OKRESNÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Kysucké Nové Mesto

OU-KM-OSZP-2021/000076-007

16. 02. 2021

Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Výrok
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej vodnej správy ako
príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa §
5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súlade s § 73 vodného zákona, s použitím ustanovení zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, žiadateľovi:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001

povoľuje
podľa ustanovenia § 23 ods. 1 písm. a) zák. 364/2004 Z.z. o vodách výrub pri toku Kysuca a bezmennom prítoku
Kysuce, rkm 13,805 až 13,90 km v počte 158 ks stromov a 44 m² krovín:
LOKALITA 2 (k.ú. Kysucké Nové Mesto):
javor mliečny – 9 ks, topoľ čierny – 6 ks, jaseň štíhly – 22 ks, čremcha obyčajná – 43 ks, dub letný – 1 ks, javor
jaseňolistý – 2 ks, javor mliečny – 5 ks, vŕba biela – 1 ks, javor horský – 19 ks, javor poľný – 8 ks, vŕba rakytová
– 11 ks, jelša lepkavá – 2 ks, vŕba krehká – 1 ks, slivka trnková -20 m²
LOKALITA 3 (k.ú. Kysucké Nové Mesto):
vŕba krehká – 3ks, vŕba biela – 10 ks, javor poľný – 5 ks, javor horský – 5 ks, čremcha obyčajná – 2 ks
LOKALITA 4 (k.ú. Oškerda):
čremcha obyčajná – 1 ks, baza čierna – 34 m²
LOKALITA 5 (k.ú. Oškerda):
javor poľný – 1 ks, slivka trnková – 10 m²
LOKALITA 7 (k.ú. Radoľa):
vŕba krehká – 1 ks

Uvedené stromy je potrebné odstrániť z dôvodu realizácie stavby „Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové
Mesto, Privádzač“ na pozemkoch KN-C 1628/1, 1628/16, 1628/17, 1628/19-22, 1628/24-25, 1630/66-69, 1628/81,
1703/23, 1703/446-452, 1703/466, 4924/11-13, 4971/3, 4988/8-9, 1630/63, 1703/354, 1703/359-360, 4924/15, KNE 6018 v k.ú. Kysucké Nové Mesto, KN-C 458/8-10, 461, KN-E 1092/2, 1151 v k.ú. Oškerda, KN-C 2556/1, 1961/1
v k.ú. Radoľa
Podmienky povolenia:
1. Žiadateľom je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
2. Výrub bude realizovaný na pozemkoch KN-C 1628/1, 1628/16, 1628/17, 1628/19-22, 1628/24-25, 1630/66-69,
1628/81, 1703/23, 1703/446-452, 1703/466, 4924/11-13, 4971/3, 4988/8-9, 1630/63, 1703/354, 1703/359-360,
4924/15, KN-E 6018 v k.ú. Kysucké Nové Mesto, KN-C 458/8-10, 461, KN-E 1092/2, 1151 v k.ú. Oškerda, KNC 2556/1, 1961/1 v k.ú. Radoľa
3. Výrub je možné vykonať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu „Diaľnica D3 Žilina
(Brodno) – Kysucké Nové Mesto, Privádzač“
4. Výrub drevín sa uskutoční v období vegetačného pokoja a mimo hniezdneho obdobia vtákov
5. Dodržať podmienky z vyjadrení:

- SVP š.p., CS SVP OZ PN 7626/2020/2 zo dňa 30.10.2020:
- Počas odstraňovania dodržiavať ustanovenia vodného zákona 364/2004 Z.z. a neuskladňovať odstránené dreviny
a materiál vzniknutý počas ťažby na miestach, odkiaľ môže byť splavené do toku
- Drevnú hmotu z pozemkov vo vlastníctve SVP š.p. uložiť na skládku a odovzdať nášmu zástupcovi s priloženým
úradným odhadom ceny
- Miesto výrubu na brehoch a pobrežných pozemkoch po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu a lokalitu
odovzdať nášmu zástupcovi
- Mesto Kysucké Nové Mesto, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny,
MsÚ-14297/2020/03-Ku zo dňa 18.12.2020:
- Dreviny rastú v zastavanom území obce s I. stupňom ochrany a sú súčasťou brehových porastov. Žiadateľ je povinný
dodržiavať podmienky stanovené v odbornom stanovisku CHKO Kysuce č. 320/2020_002 PD zo dňa 09.11.2020 a
stanovisko správcu vodného toku CS SVP OZ PN 7626/2020/2 zo dňa 30.10.2020
- V riešenom území sa nachádzajú invázne dreviny a rastliny. Pri ich odstraňovaní požadujeme postupovať v zmysle
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2019 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa
ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
- Za dodržanie podmienok v tomto záväznom stanovisku zodpovedá žiadateľ- Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – Karlova Ves
- Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody
a krajiny, OU-KM-OSZP-2020/000953-004 zo dňa 23.11.2020:
1. Výstavba vyššie menovaného privádzača čiastočne zasahuje svojím telesom do vyhradeného migračného priestoru
zveri. Avšak ide o okrajový zásah, ktorý nebude mať limitujúci vplyv na migračnú funkčnosť daného koridoru.
Výstavba diaľnice D3, jej privádzačov, oplotení, sprievodných stavieb a súčasný stúpajúci trend intenzity dopravy,
zvyšuje riziko kumulácie vplyvov na migračnú priechodnosť veľkých cicavcov v údolí rieky Kysuca. Z tohto dôvodu
opätovne upozorňujeme na potrebu výstavby ekoduktov ponad líniové stavby na vhodných lokalitách medzi Čadcou
a Žilinou. (v súčasnosti sa daná problematika rieši na rôznych pracovných stretnutiach).
2. Pri zásahoch do koryta rieky Kysuca a jej sprievodných biotopov odporúčame čo najšetrnejší prístup. Pri násypoch
dočasných i trvalých častí výstavby privádzača i dočasných pracovných komunikácií, odporúčame využiť materiál
bez výskytu inváznych druhov rastlín.
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3. Zásah do drevinového zloženia záberu stavby odporúčame realizovať v mimo hniezdnom období vtáctva a to v
období od 15.augusta do 15.marca nasledujúceho roka.
4. Technika ktorá bude pri výstavbe vstupovať do koryta rieky Kysuca musí byť v dobrom technickom stave a
požívať ekologické oleje a mazivá.
5. Výkopový materiál stavby bude uskladnený na dopredu presne definované parcely, aby nedochádzalo k
ilegálnemu skládkovaniu a tým k poškodzovaniu a likvidácii biotopov v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce.
6. Vegetačné úpravy budú realizované podľa priloženej projektovej dokumentácie, so zastúpením autochtónnych
druhov rastlín.
7. Zabezpečiť dostatočnú po výsadbovú starostlivosť pre náhradnú vegetačnú výsadbu, aby bolo zabezpečené jej
kvalitné a životaschopné zakorenenie (dodatočné zavlažovanie a výmena uhynutých jedincov, ktoré sa náhodou
neuchytia).
Odôvodnenie
Dňa 18.08.2020 bola postúpená z Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie žiadosť
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001 na Okresný úrad
Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie o výrub drevín -158 ks stromov a 44 m² krovín vo
vodnom toku Kysuca, bezmennom prítoku Kysuce, pobrežných pozemkoch na parcelách KN-C 1628/1, 1628/16,
1628/17, 1628/19-22, 1628/24-25, 1630/66-69, 1628/81, 1703/23, 1703/446-452, 1703/466, 4924/11-13, 4971/3,
4988/8-9, 1630/63, 1703/354, 1703/359-360, 4924/15, KN-E 6018 v k.ú. Kysucké Nové Mesto, KN-C 458/8-10,
461, KN-E 1092/2, 1151 v k.ú. Oškerda, KN-C 2556/1, 1961/1 v k.ú. Radoľa k stavbe „Diaľnica D3 Žilina (Brodno)
– Kysucké Nové Mesto, Privádzač“.
Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie. Na základe toho, že k žiadosti neboli doložené všetky
potrebné doklady správny orgán konanie prerušil OU-KM-OSZP-2020/000792-002 dňa 17.09.2020. Vzhľadom
na nepriaznivú epidemiologickú situáciu z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 požiadala 16.11.2020 Národná
diaľničná spoločnosť, a.s. o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov pre výrub. Správny orgán žiadosti vyhovel a
opäť prerušil konanie do 31.12.2020. Po doplnení požadovaných dokladov tunajší úrad pokračoval v konaní.
Orgán štátnej vodnej správy v oznámil začatie vodoprávneho konania OU-KM-OSZP-2021/000076-005 dňa 11.
februára 2021, zvolal ústne konanie na deň 13.01.2021 a upovedomil všetkých známych účastníkov konania
a dotknuté orgány verejnou vyhláškou. Investor ku žiadosti doložil vyjadrenia všetkých účastníkov konania a
dotknutých orgánov. Ich pripomienky boli v plnej miere zohľadnené v podmienkach výrokovej časti tohto povolenia.
V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku, tunajší úrad dal možnosť účastníkom konania oboznámiť sa
s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Orgán štátnej vodnej správy v správnom konaní preskúmal žiadosť a predložené doklady a na základe výsledkov
ústneho konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, Kysucké Nové Mesto, 024 01.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci
správneho konania.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu
Kysucké Nové Mesto a mesta Kysucké Nové Mesto a obce Radoľa spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa: ................................... zvesené dňa:...........................
pečiatka, podpis pečiatka, podpis
3/4

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame mesto Kysucké Nové Mesto a obec Radoľa túto vyhlášku zaslať
späť na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto s vyznačením uvedených údajov.

Rozhodnutie sa doručí:
1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
2. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
3. SVP š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
4. Urbariát, pozem. spol. Kysucké Nové Mesto, Nám. Slobody, 024 01 KNM
5. Poľnohospodárske obchodné družstvo Radoľa, 340, 023 36 Radoľa
6. Obec Radoľa, 023 36 Radoľa
7. Mesto Kysucké Nové Mesto , Námestie slobody 94, 024 01 KNM
8. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou
Mgr. Ivana Čopková
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10115

Doručuje sa
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská
Štiavnica, Slovenská republika
Poľnohospodárske obchodné družstvo Radola, Radoľa 340, 023 36 Radoľa, Slovenská republika
Urbariát, pozem. spol. Kysucké Nové Mesto, Nám. Slobody , 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa, Slovenská republika
Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
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