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ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre hodnotenie vplyvov
strategického dokumentu „Územný plán obce Oščadnica“.
Obstarávateľ, obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170 (ďalej len
„obstarávateľ“), doručil dňa 11.3. 2022 Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „OU CA“) podľa § 5 ods. 1 zákona oznámenie o strategickom dokumente „Územný
plán obce Oščadnica“ (ďalej len „strategický dokument“), vypracované podľa prílohy č. 2 zákona.
Obstarávateľ zverejnil podľa § 6 ods. 1 zákona oznámenie spôsobom v mieste obvyklým. OU CA zaslal
oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona a informáciu o zverejnení strategického dokumentu schvaľujúcemu
orgánu a dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil ho na webovom sídle ministerstva.
Hlavným cieľom obstarania strategického dokumentu „Územný plán obce Oščadnica“ je komplexné
riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce
Oščadnica, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území.
Strategický dokument podlieha posudzovaniu vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie
podľa zákona, nakoľko sa jedná o nový strategický dokument a svojím charakterom spĺňa definíciu
strategického dokumentu s predpokladaným vplyvom na životné prostredie.
Dňa 3.5. 2022 sa podľa § 8 zákona uskutočnilo prerokovanie s obstarávateľom, schvaľujúcim orgánom,
dotknutými orgánmi, dotknutými obcami a štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny. Po úvodnom
privítaní, boli prerokované požiadavky vyplývajúce z 5 jednotlivých stanovísk. Prítomní sú uvedení na
prezenčnej listine v prílohe záznamu z prerokovania, ktorý je súčasťou kompletného spisového
materiálu.
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu sa určuje okrem dôkladného
zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument nerealizoval) aj
navrhovaného variantu riešenia strategického dokumentu uvedeného v oznámení.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1 Všeobecné podmienky
2.1.1 Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej v rozsahu
hodnotenia určenom podľa § 8 zákona a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického
dokumentu (ďalej len „správa o hodnotení“), vypracovanej podľa § 9 ods. 4 zákona. Vzhľadom na
povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala
rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 5 zákona;
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2.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia;
2.1.3 Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v
študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo Vyhláške MŽP
SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania
vplyvov na životné prostredie.
2.1.4 Obstarávateľ doručí OU CA kompletnú správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je
územnoplánovacia dokumentácia podľa § 9 ods. 6 zákona EIA spolu s návrhom územnoplánovacej
dokumentácie (podľa § 22 zákona NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku)
v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona, v počte 2 ks
(textová a grafická časť) v písomnom vyhotovení a v počte 1 ks na elektronickom nosiči dát.
2.2. Špecifické požiadavky
Na základe informácií uvedených v oznámení a zo stanovísk doručených k tomuto oznámeniu vyplynula
potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať najmä nasledovné okruhy otázok súvisiacich s
navrhovaným strategickým dokumentom:
2.2.1. Do textovej aj grafickej časti zapracovať územie Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, maloplošné
chránené územia a územia z európskej siete chránených území Natura 2000. Mapové podklady je
potrebné riešiť v súčinnosti so ŠOP SR.
2.2.2. Rešpektovať migračné koridory a miesta na ponechanie bez zástavby v grafickej aj textovej časti
(aktualizované mapové vrstvy poskytne Správa CHKO Kysuce).
2.2.3. Rešpektovať prvky ochrany prírody regionálneho územného systému ekologickej stability
(RÚSES) v grafickej aj textovej časti (biocentrá, biokoridory a genofondové lokality).
2.2.4. Rešpektovať vodné toky spolu so sprievodným brehovým porastom ako lokálne hydrické
biokoridory. V záväznej textovej časti do regulatívov ochrany prírody uviesť vzdialenosti výstavby od
vodných tokov, zvlášť pre intravilán a extravilán. Zároveň nezasahovať do brehových porastoch pri
výruboch, navážkach a pod.
2.2.5. Dbať na zachovanie tradičnej architektúry kysuckých dreveníc pri novej výstavbe a rekonštrukcii
stavieb v osadách so zachovanou tradičnou architektúrou.
2.2.6. Pri plánovaní a realizácii cyklotrás využívať primárne existujúce spevnené resp. nespevnené cesty
a nezasahovať do brehových porastov.
2.2.7. Dbať na zachovanie limitov ubytovacích kapacít rekreačných stredísk.
2.2.8. Výstavbu v katastri obce odporúčať výhradne v súlade s platným územným plánom obce, resp.
jeho doplnkami.
2.2.9. V prípade nutnosti úpravy a regulácie vodného toku uprednostniť technické riešenia, ktoré
rešpektujú záujmy ochrany prírody.
2.2.10. Pri ostatných požiadavkách uvedených v Návrhu zadania ÚP rešpektovať a prihliadať na záujmy
ochrany prírody a krajiny vyplývajúce z § 2 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z., ktorý vymedzuje ochranu
prírody ako verejný záujem.
2.2.11. Rešpektovať aktuálne platnú dokumentáciou ÚPN VÚC Žilinského samosprávneho kraja.
2.2.12. Dopravné napojenia, navrhované cestné komunikácie, cyklistické a pešie trasy, statickú dopravu
je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi, - na ochranu diaľnic, ciest
a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia 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., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný
zákon),
2.2.13. Rešpektovať umiestnenie, funkciu, ochranné pásmo ako aj rozvojové zámery ciest I/11 a I/11A,
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2.2.14. Akékoľvek zámery vo vzťahu k pozemným komunikáciám I/11 a I/11A je potrebné konzultovať
s jej správcami – Slovenskou správou ciest (cesta I/11), Národnou diaľničnou spoločnosťou (cesta
I/11A) a rešpektovať v plnom rozsahu ich podmienky uvedené v stanovisku.
2.2.15. Neumiestňovať rozvojové zóny a posúvať hranice zastavaného územia do cestného ochranného
pásma.
2.2.16. Rešpektovať existujúcu a plánovanú dopravnú infraštruktúru (koridor plánovanej diaľnice D3)
a jej ochranné pásma.
2.2.17. Neumiestňovať obytné zóny v ochrannom pásme dráhy.
2.2.18. Pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je potrebné
posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku 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.
2.2.19. Pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie
vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) 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 č. 549/2007 Z. z. a vyhláškou č. 237/2009 Z. z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška;
2.2.20. Postupovať podľa Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá
bola schválená UV SR č. 223/2013.
2.2.21. Do textovej a grafickej časti zapracovať:
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Oščadnica – tehliarske suroviny (4122)“, ktoré je v evidencii
ŠGÚDŠ Bratislava, Bratislava.
- na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidovanú environmentálnu
záťaž:
Názov EZ: CA (008) / Oščadnica - FRACHO
Názov lokality: FRACHO
Druh činnosti: skladovanie a distribúcia chemikálií
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
2.2.22. V textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických
prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej
správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je
prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových
stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách:http://
www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv, http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a
http://apl.geology.sk/atlassd/
2.2.23. 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 č. 98/2018 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov
ionizujúceho žiarenia.
2.2.24 Pri príprave správy o hodnotení zohľadniť a písomne vyhodnotiť všetky stanoviská, ktoré boli
zaslané k oznámeniu, príp. budú zaslané k určenému rozsahu hodnotenia a v samostatnej kapitole
zhodnotiť plnenie jednotlivých bodov rozsahu hodnotenia.
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3. UPOZORNENIE

Podľa § 8 ods. 6 zákona príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia na webovom sídle ministerstva
bezodkladne po jeho určení a zároveň oznámi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti
k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.
Podľa § 8 ods. 7 zákona obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia bezodkladne po jeho doručení, formou
informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.
Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie
osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia do 10 dní od jeho zverejnenia podľa ods. 5 a
6 zákona príslušnému orgánu (Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova
91, 022 01 Čadca) , ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Ing. Viera Jurošková
vedúca odboru

Doručuje sa: (elektronicky)
Obstarávateľ:
Obec Oščadnica

