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Oznámenie o strategickom dokumente 
 
 

„Územný plán obce Kysucký Lieskovec“ 
 
 

v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 
 
 
 
 
 
I. Základné údaje o obstarávateľovi 
 
1. Názov: 

 
Obec Kysucký Lieskovec 

 
 
2. Identifikačné číslo: 

 
00 314 081 

 
 
3. Adresa sídla: 

 
023 34 Kysucký Lieskovec č. 29 

 
 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 

zástupcu obstarávateľa: 
 
Ing. Štefan Mrenka, starosta obce 
023 34 Kysucký Lieskovec č. 29 
tel.: 041/4231121 
e-mail: obecnyurad@ obeckysuckylieskovec.sk 
 
Ing. arch. Ján Burian, zástupca obstarávateľa pre obstaranie ÚPN obce Kysucký 
Lieskovec podľa ustanovenia § 2a) stavebného zákona 
Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina 
tel.: 041/5643473 
e-mail: janburian@inmail.sk 
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5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, 
od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto 
na konzultácie: 
 
- RNDr. Miloslav Badík, ENVI-EKO,.s. r. o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina 
- Ing. arch. Peter Nezval, M. Šinského 7, 010 07 Žilina 
- Ing. arch. Ján Burian, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD - 

zabezpečujúca podľa § 2a stavebného zákona obstarávateľské činnosti 
pri obstarávaní Územného plánu obce Kysucký Lieskovec. 
Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina 
tel.: 041/5643473 
e-mail: janburian@inmail.sk 

 
 
II. Základné údaje o strategickom dokumente 
 
1. Názov: 

 
Územný plán obce Kysucký Lieskovec (ďalej aj ÚPN obce Kysucký Lieskovec alebo len 
ÚPN-O) 

 
 
2. Charakter: 

 
ÚPN obce Kysucký Lieskovec je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá je v zmysle 
prílohy č. l, ods. II., časť 2.3 zákona č. 24/2006 Z. z. strategickým dokumentom 
podliehajúcim posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. V zmysle zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný 
zákon) ÚPN obce Kysucký Lieskovec stanoví zásady a regulatívy funkčného využívania 
a priestorového usporiadania územia, prípustné, obmedzené a zakázané funkčné 
využívania plôch, zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného 
systému ekologickej stability a tvorby krajiny, zásady a regulatívy ochrany a využívania 
prírodných zdrojov, kultúrnych hodnôt a významných krajinných prvkov, zásady 
a regulatívy občianskeho, dopravného a technického vybavenia územia mesta. 

 
 
3. Hlavné ciele: 

 
Ciele riešenia Územného plánu obce Kysucký Lieskovec vyplývajú z účelu a zamerania 
využitia územnoplánovacej dokumentácie. V riešení Územného plánu obce je potrebné 
v súlade s § 11, ods. 5 stavebného zákona. zamerať sa na riešenie súčasných 
územnotechnických a environmentálnych problémov a navrhnúť územný rozvoj obce 
zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám obyvateľov obce pri rešpektovaní 
princípov trvaloudržateľného rozvoja. V ÚPN-O je potrebné najmä: 
- navrhnúť komplexný rozvoj obce zodpovedajúci jeho polohe 
- zlepšenie kvality ekonomického a životného prostredia, dopravy a funkčnej a 

stavebnej štruktúry obce, riešiť optimálny spôsob funkčného využitia a priestorového 
usporiadania územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti 
územia 
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- odstrániť funkčné a priestorové disproporcie a koordinovať záujmy v území 
- regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy 
- skvalitniť životné prostredie v území, zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva 

a prírodných hodnôt 
- vytvoriť predpoklady a podmienky pre komplexný rozvoj obce v návrhovom období 
- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby 

 
 
4. Obsah: 

 
Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. 
(stavebný zákon ) a vykonávacej Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Dokumentácia ÚPN-O bude spracovaná 
v hĺbke a podrobnosti riešenia primerane Metodickému usmerneniu obstarania 
a spracovania územného plánu obce (MŽP SR, rok 2001), bude pozostávať z nasledovných 
etáp: 
- Prieskumy a rozbory pre ÚPN-O 

- Spracovanie Prieskumov a rozborov pre ÚPN-O vrátane Krajinoekologického plánu 

- Zadanie pre ÚPN 
- Spracovanie Zadania 
- Prerokovanie Zadania s dotknutými orgánmi, právnickými osobami a s verejnosťou 
- Dopracovanie Zadania na základe výsledkov prerokovania a jeho preskúmanie Krajským 

stavebným úradom 
- Schválenie Zadania Obecným zastupiteľstvom  

- Koncept ÚPN 
- Spracovanie Konceptu ÚPN 
- Prerokovanie Konceptu ÚPN-O s dotknutými orgánmi, právnickými osobami 

a s verejnosťou 
- Vydanie Súborného stanoviska obstarávateľa na základe výsledkov prerokovania 

Konceptu 

- Návrh ÚPN 
- Spracovanie Návrhu ÚPN-O 
- Prerokovanie Návrhu ÚPN-O s dotknutými orgánmi, právnickými osobami 

a s verejnosťou 
- Dopracovanie Návrhu ÚPN-O na základe výsledkov prerokovania, zabezpečenie 

súhlasov po prerokovaní a jeho preskúmanie Krajským stavebným úradom 
- Schválenie Návrhu ÚPN-O a VZN o jeho záväznej časti Obecným zastupiteľstvom 

 
 
5. Uvažované variantné riešenia: 

 
Variantné riešenia vybraných problémov územného rozvoja obce Kysucký Lieskovec 
budú identifikované v Zadaní pre vypracovanie ÚPN-O. Pri spracovaní Konceptu ÚPN-
O bude potrebné: 
- variantne riešiť rozvoj funkcie bývania z hľadiska rozsahu zaberaných plôch 
- alternatívne riešiť funkčné využitie plôch na pravom brehu rieky Kysuce pre rozvoj 

výroby a rekreácie v dvoch alternatívach 
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6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 

 
- Prieskumy a rozbory - spracovanie 02/2011 
- Zadanie - spracovanie 03/2011 
- Zadanie - prerokovanie, preskúmanie a schválenie 05/2011 
- Koncept ÚPN-O - spracovanie 06/2011 
- Koncept ÚPN-O - prerokovanie a vydanie súborného stanoviska 07/2011 
- Návrh ÚPN-O - spracovanie 08/2011 
- Návrh ÚPN-O - prerokovanie a dopracovanie 10/2011 
- Návrh ÚPN-O - zabezpečenie súhlasov po prerokovaní a preskúmanie 12/2011 
- Schválenie ÚPN-O Obecným zastupiteľstvom 01/2012 

 
 
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: 

 
Pri spracovaní ÚPN obce Kysucký Lieskovec bude: 
- rešpektovaná nadradená územnoplánovacia dokumentácia vyššieho stupňa - Územný 

plán Veľkého územného celku Žilinského kraja v znení zmien a doplnkov 
- budú premietnuté územné súvislosti vyplývajúce z územného priemetu cieľov, priorít 

a opatrení dokumentov regionálneho rozvoja - Plánu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Žilinského samosprávneho kraja (dopad na územie obce Kysucký Lieskovec) 

- budú využité ďalšie dokumenty: 
- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kysucký Lieskovec 
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina, Aktualizácia 

prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Bytča, 
Žilina a Kysucké Nové Mesto 

- V riešení ÚPN-O budú využité aj ďalšie dostupné relevantné krajské, regionálne 
a lokálne koncepcie a dokumenty s dopadom na rozvoj územia obce Kysucký 
Lieskovec, ktoré vyplynú zo spracovania Prieskumov a rozborov. 

 
 
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Kysucký Lieskovec (§ 26, ods. 3 stavebného zákona). 

 
 
9. Druh schvaľovacieho dokumentu: 

 
- Uznesenie obecného zastupiteľstva v Kysuckom Lieskovci o schválení Územného plánu 

obce Kysucký Lieskovec 
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysucký Lieskovec o záväzných častiach 

územného plánu obce Kysucký Lieskovec 
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III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu 

na životné prostredie vrátane zdravia 
 
1. Požiadavky na vstupy: 

Vstupom pre spracovanie Územného plánu obce Kysucký Lieskovec sú všetky podklady 
a informácie o súčasnom stave podmienok v území, ktoré boli získané v rámci 
prípravných prác (§ 19b stavebného zákona). 

Obec Kysucký Lieskovec má spracované tieto ÚPD: 
- ÚPN-O Kysucký Lieskovec (ARCHITEKT projekčná kancelária Považská Bystrica, 

hlavný riešiteľ ing. arch. Marta Fecaninová), záväzná časť schválená OZ 
v Kysuckom Lieskovci uznesenie č. 36/2001 v bode D3 dňa 31. 08. 2001) 

- ÚPN-O Kysucký Lieskovec, doplnok č. 1, (ARCHITEKT projekčná kancelária 
Považská Bystrica, hlavný riešiteľ ing. arch. Marta Čierniková), záväzná časť 
schválená OZ v Kysuckom Lieskovci uznesenie č. 61/2006 v bode C-8 dňa 27. 12. 
2006). 

 
 
2. Údaje o výstupoch: 

 
Dokumentácia územného plánu obce Kysucký Lieskovec bude obsahovať v zmysle stavebného 
zákona smerné a záväzné časti riešenia. Rozhodujúcim výstupom obstarávaného územného plánu 
sú v zmysle § 12 Vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacej dokumentácii a 
územnoplánovacích podkladoch záväzné časti územného plánu. V tomto zmysle výstupy 
Územného plánu obce Kysucký Lieskovec budú definované v etape spracovania 
Konceptu riešenia, v návrhu ÚPN a aj v jeho dopracovaní po prerokovaní. Záväzné časti budú 
vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením (VZN) obce Kysucký Lieskovec. 

 
 
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 

 
Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na „zlepšenie životného 
prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja“ 
(§ 2, ods. 1, písm. j) stavebného zákona v spojitosti s ďalšími písmenami cit. odseku). 
Úlohou územnoplánovacej dokumentácie je vytvorenie predpokladov pre súlad všetkých 
činností v území so zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie 
ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalé udržateľného rozvoja. Priame a nepriame 
vplyvy na životné prostredie môžu byť identifikované až v etape spracovania Konceptu 
ÚPN obce Kysucký Lieskovec. 

 
 
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 

 
Vo väzbe na ciele spracovania ÚPN obce Kysucký Lieskovec dokument predpokladá 
pozitívny nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov, ktorý spočíva v koncepčnom riešení 
prípravy územia mesta na realizáciu technickej a dopravnej infraštruktúry, sociálnej 
infraštruktúry a bývania, zložiek a faktorov ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia, 
ekologickej stability územia, ochrany poľnohospodárskej pôdy. Úlohou strategického 
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dokumentu je vylúčiť negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľov, resp. stanoviť 
záväzné regulatívy ich eliminácie, strategický dokument nemá priame negatívne účinky 
na obyvateľstvo. 

 
 
5. Vplyvy na chránené územia: 

 
Územnou ochranou prírody sa v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny rozumie osobitná ochrana prírody a krajiny v legislatívne vymedzenom 
území v druhom až piatom stupni ochrany. 

V k.ú obce Kysucký Lieskovec neevidujeme žiadne osobitne chránené územia 
podliehajúce ochrane v druhom až piatom stupni ochrany. V zmysle NR SR č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny platí na celom riešenom území k.ú. Kysucký Lieskovec 
1. stupeň územnej ochrany. 

V riešenom území sa nenachádzajú územia Natura 2000, územia európskeho významu 
ani navrhované chránené vtáčie územia 

 
6. Možné riziká súvisiacie s uplatňovaním strategického materiálu: 

 
Uplatnenie dokumentu ÚPN obce Kysucký Lieskovec nepredstavuje riziká z hľadiska 
životného prostredia. 

 
 
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 

 
Obec Kysucký Lieskovec sa nachádza v okrese Kysucké Nové Mesto, nie je v susedstve 
so štátnou hranicou SR. Uplatnenie dokumentu ÚPN obce Kysucký Lieskovec vzhľadom 
na polohu obce i rozsah a obsah dokumentu nebude mať vplyvy na životné prostredie 
presahujúce štátne hranice. 

 
 
IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu 

na životné prostredie vrátane zdravia 
 
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: 

 
- občania obce Kysucký Lieskovec 
- fyzické a právnické osoby majúce sídlo alebo majetko-právne záujmy na území obce 

Kysucký Lieskovec 
- spoločenské organizácie a záujmové združenia na území obce 

 
 
2. Zoznam dotknutých subjektov: 

 
Dotknuté obce 

1. Mestský úrad Kysucké Nové Mesto 
2. Mestský úrad Krásno nad Kysucou 
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3. Obecný úrad Dunajov 
4. Obecný úrad Klubina 
5. Obecný úrad Lodno 
6. Obecný úrad Ochodnica 
7. Obecný úrad Povina 
 
Dotknuté orgány 

1. Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 
Bratislava 

2. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 
3. Ministerstvo obrany SR, Správa majetku, detašované pracovisko, ČSA 7, 974 31 

Banská Bystrica 
4. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 
5. Krajský stavebný úrad, Ul. A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina 
6. Krajský úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina 
7. Krajský pozemkový úrad, Ul. A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina 
8. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina 
9. Krajský lesný úrad, Ul. A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina 
10. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 
11. Obvodný úrad v Žiline, J. Kráľa 4, Žilina 
12. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina 
13. Obvodný pozemkový úrad, Palárikova 95, 022 01 Čadca 
14. Obvodný lesný úrad, Litovelská 670, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
15. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Ul. A. Kmeťa 17, 010 01 

Žilina 
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 
17. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranárskeho zboru, A.Hlinku 4, 022 01 Čadca 

 
 
3. Dotknuté susedné štáty: 

 
Dokumentom nie sú dotknuté susedné štáty. 

 
 
 
V. Doplňujúce údaje 
 
1. Mapová a iná grafická dokumentácia: 

 
- mapa širšie vzťahy M 1: 50 000 

 
 
2. Materiály použité pri spracovaní strategického dokumentu: 

 
Pre vypracovanie Územného plánu mesta obce Kysucký Lieskovec budú využité všetky 
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podklady a informácie získané v rámci prípravných prác (viď. kap. č. II/7) a najmä 
výstupy z dokumentácie Prieskumov a rozborov. 

 
 
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
 

Kysucký Lieskovec, 21. 03. 2011 
 
 
VII. Potvrdenie správnosti údajov 
 
1. Meno spracovateľa oznámenia: 

 
RNDr. Miloslav Badík, ENVI-EKO, s. r. o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina 
Ing. arch. Peter Nezval, M. Šinského 7, 010 07 Žilina 
Ing. arch. Ján Burian, Urbion sk, s.r.o. A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina 

 
 
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa, pečiatka: 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
................................................................... 

 Ing. Štefan Mrenka 
 starosta obce Kysucký Lieskovec 
 
 


