
OKRESNÝ ÚRAD ČADCA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Palárikova 91, 022 01  Čadca____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-CA-OSZP-2022/013601-026

Čadca
09. 11. 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 rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Zákopčie 2022 – 2031 (aktualizácia)“, ktoré predložil obstarávateľ Obec Zákopčie, 023 11 Zákopčie 824, IČO:
00314358 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zákopčie 2022 – 2031 (aktualizácia)“
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 č. 1 až 4., ktoré vyplynuli zo stanoviska Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné
prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny, list č. OU-CA-OSZP-2019/011977-003, zo dňa 29.9. 2022 (bod č. 11
uvedený v odôvodnení tohto rozhodnutia) a taktiež Okresného úradu Žilina, oddelenia ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, úseku ochrany prírody a krajiny, list č. OU-ZA-OSZP1-2022/047119-004/Kub,
zo dňa 7.11. 2022 (bod č. 12 uvedený v odôvodnení tohto rozhodnutia).

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Zákopčie, 023 11 Zákopčie 824, IČO: 00314358 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 21.9.
2022 oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zákopčie
2022 – 2031 (aktualizácia)“.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zákopčie 2022
– 2031 (aktualizácia)“ je vypracované podľa § 5 ods.5 a prílohy č. 2 zákona.

Hlavné ciele strategického dokumentu:
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Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Zákopčie, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej stránke. Ekonomický,
kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v
ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať do
ekologicky nezávadných prevádzok v oblasti drobnej výroby, lesného hospodárstva, poľnohospodárstva, cestovného
ruchu, malej ekologickej výroby, pre ktoré má ideálne rozvojové predpoklady. Zabezpečiť ochranu životného
prostredia (Natura 2000, vodné toky, lesy, ...) a jeho zveľaďovanie hlavne v podobe rozvoja a kultivácie oddychových
zón v obci, obnovy kultúrno historických pamiatok a športovo – rekreačných areálov a cykloturistických trás.

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 predstavujú aj finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na realizáciu programu bude
potrebné 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, obec a jej
jednotlivé orgány.

Údaje o výstupoch:
Výstupom bude súbor aktivít, zameraných na posilnenie a skvalitnenie ekonomických, sociálnych a
environmentálnych podmienok obce Zákopčie, 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 budú hodnotené v rámci sledovania hodnôt
merateľných ukazovateľov.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Podpora projektov je zameraná na zlepšenie kvality života v obci s dôrazom na životné prostredie:
- zvýšenie energetickej efektívnosti budov,
- zvýšenie dostupnosti zdrojov podzemných vôd pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou,
- zlepšenie environmentálnych aspektov v obci prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a
adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmeny klímy, ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania
znečistenia ovzdušia a hluku,
- údržba a dostavba kanalizačnej siete so systémom čistenia splaškových odpadových vôd,
- zlepšenie systémov nakladania s odpadmi s ohľadom na ich druhotné využívanie.
Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
V zásade možno konštatovať, že uvedený strategický dokument sa dotkne všetkých obyvateľov a návštevníkov
obce Zákopčie. Účelom je teda navrhnúť plnohodnotnú časť obce s vytvorením plôch pre rozvoj bývania a
rekreácie. Taktiež rieši problémy v oblasti rozšírenia dopravy a technickej infraštruktúry na základe požiadaviek
na novú výstavbu. Význam bude mať doprava z titulu služieb obyvateľstvu obce v oblasti dochádzky do obce
za špecifickými službami prevádzok lokalizovaných v obci. 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. Návrhy sa týkajú tak prieťahov ciest III. triedy obmedzením tranzitu
nákladnej automobilovej dopravy, ako aj z hľadiska pobytu ľudí vo verejnom priestore miestnych ulíc doplnením
sústavy cyklistických cestičiek a chodníkov pri hlavných komunikáciách, zmenami kategórií MK na obytné ulice a
pripojením obce na regionálne a nadregionálne cyklistické ťahy spojené s krajinnou štruktúrou. Plánovaný rozvoj
obce posilní miestne hospodárstvo a zabezpečí jeho diverzifikáciu aj smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam.
Aj keď pre výrobu nie sú vymedzené nové plochy, výrobné aktivity sa môžu koncentrovať v existujúcich výrobných
areáloch, ktoré majú dostatočné rezervy pre intenzifikáciu. V súvislosti s predpokladom rastu počtu obyvateľov sa
navrhuje dobudovanie občianskej vybavenosti a jej koncentrácia v hlavnom uzlovom priestore, definovanom ako
centrálna zóna obce. Týmto opatrením sa zabezpečí optimálna pešia dostupnosť zariadení občianskej vybavenosti
celoobecného významu pre všetkých obyvateľov. Regulačné podmienky však umožňujú umiestňovať drobné
prevádzky obchodu a služieb (do istého rozsahu zastavaných plôch) aj v iných častiach obce. Zvýšenie kvality a
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spektra sociálnych služieb prinesú návrhy v oblasti nekomerčnej občianskej vybavenosti. Odporúča sa postupne
uskutočniť rekonštrukciu a modernizáciu verejných budov.
Pre rozvoj vzdelávania sa navrhuje dostavba priestorov a kapacít materskej školy, výstavba priestorov pre
laboratóriá, výstavba priestorov pre výučbu predmetu - Technika, rekonštrukcia a zateplenie strechy základnej
školy, rekonštrukcia a revitalizácia objektu bývalých dielní, obstaranie interaktívnej tabule s projektorom, zriadenie
inovatívnych učební, rozšírenie školskej záhrady, dostavba hracích prvkov v areáli školskej záhrady, výstavba
druhého pieskoviska, výstavba oddychových zón pre potreby žiakov, výstavba samostatnej jedálne pre potreby
materskej školy, výstavba priestorov pre prezliekareň pracovníkov školskej jedálne a modernizácia vybavenia
jedální.
V oblasti športu sa navrhuje revitalizácia 2 detských ihrísk, revitalizácia futbalového areálu, výstavba šatní a
hygienického zázemia pre potreby areálu, modernizácia technického vybavenia, výstavba zavlažovacieho systému
areálu, rekonštrukcia oplotenia futbalového areálu, výstavba dopravného ihriska pri základnej škole a výstavba
multifunkčného ihriska.
V oblasti kultúry sa pre obyvateľov navrhuje výstavba kultúrneho centra v časti Ústredie, výstavba otvoreného
kultúrneho priestoru v blízkosti kultúrneho centra, rekonštrukcia a revitalizácia kultúrneho domu v u Tarabov,
revitalizácia areálu pod Hríbom v časti Ústredie, zriadenie priestorov pre kultúrne spolky a modernizácia obecnej
knižnice - priestory, vybavenie.
Počíta sa tiež s revitalizáciou verejných priestranstiev nielen v centrálnej zóne obce, s výsadbou zelene a s
výstavbou rozptylových plôch a chodníkov, doplnením detských atrakcií. Kultivované a príjemné prostredie by
malo motivovať obyvateľov k zodpovednejšiemu prístupu k verejným priestranstvám a k zdravému patriotizmu.
Rozšírenie športového areálu a vytvorenie ďalších možností pre oddychové a voľnočasové aktivity obyvateľov,
rekreáciu v krajine, bude mať pozitívne sociálne dopady. Pre rôzne obecné podujatia, kultúrno-spoločenské a
rekreačno-oddychové obecné aktivity v prírodnom prostredí sa navrhuje využívať novo navrhovanú športovo-
rekreačnú a oddychovú prírodnú plochu.
Priamy pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľov bude mať rozvoj športovej infraštruktúry. Navrhované je
skvalitnenie vybavenia súčasného futbalového areálu na úroveň viacúčelového športového centra obce.
Primárna zdravotnícka starostlivosť bude do budúcna smerovať k zvyšovaniu kvality zdravotníckych zariadení,
pomôcok, diagnostických prístrojov a pod. pre všetky skupiny obyvateľov, na čo je v súčasnom zariadení dostatok
disponibilného priestoru.
Strategický dokument predpokladá zvýšenie stavebnej aktivity v obci. Prechodne môže počas výstavby nových
obytných objektov, ako aj líniových stavieb technickej infraštruktúry, dôjsť ku krátkodobému zhoršeniu životných
podmienok obyvateľstva dotknutej obce – zvýšeniu hlučnosti, prašnosti, nárastu produkcie stavebných odpadov pri
rekonštrukciách objektov. Ide o prechodné vplyvy, ktoré z dlhodobého hľadiska nie sú relevantné.
V nevyužívaných disponibilných budovách a alternatívne v rámci podružných centier nových rozvojových zón
bývania sa navrhuje umiestniť obecné klubové zariadenie pre denný pobyt miestnych seniorov dôchodcov s
možnosťou komplexného vybavenia s programom.
Z hľadiska obyvateľstva realizáciu objektov podľa tohto strategického dokumentu obce možno hodnotiť pozitívne,
nakoľko sa rozšíri ponuka bývania, pracovných miest a služieb. Vhodnými stavebnými a vegetačnými úpravami
sa vytvoria esteticky pôsobivé prvky, čo pozitívne ovplyvní obraz obce a zvýši jej návštevnosť. Možné
negatívne pôsobenie pri výstavbe na obyvateľstvo je nepriame prostredníctvom znečistenia ovzdušia, vznikom a
nakladaním s odpadmi a hlukom z automobilov. Zaťaženie obyvateľstva znečistením ovzdušia je predovšetkým
z vykurovania objektov a z výfukových plynov osobných automobilov. Možno predpokladať, že najvyššie
koncentrácie znečisťujúcich látok v okolí objektov budú nižšie, ako sú príslušné limity. Výstavba nesmie ovplyvniť
znečistenie ovzdušia jeho okolia nad prípustnú mieru a tým aj zdravotný stav obyvateľstva ani pri najnepriaznivejších
podmienkach. Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí stanovuje orgán na ochranu zdravia - podľa
predpisu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. Znečistené ovzdušie, najmä v dôsledku silného emisno - imisného
zaťaženia zo zdrojov znečisťovania, je potenciálnou hrozbou pre zdravie obyvateľstva. Nepriaznivo na obyvateľstvo
vplýva poľnohospodárska výroba, a to používaním agrochemikálií, prašnosťou a živočíšnou výrobou (zaťažuje
územie najmä pachmi). Podzemné vody sa môžu stať pri lokálnych zdrojoch jedným zo závažných rizikových
faktorov zhoršenia zdravotného stavu obyvateľstva z dôvodu, že znečisťujúce látky vyskytujúce sa vo vode pôsobia
toxicky na živé organizmy. Strategický dokument nezvyšuje funkčné plochy pre poľnohospodársku výrobu. Zdrojmi
hluku na území obce je automobilová doprava. Dopravná dostupnosť jednotlivých územných obvodov bude
umožnená po jestvujúcich, a taktiež novo navrhovaných pozemných komunikáciách komunikačného systému obce.
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Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska
sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske
oblasti a pod.
Strategický dokument 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.
V strategickom dokumente sú plne rešpektované všetky prvky územného systému ekologickej stability regionálnej
a nadregionálnej úrovne (RÚSES).

Oznámenie o strategickom dokumente vypracoval Ing. Ján Slaninák, starosta obce Zákopčie, dňa 2.9. 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-2022/013601-002, zo dňa 27.9. 2022 a OU-CA-OSZP-2022/013601-003, zo dňa 27.9. 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. (Vyvesené na úradnej tabuli obce Zákopčie dňa
28.9. 2022 do 14.10. 2022, obce Podvysoká dňa 30.9. 2022 do 31.10. 2022, obce Raková dňa 30.9. 2022 do 17.10.
2022, mesta Krásno nad Kysucou dňa 3.10. 2022 do 31.10. 2022, mesta Čadca dňa 30.9. 2022 do 17.10. 2022, obce
Ochodnica dňa 3.10 2022 do 21.10. 2022, obce Dlhá nad Kysucou dňa 30.9. 2022 do 29.10. 2022, obce Staškov dňa
30.9. 2022 do 31.10. 2022) Zároveň OÚ Čadca, OSZP zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-
obcezakopcie-2022-20

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. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, listom č. ORHZ – CA1 -/2022/000807-002, zo
dňa 29.9. 2022 (elektronické podanie):
Strategický dokument nerieši požiadavky protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúce z platných predpisov na úseku
ochrany pred požiarmi (najmä požiadavky vyhlášky ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb
vodou na hasenie požiarov)
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.
2. Obvodný banský úradu v Prievidzi, listom č. 37-38/2022, zo dňa 30.9. 2022 (elektronické podanie):
OBÚ v Prievidzi neviduje štátom chránené záujmy v katastrálnom území Zákopčie a preto nemá nové podnety a
pripomienky k aktualizácii strategického 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.
3. Dopravný úrad Bratislava, listom č. 21192/2022/ROP-2, zo dňa 3.10. 2022 (elektronické podanie):
Dopravný úrad Vám oznamuje, že časť katastrálneho územia obce sa nachádza v ochranných
pásmach Letiska Žilina, určených rozhodnutím Dopravného úradu č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa
29.03.2017, z ktorých vyplýva obmedzenie stanovené kritickým ochranným pásmom proti laserovému žiareniu. V
tomto ochrannom pásme sa zakazuje najmä umiestňovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenie, ktorého
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úroveň vyžarovania je vyššia ako 5 μW/cm2, ak by takéto zariadenie mohlo spôsobiť doznievanie zrakového vnemu
alebo oslepenie prudkým jasom pilota a mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky. Informáciu o tomto
ochrannom pásme strategický dokument neobsahuje. 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.
4. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, listom č. OU-CA-
OSZP-2022/013696-002, zo dňa 30.9. 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. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, listom č. 2/22-231-816, zo dňa 5.10. 2022 (elektronické
podanie):
Váš list sme po vypracovaní substanoviska postúpili na vyjadrenie MŽP SR, sekcii geológie a prírodných zdrojov,
Bratislava.
6. Okresný úrad Žilina, pozemkový referát, listom č. OU-ZA-OOP6-2022/046437-2/KOZ, zo dňa 5.10. 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.
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. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Ružomberok, listom č. CS SVP OZ PN 8630/2022/2, CZ 35699/220,
zo dňa 5.10. 2022 (písomné podanie):
- Upozorňujeme, že navrhovanými špecifickými cieľmi, opatreniami a aktivitami uvedenými v programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zákopčie nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd
a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. V zmysle čl. 4.7 Smernice 2000/60/ES Európskeho
parlamentu a Rady Európskej Únie (transportovaná do zákona o vodách) nesmie navrhovanými činnosťami dôjsť k
zhoršeniu súčasného stavu útvaru povrchových a podzemných vôd. Pri návrhoch jednotlivých opatrení je potrebné
zohľadniť požiadavky Nariadenia vlády SR č. 269/2010, ktorými sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého
stavu vôd.
- Z hľadiska vodohospodárskych záujmov, hospodársky a sociálny rozvoj obce Zákopčie musí byť v súlade s
platnými legislatívnymi nariadeniam v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a
zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
- Budúci hospodársky rozvoj obce Zákopčie musí rešpektovať jestvujúce vodné stavby (úpravy tokov, ochranné
hrádze vodných tokov, vodné stavby a ich pobrežné pozemky a ochranné pásma a pod.) a ochranné pásma vodných
tokov podľa „STN 75 2102 Úprava riek a potokov“. V ochrannom písme vodných tokov nie je prípustná orba,
stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných
inžinierskych sietí a ťažba zeminy.
- Upozorňujeme, že v prípade navrhovaných protipovodňových resp. vodozádržných opatrení vyplývajúcich z
navrhovaného Akčného plánu PHRSR obce Zákopčie je potrebné zosúladiť s naším Podnikovým rozvojovým
programom investícií. Požadujeme ich vopred prerokovať a odsúhlasiť našou organizáciou.
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- Akúkoľvek investorskú činnosť v blízkosti nami spravovaných vodných stavieb a vodných tokov na pobrežných
pozemkoch a v rozsahu ochranného pásma požadujeme odsúhlasiť s našou organizáciou.
Vyjadrenie: OÚ Čadca, OSZP berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko ako stanovisko bez pripomienok, resp. pripomienky sa týkajú
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ povinný rešpektovať. Na základe
uvedeného tieto pripomienky nie je potrebné zapracovať do podmienok tohto rozhodnutia. 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.
8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy, Bratislava, listom č.
57066/2022, zo dňa 10.10. 2022, (elektronické podanie):
V katastrálnom území obce Zákopčie (ďalej len „predmetné územie“) je podľa priloženej mapy zaregistrovaný
výskyt 27 potenciálnych a 26 stabilizovaných svahových deformácií. Svahové deformácie sú rozmiestnené po
celom katastrálnom území obce. Príčiny vzniku svahových deformácií sú klimatické faktory a bočná hĺbková
erózia, abrázia. Svahové deformácie patria do rajónu nestabilných území. Ide o územie svahových deformácií so
stredným až vysokým stup-ňom náchylnosti k aktivizácii svahových deformácií. Aktivizácia svahových deformácií
je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou.
Územia bezprostredného okolia registrovaných svahových deformácií a územia s doteraz nezaregistrovanými
svahovými deformáciami, s priaznivou geologickou stavbou ku vzniku svahových deformácií patria taktiež do rajónu
nestabilných území. Širšie okolie svahových deformácií patrí do rajón potenciálne nestabilných území. Ide o územie
s doteraz nezaregistrovanými svahovými deformáciami, s priaznivou geologickou stavbou nevylučujúcou v prípade
priaznivých morfologických pomerov občasný vznik svahových deformácii vplyvom prírodných pomerov. Územie
je citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50
000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/ atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a
informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné
účely.
2. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zob-razené na priloženej mape.
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
3. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/ mapportal/#/aplikacia/14.
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:
a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného
radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a
obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Vyjadrenie: OÚ Čadca, OSZP berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko ako stanovisko bez pripomienok, resp. pripomienky sa týkajú
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ povinný rešpektovať. Na základe
uvedeného tieto pripomienky nie je potrebné zapracovať do podmienok tohto rozhodnutia. 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 doručili po zákonom stanovej lehote písomné stanoviská tieto subjekty:
9. Krajský pamiatkový úrad Žilina, listom č. KPUZA-2022/20008-2/83966/LEH, zo dňa 6.10. 2022, (elektronické
podanie):
Krajský pamiatkový úrad Žilina predložené Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Zákopčie 2022 – 2031 (aktualizácia)“ posúdil a uvádza, že v oblasti záujmov chránených
pamiatkovým zákonom nemá pripomienky.
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.
10. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, listom č. OU-CA-
OSZP-2022/014562-002, zo dňa 13.10. 2022 (elektronické podanie):
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany
ovzdušia, ako dotknutý orgán z hľadiska ochrany ovzdušia 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.
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.
11. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, listom č. OU-CA-
OSZP-2019/011977-003, zo dňa 29.9. 2022 (elektronické podanie):
Katastrálne územie obce Zákopčie sa nachádza mimo chránenej krajinnej oblasti, kde platí podľa zákona NR SR č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň ochrany. Obec tvorí 5 dolín a
je charakteristická množstvom osád a kopaníc roztrúsených po dolinách ale aj v hrebeňových polohách.
V zmysle R USES Čadca sa v katastri obce Zákopčie vyskytujú tieto prvky ochrany prírody:
- nadregionálního terestrického biokoridoru NRBk IV
- regionálního terestrického biokoridoru RBk II
- regionálne biocentrá RBc9, RBc15
- genofondové lokality: 60z, 61z, 20f, 193f, 194f, 195f, 196f , 197f, 198f, 199f, 200f, 201f, 202f,
- Územie NATURA 2000 SKUEV 0836 Zákopčianské lúky
PHSR obce Zákopčie rieši protipovodňovú a protieróznu ochranu územia nasledovnými opatreniami:
- Cieľ 5.2, opatrenie 5.2.2, 5.2.3. – úprava, rekonštrukcia a zvýšenie prietoku korýt Rakovského potoka a
Zákopčianskeho potoka v úseku 2km
- Cieľ 5.4., opatrenie 5.4.1- realizácia protieróznych opatrení na celkovej ploche 2 ha
Navrhované riešenie:
ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce navrhuje dopracovať do PHSR obce Zákopčie:
1. Všetky vyššie vymenované prvky R-ÚSES okresu Čadca
2. V rámci opatrení 5.4. navrhnúť vypracovanie M-ÚSES
3. V rámci opatrení 5.4. navrhnúť realizáciu protieróznych opatrení na lesných cestách a približovacích linkách v
lesných porastoch v rámci celého katastra obce
4. V rámci opatrení 5.2. navrhnúť komplexný súbor opatrení na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na protierózne
opatrenia pri lesohospodárskej činnosti, zmeny drevinového zloženia a vekovej diverzifikácia lesných porastov,
budovanie mokradí, hrádzok, poldrov, zachytávanie dažďovej vody zo striech a verejných spevnených plôch a pod.
5. V rámci navrhnutých cieľov a opatrení v rámci výstavby v obci je najkomplexnejším plánovacím opatrením
vypracovať územný plán obce.
Vyjadrenie: OÚ Čadca, OSZP berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Podmienka 1 až 4 bola vyhodnotená ako relevantná, opodstatnená a odôvodnená. Správny orgán
uvedenú podmienku zohľadnil premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia. Podmienka č. 5 t.j. vypracovať
územný plán obce je podmienkou riešenou zákonom č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku -
stavebný zákon). Na základe uvedeného pripomienku nie je potrebné zapracovať do podmienok tohto rozhodnutia.
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.
12. Okresný úrad Žilina, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek ochrany
prírody a krajiny, listom č. OU-ZA-OSZP1-2022/047119-004/Kub, zo dňa 7.11. 2022 (elektronické podanie):
Okresný úrad Žilina, na základe zaslaných podkladov – Oznámenie o predĺžení strategického
dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zákopčie 2022-2031“
má zato, že predmetná navrhovaná činnosť nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona EIA pri dodržaní
podmienok, ktoré sú uvedené v odbornom stanovisku Správy CHKO Kysuce č. CHKOKY/402-02/2022/IP zo dňa
21.10.2022 (viď. príloha).
Katastrálne územie obce Zákopčie sa nachádza mimo chránenej krajinnej oblasti, kde platí podľa zákona NR SR č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň ochrany. Obec tvorí 5 dolín a
je charakteristická množstvom osád a kopaníc roztrúsených po dolinách ale aj v hrebeňových polohách.
V zmysle R USES Čadca sa v katastri obce Zákopčie vyskytujú tieto prvky ochrany prírody:
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- nadregionálního terestrického biokoridoru NRBk IV
- regionálního terestrického biokoridoru RBk II
- regionálne biocentrá RBc9, RBc15
- genofondové lokality: 60z, 61z, 20f, 193f, 194f, 195f, 196f , 197f, 198f, 199f, 200f, 201f, 202f,
- Územie NATURA 2000 SKUEV 0836 Zákopčianské lúky
PHSR obce Zákopčie rieši protipovodňovú a protieróznu ochranu územia nasledovnými opatreniami:
- Cieľ 5.2, opatrenie 5.2.2, 5.2.3. – úprava, rekonštrukcia a zvýšenie prietoku korýt Rakovského potoka a
Zákopčianskeho potoka v úseku 2km
- Cieľ 5.4., opatrenie 5.4.1- realizácia protieróznych opatrení na celkovej ploche 2 ha
Navrhované riešenie:
ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce navrhuje dopracovať do PHSR obce Zákopčie:
1. Všetky vyššie vymenované prvky R-ÚSES okresu Čadca
2. V rámci opatrení 5.4. navrhnúť vypracovanie M-ÚSES
3. V rámci opatrení 5.4. navrhnúť realizáciu protieróznych opatrení na lesných cestách a približovacích linkách v
lesných porastoch v rámci celého katastra obce
4. V rámci opatrení 5.2. navrhnúť komplexný súbor opatrení na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na protierózne
opatrenia pri lesohospodárskej činnosti, zmeny drevinového zloženia a vekovej diverzifikácia lesných porastov,
budovanie mokradí, hrádzok, poldrov, zachytávanie dažďovej vody zo striech a verejných spevnených plôch a pod.
5. V rámci navrhnutých cieľov a opatrení v rámci výstavby v obci je najkomplexnejším plánovacím opatrením
vypracovať územný plán obce.
Vyjadrenie: OÚ Čadca, OSZP berie stanovisko na vedomie.
Odôvodnenie: Podmienka 1 až 4 bola vyhodnotená ako relevantná, opodstatnená a odôvodnená. Správny orgán
uvedenú podmienku zohľadnil premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia. Podmienka č. 5 t.j. vypracovať
územný plán obce je podmienkou riešenou zákonom č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku -
stavebný zákon). Na základe uvedeného pripomienku nie je potrebné zapracovať do podmienok 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
a oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Žilinský samosprávny kraj,
Okresný úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredia (úsek odpadového hospodárstva),- odbor krízového
riadenia,- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,- pozemkový a lesný odbor, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Čadca. Svoje stanovisko nedoručila ani jedna z dotknutých obcí.

Tieto sa podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov považujú za súhlasné stanoviská.

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.
Verejnosť sa k navrhovanému strategickému dokumentu v priebehu zisťovacieho konania osobitne nevyjadrila a ani
nedoručila žiadne stanovisko v zákonnej lehote, ani do vydania tohto rozhodnutia.

Záver

Na posudzovanie vplyvov strategického dokumentu, ktorým je strategický dokument pripravovaný pre oblasť
energetiky, 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 rozvoja a
sociálneho rozvoja obce Zákopčie 2022 – 2031 (aktualizácia)“ 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.
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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.
Dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zákopčie“ s výhľadom do roku 2031
(PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja
obce. Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zákopčie sa uskutočňuje podpora rozvoja
na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených
opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Zákopčie, ktorý na základe
výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný. Pri realizácii stratégie bude zároveň
kladený dôraz na rešpektovanie princípov udržateľného rozvoja a podporu synergie medzi ekonomickým, sociálnym
a environmentálnym prostredím. Pri formulácii stratégie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Zákopčie na roky 2022 - 2031 boli zohľadnené priority Slovenskej republiky formulované v dokumente
Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027. Udržateľný rozvoj sa chápe v kontexte rozvoja
sídelného prostredia obce Zákopčie. Vo vytvorení systému ktorý by priebežne vyhodnocoval kvalitu sídelného
prostredia, identifikoval jeho narušenia a inicioval ich nápravu. Významným faktorom zabezpečenia a zlepšenia
kvality sídelného prostredia budú aj dopravné projekty vytvárajúce predpoklady inteligentného a inkluzívneho rastu.
Udržateľný rast sa zakladá na: ochrane životného prostredia, znížení emisií a zachovaní biologickej rozmanitosti;
zavedení efektívnych inteligentných rozvodov elektrickej energie využívajúcich informačné a telekomunikačné
technológie; využívaní sietí pokrývajúcich celú EÚ s cieľom poskytnúť podnikom (hlavne malým výrobným
spoločnostiam) ďalšiu konkurenčnú výhodu; zlepšení podnikateľského prostredia, a to najmä pre MSP; dobre
informovaných spotrebiteľoch. Inkluzívny rast predstavuje rast založený na efektívnom využívaní vnútorných
zdrojov regiónu: ľudských, prírodných, kapitálových. Významným faktorom inkluzívneho rastu je spokojnosť
obyvateľov a ich ochota podieľať sa na ňom. Úzko s tým súvisí rozvoj športu, voľnočasových aktivít, aktívneho
trávenia voľného času, relaxu, zábavy, kultúry, umenia. Sú to aktivity, ktoré podporujú kreatívnosť a ktoré by boli
zohľadňovali potreby všetkých vekových kategórii a boli im súčasne dostupné.
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.
PO 1. Hospodárstvo a vedecko-technicky rozvoj
Priority v oblasti rozvoja hospodárstva a vedecko-technického rozvoja spadajú predovšetkým do vytvárania
pozitívnych predpokladov na rozvoj podnikateľských aktivít. Ide o vymedzenie priemyselných zón v obci, príprava
pozemkov a zabezpečenie technickej infraštruktúry.
PO 2. Doprava a komunikácie
Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe obce ako aj riešenie technického stavu štátnych komunikácií
v správe vyššieho územného celku. Zabezpečiť pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov obce s regionálnymi
centrami prostredníctvom verejnej dopravy.
PO 3. Technická infraštruktúra
Rozvoj a udržiavanie technickej infraštruktúry je nevyhnutné z hľadiska prílevu investícií v oblasti priemyslu a
rozvoja cestovného ruchu, ako aj udržania požadovanej životnej úrovne obyvateľstva. Ide hlavne o zabezpečenie
infraštruktúry do oblastí, ktoré sú potenciálne najvhodnejšie na rozvoj obce.
PO 4. Odpadové hospodárstvo
Rozvoj a výstavba infraštruktúry odpadového hospodárstva. Údržba kanalizačnej siete, výstavba a prevádzka
zberného dvora pre separovaný zber ako aj obecného kompostoviska.
PO 5. Životné prostredie
Trvalo udržované životné prostredie je významným ukazovateľom kvality života. Dlhodobé udržovanie, ale aj
skvalitňovanie prírodného prostredia, je spoločným cieľom všetkých obyvateľov obce. Monitorovaná kvalita vody
a ovzdušia. Optimalizácia nakladania s odpadmi. Informovanosť obyvateľov o životnom prostredí. Propagácia
chránených území.
PO 6. Sociálna oblasť a zdravotníctvo
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Pokračujúci trend rastu podielu seniorov na počte obyvateľov musí byť sprevádzaný podmienkami, ktoré umožnia
dôstojnejšie prežitie zvyšku života. Veková skladba obyvateľov je sprevádzaná väčším výskytom špecifických
chorôb.
PO 7. Školstvo a šport
Údržba a rozvoj predškolského vzdelávania a základného vzdelávania v obci. Údržba a skvalitnenie športovej
infraštruktúry.
PO 8. Kultúra
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými
subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je prvoradá
povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž obce, a tým aj na cestovný ruch.
Kultúrne tradície budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.
PO 10. Administratíva a bezpečnosť
V rámci administratívneho zabezpečenia chodu samosprávy vytvárať vhodné podmienky na efektívny chod úradu.
Vytvoriť vhodné pracovné prostredie a technické zabezpečenie.
PO 11. Informatizácia obce
Zabezpečenie technických podmienok pre rozvoj informačnej spoločnosti. Umožniť obyvateľom využívať on-line
elektronické služby samosprávy. Vytvoriť vhodné podmienky na prechod na e-government na lokálnej úrovni (e-gov,
e-vote, e-services, ...). Umožniť obyvateľom obce a pracovníkom samosprávy zvyšovať svoje počítačové vedomie
a zručnosti.
3. Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvňuje iné strategické materiály, vrátane hierarchicky
zostavených strategických materiálov.
Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Zákopčie je súčasťou sústavy základných
dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je členená na strategické a
programové dokumenty vypracovávané na úrovni štátu, sektorov, samosprávnych krajov, regiónov a obcí a
programové dokumenty Európskej únie (pre využitie zdrojov zo štrukturálnych fondov).Predpokladá sa, že uvedená
koncepcia 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.
V zásade možno konštatovať, že „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zákopčie 2022 – 2031
(aktualizácia)“ sa dotkne všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Zákopčie. „Program hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce Zákopčie 2022 – 2031 (aktualizácia)“obce Zákopčie je plánovací dokument, ktorý nemá
priamy vplyv na zdravie obyvateľov obce, vytvára len 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, taktiež
rieši problémy v oblasti rozšírenia dopravy a technickej infraštruktúry na základe požiadaviek na novú výstavbu.
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 rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zákopčie 2022 – 2031 (aktualizácia)“, neboli identifikované
významné negatívne vplyvy, ktoré by presahovali štátne hranice. Zo zamerania a cieľov koncepcie 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
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chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené
vodohospodárske oblasti].
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zákopčie 2022 – 2031 (aktualizácia)“ obce Zákopčie
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.
Rozvoj a výstavba infraštruktúry odpadového hospodárstva. Údržba kanalizačnej siete, výstavba a prevádzka
zberného dvora pre separovaný zber ako aj obecného kompostoviska.

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):
Obstarávateľ:
1.Obec Zákopčie
Dotknuté obce:
2. Obec Zákopčie
3. Obec Podvysoká
4. Obec Staškov
5. Obec Dlhá nad Kysucou
6. Mesto Krásno nad Kysucou
7. Obec Ochodnica
8. Mesto Čadca
9. Obec Raková
Schvaľujúci orgán:
10. Obec Zákopčie
Dotknutý orgán:
11. Ministerstvo obrany SR, Bratislava
12. Ministerstvo životného prostredia, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Bratislava
13. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava
14. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Bratislava
15. 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,
16. Žilinský samosprávny kraj
17. Okresný úrad Čadca
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- odbor starostlivosti o životné prostredie,
- odbor krízového riadenia,
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
- pozemkový a lesný odbor.
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca
19. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci
20 Krajský pamiatkový úrad Žilina
21. Dopravný úrad, Bratislava
22. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

23. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany,

Ing. Viera Jurošková
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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