európskeho významu SKUEV 0833 Sútok Kysuce s Bystricou a vodné
toky s brehovými porastmi.
Z hľadiska záujmov ochrany prírody nie je potrebné, aby predložený strategický dokument „Zmeny a Doplnky č.3
Územného plánu mesta Krásno nad Kysucou“ bol ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, avšak v ďalšej
etape spracovávania podkladov k schváleniu predmetnej ÚPD dodržať nasledovné podmienky:
1. Rešpektovať prvky platného RÚSES-u okresu Čadca (2013) a ich funkčný význam.
2. Zachovať prirodzený charakter vodných tokov, chrániť jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu
doplniť autochtónnymi druhmi.
3. Podrobnejšie spracovanie navrhovaných lokalít bude spracované v stanovisku ŠOP SR SCHKO Kysuce k
schváleniu ÚPD Zmeny a Doplnky č. 3 ÚPN mesta Krásno nad Kysucou pre OÚ Žilina, OSZP, resp. pre Mesto
Krásno nad Kysucou.
Toto stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní, nenahrádza súhlas, výnimku a záväzné stanovisko orgánu
ochrany prírody a krajiny vydávané podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.
Vyjadrenie: Akceptuje sa..
Odôvodnenie: Požiadavky boli vyhodnotené ako relevantné, opodstatnené a odôvodnené. Príslušný orgán stanovisko
akceptoval a pripomienky a podmienky zapracoval do tohto rozhodnutia. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom
stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona.
11. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, listom č. OU-ZA-
OOP6-2021/045105-2/KOZ, zo dňa 25.11. 2021, (elektronické podanie):
Pri realizácii stavebných zámerov, situovaných na poľnohospodárskej pôde, je potrebné riadiť sa zásadami ochrany
poľnohospodárskej pôdy, ustanovenými v § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie: OÚ Čadca berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok.
Požiadavka sa týka dodržiavania platných právnych predpisov, ktoré je obstarávateľ povinný rešpektovať a
dodržiavať. Uvedená požiadavka bude akceptované v ďalšom povoľovacom procese.
Dotknutý orgán sa k potrebe posudzovania strategického dokumentu podľa zákona nevyjadril, príslušný orgán má
tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa tohto zákona..
12. Krajský pamiatkový úrad Žilina, listom č. PUZA-2021/22190-2/95709/LEH, zo dňa 8.12. 2021, (elektronické
podanie):
Krajský pamiatkový úrad Žilina predložené Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3
Územného plánu Mesta Krásno nad Kysucou“ posúdil a uvádza, že v oblasti záujmov chránených pamiatkovým
zákonom je z hľadiska priamych a nepriamych vplyvov na životné prostredie dotknutá oblasť ochrany pamiatkového
fondu a kultúrneho dedičstva.
Krajský pamiatkový úrad Žilina konštatuje, že v časti II. Základné údaje o strategickom dokumente v bode 3.
Hlavné ciele sú uvádzané ciele vytvoriť predpoklady pre zachovanie kultúrnych hodnôt – zabezpečiť ochranu
kultúrneho dedičstva. Na ochranu pamiatkového fondu sa vzťahuje zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje podmienky ochrany národných kultúrnych pamiatok,
pamiatkových území, archeologických nálezov a archeologických nálezísk v súlade s vedeckými poznatkami a
na základe medzinárodných zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, ktorými je Slovenská
republika viazaná.
Jednotlivé časti Oznámenia požadujeme doplniť o nasledovné údaje a záväzné usmernenia pre oblasť ochrany
pamiatkového fondu:
V textovej časti citovať platnú legislatívu na úseku ochrany pamiatkového fondu – citovanie zákona č. 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej pamiatkový zákon) a Deklaráciu
Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva č. 1292 zo dňa 28.02.2001.
Riešené územie nie je pamiatkovým územím. Nenachádzajú sa v ňom národné kultúrne pamiatky, evidované v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Pri realizácii plánovaných
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stavebných alebo hospodárskych činnosti na riešených územiach v rámci návrhu „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného
plánu mesta Krásno nad Kysucou“ je podľa § 30 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej len „pamiatkový zákon“) potrebné osloviť Krajský pamiatkový úrad
Žilina, ktorého záväzné stanovisko bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
Podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom
zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a nálezísk.
V prípade realizácie stavby – stavieb v lokalite č. 6 - Pri Kostole, ktorá leží v historickom centre mesta,
Krajský pamiatkový úrad Žilina po doručení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vydá rozhodnutie o
nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, spôsobe a rozsahu jeho vykonania podľa § 39
ods. 1 v spojitosti s § 35 ods. 7 a § 36 ods. 3 pamiatkového zákona.
Krajský pamiatkový úrad Žilina vydáva záväzné stanoviská z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom
a sú záväznými stanoviskami podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov.
Vzhľadom na ochranu prípadných archeologických nálezov, nájdených mimo povoleného pamiatkového výskumu
sa uplatňuje postup podľa § 40 ods. 2 – 3 pamiatkového zákona v spojitosti s § 127, ods. 1) a 2) zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Podľa § 40 ods. 2 pamiatkového
zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná
za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Žilina. Nález sa musí ponechať bez
zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do
obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu
nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne
stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona archeologický
nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami
archeologického výskumu a podľa § 40 ods. 4 nález, ktorým je strelivo alebo munícia pochádzajúca spred roku 1946,
môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru, ktorý je povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť
do 30 dní od vyzdvihnutia nálezu oznámenie; oznámenie obsahuje základné údaje o mieste nálezu, type nálezu
a fotodokumentáciu nálezu. V zmysle § 44a pamiatkového zákona záväzné stanoviská vydané podľa § 30 ods. 4
pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa ich vydania strácajú platnosť, ak nedošlo k ich použitiu na
účel, pre ktorý sú určené.
Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.
Na základe uvedených skutočností z pohľadu záujmov chránených pamiatkovým zákonom nepožadujeme, aby
predložené oznámenie o strategickom dokumente bolo posudzované v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Predložené pripomienky boli vyhodnotené ako relevantné, opodstatnené a odôvodnené. Príslušný
orgán stanovisko akceptoval a pripomienky a podmienky zapracoval do tohto rozhodnutia. Dotknutý orgán
nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona.
13. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, úsek ochrany prírody a krajiny, listom č. OU-ZA-OSZP1-2021/044850-005/Kub, zo dňa
13.12. 2021, (písomné podanie):
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny na predmetnom území v zmysle zákona platí 2. a 1. stupeň územnej
ochrany a spadá do kompetencie Správy CHKO Kysuce. Podľa RÚSES okresu Čadca (2013) boli v rámci katastra
vyčlenené tieto biocentrá a biokoridory: Nadregionálny biokoridor NRBk II, regionálny biokoridor RBkII a RBkVI,
regionálne biocentrá RBc5, RBc9 a RBc14. Na území sú tiež zaznamenané genofondové lokality, konkrétne:
zoologické: 32z Breziny, 62 z Rakovka – záver potoka, 63z Vlčkov I, 64z Jelšiny pri stanici; botanické: 66f Sútok
Kysuce s Bystricou, 67f Vlčov I, 68f Vlčov II, 69f Mokrade pri cintoríne, 70f Jozefíkov, 71f Breziny II, 72f Slatina
v Kalinove. V katastri obce sa nachádza územie európskeho významu SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou a tiež
tam bol Správou CHKO Kysuce zmapovaný biokoridor NRBk_JII a RBk_KB_R I.

Okresný úrad Žilina nahliadol do návrhu ÚPN-M Krásno nad Kysucou a v súlade s odborným stanoviskom ŠOP SR,
Správy CHKO Kysuce č. CHKOKY/496-005/2021/DP zo dňa 19.11.2021, z hľadiska dotknutých záujmov ochrany
prírody a krajiny požaduje, aby boli pri vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie dodržané, resp. zapracované
nasledovné podmienky a pripomienky:
1. Doplniť do záväznej časti do regulatívov pre lokality 1 a 10 „výstavbu umiestniť minimálne 10 m od brehových
porastov“.
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2. Do regulatívov textovej časti a do grafickej časti doplniť migračné koridory a územie európskeho významu
SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou (obrázok č.3).
3. Na lokalite č. 3 Cvrkel navrhovať výstavbu podľa obrázku č. 1. Severná časť, ktorá je v návrhu zakreslená na
výstavbu nenavrhovať z dôvodu výskytu biotopu európskeho významu Lk1 Nižinné a podhorské lúky a biokoridoru.
4. Na lokalite č. 5 Lazy navrhovať výstavba podľa obrázku č. 2. Východná časť, ktorá je v návrhu zakreslená na
výstavbu nenavrhovať z dôvodu výskytu biotopu národného významu Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky.
Výstavbu v južnej časti, konkrétne na parcele č. C-KN č. 1290/1 v jej južnej časti (obrázok 2), Okresný úrad
Žilina neodporúča z dôvodu zachovania existujúceho borovicového porastu a biotopu európskeho významu Kr1
Vresoviská.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Predložené pripomienky boli vyhodnotené ako relevantné, opodstatnené a odôvodnené. Príslušný
orgán stanovisko akceptoval a pripomienky a podmienky zapracoval do tohto rozhodnutia.
K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa nevyjadril, príslušný orgán
má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa tohto zákona o posudzovaní vplyvov.
Mapové podklady tvoria prílohu č. 1 tohto rozhodnutia.

Svoje pripomienky neuplatnili v zákonom stanovenej lehote ani do dňa vydania rozhodnutia subjekty:
Ministerstvo obrany SR – správa majetku, Žilinský samosprávny kraj, Okresný úrad Čadca – odbor krízového
riadenia, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, pozemkový a lesný odbor, odbor starostlivosti o životné
prostredie – úsek ochrany ovzdušia, obec Dunajov, obce Klubina, obec Oščadnica, mesto Čadca, mesto Krásno nad
Kysucou.

Podľa § 6a ods. 5 zákona dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť
sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu,
vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2 zákona, účasti na konzultáciách
a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.
V zákonom stanovenej lehote ani do dňa vydania rozhodnutia verejnosť neprejavila účasť na zisťovacom konaní
tohto strategického dokumentu.

Na posudzovanie vplyvov strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia, sa vzťahuje postup
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. OÚ Čadca postupoval pri rozhodovaní o posudzovaní „Zmeny a Doplnky
č. 3 Územného plánu Mesta Krásno nad Kysucou“ podľa ustanovenia § 7 ods. 4 tohto zákona, prihliadal pritom na
kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona, na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie
a na stanoviská doručené od dotknutých orgánov.
Pri rozhodovaní, či sa strategický dokument bude alebo nebude posudzovať z dôvodov uvedených v stanovisku
zainteresovanej verejnosti, prihliadal príslušný orgán na stanoviská doručené od dotknutých orgánov.
Dotknuté orgány vyjadrili kladný postoj k 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, ale uplatnili vo svojich stanoviskách podmienky a požiadavky majúce oporu v príslušných
zákonoch a príslušný orgán ich zahrnul medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní a schválení
návrhu strategického dokumentu.

Záver

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, vo svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods.
4 zákona, prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe 3 zákona, pričom zvážil súhrn všetkých
uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení o strategickom „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného
plánu Mesta Krásno nad Kysucou“, s prihliadnutím na povahu a rozsah 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,
ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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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Požiadavky, ktoré vyplynuli vo vzťahu k navrhovanému strategickému dokumentu sú uvedené priamo v
stanoviskách dotknutých orgánov a je potrebné ich rešpektovať v ďalšom schvaľovacom a povoľovacom procese.

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.

Upozornenie:
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych činností podliehajúcich
posudzovania podľa uvedeného zákona.

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

Poučenie
P O U Č E N I E

Na zisťovacie konanie strategického dokumentu sa podľa § 64 písm. a) zákona nevzťahuje všeobecný predpis o
správnom konaní, preto nie je možné uplatniť odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku a zároveň zákon v
jednotlivých prípadoch možnosť podať odvolanie neumožňuje. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa
zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Rozdeľovník interný (elektronicky):
1. Okresný úrad Čadca:
- odbor starostlivosti o životné prostredie,
- odbor krízového riadenia,
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
- pozemkový a lesný odbor.
2. Okresný úrad Žilina:
- odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát,
- odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania,
- odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody kraja.
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a zahraného zboru Čadca

Prílohy

Ing. Viera Jurošková
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10156

Doručuje sa
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody , 811 06  Bratislava-Staré Mesto,
Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava,
Slovenská republika
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Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, detašované pracovisko Banská Bystrica, Kutuzovova 8,
832 47  Bratislava, Slovenská republika
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01  Čadca, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie , 010 01  Žilina, Slovenská republika
Mesto Čadca (OVM), Námestie slobody 30, 022 01  Čadca, Slovenská republika
Obec Oščadnica (OVM), Námestie M. Bernáta 745, 023 01  Oščadnica, Slovenská republika
Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 223, 023 03  Zborov nad Bystricou, Slovenská republika
Obec Klubina, Klubina 67, 023 04  Klubina, Slovenská republika
Obec Dunajov (OVM), Dunajov 222, 023 02  Dunajov, Slovenská republika



Príloha č. 1 
 
 

 
Obrázok č.1 

 
 
 
 



 
Obrázok č. 2 

 

 
Obrázok č. 3 

 






