
OKRESNÝ ÚRAD ČADCA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Palárikova 91, 022 01  Čadca____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-CA-OSZP-2022/013924-033

Čadca
14. 12. 2022

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 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie, na základe oznámenia o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+ (PHSR MBD 2022+), ktoré predložil obstarávateľ MIKROREGIÓN
BYSTRICKÁ DOLINA, 023 04 Stará
Bystrica 537, IČO: 37905805 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+ (PHSR MBD 2022+)
s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona 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 za rešpektovania
pripomienok, ktoré vyplynuli zo stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej
geologickej správy, Bratislava, list č. 4066/2022-5.3 a 63517/2022, zo dňa 2.11. 2022 (bod č. 8 uvedený v odôvodnení
tohto rozhodnutia), stanoviska Okresného úradu Žilina, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja, list č. OU-ZA-OSZP1-2022/050967-004/Kub, zo dňa 8.12. 2022 (bod č. 11 uvedený v odôvodnení
tohto rozhodnutia) a taktiež bodu 3 a 4 stanoviska Železníc Slovenskej republiky, Bratislava list č. 36508/2022/
O210-1, zo dňa 21.10. 2022 (bod č. 12 uvedený v odôvodnení tohto rozhodnutia).
Uvedené stanoviská tvoria prílohu č. 1 až 6 tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA, 023 04 Stará Bystrica 537, IČO: 37905805 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 12.10. 2022 oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+ (PHSR MBD 2022+)“.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická
Dolina 2022+ (PHSR MBD 2022+)“ je vypracované podľa § 5 ods.5 a prílohy č. 2 zákona.
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Hlavné ciele strategického dokumentu:

PHSR Mikroregiónu Bystrická dolina na roky 2022 + stanovuje vízie a strategické ciele, navrhuje konkrétne aktivity
pre ich dosiahnutie, uvádza merateľné ukazovatele a určuje opatrenia v oblasti: vzdelávania, kultúry, športu, voľného
času a mládeže, sociálnych služieb a zdravotníctva, bývania a služieb občanom, bezpečnosti a poriadku, marketingu,
cestovného ruchu a ekonomického rozvoja, dopravy a technickej infraštruktúry, životného prostredia a samosprávy.

Požiadavky na vstupy:

Vstupmi strategického dokumentu sú príslušné právne predpisy v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany
životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a zhodnotenie všetkých dostupných relevantných údajov o
danom území a to z materiálov použitých pri vypracovaní strategického dokumentu.
Vstupy pre PHRSR predstavujú aj finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na realizáciu
programu bude potrené zabezpečiť aj spolufinancovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu a rozpočtu samotnej obce.
Pri procese spracovania strategického dokumentu boli premietnuté a zohľadnené predstavy, potreby a požiadavky
jednotlivých zainteresovaných skupín ako sú obyvatelia, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v rámci
pôsobnosti obce, mimovládne organizácie, záujmové skupiny obyvateľov, podnikateľské subjekty, obce a jej
jednotlivé orgány: poslanci OZ, starostovia, primátor, komisie.

Údaje o výstupoch:
Výstupom implementácie PHSR MBD 2022+ bude súbor aktivít, zameraných na posilnenie a skvalitnenie
ekonomických, sociálnych a environmentálnych podmienok obcí a mesta Mikroregiónu Bystrická dolina
vyplývajúcich z realizácie jednotlivých opatrení. Tieto aktivity prispejú nielen ku skvalitneniu infraštruktúry,
posilneniu ekonomickej bázy, zvýšenia konkurencieschopnosti, ale aj k efektívnemu a racionálnemu využívaniu
prírodných zdrojov, k ochrane a tvorbe životného prostredia, a tiež k zmierňovaniu mikroklimatických zmien.
Výstupy a výsledky implementácie PHRSR budú hodnotené v rámci sledovania hodnôt merateľných ukazovateľov.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Indikatívne aktivity zamerané na zlepšenie kvality života v obci s dôrazom na životné prostredie:
- Zriadenie centrálneho dvora separovaného zberu pre mikroregión.
- Zriadenie centrálnych zberných dvorov a centrálnych kompostovísk na území mikroregiónu v rámci združenia
obcí a mesta Mikroregiónu Bystrická dolina, prípadne zriadenie kompostovísk na území jednotlivých samospráv
mikroregiónu, spracovanie projektovej dokumentácie a výber vhodnej lokality na výstavbu kompostoviska.
- Výstavba zariadení na opätovné použitie odpadov, vrátane zariadení na recykláciu a opätovné použitie stavebných
a iných odpadov.
- Odhaľovanie, preverovanie a mapovanie environmentálnych záťaží a nelegálnych čiernych skládok v rámci územia
Mikroregiónu Bystrická dolina.
- Sanácia environmentálnych záťaží a nelegálnych čiernych skládok v rámci územia Mikroregiónu Bystrická dolina.
- Podpora výstavby malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri zohľadnení miestnych
podmienok v rámci mikroregiónu.
- Inštalácia malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie - fotovoltické panely (výroba elektriny),
veterné turbíny (výroba elektriny), slnečné kolektory (výroba tepla), kotly na biomasu (výroba tepla) a tepelné
čerpadlá (výroba tepla).
- Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obciach a meste mikroregiónu Bystrická Dolina a adaptácia
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.
- Dobudovanie sústavy NATURA 2000 a zabezpečenie dostatočnej starostlivosti o chránené územia v rámci
Mikroregiónu Bystrická dolina, ako aj ochrana a starostlivosť chránených druhov rastlín a živočíchov na danom
území mikroregiónu.
- Úprava plôch verejnej zelene na území mikroregiónu, výsadba okrasných stromov a krovín s doplnením o
vodozádržné prvky (vodné záhrady, malé vodné plochy, zelené steny, zelené strechy a pod.).
- Doplnenie upravených plôch verejnej zelene lavičkami a preliezkami pre deti, osadenie malých zberných nádob
na separované komodity.
- Vybudovanie peších a oddychových zón v intraviláne mikroregiónu podľa jeho priestorových možností.
- Systémové opatrenia na odstraňovanie zabránenie šíreniu inváznych rastlín.
- Revitalizácia potokov a rybníkov, podpora budovania vodozádržných opatrení.
- Realizácia preventívnych opatrení na zníženie rizika povodní, požiarov a iných rizík.
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Vplyv na zdravotný stav obyvateľov.
Ide o plánovací dokument, ktorý nemá priamy vplyv na zdravie obyvateľov obce. Účelom je navrhnúť plnohodnotnú
časť obce s vytvorením plôch pre rozvoj bývania a rekreácie. Tento zámer pozitívne zmení kvalitu prepravných
vzťahov, čo bude mať pozitívny, odľahčujúci efekt na jestvujúcej komunikačnej sieti a podporí tak udržateľnosť
rozvoja v subtílnych priestorových podmienkach sídla.
Vplyv na chránené územia
Predkladaný dokument predpokladá rozšírenie sústavy chránených území a dobudovanie sústavy NATURA v
koordinácií SR.
Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu
Uplatnenie dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia.
Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Vzhľadom na polohu v území, charakter a rozsah návrhu tento nevyvolá žiadne vplyvy na životné prostredie
presahujúce štátne hranice.

Oznámenie o strategickom dokumente vypracoval PaedDr. Juraj Hlavatý, predseda združenia dňa 11.10. 2022.
Strategický dokument svojim predmetom, uvedeným v § 4 ods. 2 písm. b) zákona – strategický dokument, uvedený v
odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni, 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-2022/013924-005, zo dňa 18.10. 2022 podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom,
schvaľujúcemu orgánu a dotknutým obciam. Dotknuté obce boli povinné informovať verejnosť spôsobom v mieste
obvyklým. Zároveň OÚ Čadca, OSZP zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-mikroregionu-
bystrickadolina

Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia zároveň oznámil miesto a čas konania konzultácií podľa § 63 zákona.
Zároveň oznámil podľa § 6 ods. 1 citovaného zákona obstarávateľovi adresu, na ktorú je možno predkladať
stanoviská verejnosti a vyzval ho na bezodkladné zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente formou
informácie o oznámení, povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnym rozhlasom, alebo iným v
mieste obvyklým spôsobom, spolu s informáciou, kde do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť,
robiť z neho výpisy a odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie.

V súlade s § 6 ods. 6 zákona doručili na OÚ Čadca, OSZP svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú
uvedené v skrátených textoch):

1. Okresný úrad Žilina, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, listom č. OU-
ZA-OSZP2-2022/049893-002, zo dňa 20.10. 2022 (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, súhlasí s vypracovaním strategického
dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+“ a strategický
dokument nepožaduje posudzovať ďalej v zmysle zákona.
Vyjadrenie: OÚ Čadca, OSZP 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.
2. Okresný úrad Žilina, pozemkový referát, listom č. OU-ZA-OOP6-2022/049918-2/KOZ, zo dňa 19.10. 2022,
(elektronické podanie):
Pri návrhu budúcich investičných 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.
Z hľadiska záujmov chránených predpismi o lesoch a lesnom hospodárstve je dotknutým orgánom podľa § 3 písm.
p) zákona o posudzovaní vplyvov Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor.
Vyjadrenie: OÚ Čadca, OSZP berie stanovisko na vedomie.
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Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok. K potrebe
posudzovania strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa nevyjadril, príslušný orgán má tak
za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie dokumentu podľa tohto zákona o posudzovaní vplyvov.
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, listom (elektronické podanie) č.j.:
RH-2022/1877-9484 zo dňa 21.10. 2022:
K navrhovanému obsahu, členeniu kapitol strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+“ vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
súhlasné stanovisko.
Vyjadrenie: OÚ Čadca, OSZP berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok. K potrebe
posudzovania strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa nevyjadril, príslušný orgán má tak
za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie dokumentu podľa tohto zákona o posudzovaní vplyvov.
4. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, listom č. OU-CA-
OSZP-2022/015063-002, zo dňa 25.10. 2022, (elektronické podanie):
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, ako dotknutý orgán
z hľadiska ochrany vôd a vodných pomerov nemá k preloženému oznámeniu o strategickom dokumente zásadné
pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.
Konkrétne zámery, projekty a činnosti vyplývajúce zo strategického dokumentu je potrebné predložiť pred ich
realizáciou na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.
Vyjadrenie: OÚ Čadca, OSZP 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. Dopravný úrad Bratislava, listom č. 22419/2022/ROP-2, zo dňa 24.10. 2022 (elektronické podanie):
Dopravný úrad Vám oznamuje, že k strategickému dokumentu, ktorého predmetom je spoločný program rozvoja
obcí Dunajov, Klubina, Lutiše, Nová Bystrica (k. ú. Nová Bystrica, Riečnica, Harvelka), Radôstka, Stará Bystrica,
Zborov nad Bystricou a mesta Krásno nad Kysucou, nemá žiadne pripomienky. Z pohľadu Dopravného úradu
neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by
mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie: OÚ Čadca, OSZP 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.
6. Krajský pamiatkový úrad Žilina, listom č. PUZA-2022/21477-2/90135/LEH, zo dňa 26.10. 2022, (elektronické
podanie):
Krajský pamiatkový úrad Žilina predložené Oznámenie o predložení strategického dokumentu „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+ (PHSR MBD 2022+)“ 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. K predloženému Oznámeniu
Krajský pamiatkový úrad Žilina nemá požiadavky.
Vyjadrenie: OÚ Čadca, OSZP berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok. K potrebe
posudzovania strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa nevyjadril, príslušný orgán má tak
za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie dokumentu podľa tohto zákona o posudzovaní vplyvov.
7. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, listom č. OU-CA-
OSZP-2021/007228, (elektronické podanie):
Vzhľadom na to, že navrhované zmeny sa rešpektujú legislatívu odpadového hospodárstva a jednotlivé opatrenia
budú v súlade so zákonom o odpadoch, nemáme z hľadiska odpadového hospodárstva k uvedenému dokumentu
žiadne pripomienky a z hľadiska odpadového hospodárstva nie je potrebné, aby bol ďalej posudzovaný v zmysle
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Konkrétne zámery, projekty a činnosti
vyplývajúce zo strategického dokumentu je potrebné doložiť pred ich realizáciou na vyjadrenie orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva.
Vyjadrenie: OÚ Čadca, OSZP 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.
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8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy, Bratislava, listom č.
4066/2022-5.3 a 63517/2022, zo dňa 2.11. 2022, (elektronické podanie):
1. V katastrálnom území MR Bystrická Dolina (ďalej len „predmetné územie“) je evidovaná upravená skládka tak,
ako je zobrazená na priloženej mape.
Ministerstvo odporúča uvedenú skládku 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 (010) / Stará Bystrica – U Kanderi
Názov lokality: U Kanderi
Druh činnosti: skládka priemyselného a komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
II.
Názov EZ: CA (005) / Krásno nad Kysucou – Blažkovci
Názov lokality: Blažkovci
Druh činnosti: skládka priemyselného a komunálneho 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 so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
IV.
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
V.
Názov EZ: NO (003) / Oravská Lesná – skládka TKO Vaňovské Bory
Názov lokality: skládka TKO Vaňovské Bory
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
VI.
Názov EZ: CA (008) / Oščadnica - FRACHO
Názov lokality: FRACHO
Druh činnosti: skladovanie a distribúcia chemikálií
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
VII.
Názov EZ: CA (003) / Čadca - SAD
Názov lokality: SAD
Druh činnosti: garáže a parkoviská autobusovej a nákladnej dopravy
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
VIII.
Názov EZ: CA (004) / Čadca – ŽSR – depo
Názov lokality: Rušňové depo, Cargo a. s.
Druh činnosti: železničné depo a stanica
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
IX.
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Názov EZ: CA (1959) / Čadca – AVC – supermarket
Názov lokality: AVC – supermarket
Druh činnosti: strojárska výroba
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65)
X.
Názov EZ: CA (003) / Stará Bystrica – ČS PHM Stará Bystrica
Názov lokality: ČS PHM Stará Bystrica
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
XI.
Názov EZ: CA (001) / Čadca – AVC Čadca
Názov lokality: AVC Čadca
Druh činnosti: strojárska výroba
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
XII.
Názov EZ: CA (002) / Čadca – ČS PHM Čadca - Horelica
Názov lokality: ČS PHM Čadca - Horelica
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
Pravdepodobná a potvrdená 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 riešenom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívneho zosuvu, potenciálneho zosuvu a
stabilizovaného zosuvu. 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://apl.geology.sk/atlassd/ a http://apl.geology.sk/
geofond/zosuvy/ 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.
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) prítomnosť potvrdených environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia (hodnota K ≥ 65 podľa
klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť
a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.
c) 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.
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Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Podmienky boli vyhodnotené ako relevantné, opodstatnené a odôvodnené. Správny orgán uvedené
podmienky zohľadnil premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia. K potrebe posudzovania strategického
dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa dotknutý orgán nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že
nepožaduje ďalšie posudzovanie dokumentu podľa tohto zákona o posudzovaní vplyvov.
9.Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, listom č. ORHZ-CA1-2022/000870-002, zo dňa
3.11. 2022 (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 v znení neskorších
predpisov po preštudovaní oznámenia: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina
2022+ z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Vyjadrenie: OÚ Čadca, OSZP berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok. K potrebe
posudzovania strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa nevyjadril, príslušný orgán má tak
za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie dokumentu podľa tohto zákona o posudzovaní vplyvov.

V procese zisťovacieho konania doručil po zákonom stanovej lehote písomné stanovisko tento subjekt:
10. Obvodný banský úradu v Prievidzi, listom č. 39-43/2022, zo dňa 4.11. 2022 (písomné podanie):
OBÚ v Prievidzi nemá pripomienky k strategickému dokumentu.
Vyjadrenie: OÚ Čadca, OSZP berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok. K potrebe
posudzovania strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa nevyjadril, príslušný orgán má tak
za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie dokumentu podľa tohto zákona o posudzovaní vplyvov.
11. Okresný úrad Žilina, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, listom č. OU-
ZA-OSZP1-2022/050967-004/Kub, zo dňa 8.12. 2022, (elektronické podanie):
Okresný úrad Žilina, na základe zaslaných podkladov – Oznámenie o strategickom dokumente „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+ (PHSR MBD 2022+)“ má zato, že
predmetná navrhovaná činnosť nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona EIA pri dodržania návrhu riešenia,
ktoré je uvedené odbornom stanovisku Správy CHKO Kysuce č. CHKOKY/480-001/2022/DP zo dňa 23.11.2022
(viď. príloha).
Znenie prílohy:
Správa CHKO Kysuce súhlasí s navrhovanou verziou „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu
Bystrická Dolina 2022+ (PHSR MBD 2022+)“ a zároveň doporučuje v konečnej verzii detailnejšie rozpracovať
tieto záujmy ochrany prírody:
- Podpora výsadby plošnej a líniovej zelene (budovanie, obnova a rozširovanie parkov, lesoparkov, alejí, remízok
solitérov a pod.)
- Dôraz na zachovanie existujúcej zelene, predovšetkým zelených zón v mestách a líniových porastov ako sú brehové
porasty, porasty pozdĺž ciest, polí a pod.
- Podpora tradičného obhospodarovania mokraďových biotopov pre zachovanie diverzity.
- Podpora tradičného obhospodarovania mezofilných lúk, v mozaike s krovinovými lemami a remízkami, ako
biotopov s výraznou prírodovednou, estetickou a i kultúrno-historickou hodnotou tradičnej krajiny vidieka s cieľom
zachovania diverzity.
- Semináre pre starostov a verejnosť na problematiku zmeny klímy, významu vody v krajine s cieľom špecifikovať
možné územia, v ktorých sa môžu opatrenia realizovať.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Podmienky boli vyhodnotené ako relevantné, opodstatnené a odôvodnené. Správny orgán uvedené
podmienky zohľadnil premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom
stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona.

Svoje pripomienky neuplatnili v zákonom stanovenej lehote ani do dňa vydania rozhodnutia subjekty: Ministerstvo
obrany SR, Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky, Bratislava, Okresný úrad Žilina - odbor výstavby a bytovej politiky, Žilinský
samosprávny kraj, Okresný úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredia (úsek ochrany ovzdušia a štátnej
správy ochrany prírody a krajiny),- odbor krízového riadenia, - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.
Stanovisko taktiež nedoručila ani jedna z dotknutých obcí.
Tieto sa podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov považujú za súhlasné stanoviská.
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Zaslané stanoviská verejnosti a dotknutej verejnosti podľa § 24 zákon o posudzovaní vplyvov:
12. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava listom č. 36508/2022/O210-1, zo dňa 21.10. 2022, (elektronické
podanie):
V rámci predmetného dokumentu žiadame zosúladiť a vziať do úvahy:
1. Zachovanie ochranného pásma dráhy (ďalej len „OPD“ ) 60 m od osi krajnej koľaje v zmysle zákona č. 513/2009
Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade návrhu/podpory výsadby ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, tiež rešpektovať
zákon o dráhach č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je podľa § 4 v obvode dráhy
zakázané vysádzať stromy a kry a podľa § 6 Vlastníci a užívatelia nehnuteľností a správcovia vodných tokov a
odkrytých podzemných vôd v OPD sú povinní udržiavať pozemky a stromy a kry na nich, skládky, stavby, mostné
piliere a iné konštrukcie a vzdušné vedenia v takom stave a užívať ich takým spôsobom, aby neohrozili prevádzku
dráhy a jej súčastí, ani neobmedzili bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe. Vysádzať a pestovať stromy a kry
s výškou presahujúcou tri metre možno v OPD len vtedy, ak je zabezpečené, že pri páde nemôžu poškodiť súčasti
dráhy.
3. Zabezpečenie prejazdnosti (obslužnosti) jednotlivých železničných tratí alebo núdzovej prevádzky tratí s využitím
obchádzkových tratí hlavne (pre účely MO SR):
- Trať č. 106 Svrčinovec, Čadca, Žilina (PT-33),
- Trať č. 114 Čadca, Skalité (PT-40).
4. Existujúce strategické a rozvojové zámery na železničnej infraštruktúre:
a) „Štúdia realizovateľnosti - ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou
(mimo), železničná trať“ (Reming Consult, a.s.; 2019).
b) „Modernizácia trate Čadca – Skalité – št. hr. SK/PL“, v rámci ktorej by malo dôjsť k zvýšeniu traťovej rýchlosti,
zvýšeniu bezpečnosti dopravy, a to zavedením systému ERTMS prípadnému zdvojkoľajneniu. Rozvojové zámery
na tejto trati však budú riešené v spolupráci s poľským manažérom železničnej infraštruktúry, ktorý v súčasnosti
spracúva štúdiu realizovateľnosti pre pohraničný úsek vrátane stanice Zwardoň. Aktuálnym strategickým zámerom
je príprava štúdie uskutočniteľnosti s následným spustením procesu EIA nevyhnutného pre projektovú prípravu
stavby a realizáciu stavby.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil podmienky č. 1 a 2 ako pripomienky týkajúce sa dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ povinný rešpektovať. Na základe uvedeného tieto pripomienky
nie je potrebné zapracovať do podmienok tohto rozhodnutia. Podmienka č. 3 a 4 bola vyhodnotená ako relevantná,
opodstatnená a odôvodnená. Správny orgán uvedené podmienky zohľadnil premietnutím do výrokovej časti tohto
rozhodnutia. K potrebe posudzovania strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa Železnice
Slovenskej republiky, Bratislava nevyjadrili, príslušný orgán má tak za to, že sa nepožaduje ďalšie posudzovanie
dokumentu podľa tohto zákona o posudzovaní vplyvov.

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.

Záver

Na posudzovanie vplyvov strategického dokumentu, ktorým je strategický dokument pripravovaný pre mikroregión
združujúci obce, 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. Okresný úrad Čadca, odbor
starostlivosti o životné prostredie postupoval pri rozhodovaní o posudzovaní dokumentu „Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+ (PHSR MBD 2022+)“ podľa ustanovenia § 7 ods. 4
tohto zákona, prihliadal pritom na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona a teda zároveň na
kritériá pre zisťovacie konanie podľa prílohy II Smernice 2001/42/ES, na význam očakávaných vplyvov na životné
prostredie a na stanoviská doručené od dotknutých orgánov.
Pri rozhodovaní, či sa strategický dokument bude alebo nebude posudzovať prihliadal príslušný orgán na stanoviská
doručené od dotknutých orgánov a verejnosti.
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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.

Vyhodnotenie kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 zákona (s využitím jednotlivých kritérií definovaných
podľa prílohy II SEA smernice):

1.Relevantnosť strategického dokumentu pre integráciu environmentálnych vrátane zdravotných otázok,
predovšetkým z hľadiska podpory udržateľného rozvoja.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade
s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec, mesto nachádza
a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie. Je to programový dokument, spracovaný
na základe zákona č. 539/ 2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
2. Rozsah, v ktorom strategický materiál vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity, či už z hľadiska jeho
lokalizácie, povahy, veľkosti a prevádzkových podmienok, alebo z hľadiska alokácie zdrojov.
Základným východiskom pre elimináciu environmentálnych rizík v rámci územia mikroregiónu bude kontrola
environmentálnej bezpečnosti a vhodnosti stavieb, zariadení a výrobkov, ako aj znižovanie negatívnych vplyvov
chemických, fyzikálnych a biologických faktorov na zdravie ľudí, hospodárstvo, prírodné a kultúrne dedičstvo
mikroregiónu.
1. STRATEGICKÁ OBLASŤ 1 PODNIKANIE, PRÁCA, MODERNÁ SAMOSPRÁVA A VZDELÁVANIE
1.1 Podporiť hospodársky rozvoj, zavedenie inovácií a spolupracujúce prostredie v mikroregióne
1.2 Zabezpečiť účinné a otvorené moderné samosprávy vytvárajúce priaznivé prostredie v mikroregióne
1.3 Modernizovať vzdelávanie vrátane celoživotného vzdelávania
Špecifický cieľ 1.1 Podporiť hospodársky rozvoj, zavedenie inovácií a spolupracujúce prostredie v mikroregióne
Opatrenia špecifického cieľa 1.1:
1.1.1 Vytváranie vhodných podmienok na vznik, uchovanie, obnovu a rozvíjanie podnikateľských aktivít a služieb
v mikroregióne
1.1.2 Systematická podpora začínajúcich podnikateľských subjektov na území mikroregiónu
1.1.3 Podpora rozvojových aktivít malých a stredných podnikateľov v jednotlivých podnikateľských oblastiach
1.1.4 Vytváranie vhodných podmienok pre vznik a dlhodobé udržanie nových pracovných síl v záujme rozvoja
zamestnanosti
Špecifický cieľ 1.2 Zabezpečiť účinné a otvorené moderné samosprávy vytvárajúce priaznivé prostredie v
mikroregióne
Opatrenia špecifického cieľa 1.2:
1.2.1 Posilnenie a zefektívnenie jednotlivých samospráv na území mikroregiónu
1.2.2 Podpora e-governmentu vo verejnej správe
1.2.3 Podpora spolupráce medzi samosprávami v rámci aj mimo mikroregiónu
Špecifický cieľ 1.3 Modernizovať vzdelávanie vrátane celoživotného vzdelávania
Opatrenia špecifického cieľa 1.3:
1.3.1 Zlepšenie podmienok pre zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách na území mikroregiónu,
1.3.2 Zabezpečenie modernizácie vzdelávania na základných školách na území mikroregiónu
1.3.3 Zabezpečenie podmienok prístupného celoživotného vzdelávania
2. STRATEGICKÁ OBLASŤ 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Špecifické ciele strategickej oblasti 2:
2.1 Skvalitniť obehové hospodárstvo v Mikroregióne Bystrická dolina
2.2 Podporiť zlepšenie kvality ovzdušia a uplatňovať nízkouhlíkové hospodárstvo
2.3 Zlepšiť kvalitu životného prostredia a podporovať prispôsobovanie sa zmenám klímy
Špecifický cieľ 2.1 Skvalitniť obehové hospodárstvo v Mikroregióne Bystrická dolina
Opatrenia špecifického cieľa 2.1:
2.1.1 Zvýšiť % podiel vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (Skvalitnenie systému zberu, separácie a
zneškodňovania / zhodnocovania odpadu)
2.1.2 Zaviesť opatrenia na opätovné použitie odpadov
2.1.3 Vysporiadanie sa s environmentálnymi záťažami
Špecifický cieľ 2.2 Podporiť zlepšenie kvality ovzdušia a uplatňovať nízkouhlíkové hospodárstvo
Opatrenia špecifického cieľa 2.2:
2.2.1 Zintenzívnenie využívania obnoviteľných zdrojov energií v mikroregióne
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2.2.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, bytových domov, školských zariadení ...
2.2.3 Zavádzanie opatrení na zvyšovanie kvality ovzdušia s osobitným dôrazom na tuhé emisie
Špecifický cieľ 2.3 Zlepšiť kvalitu životného prostredia a podporovať prispôsobovanie sa zmenám klímy
Opatrenia špecifického cieľa 2.3:
2.3.1 Realizácia opatrení na zvyšovanie ochrany prírody s dôrazom na územia NATURA 2000 a ostatné chránené
územia
2.3.2 Rozšírenie verejnej zelene, kultivácia životného prostredia obývaných častí mikroregiónu, revitalizácia centier
obcí a vybudovanie oddychových zón
2.3.3 Revitalizácia potokov a rybníkov, podpora budovania vodozádržných opatrení
2.3.4 Realizácia preventívnych opatrení na zníženie rizika povodní, požiarov a iných rizík
3. STRATEGICKÁ OBLASŤ 3 DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA, IKT
Špecifické ciele strategickej oblasti 3:
3.1 Presadzovať dobudovanie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry mikroregiónu
3.2 Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy
3.3 Zlepšiť kvalitu a dostupnosť technickej infraštruktúry v mikroregióne
3.4 Presadzovať dobudovanie a modernizáciu komunikačnej infraštruktúry mikroregiónu
Špecifický cieľ 3.1 Presadzovať dobudovanie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry mikroregiónu
Opatrenia špecifického cieľa 3.1:
3.1.1 Dobudovanie cestného prepojenia Mikroregiónu Bystrická dolina s jeho okolím
3.1.2 Dobudovanie, rekonštrukcia, smerovanie a rozšírenie miestnych komunikácií a chodníkov v Mikroregióne
Bystrická Dolina
3.1.3 Modernizácia hlavných železničných tratí a uzlov, prípadne odstránenie kľúčových úzkych miest na ostatných
tratiach
Špecifický cieľ 3.2 Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy
Opatrenia špecifického cieľa 3.2:
3.2.1 Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok, tvorba vyhradených jazdných pruhov a iných opatrení na
preferenciu verejnej osobnej dopravy
3.2.2 Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu a zavádzanie prvkov na
zvyšovanie bezpečnosti nemotorovej dopravy
3.2.3 Tvorba analytických, koncepčných a strategických dokumentov na zabezpečenie zvýšenia atraktivity verejnej
osobnej a nemotorovej dopravy vrátane jej propagácie v Mikroregióne Bystrická Dolina
Špecifický cieľ 3.3 Zlepšiť kvalitu a dostupnosť technickej infraštruktúry v mikroregióne
Opatrenia špecifického cieľa 3.3:
3.3.1 Skvalitnenie zásobovania miestnych častí mikroregiónu pitnou vodou a systému odvádzania a čistenia
odpadových vôd, dažďových vôd
3.3.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu a ostatnej drobnej
infraštruktúry v mikroregióne
3.3.3 Pokrytie územia mikroregiónu kamerovým systémom
Špecifický cieľ 3.4 Presadzovať dobudovanie a modernizáciu komunikačnej infraštruktúry mikroregiónu
Opatrenia špecifického cieľa 3.4:
3.4.1 Podpora dostupnosti celého územia Mikroregiónu Bystrická Dolina výkonným internetom
3.4.2 Pokrytie verejných budov a priestranstiev dostupným a voľným WIFI
4. STRATEGICKÁ OBLASŤ 4 SOCIÁLNE SLUŽBY, ZDRAVOTNÍCTVO, BÝVANIE A SLUŽBY OBČANOM
Špecifické ciele strategickej oblasti 4:
4.1 Zabezpečiť prispôsobenie sa služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti hlavným výzvam súčasnosti
4.2 Podporovať rozvoj bytovej výstavby v Mikroregióne Bystrická Dolina
Špecifický cieľ 4.1 Zabezpečiť prispôsobenie sa služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti hlavným výzvam
súčasnosti
Opatrenia špecifického cieľa 4.1:
4.1.1 V reflexii na demografický vývoj v mikroregióne prispôsobenie kapacít a foriem sociálnej starostlivosti,
rozvíjanie externej
formy sociálnych služieb dôrazom na vylúčené skupiny obyvateľov
4.1.2 Podpora podmienok pre zabezpečenie dostupnej zdravotnej ambulantnej starostlivosti
4.1.3 Podpora komunitných služieb obyvateľom
2.2.2 Možnosti vzdelávania sa obyvateľov mikroregiónu ohrozených nezamestnanosťou a sociálnou exklúziou
Špecifický cieľ 4.2 Podporovať rozvoj bytovej výstavby v Mikroregióne Bystrická Dolina
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Opatrenia špecifického cieľa 4.2:
4.2.1 Výstavba nájomných bytových domov v Mikroregióne Bystrická Dolina
4.2.2 Aktualizácia strategických a územnoplánovacích dokumentov
5. STRATEGICKÁ OBLASŤ 5 IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ, CESTOVNÝ RUCH, KULTÚRA A ŠPORT
Špecifické ciele strategickej oblasti 5:
5.1 Podporovať identitu a sebestačnosť obyvateľov, rozvíjať spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni
5.2 Rozvíjať cestovný ruch v Mikroregióne Bystrická dolina
5.3 Racionálne a efektívne využívať prírodné a kultúrne dedičstvo
Špecifický cieľ 5.1 Podporovať identitu a sebestačnosť obyvateľov, rozvíjať spoluprácu na národnej a medzinárodnej
úrovni
Opatrenia špecifického cieľa 5.1:
5.1.1 Vytvoriť podmienky pre etablovanie tradičných ľudových zvykov a remeselných zručností do života obcí a
mesta mikroregiónu
5.1.2 Podporovať a vytvárať podmienky pre malých a stredných poľnohospodárov a záhradkárov
5.1.3 Vytvárať siete a partnerstvá pre potreby projektovej spolupráce na miestnej, regionálnej, národnej a
medzinárodnej úrovni
5.1.4 Rozvíjať cezhraničnú, interregionálnu a medzinárodnú spoluprácu regionálnych subjektov
5.1.5 Vytváranie podmienok pre rozvoj občianskeho, duchovného a športového života mikroregiónu (spolky,
združenia, podujatia ...)
Špecifický cieľ 5.2 Rozvíjať cestovný ruch v Mikroregióne Bystrická dolina
Opatrenia špecifického cieľa 5.2:
5.2.1 Zachovanie a vytvorenie atraktivít pre podporu cestovného ruchu
5.2.2 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu na území mikroregiónu
5.2.3 Propagácia mikroregiónu vo vzťahu k cestovnému ruchu
Špecifický cieľ 5.3 Racionálne a efektívne využívať prírodné a kultúrne dedičstvo
Opatrenia špecifického cieľa 5.3:
5.3.1 Zveľaďovať hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo
5.3.2 Zachovávať kvalitu a rozmanitosť prírodného dedičstva
5.3.3 Podporiť renováciu kultúrnych pamiatok a iných historických objektov na danom území
3. Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvňuje iné strategické materiály, vrátane hierarchicky
zostavených strategických materiálov.
Program je komplexným dokumentom, integrujúcim otázky rozvoja fyzických štruktúr so sociálnymi,
ekonomickými a ďalšími aspektmi. Preto bude mať voči ostatným plánovacím dokumentom spracovaným na
miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. Na rozdiel od územného plánu, ktorý rieši otázky fyzického rozvoja územia
(lokalizáciu zástavby a priestorové regulatívy pre stavebný rozvoj, funkčné využitie rozvojových plôch), program
rozvoja sa podrobnejšie zaoberá otázkami sociálneho a ekonomického rozvoja, čím vo vzťahu k územnému plánu
plní komplementárnu funkciu. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrickej Doliny PHSR
MBD 2022+ je v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnom rozvojom pláne a v súlade s metodikou
na vypracovanie príslušného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre obce a mestá na roky 2021
- 2027. Predpokladá sa, že uvedený strategický dokument nebude mať žiadny negatívny vplyv na iné plány či
programy.
4. Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického
materiálu.
Treba očakávať najmä pozitívne priame aj nepriame vplyvy na životné prostredie. Pri realizácii investičných
zámerov, vyplývajúcich z implementácie tohto strategického dokumentu je určité riziko negatívneho zásahu do
životného prostredia, toto však bude eliminované dôsledným posudzovaním zámerov stavieb a činností na životné
prostredie a následnou realizáciou navrhnutých opatrení.
5. Povaha environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie, ako sú pravdepodobnosť, trvanie, frekvencia,
kumulatívny charakter vplyvov, možnosť vrátenia do pôvodného stavu, veľkosť a rozsah (napr. geografická oblasť
alebo počet obyvateľov, ktoré budú pravdepodobne ovplyvnené), hodnota a zraniteľnosť pravdepodobne dotknutého
územia z hľadiska zvláštnych prírodných charakteristík alebo kultúrneho dedičstva, prekročených noriem kvality
životného prostredia alebo hraničných hodnôt, alebo intenzívneho využívania územia.
Mikroregión Bystrická dolina je záujmové združenie, ktoré založili obce, Klubina, Lutiše, Nová Bystrica, Radôstka,
Stará Bystrica, Zborov nad Bystricou, ktoré vzniklo zápisom do registra záujmových združení v roku 2003. Neskôr
sa členmi mikroregiónu stali aj obec Dunajov a mesto Krásno nad Kysucou. V zásade možno konštatovať, že PHSR
MBD 2022+ sa dotkne všetkých obyvateľov a návštevníkov obcí mikroregiónu. Uvedený strategický dokument je
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plánovací dokument, ktorý nemá priamy vplyv na zdravie obyvateľov obce, vytvára predpoklady pre rozvoj územia,
cieľom je získať optimálne urbanistické riešenie územia s doriešením existujúcich územno-technických podmienok
a väzieb pre nové plánované využitie. Účelom je teda navrhnúť plnohodnotnú časť obce s vytvorením plôch pre
rozvoj bývania a rekreácie. Rieši problémy v oblasti rozšírenia dopravy a technickej infraštruktúry na základe
požiadaviek na novú výstavbu. Regionálne územné vzťahy v regióne vytvárajú tlak aj na zvýšenie kvality prepojení
susediacich obcí. Tento zámer pozitívne zmení kvalitu prepravných vzťahov, čo bude mať pozitívny, odľahčujúci
efekt na jestvujúcej komunikačnej sieti a podporí tak udržateľnosť rozvoja v subtílnych priestorových podmienkach
sídla.
6. Environmentálne riziká vrátane zdravotných rizík.
V súvislosti s navrhovaným strategickým dokumentom sa nepredpokladá, že dôjde k negatívnemu vplyvu na
zdravotný stav obyvateľstva a životné prostredie. Stratégia v oblasti životného prostredia je zameraná na zlepšenie
situácie zavádzaním nových ekologických metód výroby energie, novým prístupom občanov k ochrane životného
prostredia.
7. Cezhraničný charakter vplyvov.
V rámci vypracovania oznámenia a identifikácie predpokladaných vplyvov strategického dokumentu „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+ (PHSR MBD 2022+)“, neboli
identifikované významné negatívne vplyvy, ktoré by presahovali štátne hranice. Zo zamerania a cieľov sa
predpokladajú skôr pozitívne vplyvy (nižšie imisie znečisťujúcich látok) presahujúce štátne hranice.
8. Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvní hodnotné alebo citlivé oblasti, ako je krajina s uznaným
národným alebo medzinárodným štatútom ochrany [napr. chránené územia a ich ochranné pásma, navrhované
chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené
vodohospodárske oblasti].
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+ (PHSR MBD 2022+)“nebude
mať negatívny vplyv na chránené územia. Všetky nové aktivity sa budú realizovať mimo území NATURA 2000 a
chránených území, prípadne sa budú realizovať po schválení príslušného orgánu štátnej ochrany prírody.
9. Význam strategického dokumentu pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného prostredia.
Indikatívne aktivity zamerané na zlepšenie kvality života v obci s dôrazom na životné prostredie: Zriadenie
centrálneho dvora separovaného zberu pre mikroregión, kompostovísk, zariadení na opätovné použitie odpadov,
vrátane zariadení na recykláciu a opätovné použitie stavebných a iných odpadov. Mapovanie environmentálnych
záťaží a nelegálnych čiernych skládok a ich sanácia, podpora výstavby malých zariadení na využívanie
obnoviteľných zdrojov, budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, dobudovanie sústavy NATURA 2000 a
zabezpečenie dostatočnej starostlivosti o chránené územia, opatrenia na odstraňovanie zabránenie šíreniu inváznych
rastlín, revitalizácia potokov a rybníkov, podpora budovania vodozádržných opatrení.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy 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.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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
Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona sa nevykonáva podľa zákona
NR SR č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu
nemožno odvolať. Toto stanovisko možno preskúmať súdom podľa zákona NR SR č. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok v znení neskorších predpisov.

Doručuje sa (elektronicky):
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Dotknuté obce:
1. Obec Dunajov
2. Obec Klubina
3. Obec Stará Bystrica
4. Obec Nová Bystrica
5. Zborov nad Bystricou
6. Mesto Krásno nad Kysucou
7. Obec Radôstka
8. Obec Lutiše
9. Mesto Čadca
10.Ochodnica
11.Lodno
12. Oščadnica
13. Skalité
14. Terchová
15. Zázrivá
16. Oravská Lesná
17. Obec Belá
18. Obec Lysica
19. Obec Horný Vadičov

Obstarávateľ:
10. MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA

Schvaľujúci orgán:
11. Obec Dunajov
12. Obec Klubina
13. Obec Stará Bystrica
14. Obec Nová Bystrica
15. Zborov nad Bystricou
16. Mesto Krásno nad Kysucou
17. Obec Radôstka
18. Obec Lutiše

Dotknutý orgán:
19. Ministerstvo obrany SR, Bratislava, sekcia majetku a infraštruktúry
20. Ministerstvo životného prostredia, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Bratislava
21. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava
22. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Bratislava
23. Okresný úrad Žilina
- odbor výstavby a bytovej politiky,
- odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát,
- oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
24. Žilinský samosprávny kraj
25. Okresný úrad Čadca
- odbor starostlivosti o životné prostredie,
- odbor krízového riadenia,
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
- pozemkový a lesný odbor.
26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca
27. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci
28 Krajský pamiatkový úrad Žilina
29. Dopravný úrad, Bratislava
30. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
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6 príloh

Ing. Viera Jurošková
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10156

Doručuje sa
MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA, Stará Bystrica 537, 023 04  Stará Bystrica, Slovenská republika
Obec Dunajov, (ako dotknutá obec a schvaľujúci orgán), Dunajov 222, 023 02  Dunajov, Slovenská republika
Obec Klubina, (ako dotknutá obec a schvaľujúci orgán), Klubina 67, 023 04  Klubina, Slovenská republika
Obec Stará Bystrica, (ako dotknutá obec a schvaľujúci orgán), Stará Bystrica 537, 023 04  Stará Bystrica,
Slovenská republika
Obec Nová Bystrica, (ako dotknutá obec a schvaľujúci orgán), Nová Bystrica 657, 023 05  Nová Bystrica,
Slovenská republika
Obec Zborov nad Bystricou, (ako dotknutá obec a schvaľujúci orgán), Zborov nad Bystricou 223, 023 03  Zborov
nad Bystricou, Slovenská republika
Mesto Krásno nad Kysucou (OVM), (ako dotknutá obec a schvaľujúci orgán), 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad
Kysucou, Slovenská republika
Obec Radôstka, (ako dotknutá obec a schvaľujúci orgán), Radôstka 51, 023 04  Radôstka, Slovenská republika
Obec Lutiše, (ako dotknutá obec a schvaľujúci orgán), Lutiše 66, 013 05  Lutiše, Slovenská republika
Mesto Čadca (OVM), Námestie slobody 30, 022 01  Čadca, Slovenská republika
Obec Ochodnica (OVM), Hlavná 121, 023 35  Ochodnica, Slovenská republika
Obec Lodno, Lodno 228, 023 34  Lodno, Slovenská republika
Obec Oščadnica (OVM), Námestie M. Bernáta 745, 023 01  Oščadnica, Slovenská republika
Obec Skalité, Skalité 598, 023 14  Skalité, Slovenská republika
Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06  Terchová, Slovenská republika
Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá, Slovenská republika
Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná 299, 029 57  Oravská Lesná, Slovenská republika
Obec Belá, Belá 183, 013 05  Belá, Slovenská republika
Obec Lysica, Lysica 138, 013 05  Lysica, Slovenská republika
Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45  Horný Vadičov, Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava -
mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava,
Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody , 811 06  Bratislava, Slovenská
republika
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 4195/25, 811 09 
Bratislava-Staré Mesto, 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
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05  Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina, Slovenská
republika
Okresný úrad Žilina, pozemkový referát, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina, Slovenská republika
Okresný úrad Žilina, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina, Slovenská republika
Okresný úrad Žilina, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov
8556/33B, 010 08  Žilina, Slovenská republika
Obvodný banský úrad Prievidza, Matice slovenskej 10, 971 01  Prievidza, Slovenská republika
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