
OKRESNÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Litovelská 1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KM-OSZP-2020/000927-020

Kysucké Nové Mesto
02. 12. 2020

Rozhodnutie
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Výrok
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, ,ako príslušný orgán štátnej správy v
zmysle zákona č. 525/2003 Z .z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o
strategickom dokumente „Zmena a Doplnok č. 3 ÚPN – Mesta Kysucké Nové Mesto“, ktoré predložil obstarávateľ:
Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00 314 099 po ukončení
zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument „Zmena a Doplnok č. 3 ÚPN – Mesta Kysucké Nové Mesto“, obstarávateľa: Mesto Kysucké
Nové Mesto, Námestie Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00 314 099 sa nebude posudzovať podľa
zákona v platnom znení.
Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00 314 099
predložil Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona 28.
október 2020 oznámenie o strategickom dokumente „Zmena a Doplnok č. 3 ÚPN – Mesta Kysucké Nové Mesto“.

Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Zmena a Doplnok č. 3 ÚPN – Mesta Kysucké Nové Mesto“
doplňujúci existujúcu územnoplánovaciu dokumentáciu mesta..

Zmena a Doplnok č. 3 ÚPN Mesta Kysucké Nové Mesto:
-navrhuje rozšírenie plôch bývania v rodinných domoch vo väzbe na existujúce plochy bývania v šiestich lokalitách
s predpokladaným novým záberom 0,46ha poľnohospodárskej pôdy
-navrhuje miestnu komunikáciu v jednej lokalite s predpokladaným novým záberom 0,57ha poľnohospodárskej pôdy
-navrhuje drobné zmeny pôvodne schváleného funkčného využitia územia na funkciu bývania, občianskeho
vybavenia a polyfunkcie v piatich lokalitách, so zmenou účelu záberov poľnohospodárskej pôdy v celkovom rozsahu
0,65 ha
-aktualizuje vedenie Kysuckej cyklotrasy na území mesta
-dopĺňa existujúce miestne komunikácie a už existujúce zastavané plochy na území mesta
-navrhuje obmedzenie maximálnej podlažnosti budov v centre mesta z dôvodu rešpektovania pôvodnej zástavby
pamiatkovej zóny
-navrhuje obmedzenie maximálnej zastavanej plochy obchodných centier na území mesta
-spresňuje vymedzenie verejnoprospešných stavieb v kategórii dopravných stavieb na území mesta
-ruší ochranné pásmo cintorínov v súlade s novelou zákona o pohrebníctve
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- nenavrhuje záber lesných pozemkov a rešpektuje ochranné pásma lesa
- rešpektuje regulatívy platného územného plánu mesta v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny
- rešpektuje regulatívy platného územného plánu mesta v oblasti ochrany kultúrnych ahistorických hodnôt
- rešpektuje regulatívy platného územného plánu mesta v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany podzemných a
povrchových vôd, odpadového hospodárstva a ochrany pred hlukom a vibráciami, nenavrhuje nové prevádzky ani
činnosti, ktoré by mohli významnejšie ovplyvniť kvalitu životného prostredia
- rešpektuje regulatívy platného územného plánu mesta v oblasti dopravného a technického vybavenia, požiarnej
ochrany a civilnej obrany
- nezasahuje svojim riešeným územím do zdrojov pitnej vody, ani do vodných tokov a rešpektuje ich ochranné pásma.

Pri spracovaní Návrhu Zmeny a Doplnku č. 2 ÚPN Mesta Kysucké Nové Mesto sa
vychádzalo z nasledovných požiadaviek a predpokladov :

- aktualizovať zámery rozvoja mesta v oblasti bývania, občianskeho vybavenia a dopravy
- minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy a neuvažovať so záberom lesných pozemkov
- rešpektovať zásady ochrany prírody a tvorby krajiny
- rešpektovať zásady ochrany životného prostredia a verejného zdravia
- rešpektovať požiadavky na zachovanie kultúrneho dedičstva
- nenavrhovať novú výstavbu v zosuvnom území a v inundačnom území vodných tokov

Hlavné ciele:
- aktualizovať platný Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto v súlade so súčasnými potrebami rozvoja mesta
- vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj funkcie bývania a občianskeho vybavenia
- vytvoriť predpoklady a podmienky pre optimalizáciu automobilovej a cyklistickej dopravy na území mesta
- obmedziť podlažnosť budov v centre mesta z dôvodu rešpektovania pôvodnej zástavby pamiatkovej zóny
- obmedziť zastavanú plochu obchodných centier na území mesta
- spresniť verejnoprospešné stavby v kategórii dopravných stavieb na území mesta
- riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja
a únosnosti územia
-regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy
-rešpektovať zásady ochrany životného prostredia a kultúrneho dedičstva v zmysle platného ÚPN Mesta.

Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona podlieha zisťovaciemu konaniu o
posudzovaní vplyvov strategického dokumentu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 7 zákona.

V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu Okresný úrad Kysucké Nové
Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal a doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6
ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil 20.
októbra 2020 oznámenie o strategickom dokumente Zmena a Doplnok č. 3 ÚPN Mesta Kysucké Nové Mesto na
úradnej tabuli, webovom sídle Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie a na
webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-3-uzemneho-planu-mesta-
kysucke-nove-mesto-

Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia oznámil miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona.

V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto
subjekty, ktorých stanoviská predkladáme v skrátenej forme:

1. Dopravný úrad listom 21399/2020/ROP-4 doručeným 09. novembra 2020:
Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3
zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, Vám oznamuje, že navrhované Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Kysucké Nové
Mesto neovplyvnia obmedzenia určené ochrannými pásmami Letiska Žilina a nakoľko sa v nich nenavrhuje ani
žiadne využitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého
zákona, Dopravný úrad s prerokovávanou územnoplánovacou dokumentáciou súhlasí.
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Zároveň Vás upozorňujeme na nesprávny názov letiska, správne má byť Letisko Žilina (nie Letisko Žilina Dolný
Hričov ako je uvedené v doposiaľ platnej ÚPD). Toto žiadame opraviť.“.
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.

2. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky listom OÚ-ZA- OVBP1-2020/046197-004 doručeným
06. novembra 2020:
1.požaduje v celom procese obstarávania návrhu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „ÚPD“) dodržiavať
zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
Vyhlášku MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a pri
spracovaní ÚPD postupovať podľa metodických usmernení ministerstva - MDV SR.
2.upozorňuje, že orgán územného plánovania - Mesto Kysucké Nové Mesto, musí zabezpečovať obstarávanie ÚPD
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, nežiada posudzovať Návrh „Zmena a doplnok č.3 ÚPN-
mesta Kysucké Nové Mesto“ v zmysle zákona EIA.

3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky listom 29910/2020/IDP/87725 doručeným 11. novembra
2020 zasiela nasledujúce stanovisko:

predmetné zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie žiadame spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne
platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Žilinského samosprávneho kraja;
rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru, predovšetkým ochranné pásmo železničnej trate č. 106.
Upozorňujeme, že železničná trať č. 106 patrí do Baltsko-jadranského koridoru a koridoru Rýn – Dunaj (a
jeho tzv. československej vetvy), ktoré sú súčasťou základnej siete TEN-T (Trans-European Transport Network,
tzn. Transeurópska dopravná sieť – pozri http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/
maps.html);
• rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, predovšetkým ochranné pásmo a trasovanie diaľnice
D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto – Oščadnica. Upozorňujeme, že diaľnica D3 bude
po vybudovaní patriť do Baltsko-jadranského koridoru základnej siete TEN-T;
• všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, cyklistické trasy, atď.) je potrebné
navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;
• postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
• pre stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD – 60 m od osi krajnej koľaje), ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo
dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písmeno ac), je potrebný súhlas na vykonanie činnosti v ochrannom pásme
dráhy. V nadväznosti na uvedené MDV SR súhlasí so zmenou funkčného využitia lokality č. 25 „Škorčie IBV“, na
ktorú bol vydaný súhlas pre vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy sekciou železničnej dopravy a dráh
listom č. 19386/2020/SŽDD/53790 zo dňa 08. 07. 2020 za predpokladu dodržania všetkých podmienok, ktoré boli
súčasťou predmetného listu;
•#na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného
dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb.
Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
• v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty
alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich. Príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených
prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom. V nadväznosti na uvedené MDV
SR súhlasí so zmenou funkčného využitia lokality č. 7 „Kamenec východ – Istrofinal“, na ktorú bola schválená
výnimka z ochranného pásma diaľnice D3 sekciou cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom č. 14305/2020/
SCDPK/38122 zo dňa 14. 05. 2020 za predpokladu dodržania všetkých podmienok, ktoré boli súčasťou predmetného
listu;
• dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity
dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných
komunikácií a ich následným pripojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu v súlade s
aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od
STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie;
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• cyklistické trasy odporúčame navrhovať tak, aby boli prepojené s regionálnymi a nadregionálnymi trasami, resp.
cyklistickými komunikáciami;
• cyklistické trasy žiadame umiestňovať zásadne mimo telesa rýchlostnej cesty a cesty I. triedy v zmysle platných
STN a technických predpisov;
• pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a
bezpečného pohybu cyklistov a chodcov;
• v blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi
účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a
vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie
lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku
a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu
negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak,
aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi
pozemných komunikácií a železničných dráh nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení,
pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
• obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požadujeme zabezpečiť
vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácií a dráhe (a doprave na nich) a zahrnúť jej výsledky
do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade
s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyššie uvedená vyhláška MZ SR;
• rešpektovať stanovisko Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali priamo.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci listom RH- 2020/02905-2 doručeným 11. novembra
2020 k zmene strategického dokumentu nemá pripomienky.

5. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie

a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list OU-KM-OSZP-2020/000950-002 doručený 13. novembra
2020: – súhlasí bez pripomienok
b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list OU-KM-OSZP-2020/000970-002 doručený 12. novembra 2020 – s
oznámením z hľadiska ochrany ovzdušia uvádza:
Návrhom Zmeny a Doplnku č. 2 ÚPN Mesta Kysucké Nové Mesto nie sú dotknuté záujmy ochrany ovzdušia,
nakoľko nebude zriadený stredný ani veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

c) úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-KM-OSZP-2020/000968-002 doručený19. novembra 2020 uvádza, že :
- Do Územných plánov, doplnkov a zmien obcí žiadame zapracovať mapy povodňového ohrozenia a mapy
povodňového rizika (ak sú spracované), z ktorých sa bude pri navrhovaných činnostiach v daných lokalitách
vychádzať.

6 . Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii listom OU-ZA-OCDPK-2020/046177/2/
JED doručeným 13. novembra 2020 zasiela nasledujúce stanovisko :
V rámci Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Mesta Kysucké Nové Mesto je plánované rozšírenie miestnych
komunikácií v navrhovaných rozvojových lokalitách s možnosťou priamej väzby na existujúce komunikácie. V
prevažnej miere sú umiestňované v
polohách súčasných účelových komunikácií. Vyšší význam v navrhovanom dopravnom skelete mesta zaujíma
navrhovaná obslužná komunikácia v lokalite č. 18 „Cesta poza Schaeffler“,ktorou je navrhovaný optimálnejší
dopravný prístup z priemyselnej zóny (Priemyselný obvod I. a Priemyselný obvod II.) do rekreačného zázemia mesta
v lokalite Pri rybníku prostredníctvom predĺženia navrhovanej obslužnej komunikácie vo funkčnej triede a kategórii
C3 MO 8/40. Navrhované riešenie predĺženia obslužnej komunikácie sa pripojí na existujúcu obslužnúkomunikáciu
– cesta k Rybníku vo funkčnej triede a kategórii C3 MOK 3,75/30.
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán vo
veciach ciest I., II. a III. triedy, má v súvislosti s vypracovaním návrhu „Zmeny a Doplnku č. 3 Územného
plánu Mesta Kysucké Nové Mesto“ z hľadiska namisledovaných záujmov požiadavku rešpektovať umiestnenie,
funkciu, ochranné pásmo, ako aj rozvojové zámery cesty I. triedy I/11 a ciest III. triedy III/2052, III/2053, III/2055,
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III/2095 ktoré prechádzajú katastrálnym územím Mesta Kysucké Nové Mesto. Akékoľvek zámery vo vzťahu odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina k predmetným komunikáciám
je potrebné konzultovať s jej správcami – Slovenskou správou ciest (cesta I/11) a Správou ciest Žilinského
samosprávneho kraja (cesty III/2052, III/2053, III/2055 a III/2095).
Uvedený strategický dokument z nášho hľadiska nemá negatívny dopad na krajinu a zhoršenie súčasného stavu
životného prostredia, a preto ho nie je potrebné posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Stanoviská zaslané po termíne:

1. Ministerstvo životného prostredia listom 4397/2020-5.356037/2020 doručeným 19. novembra 2020 zasiela
nasledujúce stanovisko:

1. V katastrálnom území mesta Kysucké Nové Mesto (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza ložisko
nevyhradeného nerastu (LNN) „Snežnica – stavebný kameň (4630)“. Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7
banského zákona súčasťou pozemku.
2. V predmetnom území sú evidované štyri skládky s ukončenou prevádzkou a dve odvezené skládky tak,
ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniťv
územnoplánovacej dokumentácii.
3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované
nasledovné environmentálne záťaže:
I.
Názov EZ: KM (006) / Kysucké Nové Mesto – Oškerda
Názov lokality: Oškerda
Druh činnosti: skládka priemyselného a komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ( K > 65 )
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
II.
Názov EZ: KM (009) / Kysucké Nové Mesto – skladovací areál HORA
Názov lokality: skladovací areál HORA
Druh činnosti: sklady odpadov a zariadenia na ich spracovanie
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ( K > 65 )
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
III.
Názov EZ: KM (010) / Kysucké Nové Mesto – ZANAD
Názov lokality: ZANAD
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ( K > 65 )
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
IV.
Názov EZ: KM (004) / Kysucké Nove Mesto – mestská skládka TKO
Názov lokality: mestská skládka TKO
Druh činnosti: skládka priemyselného a komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ( K > 65 )
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
V.
Názov EZ: KM (008) / Kysucké Nove Mesto – skládka pri SPŠ v meste
Názov lokality: skládka pri SPŠ v meste
Druh činnosti: skládka priemyselného a komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ( K > 65 )
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
VI.
Názov EZ: KM (002) / Kysucké Nove Mesto – neutralizačná stanica
Názov lokality: neutralizačná stanica
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Druh činnosti: strojárska výroba
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ( K > 65 )
antropogénne zásahy.
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
VII.
Názov EZ: KM (003) / Kysucké Nove Mesto – bývalý sklad olejov
Názov lokality: bývalý sklad olejov
Druh činnosti: strojárska výroba
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ( K > 65 )
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
VIII.
Názov EZ: KM (005) / Kysucké Nové Mesto – NN Slovakia
Názov lokality: NN Slovakia
Druh činnosti: strojárska výroba
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ( K > 65 )
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
IX.
Názov EZ: KM (1969) / Kysucké Nove Mesto – časť bývalého areálu KLF
Názov lokality: časť bývalého areálu KLF
Druh činnosti: strojárska výroba, lakovňa
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ( K > 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.
4. V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej
mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa
§ 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o
územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
V katastrálnom území mesta Kysucké Nové Mesto je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívneho
zosuvu, potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov.
Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť
rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne
nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie
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 list 26 – 31 Kysucké Nové Mesto), ktorý je prístupný na mapovom
serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje
a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách:http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/
atlas_st_sv, http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a http://apl.geology.sk/atlassd/
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia území pre stavebné účely.
5. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape.
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
6. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie
http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.

Podľa § 20 ods. 3 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.
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b) prítomnosť pravdepodobných a 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.

Vyjadrenie Okresného úradu Kysucké Nové Mesto:
Z dôvodu opodstatnenosti pripomienok od Ministerstvo životného prostredia SR sa Okresný úrad Kysucké Nové
Mesto rozhodol akceptovať pripomienky aj keď nebol dodržaný termín podľa § 6 ods. 6 zákona.

2. Krajský pamiatkový úrad listom KPUZA- 2020/21874-2/91924/LEH doručeným 20. novembra 2020 zaslal
nasledujúce stanovisko :

Jednotlivé časti Oznámenia požadujeme doplniť o nasledovné údaje a záväzné usmernenia pre oblasť ochrany
pamiatkového fondu: V textovej časti citovať platnú legislatívu na úseku ochrany pamiatkového fondu – citovanie
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej pamiatkový
zákon) a Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva č. 1292 zo dňa 28.02.2001.
Pri realizácii plánovaných stavebných alebo hospodárskych činnosti na riešených územiach v rámci návrhu „Zmeny
a Doplnku č. 3 Územného plánu Mesta Kysucké Nové Mesto“ je podľa § 30 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o
ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej len „pamiatkový zákon“) potrebné osloviť
Krajský pamiatkový úrad Žilina, ktorého záväzné stanovisko bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a
stavebného povolenia. Podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným
stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a nálezísk.
V prípade realizácie stavby (stavieb) v lokalite č. 6 – „Bývalá tržnica“ Krajský pamiatkový úrad Žilina po
doručení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vydá rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový
archeologický výskum a o druhu, spôsobe a rozsahu jeho vykonania podľa § 39 ods. 1 v spojitosti s § 35 ods. 7 a
§ 36 ods. 3 pamiatkového zákona.
Priestor bývalej tržnice sa nachádza na okraji historickej časti mesta a už na II. vojenskom mapovaní (1819 – 1869)
sú tam zakreslené budovy – pravdepodobne hospodárskeho charakteru. V prípade realizácie výkopových prác v
predmetnom priestore je teda pravdepodobné, že dôjde k odhaleniu archeologických nálezov a nálezových situácií.
Krajský pamiatkový úrad Žilina vydáva záväzné stanoviská z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom
a sú záväznými stanoviskami podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov.
Vzhľadom na ochranu prípadných archeologických nálezov, nájdených mimo povoleného pamiatkového výskumu
sa uplatňuje postup podľa § 40 ods. 2 – 3 pamiatkového zákona v spojitosti s § 127, ods. 1) a 2) zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Podľa § 40 ods. 2 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov
počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému
pamiatkovému úradu Žilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu,
zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa
§ 40 ods. 3 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z
nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu a podľa § 40 ods. 4 nález, ktorým
je strelivo alebo munícia pochádzajúca spred roku 1946, môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru, ktorý
je povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť do 30 dní od vyzdvihnutia nálezu oznámenie; oznámenie
obsahuje základné údaje o mieste nálezu, type nálezu a fotodokumentáciu nálezu.

V zmysle § 44a pamiatkového zákona záväzné stanoviská vydané podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po
uplynutí troch rokov odo dňa ich vydania strácajú platnosť, ak nedošlo k ich použitiu na účel ,pre ktorý sú určené.
Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.
Na základe uvedených skutočností z pohľadu záujmov chránených pamiatkovým zákonom
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nepožadujeme, aby predložené oznámenie o strategickom dokumente bolo posudzované v zmysle zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Vyjadrenie Okresného úradu Kysucké Nové Mesto:
Z dôvodu opodstatnenosti pripomienok od Krajského pamiatkového úradu sa Okresný úrad Kysucké Nové Mesto
rozhodol akceptovať pripomienky aj keď nebol dodržaný termín podľa § 6 ods. 6 zákona.

3. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek štátnej správy ochrany prírody
a krajiny, list číslo OU-KM-OSZP-2020/000951-003 doručeným 01. decembra 2020 dáva nasledovné stanovisko:

Tunajší úrad požiadal listom OU-KM-OSZP-2020/000951-002 z 03. novembra 2020 odbornú organizáciu Štátnu
ochranu prírody SR, Správu CHKO Kysuce o posúdenie strategického dokumentu: „Zmena a Doplnok č. 3 ÚPN
– mesta Kysucké Nové Mesto“ pre
obstarávateľa Mesto Kysucké Nové Mesto. Stanovisko Štátnej ochrany prírody a krajiny, Správy CHKO Kysuce
CHKOKY/421-001/2020/MZ z 12. novembra 2020 bolo na tunajší úrad doručené 30. novembra 2020. Na základe
vyššie uvedeného Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany prírody a krajiny nedoručil svoje písomné stanovisko v stanovenej lehote. Podmienky uvádzané Štátnou
ochranou prírody SR, Správou CHKO Kysuce, pri dodržaní, ktorých je možné s návrhom strategického dokumentu
súhlasiť sú relevantné a podstatné. Preto ich tunajší úrad uvádza v podmienkach tohto stanoviska a žiada, aby bolo
na ne prihliadnuté aj napriek tomu, že nebola dodržaná lehota podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany
prírody a krajiny s návrhom strategického dokumentu „Zmena a Doplnok č. 3 ÚPN – mesta Kysucké Nové Mesto“
pre obstarávateľa Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00 314
099, vypracovaného hlavným riešiteľom Ing. arch. Petrom Nezvalom,
M. Šinského 7, 010 07 Žilina

s ú h l a s í

za splnenie nasledovných podmienok:

1. Lokalita č. 7 Kamence východ - Istrofinal: Zmena plochy s návrhom funkčnej plochy občianskeho vybavenia.
Daná lokalita susedí s brehovými porastami rieky Kysuca. Do regulatívov k danej lokalite požadujeme uviesť:
Nijakým spôsobom nezasiahnuť do brehových porastov a všetky prípadné úpravy terénu, či stavebné práce situovať
minimálne 10 m od hranice brehových porastov.
2. Lokalita č. 21 Dubie IBV I: Zmena plochy s návrhom funkčného využitia obytné plochy (rodinné domy
individuálne). Do regulatívov k danej lokalite požadujeme uviesť: Výstavbu umiestniť v južnej časti lokality, ktorá je
na hranici zastavaného územia mesta. V tejto časti je vytvorený prístup na lokalitu a nedôjde k fragmentácii územia
novou výstavbou, nakoľko tu už existuje výstavba rodinných domov. Vylučujeme možnosť prístupu na lokalitu zo
severnej časti, čo by si vyžiadalo terénne úpravy spojené so zásahom do porastov drevín.
3. Lokalita č. 23 Suľkov-Neslušská cesta IBV: Daná lokalita susedí genofondovou lokalitou KM 19 Suľkov potok.
Lokalitu žiadame vypustiť z textovej aj grafickej časti nakoľko v minulých rokoch došlo k zásahom do genofondovej
lokality KM 19 „Suľkov potok“ a zničeniu brehových porastov – biotopov európskeho významu Ls 1.3 Jaseňovo-
jelšové podhorské lužné lesy. Na snímke z roku 2006 (Google Earth, Obr. 1) sú viditeľné brehové porasty ako súčasť
genofondovej lokality Suľkov potok, v súčasnosti sú v lokalite (napr. parcely CKN 3249/1, 3249/2, 3535/4, 3250/2,
3250/3, 3250/4, 3250/5, 3536/1, 3508/272) brehové porasty vyrúbané, pričom niekde stoja aj drobné stavby.
4. V južnej časti katastra navrhovaná cyklocesta (v grafickom návrhu označená ako „h“) prechádza genofondovou
lokalitou KM 35 Lužný les pri Rudinke, opakovane ju požadujeme pretrasovať po poľnej ceste západným okrajom
genofondovej lokality (popri poli). Podľa súčasného návrhu by došlo k zásahom do genofondovej lokality spojeným
pravdepodobne aj s odstraňovaním drevín brehového porastu.

Ďalej má S-CHKO Kysuce k predmetnej Zmene a Doplnku č. 3 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto tieto
pripomienky:
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5. Koncom roka 2020 bude aktualizovaný RÚSES, v ktorom bude riešený aj okres Kys. Nové Mesto. V ňom budú
zmenené hranice niektorých genofondových lokalít (GL) a pribudne nová GL v katastri mesta. Zmena hraníc GL,
ani novonavrhovaná GL nekoliduje so žiadnou z lokalít, ktoré sú predmetom Zmeny a Doplnku č. 3 Územného
plánu mesta Kysucké Nové Mesto. Žiadame, aby boli tieto zmeny zaznamenané v tomto (ak bude Doplnok č. 3
realizovaný až po aktualizácii RÚSES), alebo v nasledujúcom doplnku ÚP. Podklady k zmene hraníc GL je potrebné
žiadať od Slovenskej agentúry životného prostredia.
6. V k. ú. Budatínska Lehota je chybne zakreslené ochranné pásmo PR Ľadonhora (viď obr. 2) a hranica SKUEV
Ľadonhora (obr. 3). V prípade potreby GIS vrstiev záujmov ochrany prírody v tomto území je potrebné o ne požiadať
ŠOP SR.
7. Vo grafickej a textovej časti ÚP opraviť chybne zadaný kód územia SKUEV 0645 Ľadonhora. Správne by má
byť SKUEV 0834 Ľadonhora.

Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny nie je potrebné realizovať vyšší stupeň hodnotenia v súlade s
ustanoveniami v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov nakoľko sa v riešenej lokalite nenachádzajú územia sústavy NATURA 2000, chránené
vtáčie územia ani územia európskeho významu. Odporúča sa ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní.

Vyjadrenie Okresného úradu Kysucké Nové Mesto:
Z dôvodu opodstatnenosti pripomienok od Štátnej ochrany prírody SR, Správu CHKO Kysuce sa Okresný úrad
Kysucké Nové Mesto rozhodol akceptovať pripomienky aj keď nebol dodržaný termín podľa § 6 ods. 6 zákona.

4. Ministerstvo obrany SR listom ASMdpS-1-11375/2020 doručeným 16. novembra 2020 súhlasí bez pripomienok.

Záver

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania
posúdil oznámenie strategického dokumentu z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania
navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu.

Dotknuté orgány štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania nepožadovali ďalšie
posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického dokumentu na úrovni zisťovacieho konania.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa uvádza v strategickom
dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s
vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne upozornenia, ktoré sú zahrnuté
vo vyššie uvedených stanoviskách dotknutých orgánov
a organizácií a je potrebné ich zohľadniť v procese schvaľovania „Zmena a Doplnok č. 3 ÚPN – Mesta Kysucké
Nové Mesto“ podľa osobitných predpisov.

Upozornenie

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

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/
eia/detail/zmena-doplnok-c-3-uzemneho-planu-mesta-kysucke-nove-mesto-

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v platnom
znení, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
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Mgr. Ivana Čopková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10115
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