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Úvod 
 
 

Účelom predkladanej environmentálnej dokumentácie je zistiť, opísať a vyhodnotiť 
priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti „Kontajnerový bitúnok na porážanie 
hydiny Kysucký Lieskovec“ na životné prostredie a navrhnúť opatrenia v prípade 
realizácie navrhovanej činnosti, ktoré zabránia poškodzovaniu životného prostredia 
a zmiernia negatívne vplyvy na zložky životného prostredia. 

 
AGO spol. s  r.o. Kysucký Lieskovec  pripravuje v existujúcom areáli farmy   v 

Kysuckom Lieskovci zriadiť  kontajnerový bitúnok s porážkovou linkou pre hydinu 
s malou porážacou kapacitou a expedíciu hydinového mäsa pre priamy predaj z dvora.   
Lokalita navrhovaná na umiestnenie kontajnerového bitúnku sa nachádza v SV časti 
hospodárskeho dvora vedľa objektu chovu hydiny a svojou výmerou a technickým 
vybavením vyhovuje pre navrhované drobné stavebné úpravy. 
 
             Navrhovaná  činnosť  je  podľa   zákona  č. 24/2006 Z.z.  o  posudzovaní   vplyvov  
na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradená do prílohy č. 8  
kategórie č. 12 – Potravinársky priemysel, položky č. 2 v časti  B podľa čoho podlieha 
zisťovaciemu konaniu.     
 

Zámer je vypracovaný  v jednom variante navrhovanej činnosti, nakoľko príslušný 
orgán Obvodný úrad životného prostredia v Žiline na základe odôvodnenej žiadosti 
navrhovateľa podľa ustanovenia § 22 ods. 7  zákona  č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov  na  životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  upustil od 
požiadavky variantného riešenia zámeru.  
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I.  Základné údaje o navrhovateľovi 
 

1. Názov 
 
        AGO spol. s  r.o.  
 
2. Identifika čné číslo 
 

31 579 558 
 
3. Sídlo 

 
023 34 Kysucký Lieskovec 

 
4.    Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo navrhovateľa  
 

AGO spol. s  r.o.  
Anna Kubová, konateľ 
 041/423 11 17 
e mail: kubova@stonline.sk 

 
5.   Meno priezvisko, adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby, miesto konzultácie  
   

RNDr. Marian Gocál,  
Bytčická 89  
010 01 Žilina 
tel. 0907 137 836 
e mail: engom@engom.sk 
miesto na konzultácie : AGO spol. s  r.o. , Kysucký Lieskovec 

 
 

II.  Základné údaje o navrhovanej činnosti 
 
1. Názov 
 

„Kontajnerový bitúnok na porážanie hydiny Kysucký Lieskovec“   
 

2. Účel 
 

Účelom navrhovanej činnosti je zriadenie kontajnerovej porážkovej linky pre hydinu 
s malou porážacou kapacitou  a expedícia hydinového mäsa pre priamy predaj z 
dvora. 

 
3. Užívateľ 
 

AGO spol. s  r.o.  
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4. Charakter navrhovanej činnosti 
 

Navrhovaná  činnosť  „Kontajnerový bitúnok  na  porážanie hydiny  Kysucký   Lieskovec“   
je podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov novou činnosťou.  
 
Predmet posudzovania :  

- bitúnok  na porážanie hydiny s malou porážacou kapacitou.  
 

5. Umiestnenie navrhovanej činnosti 
 

Lokalizácia záujmového územia podľa  územno-správneho členenia Slovenskej republiky : 
 
VÚC : Žilinský kraj 
Okres : Kysucké Nové Mesto 
Obec : Kysucký Lieskovec 
 
Situovanie záujmovej lokality podľa Katastra nehnuteľností Slovenskej republiky : 
Katastrálne územie : Kysucký Lieskovec 
Parcelné čísla pozemkov KN (register E) : 2134 
 
 
Spoločnosť AGO s r.o. prevádzkuje farmu Kysucký Lieskovec s hlavným zameraním na 
chov hydiny. V areáli spoločnosti sa nachádza: 6 objektov pre chov hydiny, 2 maštale pre 
ustajnenie hovädzieho dobytka, 1 maštaľ pre ustajnenie oviec, 2 administratívne budovy, 
sklady, sklady krmív, dielne a objekt krytého hnojiska. Okrem prevádzky AGO sa v areáli 
nachádza samostatná súkromná firma v prenajatom objekte – píla.  
Investičným zámerom spoločnosti je modernizácia farmy za účelom zvýšiť 
konkurencieschopnosť lepším využívaním výrobných faktorov a uplatňovaním nových 
technológií a inovácií s priamym predajom vlastnej produkcie určenej na ľudskú spotrebu 
konečnému spotrebiteľovi alebo iným maloobchodným prevádzkarniam – zriadenie 
bitúnku.  
Lokalita navrhovaná na umiestnenie kontajnerového bitúnku sa nachádza v SV časti 
hospodárskeho dvora vedľa objektu chovu hydiny a svojou výmerou a technickým 
vybavením vyhovuje pre navrhované drobné stavebné úpravy. 
Hospodársky dvor spoločnosti AGO s r.o. Kysucký Lieskovec  sa nachádza na severnom  
okraji  katastra obce Kysucký Lieskovec v kontakte s okrajovou zastavanou časťou obce. 
Hospodársky dvor je napojený miestnou komunikáciou na štátnu cestu III. triedy č. 011062 
a následne na štátnu cestu I. triedy – E75.  
Areál hospodárskeho dvora je oplotený a zastavaný výrobnými, skladovacími  a 
pomocnými objektmi. Hospodárske objekty  sú navzájom prepojené vnútroareálovými 
spevnenými komunikáciami. Vstup do priestorov navrhovaného kontajnerového bitúnku je 
z vnútroareálovej účelovej komunikácie príjazdovou spevnenou  cestou. V rámci 
hospodárskeho dvora sú vybudované príslušné inžinierske siete, vodovod,  dažďová 
otvorená kanalizácia, rozvod  elektrickej energie, spevnené cesty a spevnené plochy. 
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6.Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti  
 
Obr. č. 1 Situácia  
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7.Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 
 
Tab. č. 1 
Navrhovaný rok začatia výstavby 09.2012 

Navrhovaná doba výstavby 
  

 1 mesiac 

Navrhovaný rok ukončenia výstavby 10.2012 

Navrhovaný termín začatia prevádzky 11.2012 
Predpoklad ukončenia činnosti 
nepredpokladá sa 

Bez časovo ohraničenej doby  
 

Ukončenie prevádzky 
V prípade ukončenia prevádzky bitúnku budú prijaté  opatrenia na vylúčenie rizík 
znečisťovania životného prostredia. Priestory  objektu budú zabezpečené proti vniknutiu 
cudzím osobám. Odpady budú odovzdané na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej 
osobe v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva. 

 
8.Stručný opis technického a technologického riešenia 
 
Základné parametre Kontajnerového bitúnku na porážanie hydiny   
Kontajnerový bitúnok slúži na porážanie hydiny v max. do 5 kg živej hmotnosti. 
Kapacita kontajnerového bitúnku je 50 ks/hodinu.  
Maximálna kapacita do 5 ton mäsa/týždeň. 
 
V kontajneri je zabudovaná: 
a) špinavá prevádzka - vstup vtákov, porážka, šklbanie 
b) čistá prevádzka - pitvanie, umývanie, balenie 
c) chladiaci box 
Kontajner môže byť orientovaný ako ľavý a pravý. V zadnej časti kontajnera sú revízne 
dvierka k zabudovanej technológii. 
 
Kontajner 
Rozmer: 2 440 x 12 192 x 2 890 mm 
Vnútorná výška: 2 500 mm 
Pevný skelet z galvanizovanej ocele. Opláštenie termoizolačný polyuretánový panel. 
Podlaha izolovaná, z protišmykovej nerezovej ocele a hliníkových plechov. Hliníkové 
svietidlá s vyžarovaním proti hmyzu. Dvoje dvere - pre vstup zvierat a výstup produktu. 
 
Obr. č.2 
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Pôdorysné rozloženie modulu 
 
Obr. č.3 
 
 
 
 
Elektrický porážač 
Transformátor - skrinka z polykarbonátu. 
Elektrická regulácia s výstupom na display (Volt) . 
Zobrazenie pracovného prúdu (Amper). 
Porážač - pištoľová rukoväť z vysokokvalitného plastu. 
Nerezové elektródy a automatické vypínanie. 
 
Obr. č. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porážka s odkrvovaním 
Karusel so štyrmi odkrvovacími kuželami s nerezovej ocele. Umožňujú  porážanie a 
odkrvenie do kontajneru na krv, ktorý je pod karuselom. Na prednej hrane je zábrana proti 
ostriekaniu pracovníkov. Možná je nastaviteľná výška. Objem nádoby na krv je 70 l. 
 
 Obr. č. 5 
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Sterilizátor nožov 
Na sterilizáciu nožov sa používa voda s teplotou 82 °C. Nachádza sa priamo na pracovnom 
stole. Elektricky vyhrievané, nastavovanie termostatom, kontrolný teplomer, kanalizačný 
systém. Držiak nožov je z PE. 
 
Obr. č. 6 
 
 
 

 

 
 
 
Obarovacia elektrická nádrž 
S objemom 150 l je vyhotovená kompletne z nerezovej ocele s digitálny termostatom na 
nastavovanie teploty vody. Disponuje digitálnym teplomerom na kontrolu teploty, 
časovačom na kontrolu času obarovania, výrivkou - ovládanou z ovládacieho panelu, 
špeciálnym závesným systémom na 4 ks hydiny nad nádržou. Voda na umývanie rúk je na 
prednej strane. Elektrický ohrev 6 kW. 
 
Obr. č. 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šklbačka 
Je vyhotovená kompletne z nerezovej ocele. Disponuje rotujúcim kôš s gumenými prstami. 
Umožňuje nastavenie rýchlosti pre rôzne druhy vtákov. Otváranie horných dverí uľahčuje 
dvojica pneumatických piestov. Pri otvorení dverí sa automaticky vypne. V spodnej časti 
sa nachádza zásobník na kolieskach na perie s objemom 55 l. 
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Obr. č. 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuálny závesný systém  
Je vyrobený zo špeciálnych hliníkových eloxovaných profilov. Disponuje s 20 závesmi 
s nerezovými hákmi a má tri miesta s aretáciou. 
 
Obr. č. 9 

 

 
 
 
 
 
Pitvanie  
Dvojité pracovisko vyhotovené kompletne z nerezovej ocele. V stole sú umiestnené dve 
vyberateľné nádrže na zber vnútornosti s objemom 2x60 l. Súčasťou je sprchovacia 
súprava na umývanie vypitvaných vtákov a umývadlo na umývanie rúk.   
 
Obr. č. 10 
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Baliaci stôl 
Baliaci stôl je z nerezovej oceľovej konštrukcie s oblými hranami. Pracovná doska je biela 
z potravinárskej PE. 
 
Obr. č. 11 

 

 
 
 
 
 
Nerezový kanál v podlahe  
Na zhromažďovanie a odtok umývacej vody, ktorá sa pri manipulácii s hydinou dostane 
mimo záchytných nádrží slúži nerezový kanál v podlahe so sklonom, ktorý vyúsťuje do 
zberného odtoku, ktorý je napojený na externú akumulačnú nádrž odpadovej vody.  
 
Obr. č. 12 
 
 
 
 
 
 
Chladiaci box 
Chladiaci box je opláštený z PU panelov 80 mm. Chladiaci box disponuje dverami, 
chladiacou jednotkou na 0/+4oC a odmrazovacou automatikou zvonku (chladiace médium 
R404). 
 
Obr. č. 13 
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Elektrický rozvádzač je technicky uspôsobený pre kompletnú elektrickú výbavu. Celý 
kontajner sa pripojí jedným káblom k el. rozvodnej sieti. Požadované parametre pripojenia: 
3 x 400 V, 10 kW (25A trojfázové istenie). 
Rozvod vody je technicky riešený tak, že celý kontajner sa pripojí na prípojku vody 
jedným prívodom vody. 
Vzduchotechnika je riešená technicky tak, aby bola oddelená cirkulácia vzduchu v špinavej 
a čistej zóne. 
Zabitá hydina  sa nebude  na farme deliť, porciovať, vykosťovať ani akokoľvek spracúvať 
(napr. tepelne)  alebo baliť vopred do spotrebiteľských obalov, do vákua alebo 
modifikovanej atmosféry. 
Na etikete alebo visačke pripevnej ku každému telu budú čitateľné údaje  o pôvode mäsa 
(meno, priezvisko adresa prvovýrobcu, obchodné meno  a adresa prevádzkovateľa, ktorý je 
podnikateľom). 
 
Akumulačná nádrž na odpadovú vodu  
Jednoliata polyetylénová nádrž na podzemné použitie s objemom 5000 l slúži na 
akumuláciu odpadových vôd z technológie kontajnerového bitúnku. Polyetylénová  nádrž  
má vysokú  mechanickú  a chemickú odolnosť a je dodávaná s certifikátom vodotesnosti.  
 
Spotreba vody pre jeden cyklus porážania hydiny v kontajnerom bitúnku  
(6 hod. - 300 ks) : 300 l. 
Produkcia odpadovej vody pre jeden cyklus porážania hydiny v kontajnerom bitúnku  
(6 hod. - 300 ks): 300 l . 
Objem akumulačnej nádrže na odpadové vody z technológie 5 m3 - kapacita 16 cyklov 
(cca. 5000 ks), zdržanie 3 mesiace. 
 
9.Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite 
 
Spoločnosť AGO s r.o. v rámci poľnohospodárskej výroby sa zameriava na chov hydiny. 
V rámci systému budovania potravinárskych prevádzok a predaja konečnému 
spotrebiteľovi, ktorý vstúpil do platnosti 1. novembra 2011, bol umožnený predaj 
rastlinných a živočíšnych produktov vrátane spracovaných výrobkov.  Stanovené pravidlá 
dovoľujú rozvíjať výrobné a spracovateľské kapacity (napr. občasné bitúnky, rozrábkarne, 
mliekarne a iné výrobne potravín) za konštrukčných, prevádzkových a technologických 
výnimiek (nižšie výrobné náklady) pri dodržaní hygienických podmienok.  
Investičným zámerom spoločnosti je modernizácia farmy za účelom zvýšiť 
konkurencieschopnosť lepším využívaním výrobných faktorov a uplatňovaním nových 
technológií a inovácií s priamym predajom vlastnej produkcie určenej na ľudskú spotrebu 
konečnému spotrebiteľovi alebo iným maloobchodným prevádzkarniam – zriadenie 
bitúnku.  
 
Priaznivé vplyvy 
Navrhovaná činnosť svojím určením a polohou i funkčnou náplňou prispieva k využitiu 
existujúcich objektov farmy a zvyšuje efektivitu poľnohospodárskej prvovýroby, 
pričom spĺňa požiadavky platnej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá predmetné 
územie predurčuje pre  poľnohospodársku výrobu. Existujúce objekty  a priľahlé priestory, 
na  ktorých je uvažovaná výstavba, poskytujú primerané priestorové podmienky pre 
umiestnenie prevádzky bitúnku s vyhovujúcou dopravnou dostupnosťou. Domáca 
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produkcia vedie k tvorbe nových pracovných miest, ale i k zvýšeniu podielu  slovenských 
potravín na trhu.   
 
Negatívne vplyvy  
Nepriaznivými faktormi, ktoré činnosť do územia prináša je zriadenie stredného zdroja 
znečisťovania ovzdušia a potencionálne šírenie pachových látok do okolia prevádzky. 
Vzhľadom na technológiu bitúnku a jeho vzdialenosť  od obytnej zóny obce, prevádzka 
bitúnku nebude významným zdrojom  emisií do ovzdušia.  
 
10.Celkové náklady 
 
Predpokladané celkové náklady plánovanej investície sú vyčíslené vo výške  cca  150 000  
€ bez DPH. 

 
11.Dotknutá obec 
 
Tab. č.2 
Názov obce 
 

Kysucký Lieskovec 
Kód katastrálneho územia/číslo obce 
 

509264 – Kysucký Lieskovec  

Číslo katastrálneho územia 830381 – Kysucký Lieskovec 

Okres  Kysucké Nové Mesto 

Číslo okresu 504 

Mapový list M 1:10 000 26-31-03 

 
 
12.Dotknutý samosprávny kraj 
 
Žilinský samosprávny kraj 
  

13.Dotknuté orgány 
 
Tab. č.3 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

Úrad žilinského samosprávneho kraja   

Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina 
Obvodný úrad životného prostredia Žilina 
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Žiline 

Regionálna veterinárna správa Žilina 

Obvodný úrad  pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline 

Obvodný úrad Žilina odbor krízového riadenia 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Žilina 

Obecný úrad Kysucký Lieskovec 
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14.Povoľujúce orgány 
 

Obecný úrad Kysucký Lieskovec 
 
15.Rezortný orgán 
 

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
 
16.Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov 
 
Stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 
Základný  rámec environmentálnych právnych predpisov pre navrhovanú činnosť : 

- zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii  a kontrole znečisťovania 
životného prostredia, 

- zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, 
- zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, 
- zákon  č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, 
- zákon č.355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 

neskorších predpisov. 
- zákon č.488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
- vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 

hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 

- vyhláška MŽP č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch v znení neskorších predpisov, 

- vyhláška MŽP SR 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
neskorších predpisov, 

- VZN obce Kysucký Lieskovec o odpadoch. 
 
17.Vyjadrenie o vplyvoch presahujúcich štátne hranice 
 
Realizácia navrhovanej činnosti nebude   vzhľadom   na   svoje  umiestnenie a charakter   
produkovať emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo 
cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov.  
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III.  Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého 
územia 

 
1.Charakteristika prírodného prostredia 

 
  Abiotický komplex krajiny 
 
Regionálne geomorfologické členenie 
 
Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, 1980) zaraďujeme skúmané územie 
nasledovne : 
 
Sústava  - Alpsko-himalájska 
Podsústava - Karpaty 
Provincia - Západné Karpaty 
Subprovincia  - Vonkajšie západné Karpaty 
Oblasť   - Slovensko-moravské Karpaty 
Celok   - Javorníky 
Podcelok   - Nízke Javorníky   
Časť   - Kysucká kotlina 
 
Podľa základných typov erózno-denudačného reliéfu ide v záujmovom území o reliéf rovín 
a nív. Záujmová lokalita v nadväznosti na okolité územie má charakter rovinatého až 
svahovitého terénu s nadmorskou výškou  od 382 do 390  m n.m. 
 
1.2.Geologická charakteristika  

 
Záujmová lokalita je súčasťou Kysuckej kotliny, ktorá je ohraničená z juhozápadu 
Nízkymi Javorníkmi a z východu  Kysuckou vrchovinou.   
Z geologického hľadiska je dotknutá lokalita a širšie územie budované prevažne 
treťohornými flyšovými súvrstviami, pre ktoré je charakteristické monotónne  striedanie 
bridlíc a pieskovcov v súboroch hrubých aj niekoľko kilometrov. Flyš pozostáva prevažne 
z ílovitých bridlíc, drobných pieskovcov, polôh zlepencov, menilitových bridlíc, 
ojedinelých pieskovcov s numulitmi. Flyšové pásmo bolo vrásnené od stredného 
paleogénu a počas neogénu. V sledovanom území sa vyskytuje magurská skupina 
príkrovov.   
Podložie kvartéru je zastúpené sedimentmi paleogénu, ktoré sú tvorené magurským flyšom 
-  bystrickou jednotkou – zlínskymi vrstvami. 
Kvartér je reprezentovaný fluviálnymi sedimentmi vodného toku Kysuca piesčitými štrkmi 
a štrkopieskami, piesčitými a štrkovitými hlinami, zahlinenými a zaílovanými štrkmi. Na 
povrchu územia sa miestami nachádzajú antropogénne sedimenty - navážky. 
 
Ložiská nerastných surovín 
Okres Kysucké Nové Mesto disponuje vzhľadom na geologickú  stavbu (vonkajší flyš) 
chudobným surovinový potenciálom, obsahujúci iba stavebný kameň, tehliarske suroviny a 
štrkopiesky. Legislatívne chránené ložiská sú 2 (tab.9), obidve mimo ťažiarskej činnosti. 
Stavebný kameň na ložisku Ochodnica (pieskovec) je premenlivej kvality, vhodný ako 
surovina II. a III. akostnej triedy. Kvartérne hliny na ložisku Radoľa sú hodnotené ako 
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surovina vhodná pre nenáročné tehliarske výrobky. Sprievodnými  horninami na ložisku sú 
štrky, ale pre nevyhovujúcu zrnitostnú skladbu sú vhodné iba do násypov (nevyhovujú pre 
stavebné účely). 

 
Tab.č.4  Prehľad výhradných ložísk nerastov v okrese Kysucké Nové Mesto (ÚPN VÚC Žilina) 

Katastrál. 
územie 

Názov ložiska Druh  nerastu Zásoby lož. v tis.m3 
(tis.t) 

Ročná ťažba 
v tis.m3 (tis.) 

Ochodnica 
Ochodnica – 
Priedomie 

stavebný 
kameň 

na kamenivo 
13 047 C2 0 

Radoľa Radoľa teh.surovina 849 C1             
510 C2 0 

 
 
Tab.č.5 Prehľad ložísk nevyhradených nerastov v okrese Kysucké Nové Mesto (ÚPN VÚC Žilina) 

Katastrál. územie Názov ložiska Druh  nerastu Zásoby lož. 
v tis.m3(tis.t) 

Ročná ťažba 
v tis.m3 (tis.) 

Lopušné Pažite 
Lopušné 
Pažite 

staveb.kameň 
na kamenivo 

2 300 C2 0.5 

 
 
Okrem vyhradených ložísk sa v okrese nachádzajú dve ložiská nevyhradených nerastov, a 
to ložisko stavebného kameňa Lopušné Pažite (vápence) a ložisko štrkopieskov Veľká 
Rudinka. Na ložisku Lopušné Pažite bolo v r. 1996 vyťažených 43 tis. m3 suroviny, ktorá 
sa využíva na cestné účely. Ložisko Veľká Rudinka nie je ťažené, v surovine prevláda 
hrubé kamenivo, zatriedené do II. skupiny vhodnosti pre cestné podložie.  
 
Na základe charakteristiky  územia a geologickej stavby  možno konštatovať, že v širšom 
záujmovom území , ktorého súčasťou je aj navrhovaná lokalita umiestnenia bitúnku sa 
nevyskytujú ložiská nerastných surovín. 
 
1.3.Inžinierskogeologická charakteristika 
 
Záujmové územie patrí z hľadiska inžinierskogeologickej rajonizácie   (Atlas krajiny SR, 
2002) podľa rajónov predkvartérnych hornín do rajónu  flyšoidných hornín a podľa 
inžinierskogeologických  regiónov do regiónu  karpatského flyšu, subregiónu vonkajších 
Karpát.  
Záujmová lokalita je z geologickej stránky budovaná paleogénnymi horninami 
reprezentovanými striedaním pieskovcov a ílovcov, ktoré sú v prevahe a v povrchovej časti   
zvetrané na íl. Paleogénne podložie je prekryté mohutnou akumuláciou terasových 
sedimentov rieky Kysuca. Terasa je tvorená štrkmi (na povrchu ílovitými, hlbšie 
piesčitými), na ktorých sa nachádzajú strednoplastické piesčité íly.  Najvrchnejšiu vrstvu 
územia tvoria v niektorých častiach antropogénne sedimenty – navážky (zakladnie 
existujúcich objektov).  Hladina podzemnej vody  sa nachádza vo vrstve terasových štrkov 
a pohybuje sa v hĺbke od 2,2 do 4,5 m od povrchu terénu.  
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1.4.Geodynamické javy 
 
Geodynamická stavba, členitosť terénu a vysoký úhrn zrážok podmienili vznik a vývoj 
viacerých geodynamických javov. Z exogénnych geodynamických javov v širšom 
záujmovom území je najviac rozšírená vodná erózia a zosuvy.  
Vzhľadom na  geologickú stavbu a situovanie záujmového územia v zvlnenej riečnej  nive 
Kysuce  môžeme  z hľadiska výskytu  geodynamických javov  územie charakterizovať ako 
stabilné.  
 
K najvýznamnejším endogénnym javom patria tektonické pohyby a zemetrasenia.  
Územie Slovenska sa rozdeľuje  do zdrojových oblasti seizmického rizika, ktoré sú 
stanovené podľa stupňa minimálneho lokálneho rizika, pričom sa riziko v jednej oblasti 
predpokladá ako konštantné. 
Podľa STN 730036 "Seizmické zaťaženie stavieb", prináleží predmetné územie do 
zdrojovej oblasti seizmického rizika 4, ku ktorej je v zmysle uvedenej normy priradené 
základné seizmické zrýchlenie ar = 0,3 m.s-2.   
V zmysle seizmotektonickej mapy Slovenska (príloha A2 normy) sa jedná o územie 
patriace do 6o MSK-64. 
 
1.5.Klimatická charakteristika 
 
Podľa makroklimatickej klasifikácie patrí širší územie so záujmovou   lokalitou do oblasti 
mierne teplej (priemerne menej jako 50 letných dní za rok), podoblasti vlhkej, okrsku 
mierne teplého, vlhkého s chladnou až studenou zimou (kotlinový).   
Klimatickogeografické typy :  

- krajina z kotlinovou klímou  (krajinný priestor Kysuckej kotliny). 
 

Teplotné pomery 
Na základe dlhodobých pozorovaní SHMÚ je v širšom území, ktorého súčasťou je  
záujmová  lokalita vyhodnotený ako najteplejší mesiac júl a najchladnejší mesiac január.  
Priemerné ročné teploty sa pohybujú v rozsahu od 5,7 do 7,1 oC. 
Kotlinový charakter územia sa prejavuje rozkyvom teplotných charakteristík. Počet letných 
dní je v priemere 35-43 za rok (max. denná teplota vystupuje na 25 oC a viac) a počet 
mrazivých dní je v priemere 125-138 za rok (min. denná teplota klesá pod 0 oC). Počet 
ľadových dní sa pohybuje od 35-40 dní za rok (denná teplota dosiahne max. 0 oC). 
 
Situovanie najbližších meteorologických staníc k záujmovej lokalite: Žilina, Čadca. 
Situovanie zrážkomernej stanice k záujmovej lokalite :  Kysucké Nové Mesto. 
 
Tab. č.6  Priemerná mesačná a ročná teplota vzduchu v  oC (1991 – 2000) v stanici Žilina 
  MJ I 

 
II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

VIII 
 

IX 
 

X 
 

XI 
 

XII 
 

Rok 
    oC -1,8 -0,8 3,0 8,3 13,3 16,5 18,1 17,6 12,9 8,4 3,3 -1,4 8,1 

 
 
Tab. č.7 Priemerná mesačná a ročná teplota vzduchu v  oC (1991 – 2000) v stanici Čadca 
   MJ 
Sta 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

VIII 
 

IX 
 

X 
 

XI 
 

XII 
 

Rok 
    oC -2,2 -1,3 2 7,2 12,4 15,8 17,3 16,8 12,2 7,1 2,7 -1,8 7,3 
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Kysucká kotlina je najviac inverzná  oblasť rieky Kysuca. Prízemné inverzie sa v priemere 
za rok  vyskytujú v 30% početnosti. Najčastejšie sa vyskytujú v jeseni a v zime, keď až 
štvrtina všetkých dní má celodennú teplotnú inverziu Ranné inverzie  sa vyskytujú 
prevažne v lete a tiež v jeseni  a sú  spôsobené stekaním chladnejšieho ťažšieho vzduchu 
do kotliny. 
 
Zrážkové pomery 
Na základe dlhodobého monitorovania sa priemerný ročný úhrn zrážok pohybuje 
v rozmedzí 700 – 900 mm.  Najvyššie priemerné mesačné úhrny zrážok sa vyskytujú v júni 
a v júli. V  Kysuckej kotline tieto priemerné mesačné úhrny dosahujú 95 – 105 mm. 
Humidita klímy v oblasti Kysúc narastá spravidla postupne od južných k severným 
oblastiam, ale pri prúdení teplého, vlhkého vzduchu od juhu až juhozápadu je často najviac 
zrážok zaznamenávaných v stredných náveterných oblastiach.  
Ročné úhrny zrážok i úhrny zrážok najmä za letné mesiace majú v posledných dvoch 
desaťročiach klesajúci trend, s miernym nárastom koncom storočia .  
 
Priemerný  ročný počet dní so zrážkami 1 mm a viac v období  s výskytom teplôt nad 0 oC  
je v rozmedzí 120 – 140 dní.  Priemerný počet dní v roku so snehovou pokrývkou sa 
pohybuje  v rozmedzí 65-80 dní. 
 
Tab. č.8  Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok v mm (1981 – 2000) v zrážkomernej 
stanici Kysucké Nové Mesto (SHMÚ 2001) 

MJ 
Sta 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

VIII 
 

IX 
 

X 
 

XI 
 

XII 
 

Rok 
   mm 59 43 56 56 79 94 97 78 73 52 57 58 802 

 
Častým javom v  území Kysuckej kotliny je výskyt hmiel. Hmly sa vytvárajú vo zvýšenej 
miere v jesennom a zimnom období, najmä počas noci a k ich rozrušovaniu dochádza 
v skorých dopoludňajších hodinách. Priemerný ročný počet dní s hmlou pre záujmové 
územie (kotliny stredného stupňa) je 80 – 100 dní (Atlas krajiny SR, 2002). 
 
Tab. č.9  Priemerný  počet dní so snehovou pokrývkou v období rokov 1971-2000   
v zrážkomernej stanici  Kysucké Nové Mesto (SHMÚ,2001) 

MJ 
Sta 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

VIII 
 

IX 
 

X 
 

XI 
 

XII 
 

Rok 
    dni 2,1 18,7 8,9 1,0 - - - - - 0,1 6,2 15,5 71,5 

 
Vplyvom hydrologickej odozvy na prívalové zrážky v stredných oblastiach povodia 
Kysuce za spolupôsobenia konfigurácie reliéfu, charakteru pôd a geologického podložia 
(flyšové pásmo Karpát) sa zvyšuje na tomto území riziko výskytu povodní. Uvedené riziko 
sa prejavilo v rozsiahlej regionálnej povodni v júli 1997. Najextrémnejšie zrážky sa na 
Kysuciach vyskytli v stredných a v okrajových severných oblastiach, kde mesačné úhrny 
zrážok dosahovali 340 – 360 mm. Boli to pre túto oblasť najvýdatnejšie zrážky v 20. 
storočí a povodňová vlna najmä v stredných častiach povodia Kysuce bola mimoriadne 
vysoká. Zrážky zasiahli hlavne dolné časti povodia (záporná postupová doba Čadca – 
Kysucké Nové Mesto t.j. prietoky v tokoch dolných povodí kulminujú skôr ako v horných 
častiach povodia), po obnovení zrážkovej činnosti na celom povodí Kysuce do nasýteného 
povodia začali hladiny opäť stúpať a spôsobili rozsiahle záplavy.  
 



Kontajnerový bitúnok  na porážanie hydiny Kysucký Lieskovec 

 

 21 

Veterné pomery 
Dlhodobá veterná situácia je ovplyvňovaná celkovou cirkuláciou vzduchu v miernom 
pásme a v nižších vrstvách reliéfom a vegetáciou. V Kysuckej kotline prevládajú vetry 
vanúce v smere S-J. Na základe údajov SHMÚ sú v širšom okolí záujmovej lokality  
nevhodné rozptylové podmienky emisií charakterizované veľkou početnosťou stavov 
bezvetria a malých rýchlostí vetra do 1,0-2,0 m/s. Za rok sa v Kysuckej kotliny  vyskytuje 
v priemere 32-45% situácii  bezvetrím až veľmi slabým prúdením vzduchu  do rýchlosti 1 
m/s.  
 
Tab. č.10 Priemerná rýchlosť vetra meraná v meteorologickej stanici Čadca (1971 – 2000) 
 MJ 
Sta 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

VIII 
 

IX 
 

X 
 

XI 
 

XII 
 

Rok 
  m/s 2,0 2,3 2,4 2,2 2,0 1,8 1,5 1,6 1,4 1,6 1,9 1,8 1,9 

 
V období za rok sa najväčšia veternosť  vyskytuje v mesiacoch marec, apríl. 
V krátkodobých intervaloch sa vyskytuje silná veternosť max. 130 km/h.  Najmenšia 
veternosť v období za rok sa vyskytuje  v mesiaci  september.    
 
Celková ventilovanosť Kysuckej kotliny je slabá. Slabé prevetrávanie je znásobované 
častými inverznými stavmi atmosféry, ktoré zabraňujú rozptylu emisií škodlivých látok vo 
vyšších vrstvách atmosféry a pri ktorých sú tieto koncentrované v prízemnej vrstve 
ovzdušia. Inverzie sa vyskytujú hlavne vo večerných a nočných hodinách najmä na jeseň a 
v zime.  
 
1.6.Pôda 
 
Vznik,  vývoj a vlastnosti pôd určujú pôdotvorné činitele, ktoré možno rozdeliť na 
pôdotvorné faktory ako sú hornina, klíma, organizmy a pôdotvorné podmienky medzi, 
ktoré zaraďujeme reliéf a vek. Z hľadiska charakterizovania pôdnych pomerov záujmovej  
lokality je teda potrebné vychádzať zo širšieho záberu územia. 
Z hľadiska pôdno-ekologických oblastí  predmetná lokalita patrí do oblasti – Karpaty, 
podoblasti - Pohoria a vrchoviny flyšového pásma,  regiónu - Kysuce. Situovanie lokality 
do blízkosti podoblasti kotlín stredne vysokého stupňa (Kysucká kotlina) je možné 
dokumentovať charakteristikou zastúpených dvoch hlavných pôdno-ekologických 
jednotiek (BPEJ :  0706015 a  BPEJ 0872012) na rozhraní  klimatických regiónov 07 s  
mierne teplou  a mierne vlhkou klímou a 08 s mierne chladnou a mierne vlhkou klímou.   
V záujmovom území sa vyskytujú nivné pôdy vyvinuté na nekarbonátogénnych nivných 
sedimentoch. Pôdnym typom územia záujmovej lokality a jej blízkeho okolia sú 
fluvizeme, pôdny druh : piesočnatohlinité pôdy, stredne až silno štrkovité (obsah štrku v 
povrchovom horizonte 25-50 %, hlbšie nad 50 %).  Charakteristický je plytký pôdny 
profil (do hĺbky 0,3 -0, 6 m ).  
Na záujmovej lokalite  možno   pôdny    podklad   označiť  ako   Antrozem, čo  je  
človekom vytvorená umelá pôda na nepôvodných substrátoch. Zaraďované sú tu pôdy na 
umelých substrátoch, napr. navážky v sídlach a na rekultivovaných plochách, násypy 
železníc a ciest, zastavané plochy a plochy neumožňujúce rast rastlín. 
Podľa § 2 písm. b) 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  je  
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poľnohospodárskou pôdou produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností 
ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. 
Záujmová lokalita osadenia kontajnerového bitúnku sa nachádza v katastrálnom území 
Kysucký Lieskovec v areáli hospodárskeho dvora spoločnosti AGO s r.o.. Pozemok sa 
nachádza vedľa objektu chovu hydiny a predstavuje z časti spevnenú plochu a nespevnenú 
plochu. Z hľadiska využitia sa nejedná o pozemok s možnosťou poľnohospodárskeho 
obhospodarovania. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností  LV č. 2892  je  pozemok p.č. 
2134  evidovaný pod druhom : orná pôda. V skutočnosti sa   nejedná o poľnohospodársku 
pôdu, ale dlhodobo využívaný hospodársky dvor pre poľnohospodársku výrobu so 
spevnenými plochami, stavebnými objektmi a technickou infraštruktúrou. 
 
1.7.Hydrologická charakteristika 
 
Povrchové vody  
Z hľadiska  širších  vzťahov   záujmové   územie   prislúcha   do   úmoria   Čierneho   mora  
a povodia stredného toku Váhu, kde je odvodňované vodným tokom Lodnianka (číslo 
hydrologického poradia 4-21-06-098, rád vodného toku IV.). Vodný tok Lodnianka má 
dĺžku 6,9 km, pramení v Kysuckej vrchovine, v podcelku Vojenné, na severnom svahu 
vrchu Priehyb (812,6 m n. m.). 
Najprv tečie na sever k sútoku s pravostranným prítokom spod sedla Korcháň (730 m n. 
m.) a stáča sa na západ. Zľava priberá prítok spod Priehybu, sprava ďalší prítok spod sedla 
Korcháň a preteká obcou Lodno. Na jej území postupne priberá viaceré prítoky, dva sprava 
spod kóty 761,0 m, zľava z oblasti Žihlavného grúňa a spod Skáčkovej hory (732,1 m n. 
m.) a sprava spod Marušovho vrchu (698,8 m n. m.). Pokračuje cez obec Kysucký 
Lieskovec, tu zľava priberá prítok (407,1 m n. m.) spod Skáčkovej hory, v centre obce sa 
stáča a tečie k ústiu juhozápadným smerom. Neďaleko obce ústi v nadmorskej výške okolo 
359 m n. m. do Kysuce. 
Povodie Lodnianky zaberá 8,8 km2, je prevažne lesnaté  s prítokmi z horských oblastí a je 
typické veľkou rozkolísanosťou prietokov. Vodný tok je štrkonosný,  prevláda hrubozrnný 
materiál, zaťaženie splaveninami je nízke.  Prietok Q100 dosahuje 43,0 m3/s.  
 
Tab. č.11 Denné prietoky zaznamenané vo vodomernej stanici Kysucké Nové Mesto    

Vodný tok 
Stanica/rkm  

Hydrologické 
číslo  

Plocha 
povodia 

km2 

Qa 

 (m3.s-1) 

Qmd (m
3.s-1)  

30 90 180 270 355 364 

Kysuca  
Kysucké  

Nové Mesto 
8 
 

4-21-06-105 955,09 16,1 44,5 17,0 7,56 4,27 1,4 0,92 

Poznámka 
Qa – dlhodobý ročný prietok 
Qmd – priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne počas m dní 
v roku 
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Tab. č.12 Ročné  prietoky zaznamenané vo vodomernej stanici Kysucké Nové Mesto    

Vodný tok 
stanica/rkm  

Hydrologické 
číslo  

Plocha 
povodia 

km2 

QN (m
3.s-1)  

1 5 10 20 50 100 

Kysuca  
Kysucké  

Nové Mesto 
8 
 

4-21-06-105 955,09 245 450 580 670 795 850 

Poznámka 
QN – maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za N rokov 
 
Rieka Kysuca podľa odtokových pomerov patrí medzi vodné toky strednej oblasti so 
snehovo-dažďovým  typom režimu odtoku, s vysokými prietokmi v marci až máji 
a najnižšími prietokmi v auguste až septembri  a tiež v januári až februári.  Najväčšie 
prietoky sú v apríli a najnižšie v septembri (Šimko 1980). 
Na lokalite  navrhovanej na umiestnenie bitúnku  nie je trasovaný žiadny vodný tok a tiež 
sa tu nenachádzajú stojaté povrchové vody. 
 
Podzemné vody  
Základnou hodnotiacou jednotkou vodohospodárskej bilancie podzemných vôd Slovenska 
je hydrogeologický región s jeho následným detailným členením. Podľa platnej 
hydrogeologickej rajonizácie je územie Slovenska rozdelené na 142 hydrogeologických 
regiónov. Záujmové územie  je situovaná v hydrologickom regióne 28 – Paleogén a kvartér 
povodia Kysuca s triedou priepustnosti horninového prostredia podľa J. Jetela (1973) 
V s nízkou transmisivitou  (Atlas krajiny SR, 2002). Pre hydrologické pomery je určujúca  
geologická stavba územia. Flyšové  súvrstvia sú charakteristické malou priepustnosťou 
a zvodnenie je len puklinové. Podzemná voda sa viaže na piesčité polohy kvartérnych 
hornín s pomiestnym izolovaným výskytom. Povrchové zrážky v malej miere prestupujú 
do podzemných vôd, podstatná časť z nich odteká  z územia po povrchu. Dôvodom sú 
kvartérne sedimenty s hlinitým a ílovitým zastúpením, pre ktoré sa koeficient filtrácie 
pohybuje v rozsahu  1,4 – 2,6.10-10 m/s. Podzemné vody  sa koncentrujú v aluviálnych 
náplavách v údoliach vodných tokov v závislosti od hrúbky riečnych náplavov ich 
zrnitostnom zložení a uľahlosti.  
Zásoby podzemných vôd sú dopĺňané prevažne infiltrovanou vodou z vodného toku 
Lodnianka v čase zvýšených vodných stavov. Z dôvodu rozdielnej priepustnosti hornín aj 
napriek bohatým zrážkam v území, nevytvárajú sa väčšie akumulácie podzemných vôd, s 
čím súvisí aj slabá výdatnosť prameňov a značná rozkolísanosť vodných tokov počas 
roka.   
 
Ochranné pásmo vodárenských zdrojov (ďalej OP) 
- Studňa KS-1, OP bolo stanovené rozhodnutím Okresného úradu v Kysuckom Novom 
Meste, odbor životného prostredia č. ŽP-2002/02947/FL5/Ok zo dňa 18.1.2002. OP I. 
stupňa je oplotené v tvare štvorca s rozmerom 30 x 30 m, OP II. stupňa je delené na 
vnútornú a vonkajšiu časť. 
- Pramene Pod jedľou, Pod Švabíkovou hôrkou a Šamaje, rozhodnutie orgánu štátnej 
vodnej správy o stanovení OP nie je zistené. OP I. stupňa je oplotené. 
Zdroje  podzemných  vôd   využívané na účely zásobovania obyvateľstva    pitnou     
vodou  sa  na záujmovej lokalite  a jej blízkom  okolí  nevyskytujú.  
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Vodné plochy 
Priamo na záujmovej lokalite  ani v blízkom okolí sa nevyskytujú vodné plochy. Najbližšia 
umelá vodná nádrž je Vodárenská nádrž Nová Bystrica, ktorá sa  nachádza cca 15 km od 
sútoku Lodnianky s Kysucou v smere na východ.  
 
Osobitné vody (vody, ktoré sú vyhlásené za prírodné liečivé zdroje a za  prírodné zdroje 
minerálnych  vôd). 
Na záujmovej lokalite  a v jeho blízkom okolí sa osobitné vody nevyskytujú. 
 
Vodohospodársky chránené územia 
Navrhovaná činnosť je podľa nariadení vlády  SSR č. 46/1978 Z. z. a 13/1987 Z. z. 
o určení chránených vodohospodárskych oblastí situovaná do Chránenej vodohospodárskej 
oblasti  Beskydy a Javorníky.  
 
Vodárenské toky 
Vodný tok Lodnianka nie je podľa vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských 
vodných tokov vodohospodársky významným vodným tokom  alebo  vodárenským tokom.  
 
Citlivé a zraniteľné oblasti 
Podľa nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti 
a zraniteľné oblasti  je záujmová lokalita situovaná  mimo citlivé a zraniteľné oblasti.  
 
 

Biotický komplex krajiny 
 
1.8. Rastlinstvo 
 
Geologický podklad, klíma, pôda, nadmorská výška apod. určujú špecifické črty rastlinstva 
Kysúc, ktoré má prevažne podhorský až horský charakter. V oblasti dolných Kysúc v údolí 
rieky Kysuce, v nižších polohách sa uplatňujú teplomilnejšie druhy.  
Z fytogeografického hľadiska sa územie zaraďuje do oblasti západokarpatskej kveteny, 
obvodu západo-beskydskej flóry. Celé územie možno charakterizovať, ako so slabým 
zastúpením teplomilných druhov a druhov viazaných na skalnaté podložie. V Bradlovom 
pásme Kysúc (Kysucká brána), ktorá je neďaleko Kysuckého Nového Mesta môžeme nájsť 
spomínané teplomilné a kalcifitné druhy. 
 
Potencionálna prirodzená vegetácia záujmového územia a blízkeho okolia 
Základnú predstavu o vegetačnom kryte širšieho územia poskytuje mapa Potencionálna 
prirodzená vegetácia (Maglocký, 2002, Atlas krajiny), ktorá znázorňuje potenciálnu 
vegetáciu. Potencionálna vegetácia je  vegetácia, ktorá by sa vyvinula za súčasných 
klimatických, edafických a hydrologických podmienok, keby človek do vývojového 
procesu nijakým spôsobom nezasahoval. V daných podmienkach, až na stanovištia na 
holých skalách a otvorených vodných hladinách, by sa vyvinuli lesné rastlinné 
spoločenstvá ako stabilný autoregulačný systém. Potenciálna prirodzená vegetácia je 
jedným zo základov pre vymedzenie ekologicky významných segmentov krajiny. Skladba 
a štruktúra prírodného prostredia ako ekologického vegetačného potenciálu daného 
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stanovišťa je dôležitá pre plánovanie využitia záujmového územia v súlade s prírodnými 
podmienkami a rešpektovaním ich zákonitostí. 
 
Širšie územie je charakteristické výskytom  vegetačných jednotiek: 

- Jelšové lesy na nivách podhorských a horských vodných tokov Alnetum glutinosae, 
Aegopodio-Alnetum glutinosae, Salicion triandrae p.p. 

- Bukové a jedľo-bukové lesy Dentario glandulosae-Fagetum 
- Bukové lesy v horských polohách Luzulo-Fagenion p.p. 

 
Hospodársky dvor spoločnosti AGO s r.o. Kysucký Lieskovec  sa nachádza na severnom  
okraji  katastra obce Kysucký Lieskovec v kontakte s okrajovou zastavanou časťou obce.  
Lokalita navrhovaná na umiestnenie kontajnerového bitúnku sa nachádza v SV časti 
hospodárskeho dvora vedľa objektu chovu hydiny. 
Záujmová lokalita  je biotopom ľudských sídiel, nachádza sa tu len vo veľmi obmedzenej 
miere niekoľko synantropných druhov rastlín ako napr. pýr plazivý (Agropyron repens), 
vratič obyčajný (Chrysanthemum vulgare), kostihoj lekársky (Symphytum officinalis), 
púpava lekárska (Taraxacum officinale). V širšom území záujmovej  lokality (hospodársky 
dvor) sa nenachádzajú chránené druhy rastlín ani významné biotopy uvedené v prílohách 
vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na charakter priestoru je aj ich 
potenciálny výskyt vylúčený.  
 
1.9. Živočíšstvo 
 
Zo zoogeografického hľadiska fauna okresu Kysucké Nové Mesto prináleží do 
eurosibírskej podoblasti palearktickej oblasti. Živočíšne spoločenstvá majú charakter 
západokarpatskej podhorskej a horskej fauny. 
V minulosti územie pokrývali súvislé lesy tvorené prevažne bukovými, jedľovo-bukovými 
a smrekovo-jedľovo-bukovými porastami, ktoré boli v priebehu valašskej a kopaničiarskej 
kolonizácie v 17. a 18. storočí na časti územia odlesnené. Na týchto plochách vznikali 
pasienky a orná pôda. Kysuce sú typické roztrúsenými osadami, ktoré najčastejšie vznikali 
na plochých vhodne exponovaných hrebeňoch kopcov. Tu boli lepšie klimatické 
podmienky ako v úzkych studených dolinách. Mozaikovitá štruktúra krajiny so 
striedajúcimi sa lesmi, pasienkami, poliami a remízkami podmienila vznik 
charakteristických zoocenóz. Rastlinné spoločenstvá, geografická poloha, klíma a činnosť 
človeka mali rozhodujúci význam pri formovaní živočíšnych spoločenstiev.  
Z ekologického hľadiska v širšom území prevládajú druhy viazané na rôzne lesné 
spoločenstvá a ďalšiu rozsiahlu skupinu tvoria druhy viazané na lúčne a pasienkové 
biotopy, ktoré   spolu   s   typickým    lazníckym    osídlením    majú    osobitný    charakter  
a v historickom vývoji značne ovplyvnili zloženie zoocenóz. Možno predpokladať, že 
pestrosť biotopov mala vplyv aj na zvýšenie druhovej biodiverzity oproti pôvodnému 
stavu.  
Na záujmovej lokalite je možné identifikovať len biotop ľudských sídiel, ktorý je 
charakteristický zástavbou,  miestnymi komunikáciami a poľnohospodárskou výrobou. Pre 
tento druh biotopu  sú dominantnou skupinou živočíchov  bezstavovce a z nich hlavne 
hmyz. Zistené druhy bezstavovcov patria až na nepatrné výnimky medzi euryékne, hojne a 
rozšírené druhy. Zloženie spoločenstiev bezstavovcov priamo odráža stav prírodného 
prostredia.  
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Lokalita určená pre realizáciu investičného zámeru je z hľadiska výskytu živočíchov 
bezvýznamná, nakoľko je situovaná v zastavanej časti s minimálnym výskytom vegetácie. 
Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že druhy chránené podľa vyhlášky MŽP SR č. 
24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa na 
lokalite trvalo nevyskytujú. Ich výskyt je viazaný na biotopy v širšom území obce Kysucký 
Lieskovec. 
 
 Socioekonomický komplex krajiny 

 
1. Krajina, stabilita, ochrana, scenéria 
 
1.1.Súčasná krajinná štruktúra 

 
Primárna štruktúra krajiny 
Primárna krajinná štruktúra je systémom zloženým zo zložiek primárnej krajinnej štruktúry 
(horniny, substrát, pôdy, reliéf, vodstvo, ovzdušie, biota: živočíchy rastliny). Jednotlivé 
zložky predmetného územia sú v širších súvislostiach popísané v predchádzajúcich 
kapitolách. 

 
Sekundárna štruktúra krajiny 
Pod pojmom sekundárna krajinná štruktúra, resp. súčasné využitie územia (zeme) – 
landuse rozumieme súčasný stav funkčného využitia jednotlivých plôch dotknutého 
územia.  
Sekundárna krajinná štruktúra vzniká pôsobením človeka na primárnu krajinnú štruktúru a 
v širšom záujmovom území navrhovanom k zriadeniu bitúnku je  tvorená skupinou 
technických prvkov a prírodných krajinných prvkov. Detailnejšie je v najbližšom okolí 
navrhovanej činnosti možné identifikovať nasledovné prvky sekundárnej krajinnej 
štruktúry: 
− dopravné línie, 
− plochy súvislej urbanizovanej 

zástavby, 
− poľnohospodárske objekty, 
− plochy  poľnohospodárskych pôdnych 

celkov, 
− trávobylinné porasty, 

− plochy individuálnej bytovej 
výstavby, 

− záhrady, 
− plochy verejnej a vyhradenej zelene,  
− nelesná drevinná vegetácia, 
− elektrovod, 
− plynovod. 

 
Záujmová lokalita pre umiestnenie navrhovanej činnosti je situovaná na okraji zastavanej 
časti obce Kysucký Lieskovec v areáli hospodárskeho dvora spoločnosti AGO s r.o. 
Lokalita je súčasťou územia, ktoré je využívané pre poľnohospodársku prvovýrobu. Objekt 
kontajnerového bitúnku je navrhovaný na čiastočne spevnenej ploche vedľa objektu chovu 
hydiny. Hlavné sídelné územie obce je situované vo vzdialenosti  cca 500 m JZ smerom od 
záujmovej lokality. Najbližšie obývané rodinné domy sa nachádzajú JZ od lokality vo 
vzdialenosti cca 200 m.  
 
1.2.Funkčné využitie územia 
 
Prírodné pomery a historický vývoj spoločnosti sú určujúce faktory pre funkčné využitie 
územia širšieho krajinného priestoru, ktorého súčasťou je aj záujmová lokalita.  
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Z hľadiska typizácie krajiny (Mazúr, 1980)  možno predmetné územie začleniť do 
kultúrnej krajiny vidieckého typu s prevažujúcou sídelnou funkciou. Hospodársky dvor 
spoločnosti AGO s r.o. Kysucký Lieskovec predstavuje v území plochu poľnohospodárskej 
výroby situovanú na severnom  okraji  katastra obce Kysucký Lieskovec v kontakte 
s okrajovou zastavanou časťou obce.  
 
1.3.Vzhľad krajiny 
 
Lokalita navrhovaná k umiestneniu navrhovanej činnosti, je situovaná do Kysuckej 
kotliny, ktorá sa rozprestiera na rozhraní pohorí Javorníky a Kysucká vrchovina v severo-
západnej časti Žilinského kraja. Reliéf územia charakterizuje údolná niva rieky Kysuca, 
ktorá vytvára líniovú dominantu s rozvetvujúcimi sa zárezmi do horských masívov pohoria 
Javorníky  a pohoria Kysucká vrchovina.   
Z  hľadiska súčasnej štruktúry krajiny ide o človekom pozmenenú krajinu s vysokým 
podielom urbanizovanej priemyselno-technizovanej krajiny. Vnímanie scenérie krajiny  z 
pohľadov záujmovej lokality  v nadväznosti na širší krajinný priestor je v južnom až JZ 
smere dané okolitou nízkou zástavbou obce Kysucký Lieskovec a vzdialenou vyššou 
mestskou zástavbou mesta Kysucké Nové Mesto. V severnom smere   poľnohospodárska 
krajina ustupuje do lesných komplexov pohoria Javorníky a pohoria Kysucká vrchovina. 
V smere na SV dominujú lesné komplexy pohoria Kysucká vrchovina. Južným smerom sú 
dominantami na horizonte kóty Brodnianka (720 m n.m.) a Rochovica (640m n.m.), ktoré 
spolu s korytom vodného toku Kysuca vytvárajú Kysuckú bránu. Severovýchodným 
smerom sa otvárajú krajinné pohľady na masív Veľkého Vretena (820 m n.m.) v pozadí 
s orografickým celkom Krivánskej Malej Fatry. Územie je v širšom dosahu obklopené 
vrchovinami a hornatinami, ktoré majú podobu súvislých mäkko modelovaných horských 
chrbtov flyšových hornín. Horské chrbty bradlového pásma sú výraznejšie, kratšie, 
navzájom izolované a oddelené výrazne zníženými územiami. 
Z antropogénnych prvkov k formovaniu krajinnej scenérie prispieva samotná obec 
Kysucký Lieskovec a blízke okresné mesto Kysucké Nové Mesto ležiace v smere na JZ od 
záujmovej lokality, priľahlé vidiecke osídlenia a poľnohospodárska krajina. 
Z  hľadiska súčasnej štruktúry krajiny ide o človekom pozmenenú krajinu s vysokým 
podielom urbanizovanej priemyselno-technizovanej krajiny.  
 
Krajinný obraz  bol hodnotený subjektívne podľa kritérií (Drdoš, 1999) : 
Rozmanitosť :  vecno-priestorová rôznosť javov - výrazná.  
Štruktúra : usporiadanie javov – kontrastná krajinná mozaika. 
Prírodnosť : stupeň prírodnosti - stupeň ľudského ovplyvnenia - veľký.   
Jedinečnosť –  výrazne pozmenená (referenčné obdobie 50. rokov – obdobie premeny 
tradičného, extenzívneho využívania zeme na intenzívne, veľkoplošné).    
 
1.4.Chránené územia a ekologicky významné segmenty krajiny 
 
Územná ochrana prírody a krajiny 
Podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení  sa záujmová 
lokalita nachádza v území, ktorému sa poskytuje prvý stupeň ochrany uplatňovaný na 
celom území Slovenskej republiky. Záujmová lokalita nezasahuje ani nesusedí 
s chránenými územiami.    
Veľkoplošné chránené územia  sa v okrese Kysucké Nové Mesto nenachádzajú. 
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Prehľad chránených území v okrese Kysucké Nové Mesto, ktoré sú vzdialené od 
záujmového územia v okruhu do 20 km. 
 
Tab. č.13  Maloplošné chránené územia (KÚ ŽP Žilina, 2011) 
Kategória 
ochr./id.č. 

Názov  
CHÚ 

Plocha 
územia  (ha) 

Katastrálne územie Predmet ochrany 

PR/27 Brodnianka* 22,42 
(celková 
25,94) 

 
OP 26,34 

(celková 33,3) 

Brodno 
(okr. Kysucké Nové 
Mesto - Snežnica) 
Brodno 
(okr. Kysucké Nové 
Mesto - Snežnica) 

ekosystém, spoločenstvá 
rastlín 

PR/238 Rochovica * 20,46 
(celková 
31,58) 

 
OP 3,2 

Vranie 
(okr. Kysucké Nové 
Mesto - Rudinka) 
Vranie 

spoločenstvá rastlín 

PP/89 
 

Kysucká brána 0,5 Rudinka anorganická príroda 

PP/121 Ochodnický 
prameň 

0,0158 Ochodnica anorganická príroda 

PP/187 Veľké Ostré 0,05 Radoľa anorganická príroda 
Pozn.:   * - v území okresu sa nachádza len časť CHÚ 
 
NATURA 2000 je sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a 
najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných 
biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany 
týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej 
Európskej únii. 
Podľa výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1, 
ktorým sa vydáva národný zoznam navrhovaných území európskeho významu  
(aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu uznesením vlády SR č. 
577/2011) sa na záujmovej lokalite alebo v jej blízkosti nenachádza územie európskeho 
významu. V širšom území   sa nachádza SKUEV0288 Kysucké Beskydy vzdialené  
približne 30 km východne od záujmovej lokality. 
 
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) okresu Žilina (Aktualizácia prvkov 
regionálneho ÚSES okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto – SAŽP 2006) 
Výber geosystémov do biocentier vyplýva z reprezentatívnych potenciálnych a reálnych 
geosystémov, významných ekologických segmentov, genofondovo významných plôch. 
Biocentrá nadväzujú na základnú kostru ekologickej stability územia tvorenej chránenými 
územiami, ochrannými pásmami vodných  zdrojov, biotopmi a ekologicky významnými 
plochami navrhovanými na legislatívnu ochranu. 
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V širšom krajinnom priestore  sa podľa RÚSES okresu Žilina (SAŽP 2006),  nachádzajú 
nasledovné prvky systému  ekologickej stability  : 
 
Nadregionálne biokoridory 
Biokoridory predstavujú priestorovo prepojené  súbory ekosystémov, ktoré spájajú  
biocentrá  a  umožňujú  migráciu  a  výmenu  genetických informácií  živých  organizmov  
a  ich spoločenstiev,  na  ktoré priestorovo nadväzujú interakčné prvky. 
 
Nadregionálny  biokoridor rieka Kysuca Nrbk 2 Rieka Kysuca: hydricko-terestrický 
biokoridor, prepojenie Váhu údolím Kysuce až po Svrčinovec. Prepája množstvo 
biocentier a biokoridorov-  nezasahuje do záujmovej lokality. 
 
Nadregionálny  biokoridor  Nrbk 3c Škorča –Tábor – Skáčkova hora-Obelec: 
terestrický biokoridor, mozaika lesných a nelesných porastov, vysoká biodiverzita, 
umožňuje prechod všetkým skupinám živočíchov, prepája množstvo regionálnych 
biocentier -  nezasahuje do záujmovej lokality. 
 
Regionálne biocentrum Rbc 14 Skáčkova hora – Obelec: prevažne zmiešané a listnaté 
lesy v pramenných oblastiach potokov, extenzívne obhospodarované lesné komplexy 
prechádzajú do terasovitej krajiny s medznou zeleňou -  nezasahuje do záujmovej lokality. 
 
Lokálne biokoridory 
Hydrický biokoridor lokálneho významu  vodný tok Lodnianka, ktorý sa napája na 
hydricko-terestrický biokoridor nadregionálneho významu vodný tok Kysuca – nezasahuje 
do záujmovej lokality. 
 
Ochrana drevín 
Na záujmovej lokalite umiestnenia navrhovanej činnosti sa nevyskytujú  dreviny, na ktoré 
sa v zmysle § 47 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  vyžaduje 
súhlas orgánu ochrany prírody.  
 
Chránené stromy 
V záujmovom  území sa nenachádzajú chránené stromy podľa § 49 zákona č.543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. 
 
Druhová ochrana prírody a krajiny 
Na ploche  záujmovej lokality sa nevyskytujú  biotopy chránených druhov živočíchov 
alebo chránených druhov rastlín v zmysle zákona  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny.    
 

 
2.Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistor ické hodnoty územia 

 
2.1.Historická krajinná štruktúra 
 
Antropogénne  pretváranie prírodného prostredia vyplýva z historicko-vývojových 
procesov v krajine a prejavuje sa kontinuálne v krajinnej  štruktúre. Z časového hľadiska 
hovoríme o historickej krajinnej štruktúre, ktorá reprezentuje staršie časové jednotky. 
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Zachované objekty, prvky alebo spôsoby využitia zeme sa prejavujú v súčasnej krajinnej 
štruktúre, ktorá je usporiadaním rôznych časových jednotiek. 
Prvá písomná zmienka o obci Kysucký Lieskovec je z roku 1438, kedy sa spomína pod 
názvom Lezkovecz, Leskovecz. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli 
Lezkovcz (1506), Lieskowecz (1598), Lieskovec nad Kysucou (1927); maďarsky 
Lieskovec, Újhelymogyoród. Dnešné pomenovanie obce Kysucký Lieskovec je od roku 
1944 a najmä vďaka čoraz väčšiemu využívaniu písania a archivácie, ako aj vďaka 
ustálenejším politickým vplyvom sa už viac menej nikde na Slovensku neskôr 
nestretávame so zmenami názvov obcí. 
Obec bola založená na zákupnom práve. V stredoveku patrila do majetku budatínskeho 
hradného panstva, keď ju kráľ Žigmund Luxemburský daroval ako súčasť feudálneho 
panstva Budatín Jurajovi z Blatného. Samotný vznik obce možno datovať na prelom 14. a 
15. storočia. Najstaršou zachovalou pamiatkou sú zvony odliate v rokoch 1768 až 1770, v 
súčasnosti sú umiestnené vo zvonici na miestnom cintoríne. V roku 1598 mala mlyn a 13 
domov, v roku 1784 mala 124 domov a 681 obyvateľov, roku 1828 mala 150 domov a 971 
obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, drotárstvom, šindliarstvom a rybárstvom. 
Po roku 1918 sa živili aj sitárstvom, riečičiarstvom, pletením lykových postieľok a 
lubových košíkov. Bol tu rozšírený aj podomový obchod. Ešte v polovici 20. storočia 
odchádzali na sezónne práce do Čiech a na Moravu.  
Medzi významné udalosti patrí vysvätenie kostola sv. Svorada a Benedikta (1953), 
vybudovanie športového areálu s tribúnou (1975), postavenie kultúrneho domu (1988) 
a pod.  
Hospodárske aktivity v území tvorili jeden veľký komplex vplyvov a faktorov, ktorý 
formoval a pretváral prírodný ráz krajiny. Krajinný priestor obce a jeho blízkeho okolia 
nadobudol prvky kultúrnej krajiny vidieckeho typu. 
 
2.2.Obyvateľstvo 
 
Vývoj počtu obyvateľov v priebehu storočí mal kolísavú tendenciu. Počet obyvateľov 
v obci striedavo rástol a klesal, a to v dôsledku rôznych spoločenských zmien – či už to 
boli negatívne procesy ako morová epidémia, prvá a druhá svetová vojna, migrácia 
obyvateľstva do zahraničia alebo aj samotné pričleňovanie a odčleňovanie obce k iným 
obciam. 
Obec Kysucký Lieskovec sa radí počtom obyvateľov do skupiny stredne veľkých obcí. 
Podľa výsledkov najnovšieho sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 obec mala 
2 349 obyvateľov, z toho 1 168 mužov a 1 181 žien. Podľa staršieho sčítania v roku 2001 
mala obec 2 229 obyvateľov, z toho 1 087 mužov a 1 142 žien. Od roku 1996 až do 
súčasnosti sa počet obyvateľov pohybuje na úrovni cca 2 278 obyvateľov. K decembru 
2011 mala obec Kysucký Lieskovec 2 349 obyvateľov, čo predstavuje 7,05 %-ný podiel na 
celkovom počte obyvateľov v okrese Kysucké Nové Mesto a 0,34 %-ný podiel na 
celkovom počte obyvateľov v Žilinskom kraji.  
Predpokladaný nárast obyvateľov v nasledujúcom období je podmienený rozvojom 
individuálnej bytovej výstavby a dobudovaním komplexnej občianskej vybavenosti.  
 
Tab. č. 14 Prehľad vývoja počtu obyvateľov v obci Kysucký Lieskovec 

 Rok 1784 1828 1991 1996 2001 2006 2011 
Počet  obyvateľov 681 971 2 195 2 270 2 229 2 282 2 349 

(ŠÚ SR, 2011) 
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Z hľadiska situovania pracovných príležitostí má významné postavenie okresné mesto 
Kysucké Nové Mesto a blízke krajské mesto Žilina. Celkový počet ekonomicky aktívnych 
obyvateľov v obci k decembru roka 2010 dosiahol počet  1 447, čo predstavuje 62,65 %-ný 
podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva obce. 
 
Tab. č. 15 Základné údaje o obyvateľstve obce Kysucký Lieskovec k 31. 12. 2010 

 
Obec 

 

Trvalo bývajúce 
obyvateľstvo 

Podiel žien 
z trvalo 

bývajúceho 
obyvateľstva 

v  % 

Ekonomicky aktívne 
osoby 

Podiel 
ekonomicky 

aktívnych z trvalo 
bývajúceho 

obyvateľstva v % 
spolu muži ženy spolu muži ženy 

Kysucký 
Lieskovec 2 347 1 166 1 181 50,32 1 447 775 672 61,65 

      (ŠÚ SR, 2011) 
 
Veková štruktúra obyvateľstva je okrem demografického aj dôležitým ekonomickým 
ukazovateľom. Priemerný vek obyvateľov obce Kysucký Lieskovec v roku 2010 je 37,48 
rokov (muži 36,01 rokov a ženy 38,93 rokov). Obyvateľstvo v predproduktívnom veku 
tvorí 17,90 % z celkového počtu obyvateľov v obci. V produktívnom veku je 61,65 % 
obyvateľov a v poproduktívnom veku je 20,45 % obyvateľov obce. 
 
Tab. č. 16 Trvalo bývajúce obyvateľstvo obce Kysucký Lieskovec k 31. 12. 2010 

Obec Trvalo bývajúce 
obyvateľstvo 

0-14 roční 
Muži 15-59 

roční 
Ženy 15-54 

ročné 
Muži 60 + roční 
Ženy 55 + ročné 

Kysucký 
Lieskovec 

2 347 420 775 672 480 

(ŠÚ SR, 2011) 
 
Vzťah medzi predproduktívnou, produktívnou a poproduktívnou skupinou charakterizuje 
mieru perspektívnosti populácie. Pokračuje pokles podielu detskej zložky, posilňovanie 
produktívnej zložky a pomerne vysoký nárast poproduktívnej zložky, ide o zhoršenie 
populačných potenciálov.  
Index starnutia s hodnotou 114,29 v roku 2010 poukazuje na nepriaznivý vývoj v obci, 
keďže v prevahe je obyvateľstvo v poproduktívnom veku. To isté platí pre celý okres 
Kysucké Nové Mesto, v ktorom je index starnutia 127,16 a v Žilinskom kraji 128,79. V 
súčasnosti sa v obci teda prejavuje trend starnutia obyvateľstva. Pretrváva proces 
vyľudňovania vidieka sprevádzaný ďalšími nepriamymi faktormi (demografickými, 
sociálnymi, hospodárskymi, infraštruktúrnymi) a pod. Napriek značnému zlepšovaniu 
civilizačnej úrovne sídelných podmienok pretrváva nedostatočná atraktivita väčšiny 
vidieckych sídiel (najmä vzdialenejších od mestských centier), na čom sa podieľa napr. i 
nedostatok pracovných príležitostí, súvisiace sociálne a ekonomické problémy a premieta 
sa do prehlbujúcej sa nízkej obývanosti bytového fondu na vidieku. 
Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva môže byť posilnený, ak sa pre obyvateľstvo vytvoria 
kvalitnejšie základné podmienky v rámci občianskej a sociálnej infraštruktúry a rozšíri sa 
priestor pre rozvoj podnikateľských aktivít a zamestnanosť, a tiež podmienky pre aktívne 
využívanie voľného času. Celková štruktúra obyvateľstva v obci je charakteristická pre 
vidiecku populáciu na Slovensku, keď obnova generácií je veľmi pomalá. 
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2.3.Sídla 
 
Kataster obce sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska, stredovýchodnej oblasti 
Kysúc v okrese Kysucké Nové Mesto. Vlastný kataster obce Kysucký Lieskovec hraničí 
pri severnom okraji s okresom Čadca. Obec Kysucký Lieskovec leží na západnom okraji 
Kysuckej vrchoviny pri ústí Lodňanky do Kysuce v nadmorskej výške 376 m n.m. 
Najvyšší bod leží v nadmorskej výške 732 m n.m. (Skáčkova hora). Obec je súčasťou 
dolných Kysúc, položená v severnej časti Slovenska. Situovaná je 15 km severne od mesta 
Žilina a 15 km južne od mesta Čadca.  
Katastrálne územie obce Kysucký Lieskovec z východu susedí s obcou Lodno a zo západu 
s obcou Ochodnica. Najdlhšiu susedskú chotárnu hranicu má obec s Kysuckým Novým 
Mestom, ktoré je od obce vzdialené cca 5 km a z juhu tiež susedí s katastrálnym územím 
obce Povina. Rozloha  katastra  obce  je 12 318 865 km2 a hustota obyvateľov na 1 km2  je 
191 obyvateľov. Zástavba obce priamo nadväzuje na zástavbu obce Lodno, ktorá leží v 
údolí hornej časti toku potoka Lodnianka. 
V súčasnosti i v budúcnosti možno obec charakterizovať ako samostatné sídlo – typické 
vidiecke osídlenie podhorského typu, s predpokladom pre rozvoj obytnej a rekreačnej 
funkcie a hospodárskej základne založenej na nezávadnej priemyselnej a 
poľnohospodárskej výrobe s umiestneným hospodárskeho dvora živočíšnej a rastlinnej 
výroby a lesnom hospodárstve. 
Záujmová lokalita pre umiestnenie navrhovanej činnosti je situovaná na okraji zastavanej 
časti obce Kysucký Lieskovec v areáli hospodárskeho dvora spoločnosti AGO s r.o. 
Lokalita je súčasťou územia, ktoré je využívané pre poľnohospodársku prvovýrobu. Objekt 
kontajnerového bitúnku je navrhovaný na čiastočne spevnenej ploche vedľa objektu chovu 
hydiny. Hlavné sídelné územie obce je situované vo vzdialenosti  cca 500 m JZ smerom od 
záujmovej lokality. Najbližšie obývané rodinné domy sa nachádzajú JZ od lokality vo 
vzdialenosti cca 200 m.  
 
2.4.Priemysel  
 
Hospodársku základňu v obci tvoria podnikateľské aktivity v oblasti malého a stredného 
podnikania. Obec má k decembru 2011 zaregistrovaných 197 fyzických osôb - 
podnikateľov a 189 živnostníkov. Záujmová lokalita umiestnenia bitúnku sa nachádza vo 
výrobnej zóne poľnohospodárskej výroby. 
 
2.5.Sociálna infraštruktúra a služby 
 
Zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré zabezpečujú obsluhu obyvateľov vo sfére 
sociálnej vybavenosti zodpovedá sídelnej veľkosti obce Kysucký Lieskovec a jej 
celospoločenskému významu.  
 
Školstvo 
Predškolské vzdelanie zabezpečuje materská škola s vyučovacím jazykom slovenským. Od 
júna 2002 je materská škola štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. 
V školskom roku 2010/2011 ju v troch triedach navštevovalo 70 detí. V blízkosti centra 
obce sa nachádza aj základná škola pre detí od 6-15 rokov, ktorá zabezpečuje svojim 
žiakom povinné základné všeobecné vzdelanie. V školskom roku 2011/2012 navštevuje 
školu 284 žiakov, z toho 99 žiakov 1. stupňa a 185 žiakov 2. stupňa. V súčasnosti 
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zabezpečuje vyučovanie 25 pedagogických zamestnancov a 8 prevádzkových 
zamestnancov v 16-tich triedach (6 tried na 1. Stupni a 10 tried na 2. stupni). V obci sa od 
roku 2008 nachádza aj Základná umelecká škola, ktorá zabezpečuje umeleckú výchovu 
a vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy. Obyvateľom obce je k dispozícii aj 
Centrum voľného času. Je to školské zariadenie obce Kysucký Lieskovec, ktoré 
zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v priebehu 
celého kalendárneho roka prostredníctvom pravidelnej, príležitostnej a prázdninovej 
záujmovej činnosti. 
Ostatné vzdelávacie zariadenia sú obyvateľom obce k dispozícii v Kysuckom Novom 
Meste alebo v blízkom krajskom meste Žilina. 
 
Zdravotníctvo 
V obci sa nachádza zdravotné stredisko, ktoré poskytuje lekársku starostlivosť pre 
dospelých, pre deti a dorast, ako aj stomatologické služby. V obci sa nachádza aj lekáreň. 
Ostatné špecializované lekárske služby ako aj lekársku službu prvej pomoci poskytuje 
poliklinika v Kysuckom Novom Meste.  
Na území obce nie sú vybudované žiadne sociálne zariadenia charakteru domovov s 
opatrovateľskou službou, domovov dôchodcov a pod. 
 
Kultúra 
Centrom kultúrno-spoločenského života v obci Kysucký Lieskovec je viacúčelový 
kultúrny dom v kapacitou cca 250 miest, v ktorom sa nachádza kino, knižnica, obradná 
sieň, pošta a obecný úrad. Kultúrno-spoločenské aktivity obyvateľov obce sa konajú aj 
v priestoroch základnej umeleckej školy. 
 
Obchod a služby  
Sieť obchodov a služieb v obci Kysucký Lieskovec tvoria potraviny, mäsiarstvo, 
priemyselný tovar, a tiež sa v obci nachádzajú reštauračné zariadenia, pohostinstvo 
a cukráreň. Tiež sa v obci nachádzajú prevádzky nevýrobných služieb ako pneuservis, 
pohrebníctvo, kaderníctvo apod. 
 
Šport 
V obci sú v prevádzke športové zariadenia, ktoré sú v súčasnosti umiestnené samostatne v 
rámci viacerých areálov a zariadení. Obec disponuje futbalovým štadiónom, telocvičňou 
pri základnej škole a školským ihriskom, ktoré sa využívajú napr. na futbal a rôzne 
kolektívne hry. 
 
2.6.Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
 
Z hľadiska lesohospodárskeho a poľnohospodárskeho využitia krajiny je lokalita 
navrhovaná na realizáciu navrhovanej činnosti  situovaná v zóne poľnohospodárskej 
výroby – hospodársky dvor Kysucký Lieskovec. 
Hospodárska základňa je založená na nezávadnej priemyselnej a poľnohospodárskej 
výrobe s umiestneným hospodárskeho dvora živočíšnej a rastlinnej výroby a lesnom 
hospodárstve. V katastrálnom území obce pôsobí farma AGO, ktorá sa orientuje na 
živočíšnu výrobu aj rastlinnú výrobu. Činnosť poľnohospodárskeho podniku je zameraná 
na živočíšnu výrobu s chovom hydiny, oviec, hovädzieho dobytka a rastlinnú výrobu s 
produkciou krmovín (jarné miešanky, lucerka, ďatelina, seno). V rámci katastrálneho 
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územia Kysuckého Lieskovca nie sú prevádzkované salaše živočíšnej výroby. Pri pasení 
oviec a dobytka sa využívajú trvalé trávne porasty (TTP) na pasienky a obhospodarovaná 
orná pôda a TTP (kosné lúky) pre rastlinnú výrobu. 
K decembru roku 2011 boli v obci Kysucký Lieskovec zaregistrovaní 4 samostatne 
hospodáriaci roľníci. 
 
Tab. č. 17 Prehľad výmery pozemkov podľa druhov pozemkov k 31.12.2011 

Územie Poľnohospodárska pôda m2 

k.ú.  
Kysucký 

Lieskovec 

Spolu 

v tom 

Orná pôda Chmeľnice Vinice Záhrady 
Ovocné 

sady 

Trvalý 
trávny 
porast 

4 449 949 815 334 0 0 263 378 0 3 371 237 

Nepoľnohospodárska pôda m2 

Spolu 

v tom 

Lesný pozemok Vodná plocha 
Zastavaná plocha 

a nádvorie 
Ostatná plocha 

7 868 916 6 440 260 364 474  755 965 326 217 

 (ŠU SR, RegDat 2012) 
 

 

 

Graf č. 1 Prehľad výmery pôdy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celková výmera územia obce je 12 318 865 m2, z toho 36,12 % tvorí poľnohospodárska 
pôda. Výmeru poľnohospodárskej pôdy v najväčšej miere tvorí trvalý trávnatý porast – 
3 371 237 m2, čo predstavuje až 75,76 % z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy. V 
menšej miere je zastúpená orná pôda – 18,32 % z celkovej výmery poľnohospodárskej 
pôdy. Najmenšiu časť tvoria pozemky uvádzané a spravované ako záhrady – 263 378 m2, 
ktoré majú 5,92 %-ný podiel na celkovej výmere poľnohospodárskej pôdy. 
Nepoľnohospodárska pôda, ktorá predstavuje 63,88 %-ný podiel z celkovej výmery 
územia obce je v najväčšej miere zastúpená lesnými pozemkami, ktoré tvoria 81,84 % 
z celkovej výmery nepoľnohospodárskej pôdy. 
 

Orná pôda

Záhrady

Trvalý trávny porast
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Zastavaná plocha a nádvorie
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Lesné hospodárstvo 
Lesy zaberajú značnú časť územia obce Kysucký Lieskovec. Ich rozloha dosahuje 6 440 
260 m2, čo predstavuje až 52,28 % z celkovej výmery územia obce. Na území katastra sú 
lesy súkromné, obhospodarujú ich dve spoločenstvá, a to Urbárske združenie Kysucký 
Lieskovec a Združenie individuálnych vlastníkov lesov Kysucký Lieskovec. 
 
2.7.Technická infraštruktúra 
 
Úroveň technickej infraštruktúry v obciach je jednou zo základných podmienok ich 
rozvoja. Vybavenosť obce základnými sieťami technickej infraštruktúry závisí od veľkosti 
obce, rozpočtovej situácie či prírodných podmienok územia. 
 
Zásobovanie pitnou vodou  
Obyvatelia obce Kysucký Lieskovec sú zásobovaní pitnou vodou z vlastných vodovodov, 
a tiež z verejného vodovodu. Zdrojom vody pre vodovod v obci sú menšie pramene v okolí 
a studňa pri rieke Kysuca. V prípade vyšších odberov je zabezpečené prepojenie na 
skupinový vodovod Nová Bystrica – Čadca – Žilina. 
Zásobovanie navrhovanej činnosti vodou  je navrhované pripojením na rozvod vody 
priamo v hospodárskom dvore. 
 
Odkanalizovanie 
V obci Kysucký Lieskovec je čiastočne vybudovaná kanalizácia, ktorá je riešená ako 
delená sústava. Odpadové vody z dažďovej kanalizácie sú vyústené do toku Lodnianka a 
následne do toku Kysuca. Splaškové vody produkované v lokalitách bez splaškovej 
kanalizácie sú zachytávané v septikoch alebo žumpách, ktoré často nie sú vodotesné a sú v 
mnohých prípadoch zle prevádzkované, resp. pokútne vyprázdňované, čím hrozí unikanie 
odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd. Odkanalizovanie bitúnku 
(technologické odpadové vody) je navrhované do nepriepustnej akumulačnej nádrže 
s pravidelným vývozom na čistiareň odpadových vôd Kysucký Lieskovec (Čadca). 
 
Spoje 
V obci sú telekomunikačné služby zabezpečované spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. 
Obec je pokrytá signálom všetkých troch mobilných operátorov (Orange Slovensko, 
Telekom a Telefónica Slovakia). 
Poštové služby v obci zabezpečuje prevádzka Slovenskej pošty, a.s., ktorá svoje služby 
poskytuje každý pracovný deň. 
 
 
Elektrická energia  
Záujmové územie obce Kysucký Lieskovec sa zásobuje elektrickou energiou z uzla 110/22 
kV v Kysuckom Novom Meste po 22 kV vedení číslo 109. Katastrom obce prechádza trasa 
110 kV ZVN vedenia na smere Kysucké Nové Mesto – Čadca, ktorá bude vyžadovať jej 
úpravu z dôvodu trasovania budúcej diaľnice. Územím prechádza kmeňové VN 22 kV 
vedenie č. 109 a 22 kV odbočka smerom na Lodno. Na kmeňové vedenie je napojených 6 
transformačných trafostaníc, na VN odbočku 7 trafostaníc. Trafostanice sú v prevedení ako 
stožiarové, stĺpové a kioskové s celkovým inštalovaným výkonom 4440 kVA. 
Zásobovanie navrhovanej činnosti elektrickou energiou je navrhované pripojením na 
verejnú sieť priamo v hospodárskom dvore. 
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Teplo 
V obci Kysucký Lieskovec sa v súčasnosti uskutočňuje zásobovanie teplom 
decentralizovaným spôsobom. Potreba tepla v obci je riešená na báze spaľovania zemného 
plynu, pevných palív ako drevo – drevné štiepky a elektrická energia. Existujúce väčšie 
zdroje tepla v ZŠ, v podnikoch AGO a BIOMASA sú použiteľne len pre potrebu vlastných 
objektov. Zásobovanie teplom je pre bitúnok navrhované el. konvertormi. 
 
Plyn  
Zdrojom zemného plynu pre obec Kysucký Lieskovec je integrovaná STL sústava do 0,3 
MPa a regulačná stanica plynu RS 21000 m3/h, situovaná medzi obcami Povina- Radoľa. 
Z RS je prevedený vývod potrubím DN 250, ktorý od obce Radoľa smerom na Kysucký 
Lieskovec je o profile DN 225. Z Kysuckého Lieskovca smerom do obci Ochodnica, 
Dunajov a Krásno nad Kysucou je realizovaný potrubím DN 160. Trasa o profile potrubia 
DN 90 je realizovaná v smere Kysucký Lieskovec – Lodno. 
Navrhovaná činnosť si nevyžaduje zásobovanie plynom. 
 
2.8.Dopravná a telekomunikačná infraštruktúra 
 
Dopravná sústava okresu Kysucké Nové Mesto pozostáva zo systémov cestnej, železničnej 
a kombinovanej dopravy. Vzájomné prepojenie jednotlivých dopravných systémov je na 
európskej úrovni koordinované formou multimodálnych koridorov. 
Územím Slovenskej republiky prechádzajú štyri európske multimodálne koridory, pričom 
cez územie Žilinského kraja z nich prechádzajú dva - koridor č. Va a koridor č. VI. 
Vzájomná previazanosť slovenských dopravných a sídelných koridorov prechádzajúcich 
územím Žilinského kraja s európskymi multimodálnymi koridormi je nasledovná: 
 

- Hlavný/severný slovenský dopravný a sídelný koridor Bratislava - Žilina - Poprad - 
Košice je v celej dĺžke súčasťou európskeho multimodálneho koridoru č.Va. 

- Úsek Žilina - Čadca - Skalité ako súčasť západného severo-južného dopravného 
a sídelného koridoru je na území Slovenska totožný s trasou európskeho 
multimodálneho koridoru č.VI. 

 
Okresné Kysucké Nové Mesto leží na rozvojovej Žilinsko - Kysuckej osi I. stupňa – Žilina 
– Čadca – hranica ČR. Rozvojové osi sú súčasťou vyváženej hierarchizovanej sídelnej 
štruktúry, podporujú sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj vytvárajúci 
podmienky pre dostupnosť k infraštruktúre. 
 
Tab. č. 18  Súčasné zaradenie cestných úsekov do európskeho systému ciest AGR prechádzajúcich 

územím okresu Kysucké Nové Mesto 
Číslo cesty E Číslo multimodálneho koridoru Číslo cesty Úsek cesty 

hlavné európske cesty 

E75 VI I/11, I/18, I/61 
hr.ČR-Svrčinovec-Čadca-
Žilina-Trenčín-Bratislava-

Rusovce-hr.Maďarsko 
 
Sieť pozemných komunikácií v okrese Kysucké Nové Mesto sa skladá z ciest I. a III. 
triedy, siete miestnych a účelových komunikácií. 
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Tab. č. 19 Prehľad o dĺžkach ciest na území okresu Kysucké Nové Mesto k 1.1.2012 (km) 

Okres 
Cesty rýchlostné 

komunikácie diaľnice 
I. triedy II. triedy III. triedy Spolu 

Kysucké 
Nové Mesto 

11,227 0,000 56,101 67,328 0,000 0,000 

 
Katastrom obce Kysucký Lieskovec  prechádza štátna cesta III. triedy č. 01162 s dĺžkou 
5,411 km. Cestu spravuje Slovenská správa ciest. Táto komunikácia spája obce Lodno 
a Kysucký Lieskovec s cestou I. triedy  I/11, čo je hlavná európska cesta s označením E75.  
V príprave je aj trasa diaľnice D3. 
Pravidelnú autobusovú dopravu v obci vykonáva SAD Žilina, a.s.  
 
Železničná doprava 
Záujmovým územím neprechádza železničná trať. Najbližšia zastávka vlakov osobnej 
dopravy sa nachádza v obci Ochodnica, ktorá je vzdialená od centra obce cca 1 km.  
 
Tab. č.20 Železničné trate na území okresu Kysucké Nové Mesto 

Číslo trate Kategória Úsek 
Počet priebežných 

medzistaničných koľají trakcia 

127 prvá 
Žilina – Čadca – Mosty 

u Jablunkova (ČR) 
dve elektrická 

 
Letecká doprava 
V riešenom území sa nenachádzajú zariadenia leteckej dopravy.  
V leteckej doprave sa obec Kysucký Lieskovec nachádza v atrakčnom obvode Letiska 
Žilina (Dolný Hričov), so štatútom verejného medzinárodného letiska, ktoré  je súčasťou 
siete TINA. Letisko je vhodné pre prevádzku lietadiel s kapacitou do 60 osôb. Pristávacia 
dráha je dlhá 1150 metrov.  
 
Kombinovaná doprava  
Na území Slovenskej republiky sa nachádza 10 terminálov kombinovanej dopravy 
v ôsmich mestách Slovenska (Zdroj: ZSSK CARGO). Terminál v Ružomberku spolu 
s terminálom v meste Trstená je však dočasne mimo prevádzky. V okrese Kysucké Nové 
Mesto sa nenachádza žiadny terminál kombinovanej dopravy, najbližší sa nachádza 
v meste Žilina. V prevádzke sú terminály v Bratislave, Košiciach, terminál Dobrá pri 
Čiernej nad Tisou, v Sládkovičove a v Dunajskej Strede.  
 
Cyklistická doprava 
Žilinský kraj patrí medzi regióny s najhustejšou a najlepšou sieťou cyklotrás (Horné 
Považie, Kysuce, Turiec) a najlepšie vyznačenými trasami pre horské bicykle (okolie 
Terchovej s prepojením na Oravu). V obci nie sú vybudované žiadne cyklistické trasy. Pre 
cyklistiku sa využíva sieť miestnych komunikácií a chodníkov s prepojením na vedľajšie 
cestné komunikácie spájajúce blízke obce a mestá. 
 
Vodná doprava 
Na území okresu Kysucké Nové Mesto sa vodné cesty ani zariadenia vodnej dopravy 
nenachádzajú. Dlhodobo sa uvažuje a predinvestične pripravuje výstavba Vážskej vodnej 
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cesty. Jej lokalizácia je určovaná trasou vážskych elektrárenských kanálov a podmienená 
prepojením Vážskej vodnej cesty E81 s Odrou v Českej republike. V prípade predĺženia 
Vážskej vodnej cesty do Žiliny bude prístav v Žiline najbližším prístavom od Čadce.  
V súčasnosti však nie sú v tejto problematike vykonané žiadne právoplatné závery, preto je 
realizácia Vážskej vodnej cesty stále otvorená. 
 
Telekomunikačná infraštruktúra 
Z hľadiska telekomunikačného členenia územie okresu prislúcha do primárnej oblasti s 
primárnym centrom Žilina a sekundárnej oblasti so sekundárnym centrom Žilina. V obci je 
zriadená miestna telefónna sieť. Navrhovaná činnosť si nevyžaduje zriadenie trvalej 
telefónnej prípojky. 
 
2.9.Rekreácia a cestovný ruch 
 
Okres Kysucké Nové Mesto spadá do navrhovanej priestorovej a funkčnej štruktúry 
Kysuckej oblasti cestovného ruchu. Kysuce sa začleňujú do Chránenej krajinnej oblasti 
Kysuce (CHKO) ležiacej na krajnom severozápade Slovenska. Územie CHKO Kysuce je 
rozdelené do dvoch samostatných častí: západnejšia je javornícka, východnejšia je 
beskydská. 
Obec Kysucký Lieskovec z regionálneho hľadiska nemá v štruktúre rekreácie a cestovného 
ruchu v súčasnosti väčší význam, no z ponuky cestovného ruchu je možnosť pre rozvoj 
letnej a zimnej turistiky, rodinných pobytov v prírode a s možnosťou rozvoja agroturistiky.  
Športovo–rekreačnú vybavenosť pre letnú turistickú sezónu viac menej reprezentujú len 
značené turistické chodníky. Značené turistické chodníky prispievajú k návštevnosti 
územia, a tak zabezpečujú hlavne krátkodobú t.j. každodennú a koncotýždňovú rekreáciu. 
V letnej turistickej sezóne sú využívané lesné cesty pre horské bicykle. Absentuje však 
značenie týchto trás s informačnými tabuľami pre rekreačných cykloturistov. V zimnej 
turistickej sezóne sú v priestore katastra vytvorené optimálne prírodne podmienky na 
bežecké lyžovanie.  
  
2.10.Kultúrnohistorické hodnoty územia 
 
V riešenom území (k.ú. obce Kysucký Lieskovec) sa nenachádzajú nehnuteľné národné 
kultúrne pamiatky zapísané (prípadne navrhované do zápisu) v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR.  
Najstaršou zachovalou kultúrnou pamiatkou sú zvony odliate v rokoch 1768 až 1770 
umiestnené vo zvonici na miestnom cintoríne. V záujmovom území sa nenachádzajú iné 
kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti. 
Lokalita navrhovaná k realizácii zámeru je situovaná mimo záujmové územia a objekty 
štátnej pamiatkovej starostlivosti a na ploche  umiestnenia stavby sa nevyskytujú kultúrno-
historické  pamiatky,  archeologické lokality alebo paleontologické náleziská. 
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III.1. Súčasný stav kvality životného prostredia 
 
3.1.Pôdy a horninové prostredie 
 
Záujmové územie je z geologickej stránky budované paleogénnymi horninami 
reprezentovanými striedaním pieskovcov a ílovcov, ktoré sú v prevahe a v povrchovej časti   
zvetrané na íl. Paleogénne podložie je prekryté mohutnou akumuláciou terasových 
sedimentov vodného toku Kysuca.  
Územie tvoria deluviálne, proluviálne a v poriečnej nive fluviálne sedimenty kvartérneho 
veku o rôznej hrúbke. Pod kontamináciou pôdy sa rozumie prekročenie najvyššej 
prípustnej hodnoty obsahu prvkov a zlúčenín v pôde sledovaných v “Čiastkovom 
monitorovacom systéme Pôda” podľa “Rozhodnutia MP SR o najvyšších prípustných 
hodnotách škodlivých látok v pôde a o určení organizácií oprávnených zisťovať skutočné 
hodnoty týchto látok č. 531/1994 - 540”, ktoré bolo nahradené zákonom 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.  
Na základe “Plošného prieskumu kontaminácie pôd” (ďalej PPKP), ktorého predmetom 
je sledovanie kontaminujúcich látok v pôdach vo vybraných katastrálnych územiach neboli 
v Kysuckom Lieskovci  a širšom okolí zistené kontaminované pôdy kategórie B a C.  
Stav kontaminácie pôd sa vyjadruje kategóriami podľa limitov najvyšších prípustných 
hodnôt škodlivých látok. Podľa Rozhodnutia MP SR č. 531/1994 pre zhodnotenie stavu 
kontaminácie pôd sú použité nasledovné kategórie : 
          0 - nekontaminované pôdy s obsahom všetkých hodnotených rizikových látok pod 
limitom A (pre celkový obsah prvku), resp. A1 (pre obsah prvku v 2M HNO3 resp v 2M 
HCl); tieto zaberajú 1699,0 tis. ha (69,5 %) PPF;  
          A1, A - rizikové pôdy - obsah najmenej jednej z rizikových látok prekračuje limit 
A1, A až po limit B. Obsah týchto látok je nad hranicami prirodzeného pozadia a môže sa 
prejavovať zvýšením obsahu v rastlinách (na kyslých pôdach, alebo u rastlín resp. ich častí, 
ktoré v zvýšenej miere prijímajú rizikové stopové prvky); zaberajú 701,6 tis. ha (28,7 %) 
PPF;  
          B - kontaminované pôdy - obsah najmenej jednej z rizikových látok prekračuje limit 
B až po limit C uvedeného legislatívneho predpisu. Vo väčšine prípadov sa už prejavuje 
zvýšeným obsahom v rastlinách, a to nad hygienickými limitmi pre potraviny alebo 
krmoviny (34,22 tis. ha - 1,4 % PPF);  
          C - silne kontaminované pôdy - obsah najmenej jednej z rizikových látok prekračuje 
limit C a prejavuje sa takým vysokým obsahom v rastlinách, že legislatívna norma určuje 
sanáciu takýchto pôd a prísnu kontrolu ich vstupu do potravinového reťazca (9,78 tis. ha - 
0,4 %).  
Na plošnej kontaminácii pôd sa podieľajú najväčšou mierou tieto činitele:  

− výskyt prirodzenej kontaminácie pôd rizikovými prvkami z geochemických 
anomálií, 

− vplyv globálnych emisií pochádzajúci prevažne zo zahraničných zdrojov  
a prejavuje sa zvýšeným obsahom Cd, Pb, Cr, As, 

− vplyv vnútroštátnych zdrojov s lokálnym až regionálnym dosahom, pochádzajúci  
z rôznych druhov metalurgického a iného priemyslu, ako aj z teplární, 

− vplyv poľnohospodárstva (najmä na obsah Cd z fosforečných hnojív), 
− vplyv emisií z dopravných prostriedkov. 



Kontajnerový bitúnok  na porážanie hydiny Kysucký Lieskovec 

 

 40 

V území sa vyskytujú pôdy zaradené do kategórie: 0 – nekontaminované, rizikové pôdy  A, 
A1, s možným negatívnym vplyvom na životné prostredie, čo znamená, že obsah najmenej 
jednej z rizikových látok prekračuje limit A,A1, až po limit B.  
 
Erózia pôdy 
Z erozívnych procesov sú v širšom dotknutom území rozšírené hlavne pôdodeštrukčné 
formy ryhovej vodnej erózie. Tieto prevládajú  najčastejšie  ako  výmole rôznych rozmerov  
a tvarov, resp. jarky a brázdy v kombinácii s nivačnými depresiami a antropozoogénnym 
poškodením pôdy z minulosti, ale ako aj mikrorozmerné formy (žliabky, jarčeky) na 
antropogénne obnažených pôdach (chodníkoch, cestách, prtiach), na plošne erodovaných 
plochách a pod.. V rôznom stupni vývoja sa vyskytujú hlavne na chodníkoch a lesných 
cestách na celom území obce. Na záujmovej lokalite sa erózia pôdy nevyskytuje  
 
3.2.Povrchové a podzemné vody 
 
Povrchové vody 
Okres Kysucké Nové Mesto patrí medzi okresy  s nízkou úrovňou odkanalizovania obcí a 
hlavné zdroje znečistenia sa sústreďujú do Kysuckého Nového Mesta. Jedná sa o SVS, a.s. 
a KLF-ZVL Kysucké Nové Mesto. Rizikovými areálmi z hľadiska znečistenia 
podzemných a následne aj povrchových vôd sú priemyselné areály KLF-ZVL nový aj starý 
závod,  INA Kysuce.  
Kvalita povrchových vôd rieky Kysuca v profile Považský Chlmec sa v skupine 
ukazovateľov  kyslíkový režim, nutrienty, mikropolutanty  a základné fyzikálno-chemické 
ukazovatele nachádza v rozmedzí charakterizovanom stupňom znečistenia II., čo 
zodpovedá interpretácii  priaznivej kvality povrchových vôd. 
V skupine   mikrobiologických a biologických ukazovateľov je situácia nepriaznivá čoho 
príčinou je vypúšťanie dostatočne neprečistených odpadových vôd z mestských 
a obecných sídiel.  
 
Tab. č.21  Kvalitatívne charakteristiky Kysuce (obdobie 2000-2001, SHMÚ) 
  Ukazovatele podľa STN 75 7221 
Tok Riečny   
Profil km Skupina 

KYSUCA 
Považský 
Chlmec 

0,60 

A II 
B II 
C II 
D IV 
E IV 
F III 

 
A - ukazovatele kyslíkového režimu 
B - základné fyzikálno-chemické ukazovatele 
C - nutrienty 
D - biologické  ukazovatele 

E - mikrobiologické ukazovatele 
F - mikropolutanty 
I  -  najnižší  stupeň znečistenia 
V - najvyšší stupeň znečistenia 
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Tab.  č.22  Množstvo vypúšťaného znečistenia významných zdrojov znečistenia 
povrchových tokov (Správa Štátnej vodohosp.bilancie SR za rok 1996, SHMÚ 1998) 
  Recipient Vypúšťané znečistenie 
Okres Zdroj  BSK5 CHSK-Cr RAS NL NEL 
 Znečistenia  (t.rok-1) 
Kysucké 
Nové Mesto 

SeVaK Kys.N.Mesto Kysuca 66,500 180,220 565,160 53,390 12,349 

 
Kvalita vody vo vodnom toku Lodnianka  je priamo úmerná lokalizácii zdrojov znečistenia 
a absencii kanalizácie v obci Lodno a čiastočne aj v obci Kysucký Lieskovec. Pokiaľ 
v horných častiach je kvalita uspokojivá stredné a najmä dolné časti toku v mnohých 
prípadoch dosahujú triedu IV-V znečistenia. V skupine   mikrobiologických a biologických 
ukazovateľov je situácia nepriaznivá čoho príčinou je vypúšťanie  neprečistených 
odpadových vôd v sídelnej časti obce.  
Pre účely poľnohospodárskej výroby spoločnosť AGO s r.o. odoberá vodu zo štyroch 
prameňov gravitačne zachytených do rezervoára o objeme 100 m3, z ktorého voda nateká 
do gravitačného vodovodu. V roku 2011 bolo odobraté 4415 m3 vody.  
Splaškové odpadové vody sú odvádzané do žumpy č. 1 o objeme 80 m3 pri sociálnej 
budove a žumpy č. 2  o objeme 25 m3 pri kafilérnom boxe. Dažďové vody z povrchového 
odtoku sú odvádzané do vsaku. Odpadové vody z výroby nevznikajú, pretože čistenie hál 
sa vykonáva suchou metódou – vypaľovaním. 
Splaškové odpadové vody sú zneškodňované u oprávnenej organizácie ČOV Čadca (ČOV 
Turzovka). 
Navrhovaná prevádzka bitúnku si vyžaduje napojenie na zdroj vody a bude produkovať 
odpadové vody : 
-  splaškové odpadové vody (2 zamestnanci – využitie existujúceho sociálneho zázemia), 
-  dažďové odpadové vody zo strechy objektu – kontajnerového bitúnku, 
-  dažďové odpadové vody zo spevnených plôch – rozšírenie existujúcej spevnenej plochy  
   pri osadení  kontajnerového bitúnku, 
-  priemyselné odpadové vody (technologické vody z prevádzky bitúnku) akumulované do  
   novovybudovanej nepriepustnej akumulačnej nádrže. 
 
Podzemné vody 
Problémy s kvalitou podzemných vôd sú na plochách situovaných v alúviach 
významnejších  tokov. Tieto plochy sú často využívané pre hospodárske aktivity. Preto 
kontaminácia podzemných vôd je vysoko pravdepodobná vo väčšine priemyselných zón  
situovaných do miest. V mnohých prípadoch sa jedná o staré environmentálne záťaže 
horninového prostredia v kvartérnych sedimentoch. Znečistenie z primárneho sektoru sa 
viaže na hospodárske dvory a nejedná sa len o živočíšne exkrementy, ale i o zariadenia, 
v ktorých sa  nakladá s ropnými látkami. 
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Tab. č. 23 Hodnotenie podľa ročenky „ Kvalita podzemných vôd na Slovensku za roky 1995-1996 
“ (SHMÚ, 1997)  
Hodnotená oblasť 
Pozorovacie objekty 

Zhodnotenie  podzemných vôd podľa 
STN 75 7111 “Pitná voda“ 

Kysucká kotlina  
Vrty ZS SHMÚ:   - Brodno 

- Kysucké Nové Mesto 
- Dunajov 
- Krásno nad Kysucou 
- Čadca 
- Čierne 
- Raková 

                               - Turzovka 

Z dôvodu nameraných zvýšených koncentrácií 
Mn,Fe,NELUV vzorky podzemných vôd 
nevyhovovali požiadavkám normy. Najmä 
zvýšené hodnoty NELUV ,NO2

+ a NH4
+ sú 

výsledkom antropogénnej činnosti (poľnohospo-
dárstvo, priemysel). Kvalita podzemných vôd 
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je 
takmer na rovnakej úrovni. Zlepšenie kvality bolo 
zaznamenané v prípade dusičnanov. 

 
Prípustné koncentrácie znečisťujúcich látok sú stanovené STN 757111 pre pitnú vodu. 
Podľa analýz vzoriek podzemných vôd odobratých SHMÚ v roku 2001 v oblasti údolných 
riečnych náplav rieky Kysuce stanoveným prípustným koncentráciám znečisťujúcich látok 
nevyhovela žiadna z odobratých vzoriek. Podzemné vody v alúviu rieky Kysuce vykazujú 
zvýšené množstvá Mn, Fe a amónnych iónov, čo je pripisované hydrogeologickým 
pomerom územia.  
Z hľadiska antropogénneho zaťaženia podzemných vôd v širšom území je významné 
znečistenie podzemných vôd v ukazovateli NEL (ropné látky) zistené  pri posudzovaní 
vplyvu prevádzok KLF-ZVL na kvalitu životného prostredia, konkrétne podzemných vôd. 
V jednom z dvoch pozorovacích hydrogeologických objektov  bol zistený vysoký obsah 
ropných látok v podzemnej vode. Vzhľadom na  prekročenie limitných hodnôt 
stanovených v Odporučení Slovenskej komisie pre životné prostredie na uplatňovanie 
ukazovateľov a normatívov pre asanáciu znečistenej zeminy a podzemných vôd (Vestník 
MŽP SR c. 1, 1994) bol zriadený sanačný hydrgeologický objekt s doporučeným 
sanačným čerpaním 5 l/s. 
Pre účely poľnohospodárskej výroby spoločnosť AGO s r.o. prevádzkuje poľné hnojisko, 
ktoré sa nachádza cca 200 m od objektov chovných hál. Kapacita hnojiska je 10 000 m3. 
Hnojisko je vybudované na zeminách s koeficientom filtrácie 4,2.10-10 až 8,7. 10-10. 
Hnojisko je vybudované z betónových panelov, ktoré sú uložené v železnej konštrukcii. 
Podlaha je zabezpečená nepriepustnou fóliou a vyspádovaná s odvedením do dvoch 
akumulačných nádrží žumpa č. 3 a žumpa č. 4. Každá z týchto nádrží dosahuje objem 200 
m3. Okolo hnojiska je vybudovaný otvorený rigol, ktorý odvádza dažďové vody z okolia 
hnojiska. Cca vo vzdialenosti 50 m od hnojiska preteká miestny bezmenný potok. 
S maštaľným hnojom sa nakladá podľa Hnojného plánu. Odpadové vody z hnojiska 
akumulované v žumpách č. 3 a č. 4 sa podľa potreby  využívajú na hnojenie   v čase 
hnojného obdobia podľa hnojného plánu. 
 
Tab. č. 24 Množstvá odpadových vôd z hnojiska zo žúmp č. 3 a č.4 za rok 2011  

Rok Žumpa č. 3   
m3 

Žumpa č. 4 
m3 

Miesto odvozu – p. č. 

2011 714 646 

7807/1 
7010/1 
7012/1 
6908/1 
7807/1 
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Monitoring vplyvu hnojiska na povrchový tok vody sa vykonáva odberom vzoriek vody 
v toku nad hnojiskom a v toku pod hnojiskom a vyhodnocuje sa na základe analýz  
vykonaných akreditovanými laboratóriami. V roku 2011 boli v jarnom a jesennom období  
odobrané vzorky vody. Analýzy nepreukázali zhoršenie kvality vody v toku v sledovaných 
ukazovateľoch : N-NH4

+ , N-NO3
-. 

Z hľadiska zaobchádzania so škodlivými látkami  spoločnosť AGO s r.o. skladuje 
v samostatnom stavebnom objekte 300 l motorovej nafty pre účely náhradného zdroja 
dodávky el. energie. 
 
3.3.Ovzdušie 
 
Podľa stavu monitorovacej siete kvality ovzdušia k 31.12.2009 nie je v sledovanom území 
monitorovacia stanica kvality ovzdušia. Najbližšia monitorovacia stanica sa nachádza na 
území mesta Žilina, ktorého územie je zaradené do zoznamu oblastí riadenia kvality 
ovzdušia pre znečisťujúcu látku PM10 s plochou 80 km2. V sledovanom území možno 
hodnotiť kvalitu ovzdušia na základe dostupných  výsledkov  hodnotenia  kvality ovzdušia 
zverejnených SHMÚ 2005 v hodnotení kvality ovzdušia v Slovenskej republike.   
Rozsah monitorovacích aktivít je vždy limitovaný, pričom samotné merania nič nehovoria 
o pôvode znečistenia ovzdušia, ani neumožňujú predpovedať jeho vývoj. Preto je  
nevyhnutná kombinácia meraní s modelovými výpočtami.  
Na SHMÚ boli vyvinuté dva modely (CEMOD a IDW-A) pre hodnotenie úrovne kvality 
ovzdušia na celom území štátu a model MODIM´03 pre praktické lokálne aplikácie. Ďalej 
je k dispozícii holandský model CARII pre výpočty znečistenia ovzdušia v uliciach. 
Pomocou týchto modelov je možné, v kombinácii s výsledkami automatických  
monitorovacích staníc a regionálnych pozaďových staníc, hodnotiť kvalitu ovzdušia na 
celom území Slovenska, a to všetkých požadovaných indikátorov. Samozrejme v rámci 
prípustnej neurčitosti modelových výpočtov. 
 
SHMÚ, v zmysle § 7 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, na základe výsledkov 
hodnotenia kvality ovzdušia SR v roku 2004 navrhla zaradenie zón a aglomerácií do 
skupín: 
1. skupina - Zóny a aglomerácie, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia jednou látkou 
alebo viacerými znečisťujúcimi látkami vyššia ako limitná hodnota, prípadne limitná 
hodnota zvýšená o medzu tolerancie. V prípade ozónu zóny a aglomerácie, v ktorých je 
koncentrácia ozónu vyššia ako cieľová hodnota pre ozón.  
2. skupina - Zóny a aglomerácie, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia jednou látkou 
alebo viacerými znečisťujúcimi látkami medzi limitnou hodnotou a limitnou hodnotou 
zvýšenou o medzu tolerancie. V prípade ozónu zóny a aglomerácie, v ktorých je 
koncentrácia ozónu vyššia ako dlhodobý cieľ pre ozón, ale nižšia alebo sa rovná cieľovej 
hodnote pre ozón.  
3. skupina - Zóny a aglomerácie, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia pod limitnými 
hodnotami. V prípade ozónu zóny a aglomerácie, v ktorých je koncentrácia ozónu nižšia 
ako dlhodobý cieľ pre ozón. 
 
Záujmové územie navrhovanej činnosti  je z hľadiska územia Slovenskej republiky ako 
súčasť zóny Žilinský kraj zaradená  do 1. skupiny z čoho vyplýva, že úroveň znečistenia 
ovzdušia pre znečisťujúcu látku  PM10 je vyššia ako limitná hodnota, prípadne limitná 
hodnota zvýšená o medzu tolerancie.  



Kontajnerový bitúnok  na porážanie hydiny Kysucký Lieskovec 

 

 44 

Záujmové územie navrhovanej činnosti   je z hľadiska územia Slovenskej republiky ako 
súčasť zóny Žilinský kraj zaradená  do 3. skupiny z čoho vyplýva, že úroveň znečistenia 
ovzdušia pre znečisťujúce látky  oxid siričitý, oxid dusičitý, olovo, oxid uhoľnatý, benzén 
(benzén je zaradený na základe predbežného hodnotenia kvality ovzdušia)  je pod 
limitnými hodnotami.  
SHMÚ na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zónach a aglomeráciách v roku 2004 
podľa § 9 ods. 3 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia navrhla  vymedzenie oblastí 
riadenia kvality ovzdušia SR pre znečisťujúcu látku PM10 a  SO2 kde najbližšie 
k sledovanému územiu je oblasť riadenia kvality ovzdušia územie mesta Žiliny. 
Kysucká kotlina má podľa údajov SHMÚ nevhodné rozptylové podmienky emisií 
charakterizované  veľkou početnosťou stavov bezvetria a malých rýchlostí vetra. Celková 
ventilovanosť  kotliny je podľa hodnotenia SHMÚ slabá. Slabé prevetrávanie je zvyšované 
častými inverznými stavmi atmosféry, ktoré zabraňujú rozptylu emisií škodlivých látok vo 
vyšších vrstvách atmosféry a tieto sú vtedy koncentrované v prízemnej vrstve ovzdušia.  
Stav ovzdušia v obci Kysucký Lieskovec je ovplyvnený predovšetkým automobilovou 
dopravou v obci a decentralizovanou výrobou tepla, čo sa prejavuje na znečistení ovzdušia 
počas teplotných inverzií najmä v zimnom období.    
Pri poľnohospodárskej výrobe spoločnosť AGO s r.o. prevádzkuje stredný zdroj 
znečisťovania ovzdušia (chov hydiny, ohrev hál). Celková ročná spotreba plynu za rok 
2011 bola  95 985 m3. 
V rolku 2011 boli do ovzdušia vypustené znečisťujúce látky : TZL, NOx, TOC, SO2, CO, 
NH3. 
 
Tab. č. 25 Emitované znečisťujúce látky za rok 2011 v tonách. 
Znečisťujúca 
látka 

TZL SO2 NOx CO TOC NH3 

Chov hydiny      1,535807 
Ohrev hál 0,007295 0,000875 0,14225 0,057447 0,009575  
Spolu 0,007295 0,000875 0,14225 0,057447 0,009575 1,535807 
 
Emisné limity pre emisie do ovzdušia neboli pre zdroj znečisťovania ovzdušia určené, 
pretože znečistený vzduch odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia z pracovného prostredia 
hospodárskych objektov sa nepovažuje za odpadový plyn, ale za fugitívne emisie. Na 
emisie z vetracích výduchov sa emisné limity neuplatňujú. 
 
3.4.Nakladanie s odpadmi  
 
Obec Kysucký Lieskovec zabezpečuje  zber a prepravu komunálnych odpadov 
vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so 
zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému 
zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania 
odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu. Systém 
nakladania s odpadmi je upravený Programom odpadového hospodárstva pre obec 
Kysucký Lieskovec  pre roky 1994 až 2005 a všeobecne záväzným nariadením obce.  
Zber odpadu je čiastočne separovaný, pričom sú separované nasledovné kategórie druhov 
odpadov podľa zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch  :  
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Triedený odpad :  
- 20 01 02 – sklo  
- 20 01 39 – plasty  
- 20 01 33 – batérie a akumulátory  
- 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia  
- 20 01 21 – Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť  

Objemový odpad :  
- 20 03 07 – objemový odpad  

Zneškodňovanie vyprodukovaných komunálnych odpadov v obci, ktoré už nemožno 
zhodnotiť  je zabezpečené prostredníctvom spoločnosti T+T, a.s. Žilina. V území 
navrhovanej činnosti  sa nenachádzajú zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 
odpadov.  
Pri poľnohospodárskej výrobe spoločnosť AGO s r.o. produkuje ostatné a nebezpečné 
odpady.  Na nakladanie s nebezpečným odpadom Obvodný úrad životného prostredia 
v Žiline udelil spoločnosti AGO s r.o. súhlas (č.2009/01718,002/OUŽP-SIE). V roku 2011 
spoločnosť vyprodukovala celkovo 0,233 t nebezpečných odpadov, ktoré boli na základe 
zmluvy odovzdané oprávnenej osobe (DETOX, s.r.o.).  
Použitá podstielka pri chove hydiny sa vyváža na hnojisko a používa sa na hnojenie 
poľnohospodárskych pozemkov. Uhynuté zvieratá sú uskladňované v kafilérnom 
kontajneri. Zmesový komunálny odpad sa zhromažďuje v kontajneroch a jeho vývoz 
zabezpečuje obce Kysucký Lieskovec na zmluvnom základe.  
Navrhovaná prevádzka bitúnku má charakter zariadenia, ktoré bude produkovať odpady 
z poľnohospodárstva skupiny 02, podskupiny 02 02 odpady z prípravy a spracovania mäsa.  
 
3.5.Radónové riziko 
 
Určenie radónového rizika vychádza z vyhodnotenia distribúcie hodnôt objemovej aktivity 
radónu (222Rn) v pôdnom vzduchu a priepustnosti zemín a hornín pre plyny vo vertikálnom 
profile do úrovne predpokladaného zakladania stavieb, resp. do úrovne očakávaného 
kontaktu budova - podložie. Na záujmovom území  nebol vykonaný  radónový prieskum.  
Nízke radónové riziko je interpretované nad celým územím tvoreným magurským flyšom. 
V tomto súvrství stredný stupeň Rn rizika je možné predpokladať nad pestrými ílovcami 
a pieskovcami belovežských vrstiev západobystrického flyšu (Atlas krajiny 2002).  
Postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti 
základových pôd stavebného pozemku pri výstavbe nebytových budov  určených na pobyt 
osôb dlhší ako 1000 hodín počas kalendárneho roka sa posudzuje podľa vyhlášky MZ SR 
č.528/2007 Z.z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie 
ožiarenia z prírodného žiarenia. 
 
3.6.Hluk 
 
Záujmová lokalita navrhovaná k umiestneniu kontajnerového bitúnku sa nachádza v areáli 
hospodárskeho dvora na severnom okraji zastavanej časti obce. V záujmovom území je 
hlavným zdrojom hluku poľnohospodárska výroba, resp. strojná mechanizácia potrebná    
k zabezpečeniu poľnohospodárskej produkcie. 
Pre danú kategóriu územia sú najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku  vo 
vonkajšom priestore z hluku z dopravy stanovené podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
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požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 
v hodnotách 70 dB pre dennú dobu, 70 dB pre večer a 70 dB pre noc (22:00-06:00). 
Špecifické limitné hodnoty pre hluk a vibrácie neboli príslušným orgánom štátnej správy 
stanovené. 
 
Tab.č.26  Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom  prostredí 

Kateg. 
územia 

Opis chráneného územia  
Ref. 
čas. 

inter . 

           Prípustné hodnoty (dB) 

Hluk z dopravy 
Hluk 
z iných 
zdrojov 

Pozemná 
a vodná 
doprava 
b)c) 

LAeq.p 

Železničné 
dráhy 
c) 
 

LAeq.p 

Letecká doprava 

LAeq.p 

 
LAeq.p 

 
LAsmax.p 

 

I. 

Územie s osobitnou ochranou 
pred hlukom, napr. kúpeľné 
miesta 10  kúpeľné a liečebné 
areály). 

deň 
večer 
noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

- 
- 

60 

45 
45 
40 

II. 

Priestor pred oknami 
obytných miestností 
bytových a rodinných 
domov, priestor pred oknami 
chránených miestností 
školských budov, 
zdravotníckych zariadení 
a iných chránených objektovd 

vonkajší priestor v obytnom 
a rekreačnom území. 

deň 
večer 
noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

- 
- 

65 

50 
50 
45 

III. 

Územie ako v kategórii II 
v okolía  diaľnic,  ciest I. a II. 
triedy,  miestných 
komunikácií s hromadnou 
dopravou, železničných dráh 
a letísk9,11, mestské centrá. 

 
deň 

večer 
noc 

 
60 
60 
50 

 
60 
60 
55 

 
60 
60 
50 

 
- 
- 

75 

 
50 
50 
45 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie 
a bez chránených vonkajších 
priestorov, výrobné zóny, 
priemyselné parky, areály 
závodov.  

deň 
večer 
noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

- 
- 

95 

70 
70 
70 

Poznámky k tabuľke: 
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén. Ak ide o sezónne 
zariadenia, hluk sa hodnotí pri podmienkach, ktoré je možné pri ich prevádzke predpokladať. 
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.   
c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia 
taxislužieb určené iba na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a 
vodnej dopravy.  
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d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania 
(napríklad školy počas vyučovania).  
1.7 V pracovných dňoch od 7.00 do 21.00 h a v sobotu od 8.00 do 13.00 h sa pri hodnotení hluku 
zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním 
korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A zvuku v uvedených časových intervaloch.  
V týchto časových intervaloch sa neuplatňujú korekcie podľa tabuľky č. 2.  
1.8 Ak hladina hluku z iných zdrojov podľa tabuľky č. 1 prekračuje prípustnú hodnotu a vzniká 
spolupôsobením viacerých zdrojov hluku rôznych prevádzkovateľov, posudzovaná hodnota pre 
jednotlivých prevádzkovateľov sa určuje s pripočítaním korekcie K = +3dB pri dvoch 
prevádzkovateľoch alebo K = +5dB pri troch a viacerých prevádzkovateľoch. 
1.9 Na základe stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva sa môžu 
umiestňovať nové budovy na bývanie a budovy vyžadujúce tiché prostredie okrem škôl, 
škôlok, nemocničných izieb a účelovo podobných budov aj v území, kde hluk z dopravy 
prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia II, alebo v území, kde 
takéto prekročenie je možné v budúcnosti očakávať, 
a) ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia, 
b) ak posudzovaná hodnota hluku z dopravy v primeranej časti priľahlého vonkajšieho 
prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej zóny v blízkosti budovy na bývanie 
neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia III o viac ako 5 
dB. 
1.10 Ak sa umiestňujú administratívne budovy alebo iné budovy s pracoviskami vyžadujúcimi 
tiché prostredie v kategórii územia IV podľa tabuľky č. 1, prípustné hodnoty pre hluk z dopravy a 
hluk z iných zdrojov pred oknami určenými k vetraniu pracovísk s trvalým pobytom osôb sú LAeq, 
p = 65 dB pre deň, večer a noc. 
Z dlhodobého hľadiska prevádzkovanie kontajnerového bitúnku s malou porážacou 
kapacitou nebude významným zdrojom hluku  vzhľadom na stavebno-technickú 
konštrukciu prevádzkového objektu a malú požiadavku na systém obslužnej dopravy. 

 
3.7.Rastlinstvo a živočíšstvo 
 
Záujmová lokalita navrhovaná k umiestneniu kontajnerového bitúnku sa nachádza  na 
okraji zastavanej časti obce Kysucký Lieskovec v uzavretom areáli hospodárskeho dvora 
spoločnosti AGO, ktorý je využívaný pre poľnohospodárske výrobné účely. Lokalitu   pre 
navrhovanú činnosť vytvára spevnená plocha, ktorá priamo susedí s objektom chovu 
hydiny. Vzhľadom na  antropický tlak  na urbanizovaný krajinný priestor, v ktorom sa 
predmetná lokalita nachádza a pozmenené prírodné podmienky výskyt významnejších 
biotopov absentuje. V území sa vyskytuje len biotop ľudských sídiel. 
 
Biotop ľudských sídiel (antropogénne biotopy) 
Druhové zloženie : 
myš domová (Mus musculus), potkan obyčajný (Rattus norvegicus), kuna skalná (Martes 
foina), lasica obyčajná (Mustella mivalis), hranostaj obyčajný (Mustella ermminea,)   
vzácne tchor obyčajný (Putorius putorius), jež východoeurópsky (Erinaceus europaeus). 
Z vtákov : beloritky obyčajné (Delichon urbica), žltochvosty domové (Phoenicurus 
ochruros) a vzácne mucháre sivé (Muscicapa  striata), škorec obyčajný (Sturnus vulgaris), 
žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus), sýkorka veľká (Parus major), sýkorka belasá 
(Parus caeruleus), zriedkavo netopiere. V záhradách : zelinky obyčajné (Carduelis chloris), 
stehlíky konôpkáre (Carduelis cannabina), drozdy čierne (Turdus merula) a hrdličky 
záhradné (Streptopelia decaocto).  
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3.8.Environmentálne záťaže 
 

Za environmentálnu záťaž sa považuje také znečistenie podzemnej vody, pôdy 
a horninového prostredia, ktoré presahuje stanovené kritériá pre koncentráciu 
znečisťujúcich látok ustanovených v právnych predpisoch. Pritom stačí, aby bola 
prekročená miera kritérií jednej znečisťujúcej látky v uvedených zložkách životného 
prostredia.  
 
  Tab. č.27  Prehľad environmentálnych  záťaží (ďalej len EZ)   

Obec Počet lokalít vrátane 
pravdepodobných EZ 

Počet sanovaných/rekultivovaných 
lokalít     

Kysucký Lieskovec 0 0 

(SAŽP 2012) 
Podľa registra environmentálnych záťaží sa v záujmovom území navrhovanej činnosti   
nevyskytujú  environmentálne záťaže. 
 
3.9.Zdravotný stav obyvateľstva  

 
Kvalita životného prostredia, ekonomická a sociálna situácia, životný štýl, úroveň 
zdravotníckej starostlivosti a výživové návyky  sú hlavné faktory ovplyvňujúce zdravotný 
stav obyvateľstva. Rizikové faktory sú jednak špecifické pre každé ochorenie, ale na 
druhej strane, mnoho ochorení má rovnaké rizikové faktory. V niektorých prípadoch faktor 
môže byť pre jedno ochorenie rizikový a pre druhé ochranný. Spoločné pre tieto rizikové 
faktory je vlastnosť, že sa vyskytujú v definovanom prostredí, ktoré buď podporuje ich 
prítomnosť, a tým umožňuje ich pôsobenie, alebo sa snaží ich prítomnosti zabrániť. 
Prostredie sa tým stáva jedným  z  hlavných  determinantov zdravia. Samozrejme, jedná  sa  
o široko chápané prostredie a nie len o životné prostredie. 
Determinanty zdravia sú teda také vlastnosti a ukazovatele, ktoré ovplyvňujú prítomnosť 
a rozvoj rizikových faktorov ochorení. Najznámejšie skupiny determinantov zdravia sú 
demografické a biologické determinanty (vek, pohlavie, národnosť, atď.), socio-
ekonomické determinanty (životný štýl, vzdelanie, zamestnanie, sociálne kontakty, atď.), 
prostredie (životné aj pracovné) a zdravotníctvo.  
Dobrá kvalita životného prostredia človeka, výrazne ovplyvňujúca jeho zdravie, je 
súhrnom dobrej kvality ovzdušia, vody i potravín. Na udržanie rovnováhy v organizme je 
však okrem toho potrebné optimálne zužitkovanie prijímaných látok, ako aj harmonický 
vzťah k prostrediu, čo vyžaduje psychickú vyrovnanosť a zdravý životný štýl. 
Základným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných 
pomerov je stredná dĺžka života pri narodení. Medzi ďalšie ukazovatele zaraďujeme  
celkovú úmrtnosť, dojčenskú a novorodeneckú úmrtnosť, štruktúru príčin smrti a ďalšie. 
Pôrodnosť a úmrtnosť sú dva hlavné demografické procesy, ktoré významne ovplyvňujú 
populačný vývoj. 
 
Demografický vývoj v SR na začiatku 21. storočia je stále charakterizovaný postupným 
znižovaním pôrodnosti, pri stagnujúcej úmrtnosti obyvateľstva. Od roku 2003 dochádza 
k miernemu nárastu alebo k stagnácii pôrodnosti. K 31. marcu 2012 mala Slovenská 
republika 5 404 555 obyvateľov, čo je o 233 obyvateľov viac ako k 31. decembru 2011. 
V 1. štvrťroku 2012 sa v Slovenskej republike narodilo 13 191 živých detí (o 1 411 menej 
ako v rovnakom období roku 2011) a zomrelo 13 365 osôb (o 97 menej než vlani). 
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Živorodenosť sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížila na 9,8 promile a 
úmrtnosť dosiahla hodnotu 10 promile. 
 
UKAZOVATE Ľ: Stredná dĺžka života pri narodení 
Dôležitým ukazovateľom je stredná dĺžka života pri narodení, ktorá vyjadruje počet rokov, 
ktorých sa dožije novorodenec za predpokladu zachovania úmrtnostnej situácie v období 
jej výpočtu. 
Od roku 1970 do roku 2001 sa stredná dĺžka života v SR zvýšila u mužov zo 66,7 na 69,54 
a u žien zo 72,9 na 77,6 rokov. I napriek tomuto predĺženie strednej dĺžky života pri 
narodení tento ukazovateľ nedosiahol hranicu európskeho priemeru. V rámci okresov 
Žilinského kraja bola zaznamenaná v okrese Kysucké Nové Mesto priemerná hodnota 
strednej dĺžky života u mužov. Stredná dĺžka života u žien však spolu s okresom 
Turčianske Teplice dosiahla najnižšiu hodnotu v porovnaní s ostatnými okresmi v rámci 
Žilinského kraja. 
  
Tab. č. 28 Stredná dĺžka života pri narodení v období 2006 – 2010 

Územie Muži eM0 Ženy eŽ
0 

okres Kysucké Nové Mesto 70,15 77,59 

Žilinský kraj 70,76 79,25 

Slovenská republika 71,62 78,84 
(ŠÚ SR, RegDat 2012) 

 
UKAZOVATE Ľ: Pôrodnosť (natalita) 
Pôrodnosť a úmrtnosť predstavujú základné zložky reprodukcie, tzn. náhrady zomretých 
osôb živonarodenými deťmi. Počet živonarodených v SR v roku 2009 bol 61 217 osôb, čo 
je o 6,7 % viac ako v predchádzajúcom roku 2008. 
Okres Kysucké Nové Mesto patrí z hľadiska pôrodnosti k priemerným okresom v rámci 
Žilinského kraja. Najnižšia pôrodnosť v obci Kysucký Lieskovec v období rokov 1996 až 
2009 bola v roku 2002 a naopak najvyššia pôrodnosť v obci bola v roku 1996. V rámci 
okresu Kysucké Nové Mesto bola najnižšia pôrodnosť v roku 2003 a najvyššia v roku 
1998. 
V období rokov 1996 až 2009 sa priemerná hodnota živonarodených na 1000 obyvateľov 
pohybuje v obci Kysucký Lieskovec na úrovni 12,13 ‰ a v okrese Kysucké Nové Mesto 
dosiahla pôrodnosť priemernú hodnotu 10,69 ‰. 
 
Tab. č. 29 Natalita v období 2001 – 2009 (v ‰) 

Územie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

obec Kysucký 
Lieskovec 11,21 9,78 9,80 11,92 12,82 10,53 12,24 13,44 12,12 

okres Kysucké 
Nové Mesto 10,33 10,82 9,25 10,50 9,57 9,89 9,44 10,43 10,55 

SR 9,51 9,45 9,61 9,99 10,10 10,00 10,08 10,61 11,30 
(ŠÚ SR, RegDat 2012) 
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UKAZOVATE Ľ: Celková úmrtnosť (mortalita) 
Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti závisí nielen od ekonomických, kultúrnych, 
životných a pracovných podmienok, ale bezprostredne ju ovplyvňuje veková štruktúra 
obyvateľstva. Starnutie populácie sa odráža tiež v náraste úmrtnosti, ktorá sa v období 
rokov 1996 až 2009 v obci Kysucký Lieskovec pohybuje od 6,99 ‰ do 11,59 ‰ a 
v okrese Kysucké Nové Mesto od 7,58 ‰ do 10,31 ‰. 
V období rokov 1996 až 2009 sa priemerná hodnota celkovej úmrtnosti v obci Kysucký 
Lieskovec pohybuje na úrovni 9,06 ‰ a v okrese Kysucké Nové Mesto na úrovni 8,95 ‰.  
 
Tab. č. 30  Mortalita v období 2001 – 2009 (v ‰)  

Územie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

obec Kysucký 
Lieskovec 7,17 11,11 11,59 7,94 9,28 7,46 6,99 7,80 10,82 

okres Kysucké 
Nové Mesto 8,79 9,16 9,16 8,43 9,87 8,53 9,88 10,31 8,70 

SR 9,66 9,58 9,71 9,63 9,93 9,89 9,98 9,83 9,77 
 (ŠÚ SR, RegDat 2012) 

 
Z hľadiska pohlavia je pre Slovenskú republiku, podobne ako pre väčšinu krajín, 
charakteristická mužská nadúmrtnosť. Medzi hlavné negatívne faktory, ktoré prispievajú 
k rastu úmrtnosti na Slovensku patrí aj vysoká spotreba tabaku a rastúci podiel ľudí 
s nadváhou a obezitou. 

 
UKAZOVATE Ľ: Dojčenská a novorodenecká úmrtnosť  
Ukazovateľom hygienickej a kultúrnej úrovne života obyvateľstva a meradlom 
zdravotníckej starostlivosti je novorodenecká úmrtnosť (podiel novorodencov, ktorí 
zomierajú do 28 dní od narodenia) a dojčenská úmrtnosť (počet novorodencov zomretých 
do 1 roka života na 1000 živonarodených detí). Z dlhodobejšieho hľadiska možno 
pozitívne hodnotiť vývoj dojčenskej a novorodeneckej úmrtnosti, úrovňou ktorej sa 
začíname približovať k vyspelým európskym krajinám.  
Celkovo pozitívne možno hodnotiť vývoj dojčenskej úmrtnosti, keď došlo k jej poklesu z 
12,1 ‰ v roku 1990 na úroveň 6,24 ‰ v roku 2001. Obdobná situácia je aj v prípade 
novorodeneckej úmrtnosti, keď bol zaznamenaný pokles na 4,13 ‰ v roku 2001 oproti 8,4 
‰ v roku 1990. K decembru 2009 klesla novorodenecká úmrtnosť v SR na úroveň 3,07 ‰. 
 
Tab. č. 31 Novorodenecká a dojčenská úmrtnosť  

Územie 
Novorodenecká úmrtnosť v ‰ Dojčenská úmrtnosť v ‰ 

1996 2001 2005 2009 1996 2001 2005 2009 
obec Kysucký 

Lieskovec 
26,32 0,00 0,00 35,71 26,32 0,00 0,00 35,71 

okres Kysucké 
Nové Mesto 

16,62 5,73 3,08 2,79 22,16 5,73 6,15 8,36 

SR 6,90 5,39 3,93 3,07 10,23 8,58 6,79 5,65 

 (ŠÚ SR, RegDat 2012) 
 
V období rokov 1996 – 2009 dosiahla dojčenská úmrtnosť v obci priemernú hodnotu 13,43 
‰, pričom len v piatich rokoch dosiahla kladnú hodnotu a v ostatných bola dojčenská 
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úmrtnosť nulová. Novorodenecká úmrtnosť v sledovanom období dosiahla priemernú 
hodnotu 10,78 ‰. 
V okrese Kysucké Nové Mesto je priemerná hodnota dojčenskej úmrtnosti v sledovanom 
období 8,51 ‰ a v prípade novorodeneckej úmrtnosti 6,13 ‰. V roku 2004 bola dojčenská 
aj novorodenecká úmrtnosť v okrese nulová. 
 
Štruktúra úmrtnosti 
V úmrtnosti podľa príčin smrti dominuje v okrese Kysucké Nové Mesto ako aj v obci 
Kysucký Lieskovec úmrtnosť na ochorenia obehovej sústavy, predovšetkým ischemické 
choroby srdca, keď v roku 2008 v SR zomrelo na túto príčinu 28 502 osôb, z toho 184 
v okrese Kysucké Nové Mesto a z toho 8 v obci Kysucký Lieskovec. Dôležitým 
ukazovateľom je aj úmrtnosť na nádorové ochorenia, keď na túto príčinu v okrese v roku 
2008 zomrelo 77 osôb, z toho 3 v obci Kysucký Lieskovec. 
Ďalšími skupinami v poradí najčastejších príčin úmrtia sú choroby tráviacej sústavy, 
poranenia, otravy, vonkajšie príčiny a choroby dýchacej sústavy. 
 
Tab. č. 32 Zomretí podľa vybraných skupín chorôb k 31.12.2008 (počet) 

Územie Choroby 
obehovej sústavy Nádory 

Poranenia, 
otravy, vonkajšie 

príčiny 

Choroby 
dýchacej sústavy 

obec Kysucký 
Lieskovec 8 3 4 2 

okres Kysucké 
Nové Mesto 184 77 30 16 

SR 28 502 11 992 3 174 2 981 
(ŠÚ SR, RegDat 2012) 

 
3.10.Syntéza hodnotenia súčasného stavu kvality životného prostredia  

 
Environmentálna regionalizácia SR na základe komplexného zhodnotenia stavu ovzdušia, 
podzemnej a povrchovej vody, pôdy, horninového prostredia, bioty a ďalších faktorov 
vymedzuje 5 stupňov kvality životného prostredia (SAŽP 2010). Záujmová lokalita je 
súčasťou územia, ktoré  je  zaradené do Kysuckého regiónu 1. environmentálnej kvality - 
prostredia vysokej kvality.  
Regióny 1. environmentálnej kvality pokrývajú predovšetkým prostredie  vysokej    kvality 
(1. stupeň), pričom najmä v ich okrajových, niekedy aj centrálnych častiach sa môže 
vyskytnúť prostredie vyhovujúce (2. stupeň). 
Predchádzajúce  analýzy  jednotlivých   zložiek   životného   prostredia,  ktoré   vychádzajú  
z úrovne vyššej krajinno-priestorovej jednotky korešpondujú s environmentálnou 
regionalizáciou územia Slovenska  (SAŽP 2010).  
Pokiaľ na základe vykonaných analýz abiotických, biotických a socioekonomických 
podkladov o území  vytvoríme zjednodušený model krejinno-ekologického komplexu na 
úrovni záujmového priestoru získame homogénny priestorový areál (typ KEK) s 
rovnakými krajinnoekologickými vlastnosťami.  
Identifikované typy krajinnoekologických komplexov (typ KEK) na záujmovom území : 
 

− KEK  - polygón zastavaných plôch  
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Na základe   interpretácie vlastností jednotlivých krajinnoekologických komplexov 
a požiadaviek navrhovanej  činnosti  (vstupy a výstupy) môžeme  identifikovať  
environmentálne problémy a limity (hmotné a nehmotné prvky) vo vzťahu k známym 
rizikám, ktoré  navrhovaná činnosť predstavuje.  
 
Súčasné environmentálne problémy v širšom záujmovom území : 
 
Abiotický komplex  krajiny  
- Znečistenie povrchových vôd v sídelnej jednotke.  
- Znečistenie ovzdušia (v línii okolo cesty č. III/011062) 
- Geodynamické javy (vodná erózia, zosuvy pôdy v období zvýšeného úhrnu 
- zrážok). 

 
Biotický komplex krajiny 
- Eutrofizácia povrchových vôd – zmeny vo vodnom ekosystéme.  
- Vysychanie smrekových porastov  (monokultúr) v širšom území. 
 
Socioekonomický komplex krajiny 
- Automobilová doprava vedená cez sídelný útvar. 
- Úroveň občianskej vybavenosti. 

 
 Identifikované  limity  (vyplývajúce z legislatívy) vo vzťahu k známym vplyvom, ktoré  
navrhovaná  činnosť predstavuje :  
− Ochrana poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy. 
− Ochrana vôd podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. 
− Nariadenie vlády č.269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu  vôd. 
− Nariadenie vlády SR č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné 

oblasti. 
− Ochrana ovzdušia podľa zákona  č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. 
− Ochrana verejného zdravia podľa zákon č.355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia v znení neskorších predpisov. 
− Ochrana verejného zdravia - hladina hluku vo vonkajšom priestore  stanovená podľa 

vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v hodnotách 70 dB pre dennú dobu, 70 dB 
pre večer a 70 dB pre noc (22:00-06:00). 

− Nakladanie s odpadmi stanovené podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 
− Nakladanie s odpadmi stanovené podľa zákona č. 223/2001 Z.z. a VZN obce 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi 
z domácnosti. 

− Vyhláška MŽP č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
v znení neskorších predpisov, 

− Vyhláška MŽP SR 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
neskorších predpisov. 

 



Kontajnerový bitúnok  na porážanie hydiny Kysucký Lieskovec 

 

 53 

Vzhľadom na rozsah identifikovaných limitov vyskytujúcich sa v dotknutom území 
a skutočnosť, že krajinný priestor prepojený s najbližším okolím nepredstavuje územie, 
v ktorom by navrhovaná činnosť bola vylúčená alebo územie so synergickým efektom  
nepriaznivých faktorov možno konštatovať, že územie  je vhodné pre zriadenie 
kontajnerového bitúnku s malou porážacou kapacitou. 
 

IV.  Základné údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti na životné prostredie 
a možnostiach opatrení na ich zmiernenie 

 
1.Požiadavky na vstupy 
 
Záber krajinného priestoru 
Kontajnerový bitúnok na porážanie hydiny je navrhovaný   v katastrálnom  území obce 
Kysucký Lieskovec v areáli hospodárskeho dvora, ktorý je vybavený pre chov 
hospodárskych zvierat. Areál hospodárskeho dvora je obklopený poľnohospodárskou 
krajinou a len na JZ strane vo vstupnej časti areál nadväzuje účelovou komunikáciou na 
zastavanú časť obce. Najbližšie obývané rodinné domy sa nachádzajú  vo vzdialenosti cca 
200 m od lokality  umiestnenia kontajnerového bitúnku. 
Navrhované umiestnenie a technické  riešenie v podstatnej miere vychádza z daných  
priestorových podmienok existujúcich objektov a možností ich využitia pre navrhovaný 
účel. Areál hospodárskeho dvora je súčasťou stabilizovaného územia s funkčným využitím 
pre poľnohospodársku výrobu a sklady poľnohospodárskych komodít.  Miera stavebných 
zásahov v stabilizovanom území nepredstavuje významné zmeny (stavebné úpravy 
spevnenej plochy, osadenie technológie porážacej linky) v  existujúcej zástavbe.  
Skupina objektov  v areáli hospodárskeho dvora predstavuje krajinný prvok v území, ktorý 
dotvára sekundárnu krajinnú štruktúru. Osadením kontajnerového bitúnku o rozmeroch 2 
440 x 12 192 x 2 890 mm nedôjde k významnému záberu krajinného priestoru.   
 
Záber poľnohospodárskej pôdy  
Záujmová lokalita osadenia kontajnerového bitúnku sa nachádza v katastrálnom území 
Kysucký Lieskovec v areáli hospodárskeho dvora spoločnosti AGO s r.o.. Pozemok sa 
nachádza vedľa objektu chovu hydiny a predstavuje z časti spevnenú plochu a nespevnenú 
plochu. Z hľadiska využitia sa nejedná o pozemok s možnosťou poľnohospodárskeho 
obhospodarovania. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností  LV č. 1198  je  pozemok p.č. 
2134  evidovaný pod druhom : orná pôda. V skutočnosti sa   nejedná o poľnohospodársku 
pôdu, ale dlhodobo využívaný hospodársky dvor pre poľnohospodársku výrobu so 
spevnenými plochami, stavebnými objektmi a technickou infraštruktúrou. 
 
Chránené územia, chránené stromy a pamiatky 
Navrhovaná výstavba bitúnku svojim situovaním v krajine nezasahuje do chránených 
území, chránených krajinných prvkov, prírodných  pamiatok, chránených stromov podľa 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  
 
Výrub drevín 
Záujmová lokalite predstavuje spevnené plochy a nespevnené plochy bez vegetácie alebo  
drevín.    
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Ochranné pásma 
Navrhovaná výstavba kontajnerového bitúnku nezasahuje do žiadnych ochranných ani 
bezpečnostných pásiem jestvujúcich inžinierskych sietí.  
Zvláštne a osobitné opatrenia počas výstavby v dotyku s  inžinierskymi sieťami, revíznymi 
šachtami a ostatnými objektmi a  zariadeniami budú upresnené v samostatných 
projektových riešeniach ďalšieho stupňa projektovej prípravy. 
 
Veterinárne ochranné pásmo pre prevádzku v areáli nie je stanovené. V zmysle materiálu 
vydanom MPaV SR „Zásady chovu hospodárskych zvierat v intraviláne a extraviláne obcí 
SR“ výpočtové ochranné pásmo na dobytčiu jednotku pre počty ustajnených zvierat v 
areáli spoločnosť AGO s r.o.  predstavuje : 
- Mladý hovädzí dobytok (120 ks : 1,612 VDJ) = 75m (od ustajnenia) 
- Ovce (200ks : 10VDJ) = 20m ((od ustajnenia) 
- Brojlery (80 000ks : 625 VDJ) = 128m (od ustajnenia) 
- Hnojisko (40m/35VDJ brojlery, 128:35x40) = 146m (od okraja stavby) 
Vyznačené veterinárne ochranné pásmo (VOP) je spojnicou (spoločným priemetom) 
jednotlivých VOP a považujeme ho za smerné. 
 
Spotreba vody  
Rozvod vody je technicky riešený tak, že celý kontajner sa pripojí na prípojku vody 
jedným prívodom vody. Pitná voda bude do prevádzky dodávaná z verejného vodovodu na 
základe zmluvy.  
 
Výpočet prevedený podľa Vyhlášky 684/2006 Z.z., čiastka 261 - Celková potreba vody pre 
stavby, objekty a činnosti, občianskej vybavenosti, technickej vybavenosti ...  
VI. Služby 7. Miestne výrobne, mäsiarstvo... a údajov dodávateľa technologickej časti 
(potreba pre výrobu) 
 
Spotreba vody pre jeden cyklus poražania hydiny (1 pracovný deň) v kontajnerom bitúnku  
(1 prac. deň. 6 hod. - 300 ks) : 300 l. 
 
výrobná časť                                                 2 osoby  - 150 l/osobu/deň      ...... 300 l/deň 
zamestnanci bitúnku budú pre sociálne potreby využívať existujúce sociálne zázemie 
spoločnosti AGO s r.o. v priestoroch šatne zamestnancov administratívnej budovy. 
 
umývanie podlahy        celk. plocha  10,5m2 x 0,5l/m2 x 2  ...10,5 l/deň 
potreba vody pre výrobu (vrátane umývania rúk zamestnancov)  300ks x 1l = 300 l/deň    
 
Priemerná denná potreba :    Q pr denná       =  310,5 l / 6 hod = 0,3105m3/deň 
 
Maximálna denná potreba:     Q max  denná    =   310,5  x 1,4 = 434,7 l /deň 
    
Priemerná ročná potreba :      Q rok         =  0,3105 m3 /deň x 156 dní =  48,438  m3 / rok 
 
Elektrická energia 
Jednotlivé  svetelné obvody  (okruhy), zásuvkové obvody budú napojené  na elektrický 
rozvádzač kontajnerového bitúnku. Celý kontajner sa pripojí jedným káblom k el. 
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rozvodnej sieti. Požadované parametre pripojenia: 3 x 400 V, 10 kW (25A trojfázové 
istenie). 
 
Vykurovanie 
Riešenie vykurovania, temperovania: oddelená cirkulácia vzduchu pre čistú a špinavú zónu 
- temperovanie nie je potrebne vzhľadom na zabudovanú technológiu. 
 
Požiadavky na pracovné sily 
Prevádzku bitúnku budú zabezpečovať dvaja pracovníci. 
 
Vstupný materiál 
Vstupný produkt je jatočná hydina, ktorá  bude do malokapacitného kontajnerového 
bitúnku dodávaná v prepravkách priamo z vedľajšieho  objektu chovu.  
Kontajnerový bitúnok slúži na porážanie hydiny v max. do 5 kg živej hmotnosti. 
Kapacita kontajnerového bitúnku je 50 ks/hodinu.  
Maximálna kapacita do 5 ton mäsa/týždeň. 
 
2.Údaje o výstupoch 
 
Výstupom porážkovej linky pre hydinu bude čerstvé mäso určené na priamy predaj. 
Čerstvé mäso sa bude prepravovať v dopravných prostriedkoch vybavených hermetickým 
uzatváracím systémom, počas celej prepravy budú dodržané požadované teploty. 
 
Dopravné prostriedky určené na prepravu mäsa musia spĺňať požiadavky: 
- ich vnútorné povrchy a všetky ostatné časti, ktoré môžu prísť do styku s mäsom,  musia  
   byť z nehrdzavejúceho materiálu, 
- musia byť vybavené účinnými zariadeniami na ochranu mäsa pred hmyzom a prachom  
  a musia byť nepriepustné pre vodu. 
 
Technologické odpadné látky  
Vnútornosti nevhodné na konzumáciu  sú dočasne uložené do vyhradeného kontajnera ako 
odpad živočíšneho pôvodu a skladujú sa v chladiacom boxe. Odpad živočíšneho pôvodu si 
odoberá zmluvný partner. 
Perie sa uskladňuje v ďalšom vyhradenom uzatvárateľnom kontajneri a odoberá si ho 
zmluvný partner.   
            
Krv z porazenej hydiny 
Vykrvenie zvierat sa prevedie vo vise s vykrvením do nerezového kontajneru na krv 
s objemom 70 l. Krv sa odsáva do zásobníkov, ktoré sú uložené v kafilerickom boxe 
v chladiacom priestore. Krv si odoberá zmluvný partner. 
 
Množstvo odpadných látok, využitie a zneškodnenie 
Pri porážke hydiny budú vznikať odpady – vedľajšie živočíšne produkty s ktorými bude 
nutné narábať podľa schválených predpisov. 
Pre zamedzeniu zápachu a zvýšenému výskytu hlodavcov a hmyzu  bude v systéme  
odpadového hospodárstva farmy zabezpečený pravidelný odvoz odpadov živočíšneho 
pôvodu minimálne 1x týždenne a umiestnenie  kontajnerov s týmto odpadom tak, aby 
neboli voľne prístupné. Odpady budú zhromažďované v osobitných kontajneroch a 
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zneškodňované oprávnenou organizáciou.  
 
Emisie do ovzdušia 
Krátkodobé pôsobenie : etapa stavebných prác 
V etape stavebných prác sa očakáva znečistenie ovzdušia emisiami z mobilných zdrojov  
(dopravných mechanizmov), zvýšenie sekundárnej prašnosti v dôsledku nakladania 
a prevozu materiálov. Výstavba bitúnku  v areáli hospodárskeho dvora bude krátkodobo 
sprevádzaná zvýšenou prašnosťou a hlukom. Obdobie negatívneho pôsobenia týchto 
činiteľov  bude obmedzené  na dobu  prvej etapy výstavby, kedy sa dobuduje spevnená 
plocha pre osadenie objektu bitúnku. V druhej etape sa vykoná preprava kontajnerového 
modulu, osadenie a pripojenie na inžinierske siete, vrátane vybudovania žumpy na 
technologickú odpadovú vodu. Negatívne sprievodné javy stavebnej činnosti v území majú 
priestorové a časové ohraničenie a vzhľadom na vzdialenosti od obytných sídiel nie je 
predpoklad ich pôsobenia na obyvateľstvo. 
 
Dlhodobé pôsobenie : etapa prevádzkovania 
Navrhovaná výstavba bitúnku  je  podľa právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia  
(zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší) kategorizovaná ako  stredný  zdroj znečisťovania 
ovzdušia – Bitúnky a ostatné porážkarne s projektovanou výrobnou kapacitou  väčšou ako 
25 t/rok.  

Zdrojom znečisťujúcich látok  budú : 
- technologická porážacia linka -  pachové látky, 
- mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia  motorové vozidlá - NOx, CO, VOC. 
Prevádzka navrhovaného bitúnku zvýši znečistenie ovzdušia  malou mierou. Na 
minimalizovanie emisií znečisťujúcich  pachových látok z prevádzky sú navrhované 
opatrenia, ktoré uvádzame v predkladanom zámere. 
  
Emisie do vôd 
Prevádzka kontajnerového bitúnku si vyžiada produkciu nasledovných odpadových vôd : 
-  splaškové odpadové vody, 
-  dažďové odpadové vody zo striech objektov, 
-  dažďové odpadové vody zo spevnených plôch, 
-  priemyselné odpadové vody (technologické vody z prevádzky bitúnku). 
 
Technologické vody z prevádzky bitúnku  budú kanalizačnou vetvou  odvedené do 
podzemnej jednoliatej polyetylénovej nádrž s využiteľným  objemom 5000 l, ktorá  slúži 
výhradne na akumuláciu odpadových vôd z technológie kontajnerového bitúnku.  
Odpadné vody z prevádzky budú po dosiahnutí užitočného objemu nádrže vyvážané do 
ČOV Kysucký Lieskovec alebo ČOV Čadca.  
 
Bilancia odpadových vôd 
Odpadná voda technologická a splašková 
Zamestnanci bitúnku budú pre sociálne potreby využívať existujúce sociálne zázemie 
spoločnosti AGO s r.o. v priestoroch šatne zamestnancov administratívnej budovy. 
Splaškové odpadové vody sú odvádzané do žumpy č. 1 o objeme 80 m3 pri sociálnej 
budove a žumpy č. 2  o objeme 25 m3 pri kafilérnom boxe. Dažďové vody z povrchového 
odtoku sú odvádzané do vsaku. 
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Produkcia odpadných  vôd (technologická časť objektu) 
Produkcia odpadovej vody pre jeden cyklus poražania hydiny (1 pracovný deň) 
v kontajnerom bitúnku (1 prac. deň. 6 hod. - 300 ks): 300 l . 
 
umývanie podlahy        celk. plocha  10,5m2 x 0,5l/m2 x 2  ...10,5 l/deň 
potreba vody pre výrobu (vrátane umývania rúk zamestnancov)  300ks x 1l = 300 l/deň    
 
Priemerná denná potreba :    Q pr denná       =  310,5 l / 6 hod = 0,3105m3/deň 
 
Maximálna denná potreba:     Q max  denná    =   310,5  x 1,4 = 434,7 l /deň 
    
Priemerná ročná potreba :      Q rok         =  0,3105 m3 /deň x 156 dní =  48,438  m3 / rok 
 
Objem akumulačnej nádrže na odpadové vody z technológie 5 m3 - kapacita 16 cyklov 
(cca. 5000 ks), zdržanie 3 mesiace. 
 
Zrážkové vody zo strechy 
Dažďové vody zo strechy a spevnenej plochy budú odvedené do vsaku. 
 
Odpadové hospodárstvo 
Prehľad odpadov produkovaných pri výstavbe bitúnku dáva rámcovú predstavu 
o odpadovom hospodárstve v tejto fáze prípravy stavby. Počas výstavby bitúnku  to budú 
predovšetkým zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901-03 
podľa  vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z.  o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov. 
Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý 
bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov v súlade s platnou legislatívou v oblasti 
odpadového hospodárstva. 
 
Tab. č.33  Prehľad produkovaných odpadov počas výstavby BPS 
Číslo 
skupiny, 
podskupiny 
a druhu 
odpadu 

Názov skupiny,  podskupiny a druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu 

Odhadované 
množstvo 
v t. 

Spôsob 
zhodnocovanie 
resp. zneškod. 

17  STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ 

17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE 

17 01 01 Betón O 0,5 R5 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, dlaždíc O 0,4 D1 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY 

17 02 01 Drevo O 0,1 R1 

17 02 03 Plasty O 0,04 R3 

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI 
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17 04 KOVY 

17 04 05 Železo, oceľ O 0,2 R4 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,01 R4 

17 05 ZEMINA, KAMENIVO 

17 05 06   Výkopová zemina iná ako v 17 05 05 O 0,3 D1 

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako 17 06 03 O 0,01 D1 

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 
iné ako v 17 09 01 – 03  

O 0,1 D1 

20 
KOMUNÁLNE ODPADY VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO 
ZBERU 

20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,05 D1 

Odpady spolu  
- ostatný                                                                        O 
- nebezpečný                                                                 N 

 
1,71 t 
0,0 t 

 

 
Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby 
Odpady sa budú zhromažďovať oddelene v kontajneroch podľa druhov tak, aby sa vhodné 
odpady mohli zhodnotiť. Všetky odpady podľa jednotlivých druhov budú evidované.    
Odvoz sutí a odpadov zo stavebnej činnosti  bude zabezpečený na  skládku odpadov  
(podľa druhu odpadu). Prebytok zeminy, dodávateľ využije naterénne úpravy pri osadení 
kontajnerového bitúnku v rámci hospodárskeho dvora farmy. 
 
Odpady vznikajúce počas prevádzky  
Porážanie hydiny v max. do 5 kg živej hmotnosti s kapacita kontajnerového bitúnku  50 
ks/hodinu.  Maximálna kapacita do 5 ton mäsa/týždeň. 
Produkované druhy odpadov zaradené podľa  vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z.  
o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov. 
 
Tab. č.34  Prehľad odpadov vznikajúcich počas prevádzky  

Číslo 
skupiny, 
podskupiny 
a druhu 
odpadu 

Názov skupiny,  podskupiny a druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu 

Odhadované 
množstvo v  
t/rok 

Spôsob 
zhodnocovanie 
resp. zneškod. 

15 
ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA 
ČISTENIE,FILTRAČNÝ MATERIÁL 

15 01 
OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO 
ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV 
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15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,3 D1 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,25 R5 

15 01 06 Zmiešané obaly O 0,2 R1/R5 

15 02  
ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE 
A OCHRANNÉ ODEVY 

15 02 02 

Absorbenty filtračné materiály 
vrátane olejových filtrov inak 
nešpecifikovaných, handry na 
čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými 
látkami 

N 0,05 R1/D1 

02 Odpady z poľnohospodárstva 

02 02 Odpady z prípravy a spracovania mäsa 

02 02 01 Kaly z prania a čistenia O 1,5 R3 

02 02 02 Odpadové živočíšne tkanivá  O 15,6 R3 

02 02 03 
Materiál nevhodný na spotrebu alebo 
spracovanie 

O 8,4 R3 

20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 2,5 D1/D10 

Odpady spolu  
- ostatný                                                                        O 
- nebezpečný                                                                 N 

 
28,8 t 
0,05 t 

 

 
Po uvedení bitúnku  do prevádzky sa predpokladá zavedenie separovaného zberu odpadov 
vhodných na ďalšie spracovanie (neznečistený obalový papier, kartónové obaly). 
Materiálne a organizačné zabezpečenie zberu bude realizované s odberateľskou firmou, 
ktorá zabezpečí  dodávku vhodných zberných nádob, odvoz odpadu a jeho ďalšie využitie. 
Po dosiahnutí kapacít skladovania  budú odpady zmluvne odovzdávané oprávnenej osobe   
k zhodnoteniu. 
Nebezpečný odpad bude odovzdávaný zmluvne   oprávnenej osobe   na    nakladanie 
s nebezpečným odpadmi. Údržba technologických zariadení  bude vykonávaná externe 
odbornou  firmou, ktorá bude zabezpečovať ďalšie nakladanie s odpadmi z údržby. 
 
Hluk a vibrácie 
V širšom záujmovom území sa nachádzajú  zdroje  hluku z poľnohospodárskej výroby 
(areál hospodárskeho dvora). Počas stavebných prác dôjde k zvýšeniu hladiny hluku zo 
zdrojov dopravných a stavebných mechanizmov. Vplyv výstavby bude krátkodobý 
a možno ho minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Počas 
výkopových a stavebných prác bude stavba obsluhovaná z miestnych a účelových 
komunikácií  v areáli staveniska. 
Stavebný dvor bude umiestnený na pozemku investora, tak aby boli minimalizované 
vplyvy na okolie.  
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Po uvedení bitúnku do užívania sa  v záujmovom území  budú vyskytovať tieto zdroje 
hluku: 
- hluk z cestnej dopravy (miestne komunikácie, obslužná doprava vrátane statickej 

dopravy). 
- hluk z chladenia, ktorý bude minimalizovaný tlmičmi hluku a vhodným umiestnením 

vzduchotechnických jednotiek na objekte. 
 
Pre danú kategóriu územia sú najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku  vo 
vonkajšom priestore stanovené podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 
v hodnotách 70 dB pre dennú dobu, 70 dB pre večer a 70 dB pre noc (22:00-06:00).  
Technologické zariadenia s najväčšou hlučnosťou (chladiace zariadenie) je umiestnené 
v priestore hlukovo odtienenom okolostojacimi objektmi.  
 
Vibrácie  
Potencionálnym zdrojom vibrácií je činnosť ťažkých stavebných mechanizmov, použitie 
stavebných technológií a preprava ťažkými nákladnými vozidlami (preprava 
kontajnerového bitúnku). Výraznejší výskyt vibrácií počas výstavby bitúnku možno vo 
všeobecnosti očakávať do vzdialenosti rádovo jednotiek metrov od stanovišťa strojného 
zariadenia. Vplyv vibrácií na okolie v období výstavby možno vzhľadom na použitie 
bežných  stavebných technológií považovať za nevýznamný.  
Prevádzkovanie bitúnku pre malokapacitné poráženie hydiny  nebude zdrojom vibrácií. 
 
Žiarenia a iné fyzikálne polia 
Výstavba a prevádzka bitúnku nebude zdrojom rádioaktívneho alebo elektromagnetického 
žiarenia. 
 
3.Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
 
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, ktoré 
spracovateľ na súčasnej úrovni poznania zámeru i dotknutého územia očakáva, sú uvedené 
v kapitole o základných údajoch zámeru a o jeho predpokladaných priamych a nepriamych 
vplyvoch. 
 
Priame vplyvy 
Abiotický komplex krajiny  
 Ovplyvnenie kvality ovzdušia  (etapa výstavby), dlhodobo (etapa prevádzkovania).  
 
Biotický komplex krajiny  
 Vpylvy sa nepredpokladajú. 
 
Socioekonomický komplex krajiny  

 Ovplyvnenie verejnosti (etapa výstavby).   
Ovplyvnenie dopravy (etapa výstavby, etapa prevádzkovania) . 
Ovplyvnenie  služieb (etapa výstavby, etapa prevádzkovania). 
Ovplyvnenie poľnohospodárskej prvovýroby (etapa prevádzkovania). 
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Predpokladané  vplyvy predstavujú vplyvy pozitívne aj negatívne. Z hľadiska kvantifikácie 
a intenzity pôsobenia nepredstavujú negatívne vplyvy  významnú úroveň vplyvov na 
jednotlivé zložky životného prostredia  alebo obyvateľstvo. Negatívne vplyvy  je možné  
minimalizovať vhodnými opatreniami, ktoré uvádzame v predkladanom zámere. 
 
Nepriame vplyvy  
Zriadenie kontajnerového bitúnku s malou porážacou kapacitou vzhľadom na existujúcu 
technickú infraštruktúru hospodárskeho dvora Kysucký Lieskovec  nevyvolá nepriame 
vplyvy na životné prostredie.  
 
4.Hodnotenie zdravotných rizík 
 
Znečisťujúce látky pochádzajúce z priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších zdrojov sú pre 
ľudský organizmus cudzorodé a v závislosti od ich charakteru a kvantity ohrozujú resp. 
narušujú zdravie človeka. Na zhoršené zdravie obyvateľov a ich zvýšenú úmrtnosť v 
niektorých regiónoch jednoznačne vplýva znečistené alebo poškodené životné prostredie, 
kombinované so životným štýlom, úrovňou zdravotníckej starostlivosti i fyzickou 
(genetickou) dispozíciou. Environmentálny aspekt však na viacerých lokalitách výrazne 
dominuje a prostredníctvom škodlivých látok má karcinogénne, teratogénne a ďalšie 
nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a vek. Exaktné výskumy napríklad štatisticky 
preukázali, že 60-90% rakovinových ochorení je spôsobených stavom životného 
prostredia.  
Podľa environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky (SAŽP 2010) je širšie 
záujmové územie  zaradené do Kysuckého regiónu 1. environmentálnej kvality.  
Regióny 1. environmentálnej kvality pokrývajú predovšetkým prostredie  vysokej    kvality 
(1. stupeň), pričom najmä v ich okrajových, niekedy aj centrálnych častiach sa môže 
vyskytnúť prostredie vyhovujúce (2. stupeň). 
Výstavba bitúnku  je navrhovaná  v  existujúcom areáli hospodárskeho dvora vo 
vzdialenosti cca 200 m od najbližšie obývaných rodinných  domov.  Etapa stavebných prác  
a samotná prevádzka bitúnku nemajú charakter činností s produkciou významného 
množstva látok alebo faktorov, ktoré by mohli mať negatívny dopad na zdravotný stav 
obyvateľstva a významný vplyv na zložky životného prostredia dotknutého územia. Etapa 
prevádzkovania bitúnku pri dodržaní technologických postupov a prevádzkového poriadku 
nepredstavuje produkciu emisií, ktoré by viedli k prekročeniu environmentálnych noriem 
kvality životného prostredia a zaťažili obyvateľov obce. 
 
Zdravotné riziko z chovu hydiny 
Riziko nakazenia ľudí vírusom vtáčej chrípky 
Riziko pre akúkoľvek osobu, ktorá je v styku s infikovanými vtákmi je nízke, prenos je 
možný priamym kontaktom s infikovanými vtákmi alebo vtáčími produktmi. Nakoľko 
vírus môže prežívať určitý čas v prostredí, predpokladá sa, že riziko nakazenia je i z 
povrchov predmetov, prachu, atď., ktoré sú kontaminované vtáčími produktmi – hlavne 
trusom a sekrétmi dýchacieho ústrojenstva – alebo konzumáciou nedostatočne tepelne 
opracovaného mäsa a krvi. Pri tepelnom spracovaní hydinového mäsa a hydinových 
produktov sa vírus vtáčej chrípky inaktivuje pri 70 ºC. 
Perie a páperie z hydiny môže byť takisto infekčné v dôsledku kontaminácie trusom alebo 
inými telovými tekutinami. 
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V Slovenskej republike sa vykonáva monitorovací program, ktorým sa sleduje potenciálny 
výskyt vírusu vtáčej chrípky na našom území. Do programu sú zahrnuté všetky druhy 
hydiny, ako sú kury, morky, vodná hydina, farmové vtáky a voľne žijúce vtáky. 
Monitoring prebieha podľa Plánu prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich 
vtákov na Slovensku. Príslušné Regionálne veterinárne a potravinové správy, na území 
ktorých sa nachádzajú hydinové bitúnky, zabezpečujú odber vzoriek na sérologické 
vyšetrenie u hrabavej a pernatej zveri z farmových chovov, z každého chovu v počte 5 
vzoriek krvi, od vodnej hydiny z každého chovu 40 – 50 vzoriek krvi, ďalej výter z kloaky 
od vtákov z nadradu Bežce z každého chovu najviac 5 vzoriek. V prípade, keď počas roka 
nebude hydina z chovu odsunutá na zabitie, alebo bude zabitá mimo územia SR, príslušné 
RVPS zabezpečia odber vzoriek krvi priamo v chove. Odber vzoriek trusu alebo 
kloakálnych výterov voľne žijúcich vtákov zabezpečia RVPS v čase loveckej sezóny 
príslušných druhov vtákov na jeseň a v období skorej zimy. Keď nie je povolený odstrel, v 
období od 16.1 do 15.9. sa vykonáva monitorovací odstrel na základe výnimky, aby bolo 
možné vykonať vyšetrenie aj v tomto období. 
V chovoch hydiny je mimoriadne dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu 
voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou; zabezpečiť prísne oddelenie 
vodnej hydiny od ostatnej; novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli 
vopred vyčistené a dezinfikované; hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom 
priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov 
a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu; 
bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické 
príznaky vtáčej chrípky u hydiny či zákaz chov hydiny u zamestnancov registrovaných 
fariem v domových hospodárstvach. 
 
5.Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia 
 
V záujmovom území sa podľa zákona  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v platnom znení uplatňuje prvý stupeň ochrany. Na lokalite určenej k realizácii stavby 
alebo blízkom okolí sa nenachádzajú ekologicky významné biotopy, resp. významné 
segmenty krajiny z hľadiska ochrany prírody. Navrhovaná výstavba nezasahuje do 
žiadnych veľkoplošných alebo maloplošných chránených území. 
 
Vtáčie územia sa v záujmovom území nevyskytujú (ŠOP SR B. Bystrica, 2012). 
 
Navrhovaná činnosť nezasahuje do území, ktoré  sú  zahrnuté do národného zoznamu 
území európskeho významu NATURA 2000 (vrátane  navrhovaného doplnenia tohto 
zoznamu  08.2011), schváleného vládou SR uznesením č. 239 zo dňa 17. marca 2004.   
 
IV.1. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového  
priebehu pôsobenia 
 
Etapa výstavby areálu 
Realizácia stavebných prác zahŕňa špecifiká činností oproti etape prevádzky v časovom 
úseku 1 mesiac a prináša viac rušivých faktorov pre  okolie dotknutého územia. Obdobie 
pôsobenia nepriaznivých faktorov sa viaže na predpokladaný čas výstavby, pričom 
z hľadiska intenzity pôsobenia rušivých faktorov je významný prvá etapa stavebných prác 
spojených s výkopovými a stavebnými prácami a dovozom   stavebného   materiálu a 
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technologického zariadenia bitúnku. Činnosti súvisiace so stavebnými prácami  budú 
produkovať predovšetkým hluk, sekundárnu prašnosť a emisie z dopravy a strojných 
zariadení. Tieto nepriaznivé faktory sa v malej miere dotknú obyvateľov obce nakoľko 
lokalita výstavby je vzdialená cca 200 m od obytnej zástavby a komunikačné napojenie 
staveniska je z účelovej prístupovej komunikácie na miestnu komunikáciu a následné  na 
cestu I/11. Nepriaznivé faktory možno zmierniť vhodnými organizačnými opatreniami. 
Priaznivým sociálno-ekonomickým faktorom etapy výstavby je vytvorenie pracovných 
príležitostí. 
 
Etapa prevádzky 
Investičným zámerom spoločnosti AGO s r.o. je modernizácia farmy za účelom zvýšiť 
konkurencieschopnosť lepším využívaním výrobných faktorov a uplatňovaním nových 
technológií a inovácií s priamym predajom vlastnej produkcie určenej na ľudskú spotrebu 
konečnému spotrebiteľovi alebo iným maloobchodným prevádzkarniam – zriadenie 
bitúnku.  
Stavba svojím určením a polohou i funkčnou náplňou prispieva k využitiu existujúcich 
objektov farmy spoločnosti AGO a zvyšuje efektivitu poľnohospodárskej prvovýroby, 
pričom spĺňa požiadavky platnej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá predmetné 
územie predurčuje pre  poľnohospodársku výrobu a sklady. Existujúce objekty  a priľahlé 
priestory, na  ktorých je uvažovaná výstavba, poskytujú primerané priestorové podmienky 
pre umiestnenie prevádzky bitúnku, ktorá bude  dopravne dobre dosiahnuteľná.  
Nepriaznivými faktormi, ktoré činnosť do územia prináša je zriadenie stredného zdroja 
znečisťovania ovzdušia a potencionálne šírenie pachových látok do okolia prevádzky. 
Vzhľadom na technológiu bitúnku s malou porážacou kapacitou a jeho vzdialenosť  od 
obytnej zóny obce, trasovanie cestných komunikácií, prevádzka bitúnku nebude 
významným zdrojom  emisií do ovzdušia.  
Vo vzťahu k súčasným intenzitám dopravy na príslušnej cestnej sieti z hľadiska životného 
prostredia a verejného zdravia  je táto intenzita dopravy málo významná pretože nemôže 
podstatným spôsobom ovplyvniť súčasnú situáciu v kvalite  ovzdušia a akustickú situáciu 
pozdĺž cestnej siete. 
 

Vplyvy na abiotický komplex krajiny 
 
2.1.Horninové prostredie,  pôda a geomorfologické pomery 
 
Etapa výstavby 
Pri realizácii navrhovanej činnosti sa nepredpokladá negatívne ovplyvnenie horninového 
prostredia a geomorfologických pomerov. Vlastná príprava staveniska začne úpravou 
terénu, rozšírením spevnenej plochy a výkopom stavebnej jamy pre osadenie žumpy.  
Následne po prevedení stavebných úprav sa  vykoná osadenie kontajnerového bitúnku 
a jeho pripojenie na inžinierske siete. 
Znečistenie pôdy v priebehu stavebných prác je málo pravdepodobné a môže byť 
spôsobené len havarijným únikom ropných látok z dopravných a stavebných 
mechanizmov. V pláne výstavby musí byť stanovený spôsob riešenia týchto situácií tak, 
aby nedošlo k znečisteniu pôdy ani horninového prostredia.  
 
 
 



Kontajnerový bitúnok  na porážanie hydiny Kysucký Lieskovec 

 

 64 

Etapa prevádzky 
Po vybudovaní bitúnku nebude dochádzať k žiadnym vplyvom na pôdu alebo horninové 
prostredie. Odvedenie všetkých vôd z objektu a odvedenie vôd z povrchového odtoku 
okolitých priestorov je riešený technicky tak, že nedôjde ku kontaminácii pôdy 
cudzorodými látkami  ani  k  ich  prieniku  do  povrchových a podzemných vôd. 
 
2.2.Ovzdušie 
 
Etapa výstavby 
Stavebné práce potrebné pre zriadenie  bitúnku budú krátkodobo negatívne pôsobiť na 
kvalitu životného prostredia v najbližšom okolí staveniska. Výkopové a stavebné  práce 
bude sprevádzať prašnosť a produkcia emisií zo spaľovacích motorov stavebnej 
mechanizácie. Tieto činitele však budú obmedzené na obdobie výstavby a najbližšie okolie 
staveniska a minimalizované organizačnými a technickými opatreniami. Počas  výstavby  
sa  nepredpokladá   také  zvýšenie  tuhých znečisťujúcich látok a emisií vplyvom dopravy 
a stavebných prác, ktoré by mohli mať významný nepriaznivý vplyv na obyvateľstvo 
a životné prostredie dotknutého územia a to vzhľadom na požadovaný rozsah stavebných 
prác umiestnenie bitúnku v areáli hospodárskeho dvora. 
 
Etapa prevádzky 
Navrhovaný kontajnerový bitúnok je podľa právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia 
(zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší, vyhláška MPŽPaRR č.356/2010 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší) kategorizované ako stredný  zdroj 
znečisťovania ovzdušia : stacionárny zdroj   - Ostatný priemysel a zariadenia, číslo 
kategórie  6.13. Bitúnok a ostatné porážkarne s projektovanou kapacitou živej hmotnosti 
v t/rok od  25t/rok.  
Prevádzka bitúnku zvýši znečistenie ovzdušia malou mierou a to vzhľadom na spôsob 
vykurovania bitúnku, technické parametre porážacej linky a projektovanú výrobnú 
kapacitu. Emisie znečisťujúcich látok produkované do ovzdušia, ktoré  budú vznikať sú 
pachové látky a  emisie z automobilovej dopravy motorových vozidiel.  
Emisie všetkých znečisťujúcich látok sú relatívne malé a ich celkovým vnímateľným 
výsledkom môže byť slabý zápach a to len v najbližšom okolí bitúnku. Za účelom 
minimalizovania vplyvu pachových látok budú vykonané  technicky dostupné opatrenia na 
obmedzenie emisií ako sú : 
- zakrytie zariadenia,  
- zapuzdrovanie časti zariadenia,  
- vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov, 
- technologické operácie, pri ktorých vznikajú pachové látky, budú umiestnené do 

uzavretých priestorov. 
 

Pri dodržiavaní technologických postupov  nebudú produkované pachové látky 
v množstve, ktoré by mohlo obťažovať obyvateľstvo v 200 m vzdialenej obytnej zóne. 
Vzhľadom na predpokladanú intenzitu dopravy súvisiacu s dopravnou obsluhou 
navrhovanej prevádzky prírastok produkcie emisií z automobilovej dopravy v dotknutom 
území bude minimálny.  
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2.3.Podzemná a povrchová voda 
 
Etapa výstavby 
Podľa dostupných informácií o geologickej stavbe územia a hydrogeologických pomeroch 
hladina podzemnej vody na záujmovej lokalite  sa nachádza  v úrovni od 2,2 do 4,5 m od 
povrchu terénu. Povrchová voda sa na lokalite nevyskytuje. Pri výstavbe stavebných 
objektov (spevnená plocha, osadenie žumpy) sa nepredpokladá, že dôjde k dosiahnutiu  
úrovne výskytu podzemných vôd. Pri bežnom spôsobe vykonávania stavebných prác by 
nemalo dôjsť k nepriaznivému vplyvu na kvalitu podzemných. 
Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd v období stavebných prác    
pripadajú do úvahy nasledovné zdroje kontaminácie: 
- úniky látok zo skladov a techniky počas výstavby, 
- mimoriadne havarijné úniky škodlivých látok zo stavebných mechanizmov pri 

výstavbe. 
 
Etapa prevádzky 
Bitúnok  nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd.  
Technologické vody z prevádzky bitúnku  budú kanalizačnou vetvou  odvedené do 
polyetylénovej nepriepustnej akumulačnej nádrže o kapacite 5 m3. 
Prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu technologických vôd u oprávnenej organizácie 
zaoberajúcou sa čistením odpadových vôd. Odpadové vody z prevádzky budú vyvážané do 
ČOV Kysucký Lieskovec ( ČOV Čadca). 
Samotné prevádzkovanie bitúnku nepredstavuje významnejšie nebezpečenstvo pre kvalitu 
povrchových a podzemných vôd za predpokladu, že bude dodržiavaný prevádzkový 
poriadok zariadenia. 

 
Vplyvy na biotický komplex krajiny 

 
3.1.Vplyv na genofond a biodiverzitu 
 
Záujmová lokalita sa nachádza na okraji  urbanizovaného prostredia,  obecnej sídelnej 
aglomerácie, ktorá spôsobila takmer úplnú zmenu biotopov a súčasne aj živočíšnych 
spoločenstiev. 
Z ekologického hľadiska na lokalite a blízkom okolí prevládajú druhy synantropné, 
viazané na urbánne prostredie, prípadne druhy rozptýlenej krovitej a stromovej vegetácie 
so širokou ekologickou valenciou. Historický vznik umelého ekosystému t. j. sídelnej 
aglomerácie mala rozhodujúci vplyv na zníženie hodnoty zoocenóz, ako z hľadiska 
kvantitatívneho tak aj kvalitatívneho. Výsledkom dlhotrvajúcej antropickej deteriorizácie 
sú chudobné živočíšne spoločenstvá, so zastúpením druhov bez významnejšieho 
sosiekologického statusu. 
Výstavba bitúnku sa vzťahuje na zastavané plochy existujúcich objektov  plochy bez 
vegetácie.  
Na lokalite navrhovanej pre realizáciu zámeru sa nevyskytujú  dreviny, na ktoré sa 
v zmysle § 47 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,  
vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. 
Nepriame vplyvy možno definovať  predovšetkým ako rušenie hlukom, ktorý sa bude 
prejavovať v čase výstavby. Vzhľadom k tomu, že v  priestore dotknutom rušivými 
vplyvmi sa vyskytujú druhy synantropné viazané na urbanizované prostredie sídiel, 
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dočasné pôsobenie rušivých vplyvom nebude mať za následok trvalý ústup vyskytujúcich 
sa druhov. Prevádzkovanie bitúnku možno považovať vo vzťahu k potenciálnemu 
ovplyvneniu populácií živočíchov na širšie územie za málo významné.  
 
 Vplyvy na socioekonomický komplex krajiny 
 
4.1.Krajinná štruktúra a vzhľad krajiny 
 
V sekundárnej krajinnej štruktúre dotknutého územia výstavbou kontajnerového bitúnku   
v navrhovanej lokalite dôjde k zahusteniu existujúcej zástavby. Nová zástavba  hmotovo 
dopĺňa  priestor a dotvára urbanistickú štruktúru, ktorá zohľadňuje limity, ako aj funkčnú 
náplň a zároveň sa snaží organizovať územie tak, aby bola v riešení zabezpečená jasná 
hierarchia komunikácií a priestorov, ako aj dobrá a čitateľná orientácia v území výrobnej 
zóny  obce. 
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k doplneniu funkčného využitia územia výrobnej 
zóny, pričom sa rozšíri kapacita výrobných priestorov s využitím  funkčného potencionálu 
dotknutého územia. 
Z hľadiska lokálnych aspektov scenérie krajiny je možné očakávať nevýznamnú zmenu 
oproti súčasnému stavu, keď do  územia poľnohospodárskeho areálu bude začlenené nové 
technické dielo. Priestorové limity objektov v záujmovom území stanovuje povoľujúci 
orgán a pri ich dodržaní nie je predpoklad vzniku negatívnych vplyvov na vzhľad krajiny. 
 
4.2.Funkčné využitie územia 
 
Z hľadiska funkčného využitia lokality navrhovanej na umiestnenie kontajnerového 
bitúnku sa jedná o súlad navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou obce 
Kysucký Lieskovec, bez významného negatívneho zásahu do priestorového členenia 
poľnohospodárskej krajiny vidieckého typu. 
 
4.3.Obyvateľstvo 
 
Etapa výstavby 
Zriadenie prevádzky kontajnerového bitúnku v areáli hospodárskeho dvora vo výrobnej 
zóne obce prinesie pre časť obce len okrajovo krátkodobé nepriaznivé  nepriaznivé faktory  
(etapa výstavby)  v oblastiach : 
- kvalita životného prostredia (prašnosť, hlučnosť, exhaláty zo stavebných 

mechanizmov),  
- doprava (zvýšenie intenzity dopravy). 

 
Pôsobenie krátkodobých  priaznivých faktory v oblastiach : 
- sociálno-ekonomická (pracovné príležitosti). 
 
Nepriaznivé faktory stavebnej činnosti sa v malej miere prejavia na ovplyvňovaní pohody 
obyvateľov, ktorý žijú v rodinných  domoch vzdialených cca 200 m od lokality výstavby. 
Bariéru medzi staveniskom  a uvedenými domami vytvára   vzrastlá drevinná výsadba po 
obvode hospodárskeho dvora. 
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Etapa prevádzkovania 
V čase prevádzkovania bitúnku budú v dotknutom území prevládať  priaznivé faktory pre 
obyvateľov obce v oblastiach : 
- sociálno - ekonomická (pracovné príležitosti), 
- zvýšenia ponuky obchodu a služieb, 
- ekonomická (zvýšenie konkurencieschopnosti zavádzanie nových technológií a inovácií 

s priamym predajom vlastnej produkcie určenej na ľudskú spotrebu konečnému 
spotrebiteľovi alebo iným maloobchodným prevádzkarniam. 

 
Narušenie pohody a kvality života v obci Kysucký Lieskovec sa nepredpokladá  vzhľadom 
na kapacitu bitúnku, spôsob nakladania s biologickým odpadom z porážky hydiny,  
technológiu porážky hydiny a dostatočnú vzdialenosť prevádzky od obytnej zóny obce.  
 
4.4.Sociálna infraštruktúra a služby 
 
Výstavba a prevádzka bitúnku neovplyvňuje sociálnu infraštruktúru. V oblasti služieb 
výstavba bitúnku  na porážanie hydiny s priamym predajom vlastnej produkcie určenej na 
ľudskú spotrebu konečnému spotrebiteľovi alebo iným maloobchodným prevádzkarniam 
zvyšuje ponuku služieb pre obyvateľov obce a región. 
 
4.5.Infraštruktúra 
 
Lokalita navrhovaná na výstavbu bitúnku je vybavená všetkou potrebnou technickou 
infraštruktúrou. Z hľadiska environmentálnej infraštruktúry sa v rámci technického 
vybavenia kontajnerového bitúnku s malou porážacou kapacitou navrhuje pre účely 
riešenia odvádzania a čistenia (v ČOV mimo farmu) technologických odpadových vôd 
osadiť akumulačnú nádrž s objemom 5m3 so zdržaním na 90 dní. 
 
4.6.Doprava 
 
Dopravne je areál farmy napojený miestnou komunikáciou na štátnu cestu III. triedy č. 
011062 a následne na štátnu cestu I. triedy – E75, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti cca 
500 m od lokality navrhovanej k umiestneniu prevádzky kontajnerového bitúnku. 
Intenzita dopravy v čase výstavby bude mať za následok minimálne zvýšenie zaťaženia 
prístupovej komunikácie k stavenisku. Negatívne ovplyvnenie dopravnej situácie sa 
významne neprejaví nakoľko rozsah pripravovanej výstavby  si nevyžaduje rozsiahlu 
prepravu materiálov.  
Z hľadiska širších územných vzťahov nedôjde prevádzkovaním bitúnku k významnému 
zvýšeniu dopravnej záťaže v regióne. Vstupný produkt jatočná hydina bude do 
malokapacitného kontajnerového bitúnku dodávaná v prepravkách priamo z vedľajšieho  
objektu chovu.  
Predpokladaná obslužná doprava pre prevádzku bitúnku a účely prepravy vlastnej 
produkcie  predstavuje 2 špeciálne chladiarenské alebo mraziarenské prepravné vozidlá  do 
3.5 tony za týždeň a 1  špeciálne prepravné vozidlo  do 3.5 tony za týždeň, určené na 
odvoz odpadov do strediska veterinárnej asanácie.  
Vo vzťahu k súčasným intenzitám dopravy na príslušnej cestnej sieti z hľadiska životného 
prostredia a verejného zdravia  je táto intenzita dopravy málo významná pretože nemôže 
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podstatným spôsobom ovplyvniť súčasnú situáciu v kvalite  ovzdušia a akustickú situáciu 
pozdĺž cestnej siete. 
 
4.7.Chránené územia a ekologicky významné segmenty krajiny 
 
Na záujmovej lokalite sa podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v platnom znení uplatňuje prvý stupeň ochrany. Na ploche určenej k výstavbe bitúnku sa 
nenachádzajú ekologicky významné biotopy, resp. významné segmenty krajiny z hľadiska 
ochrany prírody. Navrhovaná výstavba nezasahuje do žiadnych veľkoplošných alebo 
maloplošných chránených území. Na lokalite alebo jej blízkom okolí sa nenachádza 
chránený strom podľa § 49 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom 
znení. 
Areál prevádzky nezasahuje do území, ktoré  sú  zahrnuté do národného zoznamu 
navrhovaných chránených vtáčích území, schváleného vládou SR uznesením č. 636 zo dňa 
9. júla 2003.  
Areál prevádzky nezasahuje do území, ktoré  sú  zahrnuté do národného zoznamu území 
európskeho významu (vrátane  navrhovaného doplnenia tohto zoznamu  08.2011), 
schváleného vládou SR uznesením č. 239 zo dňa 17. marca 2004.   
 
Územný systém ekologickej stability 
Na dotknutej lokalite a v jej bezprostrednom okolí sa nenachádzajú prvky územného 
systému ekologickej stability. 
 
4.8.Rekreácia a turizmus 

 
Realizácia navrhovanej činnosti  neovplyvní  rekreačný potenciál  obce Kysucký 
Lieskovec vzhľadom na umiestnenie bitúnku do výrobnej zóny obce.   
 
4.9.Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  
 
Stavba svojím určením a polohou i funkčnou náplňou prispieva k využitiu existujúcich 
objektov farmy spoločnosti AGO a zvyšuje efektivitu poľnohospodárskej prvovýroby, čo 
významne pozitívne ovplyvní  poľnohospodársku prvovýrobu. Negatívne vplyvy v tejto 
oblasti sa nepredpokladajú a to i vzhľadom na skutočnosť, že nedôjde k úbytku využívanej 
poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov. 
 
4.10.Priemysel 
 
Vplyvy na priemyselnú výrobu sa nepredpokladajú. 
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4.11.Sumarizácia vplyvov  
 
Na základe identifikovaných vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé  komplexy 
krajiny  a ich   vlastností   bola vypracovaná hodnotiaca schéma. 
 
   Tab. č. 35  Schéma hodnotenia 

 
Vplyvy na životné prostredie 

 
 

Významnosť vplyvov 
Nulový variant Realizačný variant 

  

N S V K D N S V K D 

Abiotický komplex krajiny 

Horninové prostredie,  pôda a  
geomorfologické pomery X    X X    X 

Podzemná a povrchová voda X    X X    X 
Ovzdušie  X+  X   X-   X 
Havarijná ohrozenosť (podzemných vôd)  X+   X  X-   X 
Biotický komplex krajiny 

Vplyv na genofond a biodiverzitu X    X X    X 

Socioekonomický komplex krajiny 

Krajinná štruktúra a vzhľad krajiny X    X X    X 
Funkčné využitie územia X    X X    X 
Obyvateľstvo  X-   X-  X±  X X 
Sociálna infraštruktúra a služby X-    X  X+   X 
Infraštruktúra X    X  X+   X 
Doprava  X  X   X-   X 
Hluk  X  X   X-  X X- 
Chránené územia a ekologicky  
významné segmenty krajiny X    X X    X 

Rekreácia a turizmus X    X X    X 
Poľnohospodárstvo    X  X-  X   X+ 
Lesné hospodárstvo X    X X    X 
Priemysel  X  X   X   X 

Vysvetlivky: N – nevýznamný,  S – málo významný až stredne významný, V – významný,   
K – krátkodobý, D - dlhodobý  X  neutrálny  X- negatívny X+ pozitívny 
 
Interpretácia  hodnotenia  
Na základe celkového  hodnotenia vplyvov realizácie navrhovanej  činnosti na abiotický, 
biotický a  socioekonomický komplex krajiny s porovnaním nulového variantu a variantu 
realizačného, berúc do úvahy súčasný stav kvality životného prostredia v navrhovanej 
lokalite možno konštatovať, že realizáciou zámeru  dôjde k vplyvom  na : 
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Abiotický komplex krajiny  
- Ovplyvnenie horninového prostredia  na úrovni nevýznamnej.  
- Ovplyvnenie geomorfologických pomerov  na úrovni nevýznamnej. 
- Ovplyvnenie pôdy  na úrovni nevýznamnej. 
- Ovplyvnenie povrchových a podzemných vôd na úrovni málo  významnej, krátkodobo 

negatívnej (etapa stavebných prác), dlhodobo nevýznamnej (etapa prevádzkovania). 
- Ovplyvnenie kvality ovzdušia na úrovni málo významnej, krátkodobo negatívnej (etapa 

stavebných prác), málo  významnej  dlhodobo negatívnej (etapa prevádzkovania). 
- Havarijná ohrozenosť podzemných vôd na úrovni málo až stredne významnej, dlhodobo 

negatívnej (etapa prevádzkovania). 
 
Biotický komplex krajiny  
− Ovplyvnenie rastlinstva na úrovni nevýznamnej. 
− Ovplyvnenie živočíšstva na úrovni  nevýznamnej.   
 
Socioekonomický komplex krajiny  
- Ovplyvnenie krajinnej štruktúry a vzhľadu krajiny na úrovni nevýznamnej  

v dlhodobom pôsobení v realizačnom variante aj v nulovom variante. 
- Ovplyvnenie funkčného využitia krajiny na úrovni nevýznamnej v dlhodobom pôsobení 

 v realizačnom variante aj v nulovom variante.  
- Ovplyvnenie obyvateľstva na úrovni málo významnej, krátkodobo (etapa stavebných 

prác) negatívnej, dlhodobo (etapa prevádzkovania – ponuka pracovných príležitostí) 
pozitívnej. 

- Ovplyvnenie sociálnej infraštruktúry a služieb na úrovni významnej pozitívnej, dlhodobo (etapa 
prevádzkovania – ponuka služieb). 

- Ovplyvnenie dopravy na úrovni málo významnej  krátkodobo negatívnej,   dlhodobo na 
úrovni nevýznamnej. 

- Ovplyvnenie hluku na úrovni málo  významnej, krátkodobo negatívnej (etapa stavebných 
prác), dlhodobo málo  významnej negatívnej (etapa prevádzkovania). 

- Ovplyvnenie chránených území a a ekologicky  významných segmentov krajiny na úrovni 
nevýznamnej. 

- Ovplyvnenie rekreácie a turizmu na úrovni nevýznamnej. 
- Ovplyvnenie poľnohospodárstva  na úrovni významnej dlhodobo pozitívnej. 
- Ovplyvnenie lesného hospodárstva na úrovni nevýznamnej. 
- Ovplyvnenie priemyslu na úrovni nevýznamnej. 

 
5. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice 
 
Realizácia navrhovanej činnosti nebude  vzhľadom   na   svoje  umiestnenie a charakter 
produkovať emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo 
cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov.  
 
6.Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav  
    životného prostredia v dotknutom území  
 
Navrhovaná činnosť „Kontajnerový bitúnok  na porážanie hydiny Kysucký Lieskovec“ je 
situovaná vo výrobnej zóne obce  Kysucký Lieskovec v urbanistickom priestore,  kde sa 
nachádzajú objekty poľnohospodárskej výroby. 
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Dostupnosť vybudovanej infraštruktúry nevyvoláva žiadne ďalšie investičné akcie, ktoré 
by ovplyvňovali súčasný stav životného prostredia  v dotknutom území. 
 
7.Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti 
 
Metódou analýzy, syntézy a následnej evalvácie  krajinnoekologických podkladov 
o dotknutom území sme dospeli k záveru, že v priebehu výstavby a bežnej prevádzky 
bitúnku nie je  predpoklad vzniku rizík, ktoré by mali významný vplyv na kvalitu 
životného prostredia v navrhovanom území v nadväznosti na širšie okolie.   
 
Potencionálne ohrozenie zložiek životného prostredia v dotknutom území  : 
- únik škodlivých látok z dopravných mechanizmov, 
- únik ostatných tekutých odpadov pri nakladaní s nimi, 
- vznik  požiaru (vrátane výbuchu), 
- mimoriadne situácie pri  živelných pohromách (veterná smršť, povodeň, zemetrasenie), 
- mimoriadne situácie  ohrozenia zdravia, bezpečnosti a majetku.   
 
Jedná sa predovšetkým o nepredvídateľné mimoriadne situácie, ktoré sú zohľadnené 
v technickom riešení prevádzky bitúnku a možno ich minimalizovať ďalšími 
preventívnymi opatreniami. Opatrenia navrhujeme v časti zámeru Opatrenia na zmiernenie 
nepriaznivých vplyvov.   
 
8.Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti 
 
Územnoplánovacie opatrenia 
 
Účelom územno-plánovacích opatrení je zosúladiť realizáciu navrhovanej činnosti 
s územným rozvojom dotknutého sídla a so súčasnými i predpokladanými rozvojovými 
aktivitami. Lokalita navrhnutá   na   výstavbu   bitúnku  je podľa platného územného plánu 
obce Kysucký Lieskovec situovaná v území určenom pre výrobu   (poľnohospodársky 
výrobný areál) so základnou technickou infraštruktúrou. 
 
Stavebnotechnické opatrenia 

 

Etapa výstavby 
Obmedzenie sekundárnej prašnosti 

- Pri stavebných prácach vhodnými technickými a organizačnými opatreniami 
minimalizovať prašnosť a sekundárnu prašnosť z dopravy (vlhčenie prístupových 
komunikácií v letných  mesiacoch). 

- Pri manipulácii so sypkými materiálmi treba vhodnými technickými a organizačnými 
prostriedkami minimalizovať sekundárnu prašnosť (prekrytie prepravovaných sypkých 
materiálov). 

- Všetky opatrenia realizované k obmedzeniu prašnosti zaradiť do prevádzkových 
predpisov a  oboznámiť pracovníkov s týmito opatreniami. 

 
Ochrana podzemných a povrchových vôd 

- Zabezpečiť dobrý technický stav dopravných a stavebných strojov z hľadiska možnosti 
úniku ropných produktov a vykonávať preventívne kontroly. 
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- Neskladovať pohonné hmoty a mazivá na stavenisku, manipuláciu so škodlivými  
látkami obmedziť na minimum. 

- V prípade úniku škodlivých látok  postupovať podľa havarijného plánu 
a s kontaminovanou zeminou prípadne i vodou zachádzať v súlade so zákonom 
o odpadoch a súvisiacimi predpismi.  

- Stavebnú techniku a mechanizáciu odstavovať na zabezpečenej ploche. 
 
Obmedzenie hluku a vibrácií 

- Používať iba zariadenia a motorové vozidlá v riadnom technickom stave. 
- Vylúčiť stavebné práce v čase nočného kľudu. 

 
Bezpečnosť a plynulosť dopravy 

- Zabezpečiť čistenie všetkých mechanizmov pri opúšťaní areálu staveniska. 

Nakladanie s odpadmi 
− Výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii  stavby  bude využitá v rámci terénnych a 

stavebných úprav bitúnku. 
− Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby  priebežne odvážať na skládku ostatných 

odpadov  (Čadca). 
− Zabezpečiť triedenie stavebných odpadov, nakladanie s odpadmi vykonávať v súlade so 

zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a  VZN obce.  
 
Protihavarijné opatrenia 

− Zabezpečiť havarijnú pripravenosť pre prípad  vzniku neovládateľného  úniku 
škodlivých  látok do životného prostredia pre  etapu stavebných prác. 

 
Etapa prevádzkovania 

Obmedzenie emisií do ovzdušia  
− K obmedzovaniu emisií tuhých znečisťujúcich látok (PM10)  v rámci povrchovej 

prašnosti, vykonávať pravidelné čistenie areálových komunikácií a manipulačných 
plôch. 

− Živočíšny odpad skladovať v uzatvorených kontajneroch v chladiacom boxe. 
− Intervaly vývozu odpadu prispôsobiť tak, aby živočíšny odpad nebol  zdrojom 

pachových látok. 
− Nakládku živočíšnych odpadov z bitúnku vykonávať v uzatvorených kontajneroch.  
− Zabezpečiť dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny a minimalizovať 

neštandardné  prevádzkové stavy, pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku pachových látok.  
- Za účelom minimalizovania vplyvu pachových látok vykonávať  technicky dostupné 

opatrenia na obmedzenie emisií ako sú : 
- zakrytie zariadenia,  
- zapuzdrovanie časti zariadenia,  
- vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov, 
- technologické operácie, pri ktorých vznikajú pachové látky  umiestniť do  
    uzavretých priestorov. 
 
Ochrana podzemných a povrchových vôd 

− Vykonávať pravidelné kontroly  technologických zariadení kde sa akumuluje odpadová 
voda. 
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− Zabezpečiť dobrý technický stav motorových vozidiel  z hľadiska možnosti úniku  
škodlivých látok do prostredia súvisiaceho s vodou. 

 
Obmedzenie hluku a vibrácií 

-  Zabezpečiť dodržiavanie prípustných hodnôt hluku podľa Vyhlášky MZ 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.  

- Používať iba zariadenia a motorové vozidlá v riadnom technickom stave. 
 
Protihavarijné opatrenia 

- Vypracovať dokumenty, v ktorých budú popísané zásady bezpečného prevádzkovania: 
(pracovné inštrukcie, technologické schémy, bezpečnostné predpisy, protipožiarne 
smernice, režim vzdelávania a preskúšania pracovníkov, havarijné plány).  

 
Nakladanie s odpadmi 

- Zmluvne zabezpečiť subjekty, ktoré budú zabezpečovať zhodnocovanie 
a zneškodňovanie  odpadov vystupujúcich z prevádzky. 

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v súvislosti s balením a finalizáciou produktov.  

- Zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady, ktoré vzniknú počas vykonávania činnosti 
vrátane ich prepravy, prostredníctvom zmluvného odberu oprávnenou organizáciou, tak 
aby boli splnené povinnosti pôvodcu odpadu ustanovené v §19 zákona o odpadoch. 

- Uchovávať a viesť evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, o ich 
uskladnení, využití alebo zneškodnení podľa §19 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch 
č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich predpisov.  

- Minimalizovanie zápachu  zabezpečiť  dodržiavaním technológie porážacej linky  
a vhodným nakladaním so živočíšnym odpadom.   

 
Návrh monitoringu 
- Denne sledovať výskyt zápachu v prevádzke a jej okolí.   
- Vykonávať pravidelný monitoring technického stavu akumulačnej nádrže na odpadové 

vody. 
- Denne sledovať kvalitu a kvantitu odpadov produkob´vaných prevádzkou bitúnku. 
- Vykonávať pravidelný monitoring stavu naplnenia akumulačnej nádrže na odpadové 

vody. 
- Vykonávať školenia pracovníkov so zameraním na manipuláciu s odpadmi a na riešenie 

havarijných situácií a mimoriadnych situácií a na bezpečnosť pri práci. 
 
9.Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa činnosť nerealizovala 

 
Poľnohospodársku pôdu mimo intravilánu Kysuckého Lieskovca v prevažnej miere 
obhospodaruje spoločnosť AGO s r.o. so sídlom v obci Kysucký Lieskovec. Činnosť 
poľnohospodárskeho podniku je zameraná na živočíšnu výrobu s chovom hydiny, oviec, 
hovädzieho dobytka a rastlinnú výrobu s produkciou krmovín. Spoločnosť AGO s r.o. 
hospodári na 275 ha PP, z toho na 80 ha ornej pôdy. V týchto výmerách sú zaradené aj 
plochy spadajúce do k.ú. Kysucké Nové Mesto a Povina. AGO prevažne hospodári pri 
využívaní poľnohospodárskej pôdy v tzv. ekologickom hospodárstve (napr. riadenie 
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prísnymi kritériami pri hnojení), v časti územia (údolná niva rieky Kysuca) komerčným 
spôsobom. 
Nulový variant je variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 
neuskutočnila. V danom prípade sa rozumie, ako stav a očakávaný vývoj územia bez 
zriadenia prevádzky nízkokapacitného bitúnku v navrhovanej lokalite.  
Analýzou stavu zaťaženia zložiek životného prostredia a pôsobenia jednotlivých 
rizikových faktorov na záujmovej lokalite bola environmentálna kvalita vyhodnotená ako 
vyhovujúca, ktorá zodpovedá regiónu 2. stupňa kvality, tzv. územiu prechodného typu. 
Z hľadiska predikcie kvality životného prostredia nulový variant znamená, že nedôjde 
k zmenám na lokálnej úrovni a záujmová lokalita by podľa určenej funkcie územným 
plánom slúžila naďalej pre poľnohospodársku výrobu a skladovanie poľnohospodárskych 
produktov bez porážky chovanej hydiny. Nulový variant nevyužíva dostupné kapacity 
v zóne obce určenej pre poľnohospodársku výrobu, neprináša modernizáciu farmy 
a zvýšenie konkurencieschopnosti, zavádzanie nových technológií a inovácií s priamym 
predajom vlastnej produkcie určenej na ľudskú spotrebu konečnému spotrebiteľovi alebo 
iným maloobchodným prevádzkarniam. 
Navrhovaná činnosť v realizačnom variante svojím určením a polohou i funkčnou náplňou 
prispieva k využitiu existujúcich objektov farmy spoločnosti AGO a zvyšuje efektivitu 
poľnohospodárskej prvovýroby, pričom spĺňa požiadavky platnej územnoplánovacej 
dokumentácie, ktorá predmetné územie predurčuje pre  poľnohospodársku výrobu. 
Technické riešenie prevádzky a jej umiestnenie v území  nevytvára predpoklad pre vznik 
významných negatívnych  vplyvov na životné prostredie. 
Domáca produkcia vedie k tvorbe nových pracovných miest, ale i k zvýšeniu podielu  
slovenských potravín na trhu.   
 
10.Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou 
dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi 
 
Navrhovaná činnosť je situovaná do územia, ktoré je súčasťou územia s funkčným 
využitím – poľnohospodárska výroba. Navrhovaná činnosť  nie je v rozpore s platnou 
územnoplánovacou dokumentáciou obce. 
 
Strategické dokumenty : ÚPN VÚC Žilinského kraja nie je  v rozpore s navrhovanou  
činnosťou  na lokalite situovanej vo výrobnej zóne obce Kysucký Lieskovec.       
 
11.Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov 
 
Predkladaný zámer  komplexne hodnotí  vplyvy navrhovanej činnosti  „Kontajnerový 
bitúnok  na porážanie hydiny Kysucký Lieskovec“ na životné prostredie v navrhovanej 
lokalite situovanej v území určenom pre poľnohospodársku výrobu.  
Navrhované umiestnenie a technické  riešenie  v podstatnej miere vychádza z daných 
priestorových podmienok záujmovej lokality a možnosti realizácie výstavby bitúnku. 
Metodický postup  hodnotenia navrhovanej činnosti bol vykonaný   v súlade so zákonom  
č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
Význam očakávaných vplyvov bol  vyhodnotený  vo vzťahu k povahe a rozsahu 
navrhovanej činnosti, miestu vykonávania navrhovanej činnosti  s prihliadnutím najmä na 
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pravdepodobnosť vplyvu, rozsah vplyvu, pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne 
hranice, veľkosť a komplexnosť vplyvu, trvanie, frekvenciu a vratnosť vplyvu. 
Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že navrhovaná  činnosť 
v hodnotenom území neprináša závažné problémy, pre ktoré by bolo potrebné stanoviť 
ďalší postup hodnotenia vplyvov na životné prostredie. 
 
V.   Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu 
 
Zámer je vypracovaný  v jednom variante navrhovanej činnosti, nakoľko príslušný orgán 
Obvodný úrad životného prostredia v Žiline na základe odôvodnenej žiadosti navrhovateľa 
podľa ustanovenia § 22 ods. 7  zákona  č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov  na  životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  upustil  od požiadavky variantného 
riešenia zámeru.  

 
1.Tvorba súboru kritérií a ur čenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu 
 
Súbor kritérií a určenia ich dôležitosti na výber optimálneho variantu vzhľadom na 
upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti nebol realizovaný. 
 
2.Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované 
varianty 
 
Vzhľadom na upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti nebolo potrebné 
výber realizovať. 
 
3.Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu 
 
Na základe komplexného posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 
a obyvateľstvo dotknutého územia možno konštatovať, že navrhované využitie územia vo 
výrobnej zóne obce Kysucký Lieskovec pre zriadenie kontajnerového bitúnku je v súlade 
s krajinoekologickými limitmi a  podmienkami legislatívy v oblasti ochrany a tvorby 
životného prostredia a ochrany   zdravia   obyvateľstva.  
Investičným zámerom navrhovateľa je modernizácia farmy za účelom zvýšiť 
konkurencieschopnosť lepším využívaním výrobných faktorov a uplatňovaním nových 
technológií a inovácií s priamym predajom vlastnej produkcie určenej na ľudskú spotrebu 
konečnému spotrebiteľovi alebo iným maloobchodným prevádzkarniam.  
Na základe záverov komplexného posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie odporúčame  pre realizáciu variant navrhovanej činnosti uvedený ako realizačný 
variant, ktorý bude situovaný  na pozemku p.č. :  KN  (register E) : 2134 
Katastrálne územie : Kysucký Lieskovec  
 
Odporúčanie realizácie navrhovanej činnosti  možno odôvodniť aj nasledovnými 
skutočnosťami: 
 
- súlad navrhovanej činnosti s Územným plánom obce Kysucký Lieskovec (existujúce 

plochy poľnohospodárskej výroby ÚPN Kysucký Lieskovec), 
- vyhovujúca technická infraštruktúra, 
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- optimálne situovanie navrhovanej prevádzky z hľadiska priestorovo-dopravných 
požiadaviek, 

- na lokalite umiestnenia a v blízkom okolí sa podľa zákona  č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v platnom znení uplatňuje prvý stupeň ochrany, 

- vtáčie územia sa na lokalite alebo blízkom okolí  nevyskytujú (ŠOP SR B. Bystrica, 
2012), 

- navrhovaná činnosť nezasahuje do území, ktoré  sú  zahrnuté do národného zoznamu 
území európskeho významu NATURA 2000 (vrátane  navrhovaného doplnenia tohto 
zoznamu  08.2011), schváleného vládou SR uznesením č. 239 zo dňa 17. marca 2004, 

- technické riešenie prevádzky a jej umiestnenie v území  nevytvára predpoklad pre vznik 
významných negatívnych  vplyvov na životné prostredie. 

 
Navrhované využitie krajinného priestoru pre vykonávanej činnosti je v súlade 
s krajinoekologickými limitmi a  podmienkami   legislatívy v oblasti ochrany a tvorby 
životného prostredia a ochrany   zdravia   obyvateľov a  je v plnej miere akceptovateľné.  
Pri plnení podmienok a navrhnutých opatrení nie sú reálne riziká významných negatívnych 
dopadov na obyvateľstvo a životné prostredie. Navrhovaná činnosť prispeje  k ponuke 
pracovných miest a ponuke služieb, čo z hľadiska využitia krajinnoekologického 
potenciálu územia predstavuje prijateľný spôsob využitia krajiny. 
 

VI.Mapová a iná obrazová dokumentácia 
 

1.Zoznam obrázkov  
 
Situačná mapa 
Záujmové územie na podklade ortofotosnímky 
Fotodokumentácia technológie kontajnerového bitúnku 
 
2.Fotodokumentácia 

 
F.č.1 Pohľad zo západu 
F č.2  Pohľad z SV 
F č.3  Pohľad zo  severu 
 
 

VII.  Doplňujúce informácie k zámeru 
 

1.Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer  
a zoznam hlavných použitých materiálov 
 
Predkladaný zámer bol vypracovaný na základe mapových, evidenčných,  textových 
a grafických podkladov poskytnutých od spoločnosti AGO s.r.o.. Časť zámeru popisujúca 
technické riešenie stavby bola prevzatá z projektovej dokumentácie poskytnutej od 
spoločnosti ATAK s.r.o.. 
 
Príloha : 
Fotodokumentácia záujmovej lokality 
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2.Zoznam vyžiadaných vyjadrení a stanovísk 
 
1. Upustenie od variantného riešenia ObÚŽP v Žiline 
 
 
3.Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy zámeru a posudzovaní 

jeho predpokladaných vplyvov 
 
Zámer „Kontajnerový bitúnok  na porážanie hydiny Kysucký Lieskovec“  bol vypracovaný 
firmou ENGOM, s.r.o. v rozsahu stanovenom zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Grafické prílohy 
1. Fotodokumentácia záujmovej lokality 
2. Záujmová lokalita na podklade ortofotosnímky 
3. Fotodokumentácia technológie bitúnku 
 
Ďalšie spracované podklady   
1. PD stavby   
 
VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru   
 
Žilina,  07. 2012 
 
IX. Potvrdenie správnosti údajov 
 
1.Spracovatelia zámeru 
 
ENGOM, s.r.o. 
RNDr. Marian Gocál  a kolektív 
 
2.Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu  
 
Navrhovateľ 
 
AGO spol. s r.o.  
 
Oprávnený zástupca navrhovateľa 
Anna Kubová 
 
Spracovateľ 
ENGOM, s.r.o. 
 
Oprávnený zástupca 
RNDr. Marian Gocál 


