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ROZSAH HODNOTENIA 

určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre hodnotenie vplyvov 

strategického dokumentu „Územný plán obce Olešná“.  

Obstarávateľ, Obec Olešná, 023 52 Olešná 493, IČO: 00314161 (ďalej len „obstarávateľ“), doručil dňa 

4.8. 2022  Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU CA“) 

podľa § 5 ods. 1 zákona oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Olešná“ (ďalej len 

„strategický dokument“), vypracované podľa prílohy č. 2 zákona.  

Obstarávateľ zverejnil podľa § 6 ods. 1 zákona oznámenie spôsobom v mieste obvyklým. OU CA zaslal 

oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona a informáciu o zverejnení strategického dokumentu schvaľujúcemu 

orgánu a dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil ho na webovom sídle ministerstva.  

Hlavným cieľom obstarania strategického dokumentu „Územný plán obce Olešná“ je komplexné 

riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce 

Oščadnica, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území. 

Strategický dokument podlieha posudzovaniu vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie 

podľa zákona, nakoľko sa jedná o nový strategický dokument a svojím charakterom spĺňa definíciu 

strategického dokumentu s predpokladaným vplyvom na životné prostredie.  

Dňa 31.1. 2023 sa podľa § 8 zákona uskutočnilo prerokovanie s obstarávateľom, schvaľujúcim 

orgánom, dotknutými orgánmi, dotknutými obcami. Po úvodnom privítaní, boli prerokované 

požiadavky vyplývajúce z 17 stanovísk. Prítomní sú uvedení na prezenčnej listine v prílohe záznamu z 

prerokovania, ktorý je súčasťou kompletného spisového materiálu.  

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE  

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu sa určuje okrem dôkladného 

zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument nerealizoval) aj 

navrhovaného variantu riešenia strategického dokumentu uvedeného v oznámení.  
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2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV  

2.1 Všeobecné podmienky  

2.1.1 Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej v rozsahu 

hodnotenia určenom podľa § 8  zákona a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického 

dokumentu (ďalej len „správa o hodnotení“), vypracovanej podľa § 9 ods. 4 zákona. Vzhľadom na 

povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala 

rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 5 zákona;  

2.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne 

špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia;  

2.1.3 Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v 

študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo Vyhláške MŽP 

SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania 

vplyvov na životné prostredie.  

2.1.4  Obstarávateľ doručí OU CA kompletnú správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je 

územnoplánovacia dokumentácia podľa § 9 ods. 6 zákona EIA spolu s návrhom územnoplánovacej 

dokumentácie (podľa § 22 zákona NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) 

v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona, v počte 1 ks 

(textová a grafická časť) v písomnom vyhotovení a v počte 1 ks na elektronickom nosiči dát.  

2.2. 2.2 Špecifické požiadavky  

Na základe informácií uvedených v oznámení a zo stanovísk doručených k tomuto oznámeniu vyplynula 

potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať najmä nasledovné okruhy otázok súvisiacich s 

navrhovaným strategickým dokumentom:  

2.2.1 Posúdiť cezhraničný vplyv strategického dokumentu na územie Českej republiky. 

2.2.2 Posúdiť veľký navrhovaný záber celkovej poľnohospodárskej pôdy (95,277 ha), a chránenej 

poľnohospodárskej pôdy (32,945 ha) a to najmä lokality č. 3, 7, 11, 12, 17, 22, 23, 27, 40, 45, 46, 50. 

vrátane navrhovaného záberu poľnohospodárskej pôdy, aj chránenej poľnohospodárskej pôdy 

v katastrálnom území Burkov vrch. 

2.2.3 Posúdiť súlad strategického dokumentu s územnoplánovacou dokumentáciou VÚC Žilinského 

kraja v znení jeho zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia 

záväznej časti a pripomienky ochrany prírody a krajiny.  
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2.2.4 Posúdiť vplyv navrhovaných lokalít zasahujúcich do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, 

biocentra nadregionálneho významu vodný tok Burkov vrch, územia európskeho významu 

SKUEV0671 Olešnianske rašeliniská a prvkov územného systému ekologickej stability na predmet 

ochrany chránených území. 

 

2.2.5 Posúdiť vplyv navrhovaných lokalít zasahujúcich do záplavových území na retenčnú schopnosť 

územia v zmysle regulatívu záväznej časti ÚPN VÚC ŽK "č. 6.13.5 rešpektovať záplavové čiary z máp 

povodňového ohrozenia a zamedziť výstavbu v okolí vodných tokov a v území ohrozovanom 

povodňami," a tiež odporúčaní Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy(v zmysle jej aktualizácie). 

 

2.2.6 Pri príprave správy o hodnotení zohľadniť a písomne vyhodnotiť všetky stanoviská, ktoré boli 

zaslané k oznámeniu, príp. budú zaslané k určenému rozsahu hodnotenia a v samostatnej kapitole 

zhodnotiť plnenie jednotlivých bodov rozsahu hodnotenia.  

 

3. UPOZORNENIE  

Podľa § 8 ods. 6 zákona príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia na webovom sídle ministerstva 

bezodkladne po jeho určení a zároveň oznámi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti 

k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.  

Podľa § 8 ods. 7 zákona obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia bezodkladne po jeho doručení,  formou 

informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým. 

Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie 

osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia do 10 dní od jeho zverejnenia podľa ods. 5 a 

6 zákona príslušnému orgánu (Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 

91, 022 01 Čadca) , ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.  

 

 

 

Ing. Viera Jurošková 

     vedúca odboru 

 

Doručuje sa:  

Obec Olešná 


