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IROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOV ACOM KONANÍ

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako
príslušný orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1
písm. c) a podľa § 56 písm. b) 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, po
ukončení zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu vykonaného na
základe Oznámenia o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce Nesluša 2015 - 2024" (aktualizovaná a dopracovaná verzia
pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona 309/2014), ktorý predložil obstarávateľ-
Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41 Nesluša, IČO: 00314137, podl'a § 7 ods. 5 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 takto rozhodol:

Navrhovaný strategický dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Nesluša 2015 - 2024" (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR
podľa nových podmienok zákona 309/2014), uvedený v predloženom oznámení o
strategickom dokumente:

sa nebude posudzovať

podľa zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovaný strategick."
dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov za nasledovných
podmienok:

1. V časti 2 Základná charakteristika obce, časť 2.5 Životné prostredie - odpadové
hospodárstvo je potrebné aktualizovať základný právny predpis pri nakladaní s
odpadom, ktorý je od 01.01.2016 zákon NR SR Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a doplnení
niektorých zákonov a príslušná vyhláška NR SR Č. 371/2015, ktorou, sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. '

2. Ak nastane zmena technologických zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia treba
podať na príslušný úrad žiadosť o povolenie podľa § 17 zákona 137/2010 Z. z. o
ovzduší v znení neskorších predpisov. \

3. Je potrebné posúdiť vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
stredného radónového rizika podľa zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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obciam (obec Ochodnica , obec Rudina, obec Rudinská, obec Nesluša, mesto Kysucké Nové
Mesto).

Podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor
starostlivosti o životné prostredie zverejnil oznámenie na webovej adrese
http:// enviroportal. skl skleial detail/pro gram -hospodarskeho- rozvoj a-socialneho- rozvoj a-obce-
neslusa-20 15-202.

Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Kysucké Nové
Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledovné
subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

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

a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-KM-OSZP-2016/000397-
002 zo dňa 08. 02. 2016 - z hľadiska odpadového hospodárstva: súhlasí po splnení
nasledovnej pripomienky:

1. V časti 2 Základná charakteristika obce, časť 2.5 Životné prostredie - odpadové
hospodárstvo je potrebné aktualizovať základný právny predpis pri nakladaní s odpadom,
ktorý je od 01.01.2016 zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých
zákonov a príslušná vyhláška NR SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch.

b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-KM-OSZP-2016/000402-002
zo dňa 08.02.2016 - s oznámením z hľadiska ochrany ovzdušia uvádza:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nesluša zahŕňa tiež aj
rekonštrukciu amodemizáciu školskej kotolne a vykurovacieho systému. Kotolňa je vedená
ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Pri zmene technologických zariadení zdrojov
znečisťovania ovzdušia treba podať na príslušný úrad žiadosť o povolenie podľa § 17 zákona
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Nepožaduje posudzovať predložený
strategický dokument.

d) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-KM-OSZP-2016/000396-
002 zo dňa 08.02.2016 súhlasí bez pripomienok.

Vyjadrenie Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné
prostredie:

Uvedené pripomienky Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o
životné prostredie zohľadnil a zahrnul do podmienok.

2. Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a územného plánovania, list číslo
02677/2016/0DaÚP-2 zo dňa 04. 02. 2016 - súhlasí so strategickým dokumentom biz
pripomienok. Vzhľadom na všeobecný charakter strategického dokumentu bez presného
stanovenia spôsobu realizácie aktivít a možné variantné riešenia, nie je možné špecifikovať
jeho vplyv na životné prostredie. Konkrétne aktivity vyplývajúce z implementácie programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja však podliehajú samostatnému posudzovaniu v zmysle
zákona 24/2006 Z. z. v platnom znení, v procese ktorého budú navrhnuté opatrenia na
elimináciu, resp. minimalizáciu prípadných negatívnych vplyvov na životné prostredie

3. Krajský pamiatkový úrad Žilina, list číslo KPUZA-2016/3755-2/6705/LEH zo dňa 04.
02. 2016- konštatuje, že z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom nemá
k nemu požiadavky.

4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ~ddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, list číslo OU-ZA-OSZP2/2016/007560/Gr zo
dňa 02. 02. 2016 - súhlasí s vypracovaním strategického dokumentu a nepožaduje ho
posudzovať ďalej v zmysle zákona.
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5. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, list
číslo ASMdpS-1-116/2016 zo dňa 02. 02. 2016 - súhlasí bez pripomienok. Územie obce
Nesluša nie je záujmovým územím MO SR.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, list číslo RH-226/20 16 zo
dňa 29.01. 2016 - vydáva súhlasné stanovisko.

7. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, list číslo 06721/20 16/B211-SZEÚ/5065 zo dňa
29. 01. 2016 - za predpokladu rešpektovania uvedených požiadaviek, MDVR SR netrvá na
posudzovaní strategického dokumentu podľa zákona Č. 24/2016 Z. z. posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP, oddelenie územného plánovania, list číslo
OU-ZA-OVBPl-2016/007317/HRI dňa 28.01. 2016 konštatuje, že vzhľadom ku skutočnosti,
že predmetné oznámenie o strategickom dokumente nie je územnoplánovacou dokumentáciou
v zmysle § 5 zákona Č .. 24/2016 Z. z. posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je pri predmetnom oznámení
dotknutým orgánom a k Oznámeniu o strategickom dokumente nebude sa vyjadrovať.

9. MŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy, list číslo 3053/2016-7.3 7334/2016 zo dňa
09.02.2016 - nasledovné stanovisko:

1. V katastrálnom území obce esluša (ďalej len "predmetné územie") sú evidované
skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené
skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

2. V predmetnom území sú na základe vypisu z Informačného systému
environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:

Názov EZ:

Názov lokality:

Druh činnosti:

Stupeň priority:

Registrovaná ako:

NázovEZ:

Názov lokality:

Druh činnosti:

Stupeň priority:

Registrovaná ako:

KM (012) / Nesluša - skládka PO III

skládka PO III

skládka priemyselného odpadu

EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

A pravdepodobná environmentálna záťaž

KM (O 11) / Nesluša - skládka PO a KO l

skládka PO a KO l

skládka priemyselného a komunálneho odpadu

EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

A pravdepodobná environmentálna záťaž
.: -l , l . ,

Pravdepodobné environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho
využitia územia.

3. V predmetnom území sú evidované zosuvné územia (svahové deformácie) 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.

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.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného
využitia územia:
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a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné
posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych
svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. 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 Ml: 50000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorá je voľne

prístupná na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra Bratislava a na
http://www.geology.sklnew/sklsub/Geoisnomenu/ geof/atlas _st_sv.

b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia
územia s výskytom stredného radónové 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. 528/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného
žiarenia.

Vyjadrenie Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné
prostredie:

Uvedené pripomienky Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o
životné prostredie zohľadnil a zahrnul do podmienok

10. Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, list číslo ORHZ-CA1-
11112016 zo dňa 01.02.2016 - oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska ochrany pred
požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie a k oznámeniu
uvádza nasledovné:

l. 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 Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné
prostredie:

Uvedené pripomienky Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o
životné prostredie zohľadnil a zahrnul do podmienok

11. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, list číslo OÚ-ZA-OCDPK-
2016/007550/2 zo dňa 15. 02. 2016 - nemá zásadné pripomienky za predpokladu dodržania
a rešpektovania stavebného zákona a zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, programu hospodárskeho a sociálneho rozvoju ,l., '

kraja, ako aj ďalších strategických dokumentov súvisiacich s riešeným územím.

12. Obec Rudina, list 59/2016 zo dňa ll. 02. 2016 - stanovisko bez pripomienok.

Stanoviská doručené Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné
prostredie po lehote:

1. Obec Ochodnica, list číslo 2112016/Ča zo dňa 19. 02. 2016 - nemá námietky
k strategickému dokumentu. .

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Odbor krízového riadenia, Okresný úrad Žilina,
Pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek štátnej správy vôd, Okresný úrad Žilina, Odbo opravnýcln prostriedkov, ref.
pôdohospodárstva, Mesto Kysucké Nové Mesto, Obec Rudinská, Obec Nesluša, v zákone
stanovenej lehote ani do termínu vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko Okresnému
úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie nedoručili.
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Dotknutá verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k predloženému oznámeniu
o strategickom dokumente nevyjadrila.

Záver

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci
zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie, úrovne spracovania a kritérií pre zisťovacie
konanie podľa prílohy Č. 3 zákona o posudzovaní. Prihliadal pritom na stanoviská doručené
k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní. K oznámeniu bolo doručených 13
stanovísk a vyjadrení. Subjekty, ktoré poslali svoje stanoviská, resp. vyjadrenia, vyjadrili
kladný postoj k navrhovanému strategickému dokumentu a z ich stanovísk nevyplynulo, že
je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli
požiadavku na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu.

Pri svojom rozhodovaní akceptoval požiadavky a pripomienky Okresného riaditeľstva
hasič ského a záchranného zboru v Čadci, Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odboru
starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia a na úseku štátnej
správy odpadového hospodárstva, MŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy.

Zo stanovísk a vyjadrení doručených k oznámeniu vyplynuli pripomienky a
požiadavky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovávaní návrhu strategického
dokumentu, v procese jeho schvaľovania a realizácie.

Upozornenie

Strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Nesluša 2015 - 2024 (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových
podmienok zákona Č. 309/2014 Z. z.) je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7
ods. 7 zákona o posudzovaní dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť
o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie
možno preskúmať súdom podľa zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.

Ing. Zuzana Šimeková
vedúca odboru
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Doručuje sa

1. MŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Ministerstvo obrany SR, Správa majetku, detašované pracovisko, ČSA 7, 974 31 Banská

Bystrica
3. Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011

09 Žilina
4. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP, Ul. A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP a vybraných

zložiek ŽP kraja, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
6. Okresný úrad Žilina, Odbo opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva, A. Kmeťa 17,

O1O O1 Žilina
7. Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, Andreja Kmeťa 17,01001 Žilina
8. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Odbor krízového riadenia, Litovelská 1218, 024 01

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

1218, 02401 Kysucké Nové Mesto, ŠVS, ŠSOPaK, ŠS OH, ŠS OO
10. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01

Čadca
12. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody Č. 6, P. O. BOX 100,81005

Bratislava
13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4,02201 Čadca
14. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19,01001 Žilina
15. Obec Nesluša, 978, 023 41 Nesluša
16. Obec Ochodnica, 121,023 35 Ochodnica
17. Obec Rudina, 442, 023 31 Rudina
18. Obec Rudinská, 125,02331 Rudina
19. Mesto Kysucké Nové Mesto, Nám. slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto
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