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A)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

a)

HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA

a) 1.

Všeobecne

Prvý územný plán pre mesto bol "Smerný územný plán Kysucké Nové Mesto", ktorý vypracoval
SuPo - Banská Bystrica v roku 1975. Tento slúžil na usmerňovanie výstavby a rozvoja mesta až do
začiatku 90-tych rokov 20-teho storočia.
Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto vypracoval v roku 1994 Ekopolis I., Bratislava,
(hlavný riešiteľ Ing. arch. Jarmila Húsenicová CSc.) na mapových podkladoch v mierke 1:5000.
V roku 2003 bola spracovaná Aktualizácia územného plánu Kysucké Nové Mesto (Ekopol,
Bratislava, (hlavný riešiteľ Doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová CSc.) Aktualizácia územného plánu
Kysucké Nové Mesto bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Kysuckom Novom Meste
uznesením č. 4/2004 zo dňa 18.5.2004.
V roku 2006 bola spracovaná Aktualizácia ÚPN-M Kysucké Nové Mesto Zmena a doplnok č. 1
(Projekt LV Považská Bystrica v spolupráci so SAŽP CISK Žilina, hlavný riešiteľ Ing. arch. Viliam
Leszay). Aktualizácia ÚPN-M Kysucké Nové Mesto Zmena a doplnok č. 1 bola schválená Mestským
zastupiteľstvom v Kysuckom Novom Meste uznesením č. 7/2007, bod 85 zo dňa 22.5.2007.
Začiatkom roku 2015 bola spracovaná ÚPN-M Kysucké Nové Mesto Zmena a doplnok č. 2
(hlavný riešiteľ Ing. arch. Peter Nezval). Na Zmenu a doplnok č. 2 bol vydaný § 25 a bol predložený na
schválenie v Mestskom zastupiteľstvom v Kysuckom Novom Meste dňa 12.6.2015.
Vzhľadom na veľký časový interval od spracovania územného plánu, nové skutočnosti
vyplývajúce vývoja po roku 1994, zmeny zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (Stavebný zákon), nové požiadavky na ochranu prírody, nové projekty v oblasti dopravy a
technickej infraštruktúry prestáva byť územný plán aktuálny pre riadenie rozvoja mesta. Z tohto dôvodu
Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste rozhodol o spracovaní novej územnoplánovacej
dokumentácie mesta.
Pre výber spracovateľa nového územného plánu mesta bolo vyhlásené výberové konanie ako
výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytovanie služby. Spracovateľom územného plánu mesta
Kysucké Nové Mesto je Ing. arch. Peter Nezval - autorizovaný architekt. Mesto Kysucké Nové Mesto
obstaráva územný plán prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPD a ÚPP,
ktorou je Ing. arch. Ján Burian.
a) 2.

Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi

Práce na územnom pláne sú vypracované v zmysle zmluvy o dielo ÚPN-M Kysucké Nové
Mesto/AAPN č. 01/2014, zo dňa 18.08.2014 medzi:
Obstarávateľom :
Mesto Kysucké Nové Mesto
Mestský úrad Kysucké Nové Mesto
štatutárny zástupca :
Ing. Ján Hartel, primátor mesta
a
zhotoviteľom :
Ing. arch. Peter NEZVAL, autorizovaný architekt
M. Šinského 7, 010 07 Žilina
Riešiteľský kolektív :
Hlavný riešiteľ :
vedúci projektant :
Ing. arch. Peter NEZVAL
Urbanizmus
zodpovedný projektant :
Ing. arch. Peter NEZVAL
spolupráca :
Anna VALACHOVÁ
Doprava
zodpovedný projektant :
Ing. Roman TISO
spolupráca:
Ing. arch. Peter NEZVAL
Vodné hospodárstvo
zodpovedný projektant :
Ing. Alena Kovaľová
Elektrická energia, telekomunikácie:
zodpovedný projektant :
Karol KOLLÁR
Teplo
zodpovedný projektant :
Ing. Ján DANIŠ
spolupráca:
Ing. Roman TISO
Plyn
zodpovedný projektant :
Ing. Veronika PAKOŠOVÁ
Krajinná ekológ. a KEP zodpovedný projektant :
Ing. Peter HÁJNIK
Zástupca obstarávateľa :
Ing. arch. Ján BURIAN
Osoba oprávnená na obstarávanie ÚPP a ÚPD
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a) 3.

Obsah územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto

Spracovanie Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto pozostáva zo štyroch etáp:
I.
II.
III.
IV.

Prieskumy a rozbory ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto (vrátane Krajinno-ekologického plánu)
Koncept ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto
Návrh ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto
Čistopis ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto

Obsah mesta územného plánu Kysucké Nové Mesto:
Textová časť:
A. Základné údaje
B. Riešenie územného plánu
C. Doplňujúce údaje
D. Dokladová časť
Grafická časť :
1. Výkres širších vzťahov
2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS
3. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
4. Výkres riešenia verejného technického vybavenia
5. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF
6. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

1:50 000
1:10 000
1:10 000
1:10 000
1:10 000
1:10 000

Prvou etapou v procese spracovania územného plánu boli prieskumy a rozbory. Ich cieľom
bolo získať prehľad o súčasnom využití územia, o problémoch, ktoré treba riešiť, o rozvojových
zámeroch, možnostiach a limitoch územia. Spôsob spracovania a obsah prieskumov a rozborov je v
súlade s Vyhláškou č. 55 MŽP SR o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii z 25.1.2001. Súčasťou prieskumov a rozborov bolo vypracovanie Krajinno-ekologického
plánu. V rámci prípravných prác boli oslovené dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy (úrady,
ústavy, organizácie, firmy, občianske združenia, školy a iné subjekty), ktoré majú vzťah k riešenému
územiu, aby vyjadrili svoje požiadavky na riešenie územného plánu mesta.
Druhou etapou bolo vypracovanie Konceptu ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto.
a) 4.

Podklady použité pri spracovaní Konceptu územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto

Schválená územnoplánovacia dokumentácia, vzťahujúca sa k riešenému územiu
- Územný plán sídelného útvaru Kysucké Nové Mesto (1994, Ekopolis I., Bratislava, hlavný
riešiteľ Ing. arch. Jarmila Húsenicová CSc.)
- Aktualizácia územného plánu Kysucké Nové Mesto (2003, Ekopol, Bratislava, hlavný riešiteľ
Doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová CSc.) schválená Mestským zastupiteľstvom v Kysuckom
Novom Meste uznesením č. 4/2004 zo dňa 18.5.2004.
- Aktualizácia ÚPN-M Kysucké Nové Mesto Zmena a doplnok č. 1 (2006, Projekt LV Považská
Bystrica v spolupráci so SAŽP CISK Žilina, hlavný riešiteľ Ing. arch. Viliam Leszay) schválená
Mestským zastupiteľstvom v Kysuckom Novom Meste uznesením č. 7/2007, bod 85 zo dňa
22.5.2007.
- Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto zmena a doplnok č. 2 (2015, hlavný riešiteľ Ing.
arch. Peter Nezval) vydaný §25, ÚPD bude predložená na schválenie v Mestskom
zastupiteľstve v Kysuckom Novom Meste dňa 12.06.2015.
- Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja v platnom znení:
Čistopis územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja (ÚPN VÚC ŽK) bol
vypracovaný v roku 1998. Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja bol schválený
uznesením vlády SR č. 359 zo dňa 26.05.1998. Jeho záväzná časť bola vyhlásená Nariadením vlády
SR č. 223/1998 Zb.
V roku 2005 boli vypracované Zmeny a doplnky územného plánu veľkého územného celku
Žilinského kraja. Záväzná časť Zmien a doplnkov bola schválená zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja dňa 27.4.2005 a vyhlásená všeobecne záväzným nariadením (VZN) Žilinského
samosprávneho kraja č. 6/2005 o záväzných častiach Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Žilinského kraja.
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V roku 2006 boli vypracované Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu veľkého územného celku
Žilinského kraja. Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 bola schválená zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja uznesením č. 7 zo dňa 4.9.2006 ako dodatok 1 k VZN č. 6/2005 o záväzných
častiach Zmien a doplnkov ÚPN VÚC ŽK.
V roku 2009 boli vypracované Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu veľkého územného celku
Žilinského kraja, ktoré riešili problematiku rekreácie a turizmu. Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3
bola schválená zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja dňa 17.3.2009 a vyhlásená
všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 17/2009 o záväzných častiach
Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC ŽK.
V roku 2010 boli vypracované Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu veľkého územného celku
Žilinského kraja, ktoré aktualizovali vybrané profesijné okruhy. Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4
bola schválená zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja uznesením č. 26/2011 zo dňa
27.6.2011.
Neschválená územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacie podklady
- IBV Kysucké Nové Mesto - Suľkov - urbanistická štúdia (Ing. arch. Peter Krajč, 05/2007), rieši
pozemky pre 66 rodinných domov - informatívny podklad; následne bol spracovaný
rozdeľovací plán JPÚ KNM, ktorý upravil trasy ciest a členenie plochy na 62 pozemkov záväzný podklad,
- Kysucké Nové Mesto - Vyšné Kamence - bytová výstavba (Ing. arch. Ľubomír Kružel,
04/2009), rieši 724 bytov v bytových domoch pre 2310 obyvateľov, vybavenosť, športové a
rekreačné plochy - informatívny podklad.
Prieskumné práce
- Prieskumné práce v teréne za účelom zistenia skutočného funkčného využitia plôch,
stavebnotechnického stavu objektov, priestorových pomerov, prírodných hodnôt, závad,
inžinierskych sietí atď. 2014, ing. arch. Peter Nezval).
Dopravná a inžinierska dokumentácia
- Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto (Geokonsult, s.r.o. Bratislava) - záväzná
dokumentácia,
- Údaje z celoštátneho sčítania dopravy 2005, 2010,
- Vážska vodná cesta 4. etapa Žilina - št. hranica SR/ČR - záväzná dokumentácia po riečny km
10,00,
- Vážska vodná cesta 4. etapa Žilina - št. hranica SR/ČR (PR), expertízny posudok 08/2013,
prehodnotenie možnosti trasovania prieplavu v úseku Kysucké Nové Mesto, riečny km 10,00 12,00 (Hydroinvest, s.r.o. Bratislava, 2013 - záväzná dokumentácia,
- Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Dolných Kysúc (HYDROCOOP, s r.o. Bratislava).
Ostatné podklady
- Zadanie pre územný plán mesta Kysucké Nové Mesto, ktoré bolo schválené mestským
zastupiteľstvom v Kysuckom Novom Meste uznesením č. 3/2015 zo dňa 8.1.2015,
- Pamiatková zóna v Kysuckom Novom Meste, Zásady ochrany pamiatkového územia (Krajský
pamiatkový úrad Žilina, 2013),
- územné rozhodnutia za roky 2012, 2013, 2014, stavebné povolenia za roky 2012, 2013, 2014,
- stavebné povolenia za roky 2012, 2013, 2014,
- vyjadrenia orgánov štátnej správy, organizácií, podnikateľov a občanov doručených mestu po
oznámení o obstarávání územného plánu,
- Program odpadového hospodárstva do roku 2015
- Analýza územia okresu Kysucké Nové Mesto z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,
- údaje zo Štatistického úradu,
- Atlas krajiny Slovenskej republiky (2002),
- Štandardy minimálnej vybavenosti obcí,
- Inžiniersko-geologická mapa Slovenskej republiky (1989),
- Základná hydrogeologická mapa ČSSR,
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto,
- Rozhodnutia, ktorými sa stanovujú PHO vodárenských zdrojov Severoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Žilina,
- Ortofotomapa,
- Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb
k návrhu ÚPN mesta KNM, 25.01.2016, ing. arch. Burian
- Vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osôb k návrhu ÚPN mesta KNM,
25.01.2016, ing. arch. Burian,
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-

Pokyny na dopracovanie Návrhu ÚPN – M KNM, 25.01.2016, ing. arch. Burian

Údaje o bonite poľnohospodárskej pôdy
- Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (z r. 2014 k.ú KNM, z r. 2015 k.ú Oškerda,
k.ú Budatínska Lehota)
Mapové podklady
- mapy v mierke 1:50 000, 1:10 000,
Konzultácie
- Mestský úrad Kysucké Nové Mesto,
- Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Žilina
- SPP, a.s. Žilina,
- SSE, a.s. Žilina,
Hlavné ciele riešenia

a) 5.
-

-

-

-

b)

Vo všeobecnej rovine sú hlavné ciele rozvoja územia stanovené nasledovne:
riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného
rozvoja a únosnosti územia,
odstrániť funkčné a priestorové disproporcie,
koordinovať záujmy v území,
regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy,
skvalitniť životné prostredie mesta,
zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt,
optimalizovať sociálne zloženie obyvateľstva,
dobudovať verejnú dopravnú, občiansku a technickú vybavenosť mesta,
stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.
Okrem takto všeobecne formulovaných cieľov územný plán mesta Kysucké Nové Mesto sleduje:
vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj občianskeho vybavenia, budovanie verejných
priestranstiev a realizáciu nových plôch verejnej zelene,
vytvoriť predpoklady a podmienky pre pokračujúci rozvoj výroby návrhom nových plôch pre rozvoj
uvedenej funkcie ako aj intenzifikáciou existujúcich areálov,
vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj hromadnej bytovej výstavby návrhom nových plôch pre
rozvoj uvedenej funkcie,
vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby intenzifikáciou
zastavaného územia stanoveného k 1.1.1990, ako aj návrhom nových plôch v extraviláne, vhodných
pre rozvoj uvedenej funkcie, pri zohľadnení záujmov poľnohospodárskej výroby a ochrany
poľnohospodárskej pôdy,
vytvoriť predpoklady a podmienky pre komplexnú obnovu a revitalizáciu pamiatkovo chránených
území - Pamiatkovej zóny Kysucké Nové Mesto,
vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj rekreácie lokálneho významu a vytvoriť predpoklady
pre využitie rekreačného potenciálu vodných tokov a vodných plôch na území mesta, riešiť rozvoj
plôch verejnej mestskej zelene vo väzbe na centrum mesta a jednotlivé obytné súbory,
stanoviť podmienky pre intenzifikáciu existujúcich výrobných areálov a pre rozvoj výroby
a výrobných služieb návrhom nových plôch v extraviláne, vhodných pre rozvoj uvedenej funkcie,
vytvoriť podmienky pre dobudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry v návrhovom období a vo
výhľade,
vytvoriť predpoklady a podmienky pre optimalizáciu automobilovej, cyklistickej a pešej dopravy,
vrátane návrhu smerových a šírkových úprav komunikácií, návrhu peších chodníkov a vyriešenia
parkovísk vo väzbe na jednotlivé funkčné plochy,
stanoviť podmienky pre fungovanie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU

Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto
Dokumentáciu vypracoval v roku 1994 Ekopolis I., Bratislava, (hlavný riešiteľ Ing. arch. Jarmila
Húsenicová CSc.) na mapových podkladoch v mierke 1:5000. Údaje o schválení tejto dokumentácie
Mestským zastupiteľstvom v Kysuckom Novom Meste neboli k dispozícii.
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V textovej časti sú uvedené údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov k 3.3.1991, avšak nie
je uvedený návrhový rok ani údaje o počte navrhovaných obyvateľov a bytov.
Grafická časť je spracovaná v mierke 1:5000. Z grafickej časti sa zachoval iba výkres
"Územný plán sídelného útvaru Kysucké Nové Mesto, Urbanistický výkres a miestny ÚSES" (06 1994).
Výkres nie je spracovaný podľa metodiky pre územný plán obce (zobrazovanie objektov prislúcha
územnému plánu zóny). Zahrňuje aj územie obce Radoľa, ktorá sa odčlenila od Kysuckého Nového
Mesta v roku 1993.
V grafickej časti nie je premietnutá trasa diaľnice D3 a Vážskej vodnej cesty.
Aktualizácia územného plánu Kysucké Nové Mesto
Dokumentácia bola spracovaná v roku 2003 (Ekopol, Bratislava, (hlavný riešiteľ Doc. Ing. arch.
Jarmila Húsenicová CSc.) Aktualizácia územného plánu Kysucké Nové Mesto bola schválená
Mestským zastupiteľstvom v Kysuckom Novom Meste uznesením č. 4/2004 zo dňa 18.5.2004.
Grafická časť je spracovaná v mierke 1:5000, ale nie podľa metodiky pre spracovanie
územného plánu obce (zobrazovanie objektov prislúcha územnému plánu zóny), nie sú použité
štandardné farby používané na zobrazovanie jednotlivých funkcií. Podľa legendy nie je možné
identifikovať niektoré navrhované rozvojové plochy. Spracovateľovi boli poskytnuté výkresy:
- Výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (č.3, podľa textovej časti
má to byť č.2)
- Výkres verejného dopravného vybavenia (č.3)
- Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny - prvky územného systému ekologickej stability (č.7,
podľa textovej časti má to byť č.6)
- Výkres perspektívneho použitia PPFa LPF na nepoľnohospodárske účely (č.7)
Výkres perspektívneho použitia PPFa LPF na nepoľnohospodárske účely nie je spracovaný v
zmysle používanej metodiky pre vyhodnocovanie záberov poľnohospodárskej pôdy.
Doporučujeme prehodnotiť plochy sociálneho bývania pri kotolni Nižné Kamence na inú
vhodnejšiu funkciu.
Aktualizácia ÚPN-M Kysucké Nové Mesto Zmena a doplnok č.1
Dokumentácia bola spracovaná v roku 2006 (Projekt LV Považská Bystrica v spolupráci so
SAŽP CISK Žilina, hlavný riešiteľ Ing. arch. Viliam Leszay). Aktualizácia ÚPN-M Kysucké Nové Mesto
Zmena a doplnok č. 1 bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Kysuckom Novom Meste
uznesením č. 7/2007, bod 85 zo dňa 22.5.2007. Dokumentácia riešila tieto lokality:
A1 - obytná zóna Hôrky 25 pozemkov pre rodinné domy,
A2 - obytná zóna Suľkov 10 pozemkov pre rodinné domy,
A3 - obytná zóna Nad Hájom 8 pozemkov pre rodinné domy,
A4 - obytná zóna 35 radových garáží na Clementisovej ul.,
B1a - občianska vybavenosť,
B1b - občianska vybavenosť,
B2 - rozšírenie parkoviska pri hoteli Kysuca,
B3 - 6 garáží pri predajni Jednota,
C1 - 6 pozemkov pre individuálne rekreačné objekty,
C2 - záhradkárska osada s prímestskou rekreáciou,
C3 - záhradkárska osada s prímestskou rekreáciou,
D1 - zóna výroby - ruší sa obslužná komunikácia - mení sa na plochu výroby.
ÚPN-M Kysucké Nové Mesto Zmena a doplnok č. 2
Dokumentácia bola spracovaná v roku 2015 (hlavný riešiteľ Ing. arch. Peter Nezval).
Na Zmenu a doplnok č.2 bol vydaný súhlas podľa §25 a bol predložený na schválenie
Mestským zastupiteľstvom v Kysuckom Novom Meste dňa 11.06.2015 Dokumentácia riešila tieto
lokality:
Od Kysuce niže mesta - plochy občianskej vybavenosti
Vyšné Kamence východ - plochy hromadnej bytovej výstavby a občianskej vybavenosti
Suľkov, Dubie cintorín - plochy individuálnej bytovej výstavby a cintorína, OP závodu INA
Návrh územného plánu mesta Kysucké Nové mesto akceptuje Zmenu a doplnok č.2
v plnom rozsahu.
Treťou etapou je vypracovanie Návrhu ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto.
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Podklady použité pri spracovaní Návrhu územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto

a) 5.

Návrh ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto bol spracovaný v súlade s týmito dokumentami:
Súborné stanovisko ku Konceptu ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto,
Výsledné vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
právnických osôb ku Konceptu ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto,
Výsledné vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osôb ku Konceptu ÚPN mesta
Kysucké Nové Mesto,
Prílohy stanovísk dotnutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb ku
Konceptu ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto,
Prílohy stanovísk fyzických a právnických osôb ku Konceptu ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto.

-

ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM

c)

Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto je spracovaný v súlade so Zadaním pre Územný
plán mesta Kysucké Nové Mesto, ktoré bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Kysuckom Novom
Meste uznesením č. 3/2015 zo dňa 8.1.2015.
Zadanie spracoval Ing. arch. Ján Burian, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD a
ÚPP (reg. č. 229).

B.

RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

a)

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

a) 1.

Vymedzenie riešeného územia

Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto rieši územie vymedzené katastrálnymi územiami
Kysucké Nové Mesto, Budatínska Lehota a Oškerda. Celková výmera riešeného územia je 2 641 ha.
Riešené územie mesta susedí územiami nasledovných obcí: zo severu Ochodnica, Kysucký
Lieskovec, Povina, z východu Horný Vadičov, z juhu Doný Vadičov, Lopušné Pažite, Radoľa, Snežnica,
Žilina (Brodno), Rudinka a zo západu Rudinská a Nesluša.
Záujmové územie mesta Kysucké Nové Mesto predstavuje celé územie okresu Kysucké Nové
Mesto. Zahrňuje 14 sídiel: Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Kysucké Nové Mesto, Kysucký Lieskovec,
Lodno, Lopušné Pažite, Nesluša, Ochodnica, Povina, Radoľa, Rudina, Rudinka, Rudinská, Snežnica.
V záujmovom území žilo k 31.12.2008 34 010 obyvateľov. Rozloha okresu Kysucké Nové
Mesto je 17 368 ha.
Základné údaje, charakterizujúce riešené územie (k.ú. Kysucké Nové Mesto, k.ú. Budatínska
Lehota a k.ú. Oškerda)

a) 2.

-

rozloha riešeného územia v ha

-

počet obyvateľov SOBD 2001
počet obyvateľov SOBD 2011
počet obyvateľov k 31.12.2013
počet obyvateľov k 31.12.2030 (návrh)

-

počet trvalo obývaných bytov SOBD 2001
počet trvalo obývaných bytov SOBD 2011
počet trvalo obývaných bytov k 31.12.2013 (odhad)
počet trvalo obývaných bytov k 31.12.2030 (návrh)

-

počet chát
počet záhradných chatiek
počet chát k 31.12.2030 (návrh )
počet záhradných chatiek (návrh)

2 641
16 558
15 699
15 551
17 000
4 847
5 160
5 200
6 070
20
211
30
240

Prírodné podmienky

a) 2.1. Geologická stavba
Územie je z geologického hľadiska súčasťou Vonkajších Západných Karpát. Podľa
regionálneho geologického členenia Západných Karpát sa prevažná časť riešeného územia nachádza
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v oblasti flyšové pásmo, podoblasti magurský flyš a jednotke západobystrický flyš. Menšia časť
územia v oblasti Oškerdy a východná časť k.ú. Budatínska Lehota patrí do bradlového pásma
a pribradlovej oblasti, varínskeho úseku.
Flyšové pásmo predstavuje najviac plošne zastúpenú geologickú jednotku. Široký pás
tiahnúci sa východozápadným smerom zaberá takmer celé riešené územie.
Bystrická tektonicko-litofaciálna jednotka - predstavuje skupiny:
- bystrické vrstvy: bystrické ílovce, glaukonitové pieskovce (flyš) (stredný až vrchný eocén) zaberajú územie západne a východne od rieky Kysuca,
- belovežské súvrstvie bystrickej proveniencie: tenko vrstvený flyš (bez červených ílovcov)
(spodný eocén) - nachádzajú sa v Budatínskej Lehote,
- magurská skupina príkrovov - presne nešpecifikované flyšové súvrstvia (malcovské,
raciborské, vychylovské, zábavské a belovežské súvrstvie): ílovce, vápnité ílovce, jemnozrnné
pieskovce a drobové pieskovce (eocén) - tiahnu sa v úzkom páse severne od bradiel
Ľadonhory.
Bradlové pásmo na juhovýchode územia vzniklo vyvrásnením čiastkovej penidnej
geosynklinály a reprezentujú ho najmä bradlá Kysuckej vrchoviny (napr. Malé Vreteno, Steny)
budované odolnými vápencami, v ich okolí sa nachádzajú menej odolné sliene, vápnité pieskovce
i ílovce. Bradlové pásmo tvoria skupiny.
- Bradlá kysuckej sekvencie a sekvencie Fodorky - tvoria posidóniové a nadposidóniové vrstvy
(álen - bat), allgäuské súvrstvie: škvrnité slienité a kremité vápence (lotaring - toark),
grestenské vrstvy (hetanž - lotaring),
- rádiolarity a čorštynské súvrstvie: rádioláriové a hľuznaté vápence (kelovej - kimeridž).
Geologickú jednotku sedimenty neogénu a kvartéru tvoria najmä fluviálne nivné humózne
hliny, hlinito-piesčité až štrkovito-piesčité hliny dolinných nív a nivných kužeľov. Kvartérne sedimenty
sú najviac rozšírené v pomerne širokej aluviálnej nive rieky Kysuca. Mocnosť náplavov je od 3 do 10
m. Najväčšia je pri Kysuckom Novom Meste. Náplavy tvoria štrkové a piesčité akumulácie s
variabilným obsahom ílovitej prímesi. V území sa sporadicky nachádzajú aj antropogénne sedimenty recentné navážky, reprezentované hlinou, piesčitou hlinou, štrkom, škvárou a stavebným odpadom.
-

Z hľadiska inžinierkogeologickej rajonizácie sa v území nachádzajú rajóny:
Dt - rajón deluviálnych sedimentov a rajón náplavov terasových stupňov - menšia časť
na severnom okraji k.ú.Kysucké Nové Město,
Sf - rajón flyšoidných hornín - prevažná časť záujmového území,
Sv - rajón vápencovo-dolomitických hornín - oblasť Oškerdy a južný okraj k.ú. Budatínska
Lehota,
F - rajón údolných riečnych náplavov - centrálna niva rieky Kysuce.

Charakteristickým javom v riešenom okrese je vznik zosuvov. S výnimkou najjužnejšej časti
(bradlá) sa územie radí medzi oblasti prvého rádu, kde potenciálne nestabilné tvary zaberajú veľké,
často súvislé plochy (potenciálne oblasti mezo až makrozosuvov). Zosuvy sa uplatňujú na celom
území, prevažujú v bystrickej jednotke flyšového pásma. Zosuvy zaraďujeme do kategórií aktívne,
potenciálne aj stabilizované.
a) 2.2. Reliéf
Podľa geomorfologického členenia Slovenska, územie mesta Kysucké Nové Mesto zasahuje
do dvoch geomorfologických celkov, Slovensko-moravské Karpaty a Stredné Beskydy. Hranica medzi
oblasťami prechádza východne od rieky Kysuca.
Geomorfologické jednotky v riešenom území
Sústava

Podsústava

Provincia

Subprovincia

Oblasť

Celok

Podcelok

časť

Alpskohimalájska

Karpaty

Západné
Karpaty

Vonkajšie
Západné
Karpaty

Slovenskomoravské
Karpaty

Javorníky

Nízke
Javorníky

Ochodnická
vrchovina
Javornícka
brázda
Rovnianska
vrchovina
Kysucká
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kotlina
Stredné
Beskydy

Kysucká
vrchovina

Vojenné
Kysucké
bradlá

Vadičovská
brázda

Zdroj : Mazúr, Lukniš 1986, Atlas krajiny SR 2002

Z morfologicko-morfometrických typov reliéfu sa v oblasti nivy Kysuce nachádza rovina
nerozčlenená. Východne od Kysuce prechádza do stredne členitej pahorkatiny a ďalej do veľmi silne
členitej vrchoviny. Veľmi silne členitá vrchovina sa nachádza v oblasti Skorče a Tábora. Západne od
toku Kysuca sa nachádza stredne členitá vrchovina, oblasť bradiel na juhovýchodnom okraji riešeného
územia je zaradená do silne členitej nižšej hornatiny.
Morfologické pomery územia sú výsledkom jeho geologickej a tektonickej stavby a pôsobenia
erózne-denudačných procesov. Územie budované flyšovými horninami je charakteristické hladko
modelovanými tvarmi, mohutnými horskými chrbtami miestami rozčlenenými riečnymi dolinami.
Odlišné morfologické pomery sa viažu na bradlové pásmo v južnej časti. Typickými tvarmi
reliéfu sú tu bradlá a bradlové tvrdoše, ktoré výrazne vyčnievajú v krajine ako výsledok eróznodenudačných procesov a odolnejšieho horninového prostredia.
a) 2.3. Hydrogeologické pomery
Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenskej republiky sa riešené územie nachádza
v hydrogeologickom rajóne PQ 028 Paleogén povodia Kysuce.
Územie je bez významnejších súvislých hydrogeologických kolektorov vrstevného typu,
s plytkým podpovrchovým obehom podzemných vôd.
Podľa štátnej vodohospodáreskej bilancie SR sú využiteľné množstvá podzemných vôd
v tomto hydrogeologickom rajóne nasledovné:
- v čiastkovom rajóne VH - 10 v množstve 158,0 l/s a prognózne 215,0 l/s
- v čiastkovom rajóne VH - 20 v množstve 44,0 l/s a prognózne 110,87 l/s.
Z údolných náplavov Kysuce sú odoberané podzemné vody v sumárnom množstve cca 148,27
l/s. Odbery sú realizované z hydrogeologických vrtov uskutočnených v rámci hydrogeologického
prieskumu a z kopaných studní. Vodohospodársky najvýznemnejšiu oblasť výskytu podzemných vôd
predstavujú doposiaľ nevyužívané zdroje, ktoré sa viažu predovšetkým na fluviálne sedimenty
v údoliach tokov. Reálne možnosti využitia sú však obmedzené z hľadiska ich kvality.
Minerálne vody
Sú to prírodné vody, ktoré sa líšia od obyčajných vôd teplotou, chemickým zložením, obsahom
voľných plynov, rádioaktivitou a najčastejšie biochemickým pôsobením na ľudský organizmus.
Osobitnú skupinu medzi prírodnými minerálnymi zdrojmi predstavujú prírodné liečivé zdroje a prírodné
zdroje minerálnych stolových vôd.
V riešenom území sa prírodné minerálne a liečivé zdroje nenachádzajú.
Geotermálne vody
Sú to prírodné vody, ohriate zemským teplom tak, že ich teplota po výstupe na zemský povrch
je vyššia ako priemerná ročná teplota vzduchu v danej lokalite, (v našich podmienkach 20C).
V riešenom území sa geotermálne vody nenachádzajú.
a) 2.4. Hydrologické pomery
Z hľadiska odtokových pomerov patrí územie Kysúc do povodia rieky Váh, do ktorej ústi tok
Kysuca. Popri Kysuci možno v území považovať za významnejšie toky Bystricu a Čierňanku.
Rieka Kysuca - ID toku: 4-21-06-4596, ústi do Váhu v Žiline - medzi Považským Chlmcom
2
a Budatínom. Celková plocha povodia je 1037,67 km , dĺžka hlavného toku je 66,3 km, špecifický
2
3
odtok z povodia je priemerne 16,7 l/s/km a priemerný prietok 17,3 m /s.
Z vodohospodárskeho hľadiska je región Kysúc dlhodobo pozitívna oblasť - suma zrážok
v priebehu roka i počas vegetačného obdobia je vyššia ako potenciálny výpar z územia. Centrálna
kotlinová oblasť je však už na rozhraní vyrovnanej bilancie a počas vegetačného obdobia má i zápornú
bilanciu. Väčšina územia má počas vegetačného obdobia prebytok vlahy 50 - 150 mm, najvyššie
horské územia až do 440 mm. Z dlhodobých trendov vývoja odtokových koeficientov možno pozorovať
percentuálny nárast odtoku v porovnaní s množstvom zrážok. Odtokové koeficienty sa pohybujú
v súčasnosti okolo 4,4 - 0,6. Potenciálny výpar v území sa pohybuje ročne v rozmedzí 450 - 600 mm.
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Typickou vlastnosťou riek na Kysuciach je ich rozkolísanosť, čo je dané flyšovým podložím a
v posledných rokoch zmenou kultúr v neprospech lesa.
Režim väčšiny tokov v širšom území je typický stredohorský snehovo - dažďový,
s akumuláciou vody a nízkymi stavmi v decembri až februári, vysokou vodnosťou v marci až máji
(maximálnymi stavmi prevažne v apríli) a nízkymi stavmi v septembri až októbri. V horských častiach
tokov sa maximálne stavy posúvajú na koniec apríla až začiatok mája, v kotlinových tokoch na koniec
marca až začiatok apríla.
a) 2.5. Klimatické pomery
Údolie rieky Kysuce sa zaraďuje do mierne teplej klimatickej oblasti, okrsok mierne vlhký,
pahorkatinový až vrchovinový .Ostatné vyššie položené časti patria do chladnej klimatickej oblasti,
okrsok studený, horský, veľmi vlhký
Maximálne ročné úhrny zrážok dosahujú 1170-1220 mm a minimálne úhrny sú 460-480 mm.
Pri trvaní sucha dosahujú mesačné úhrny zrážok prevažne 0-10 mm, v januári a v letnom období 10-1
-1
20 mm. Výdatnejšie dažde sprevádzané lejakom s intenzitou 15 minútového dažďa 131-140 l.s .ha
sa vyskytujú s pravdepodobnosťou raz za rok, s intenzitou 195-230 l.s-1.ha-1 raz za desať rokov a s
-1
-1
intenzitou 320-350 l.s .ha raz za sto rokov. Maximálne denné úhrny zrážok pri takýchto výdatných
dažďoch sa zväčša pohybujú v rozsahu 85-110 mm.
V predmetnom území sa za rok vyskytne v priemere 120-140 zrážkových dní s úhrnom vlahy
1 mm a viac. V hodnotenom území sa udržuje snehová pokrývka v priemere od polovice novembra a
trvá v priemere do konca marca. Priemerné výšky snehovej pokrývky pri februárovom vrcholení zimy
dosahujú 20-35 cm a maximálne výšky snehovej pokrývky od 80 až do 120 cm. Posledné dni so
snežením sa vyskytujú koncom apríla.
Priemerné ročné teploty sa v hodnotenej oblasti pohybujú v rozsahu od 5,7 - 7,1 °C. Trend
rastu priemerných ročných teplôt sa prejavil najmä v posledných desiatich rokoch. Najmarkantnejší
rast teploty bol v januári až v marci, v máji, v júni a v auguste. V letnom období sa v doline Kysuce
vyskytuje v priemere 35-43 letných dní, v ktorých maximálna teplota vzduchu vystupuje na 25 °C a
viac. V zimnom polroku sa v tejto oblasti vyskytuje v priemere 35-40 ľadových dní, v ktorých
maximálna teplota vzduchu klesá pod 0°C a 125-138 mrazových dní, v ktorých minimálna teplota
vzduchu klesá pod 0°C. Počas tuhých zím sa zaznamenáva až 67-72 ľadových a 155-170 mrazových
dní, kedy absolútne minimálne teploty vzduchu klesajú v predmetnom území na -29,5 až -34,0 °C.
Rozptyl emisií zo zdrojov znečistenia ovzdušia je negatívne ovplyvňovaný najmä prízemnou inverznou
vrstvou o vertikálnej hrúbke v priemere 50-100 m. V tejto stabilnej a chladnej vzduchovej hmote sú
eliminované pohyby vzduchu i jeho prirodzené premiešavanie a výmena. Prízemné inverzie o
vertikálnych výškach do 100 m sa v uzavretejších údolných polohách vyskytujú v priemere v 175-200
dňoch, v otvorenejších údoliach v priemere v 150-175 dňoch a v svahových podhorských polohách v
priemere v 150-175 dňoch. Prízemné inverzie sa najčastejšie vytvárajú vo večerných hodinách a
zanikajú v lete skoro ráno a v zime v priebehu dopoludnia. Najviac inverzná je údolná oblasť rieky
Kysuca, v ktorej sa prízemné inverzie vyskytujú v priemere za rok v 30 % početnosti.
V posudzovanom území prevládajú S vetry, vysoké je zastúpenie SV, Z a JZ smerov vetra. Dolinné
oblasti usmerňujú prúdenie vzduchu v smere ich orientácie. Veternosť je v údolných polohách
pomerne malá. Za rok sa v predmetnom území vyskytuje v priemere 32-45 % situácií s bezvetrím až
-1
veľmi slabým prúdením vzduchu s priemernými rýchlosťami do 1 m.s , čo vytvára predpoklady na
zvýšený výskyt inverzií. Táto veľmi slabá veternosť sa najviac podieľa na zhoršenom rozptyle
ovzdušných prímesí.
a) 2.6. Pôdne pomery
Pôdy, ich vznik, vývoj a vlastnosti závisia od pôsobenia pôdotvorných činiteľov a podmienok
prostredia. Patria medzi ne všetky zložky prírodného prostredia, činnosť človeka a čas. Najdôležitejším
faktorom pre vývoj pôd je geologický substrát a pôsobenie podzemných a zrážkových vôd.
Pôdne typy
Kambizeme
Kambizeme sú najrozšírenejším pôdnym typom v riešenom území, ktoré sú tu aj
najrozšírenejšími lesnými pôdami. Produkčne a ekologicky sa uplatňujú v stredných a vyšších
nadmorských výškach. Z ekologického hľadiska sú to pôdy cenné pre svoju nezastupiteľnú schopnosť
zadržiavať a akumulovať zrážkové vody a tiež pre svoje filtračné vlastnosti. Kambizeme sú stredne
úrodné pôdy, vhodné len pre užší sortiment poľnohospodárskych plodín Vyskytujú sa najmä na
svahoch, často strmých, preto sú prevažne zalesnené. Na miernejších svahoch najmä na ílovcových
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flyšových substrátoch sú tieto pôdy hlbšie a menej kamenité, často reprezentované pseudoglejovým
subtypom. Luvizemné a pseudoglejové kambizeme s hlbším profilom sú využívané aj ako orné pôdy,
väčšina kambizemí je však z dôvodu ich kamenitosti, plytkého pôdneho profilu a svahovitosti
zatrávnená. Z hľadiska ekologickej stability ich radíme k pôdam málo stabilným, s nízkou odolnosťou
voči degradácii. Dôvodom je ich nízka pufračná schopnosť (sú to spravidla kyslé minerálne chudobné
pôdy s nízkym obsahom surového humusu) a silná až extrémna erózna ohrozenosť (prevažne ide o
plytké pôdy s nestabilnou pôdnou štruktúrou, na strmých svahoch). Vzhľadom na ich výskyt
v svahovitých polohách sú často erodované a tým aj ohrozujúce povrchové vodné zdroje. Aktuálnou
eróziou však býva postihnutá len malá časť ich výmery, pretože strmé svahy na ktorých sa vyskytujú
sú dnes väčšinou zatrávnené a z dôvodu nevyužívania postupne zarastajú samonáletom.
Fluvizeme
Fluvizeme sú azonálne pôdy, t.j. sú vyvinuté z recentných fluviálnych náplavov v rôznych
nadmorských výškach a klimatických oblastiach Slovenska. V horských oblastiach sú prevažne
textúrne ľahké a niekedy až extrémne štrkovité a kamenité. Zrnitostné zloženie sa však mení často aj
na tom istom alúviu podľa toho, aký materiál prinášajú prítoky potokov a riek. Pôdotvorným substrátom
sú riečne naplaveniny, vyskytujú sa výlučne v nive rieky Kysuca.
Gleje
Glejové pôdy sa vyskytujú lokálne na nivách a v zamokrených dnách terénnych depresií v miestach
blízko ležiacej podzemnej vody, vrchná časť je mokrá alebo vlhká, poľnohospodársky ich možno využiť
len po odvodnení. Hladina spodnej vody sa pohybuje v hĺbkach 50-100 cm a spôsobuje glejový proces.
Sú to málo úrodné pôdy a majú nepriaznivý hydrotermický režim.
Z antropických pôd sa vyskytuje kultizem a antrozem.
Pôdne typy
Kód HPJ

Pôdny typ (subtyp)

06

FMm

14

FM

63

KMm

65

KMm, KMl

69

KMg

Kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké

70

KMg

Kambizeme pseudoglejové na flyši, ťažké až veľmi ťažké

71

KMg

Kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké
až ťažké (až veľmi ťažké)

72

KMg

Kambizeme pseudoglejové s výskytom podz. vody v hĺbke 0,6 - 0,8 m na
rôznych substrátoch, stredne ťažké až ťažké (až veľmi ťažké)

78

KM

Kambizeme (typ) plytké na flyši, stredne ťažké až ťažké (až veľmi ťažké)

82

KM

Kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch: 12-25 , stredne ťažké
až ťažké

94

GL

Gleje, stredne ťažké, ťažké až veľmi ťažké

97

LI, RN

Charakteristika HPJ
Fluvizeme typické, stredne ťažké
Fluvizeme (typ), stredne ťažké až ľahké, plytké
Kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne
ťažké
Kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svahových hlinách,
stredne ťažké až ťažké

o

Litozeme a rankre (extrémne skeletovité pôdy), obsah skeletu
v celom profile nad 80%, alebo s výskytom materskej horniny
do 0,1 m

Podľa zrnitosti pôd rozlišujeme pôdne druhy. Súbor zŕn rôznej veľkosti možno označiť ako
určitú zrnitostnú skupinu - frakciu. V riešenom území sa vyskytujú nasledovné druhy pôd:
1 - ľahké pôdy (piesočnaté a hlinitopiesočnaté)
2 - stredne ťažké pôdy (hlinité),
3 - ťažké pôdy (ílovitohlinité),
5 - stredne ťažké pôdy - ľahšie (piesočnatohlinité).
Najviac sú zastúpené najmä piesočnato-hlinité až ílovitohlinité pôdy. Obsah humusu kolíše od
1 do 5 %, hrúbka humusového horizontu je zväčša 20 - 35 cm.
Podľa bonity je pôda okrem fluvizemí na nive Kysuce vcelku málo produkčná.
a) 2.7. Rastlinstvo
Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia (Plesník P., 2002 in Atlas krajiny SR) je územie
východne od rieky Kysuca začlenené do bukovej zóny, flyšovej oblasti a okresu Javorníky, územie
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západne od rieky Kysuca do okresu Kysucká a Oravská vrchovina. Pomerne monotónny geologický
substrát riešeného územia je tvorený horninami flyšového pásma.
Pôvodné druhové zloženie bolo tvorené na väčšine plochy druhmi karpatskej lesnej flóry.
Jednalo sa najmä o porasty dubovo-hrabových lesov karpatských a bukových kvetnatých lesov
podhorských porasty lužných lesov nížinných na nive Kysuce, lužných lesov podhorských a horských
v blízkosti potokov. bukové lesy vápnomilné rástli na bradlách Kysuckej vrchoviny, Lipovo-javorové
lesy sa nachádzali na vápencových sutinách.

-

Potenciálna prirodzená vegetácia predstavuje jednotky:
jelšové lesy na nivách podhorských a horských vodných tokov boli zaznačené v nive Kysuce
severne od mesta a v údoliach prítokov,
jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy) sa nachádzajú v
nive Kysuce južne od mesta Kysucké Nové Město,
Karpatské dubovo-hrabové lesy sa nachádzajú v nižších polohách v návaznosti na lužné lesy
na nivách,
bukové a bukovo jedľové lesy nachádzajú sa vo vyšších polohách území,
podhorské bukové lesy sú ostrovčekovito mapované v oblasti Tábora a v južnej časti
riešeného územia v Oškerde a Budatínskej Lehote,
bukové lesy na vápencových a dolomitových podložiach - ostrovčekovito na vápencoch bradiel
v časti Budatínska Lehota.

Väčšie zmeny na lesnej vegetácií sa začali prejavovať v období valašskej kolonizácie (16.-18.
stor.) prerastajúcej do kopaničiarskeho osídlenia, keď sa poľnohospodárska pôda získavala klčovaním
lesov. V 19. stor. už mali na lesnej pôde prevahu smrekové monokultúry (oblasť Tábora). Tieto
stanovištne nevhodné kultúry spôsobili floristické ochudobnenie porastov a okyslenie pôd.
V súčasnosti sa fragmenty prirodzených listnatých lesov nachádzajú najmä na bradlách Kysuckej
vrchoviny a v okolí vodných tokov, kultúry smrekov, smrekovcov a borovíc na ostatnom lesnom
pôdnom fonde.
Lesné porasty tvoria prevažne ihličnaté a zmiešané lesy s dominantným výskytom smreka.
Z doplnkových drevín v stromovom poschodí sa vyskytuje buk lesný (Fagus sylvatica), dub zimný
(Quercus petraea), hrab obyčajný (Carpinus betulus), javor horský (Acer pseudoplatanus), lipa
malolistá (Tilia cordata) a čerešňa vtáčia (Cerasus avium). V krovinnej etáži prevládajú lieska obyčajná
(Corylus avellana) a svíb krvavý (Swida sanguinea), ďalej hloh jednosemenný (Crataegus monogyna),
hloh obyčajný (Crataegus laevigata), zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), baza čierna (Sambucus
nigra), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), v bylinnom poschodí sú významné Carex pilosa, Stellaria
holostea. V drevinných porastoch pri tokoch podmáčané prúdiacou podzemnou vodou v stromovom
poschodí prevláda vŕba biela (Salix alba) a vŕba krehká (Salix fragilis), jelša lepkavá (Alnus glutinosa).
Prímesou bývajú javor horský (Acer pseudoplatanus), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). V krovinnom
poschodí sa okrem týchto druhov vyskytujú najmä vŕba purpurová (Salix purpurea) a niektoré ďalšie
druhy vŕb (Salix caprea, Salix aurita), menej bývajú zastúpené ostružina malinová (Rubus ideaus agg.),
kalina obyčajná (Viburnum opulus) a baza čierna (Sambucus nigra). V bylinnom poschodí prevládajú
hygrofilné a nitrofilné druhy.
Lúky a pasienky majú v riešenom k.ú. plošne významné zastúpenie. Ich druhové zloženie sa
mení v závislosti od mikrostanovištných podmienok (najmä expozícia a hydrický režim) a spôsobu
využívania. Sú to trávinno-bylinné druhovo bohaté porasty s prevahou vysokosteblových, krmovinársky
hodnotných tráv (ovsík obyčajný, psiarka lúčna, trojštet žltkastý) a bylín. Z ostatných druhov sa
vyskytujú Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Festuca
rubra, Phleum pratense, Poa pratensis a Trisetum flavescens, Aegopodium podagraria, Achillea
millefolium, Ajuga repens, Alechemilla sp., Anthriscus sylvatica, Asarum europaea, Bellis perennis,
Campanula patula, Cardamine pratensis, Carum carvi, Cirsium arvense, Crepis biennis, Daucus
carota, Dentaria eneaphyllos, Dentaria bulbifera, Galium mollugo, Galium vernum, Geranium pratense,
Heracleum sphondylium, Hypericum perforatum, Jacea pseudophrygia, Knautia arvensis,
Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Lychnis floscuculi, Medicago lupulina, Oxalis acetosella, Pimpinella major, Plantago lanceolata, Plantago media,
Polygala vulgaris, Potentilla repens, Potentilla anserina, Primula veris, Primila elatior, Ranunculus
acris, Ranunculus bulbosus, Ranunculus repens, Rhinanthus minor, Rumex acetosella, Salvia
pratensis, Scabiosa ochroleuca, Taraxacum officinale, Tragopogon orientalis, Thymus pulegioides,
Trifolium pratense, Trifolium repens, Tithymalus amygdaloides, Tussilago farfara, Veronica
chamaedrys. Na vlhších miestach lokálne prevládajú hygrofilné druhy: Juncus sp., Cirsium palustre,
Mentha longifolia, Caltha palustris a pod.
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Kriačiny a spoločenstvá medzí a krovinných zárastov majú významné plošné rozšírenie,
Dominantnými krovinami sú: hloh obyčajný (Crataegus laevigata), slivka trnková (Prunus spinosa), zob
vtáčí (Ligustrum vulgare), svíb krvavý (Swida sanguinea), malina ožinová (Rubus caesius), jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior), vŕba rakyta (Salix caprea), javor horský (Acer pseudplatanus) a na presvetlených
miestach ruža (Rosa sp.).
Brehové porasty Tvoria ich fragmenty prirodzených porastoch podhorských jelšových lužných
lesov, vyvinuté len miestami ako typické brehové porasty tvorené jelšou lepkavou (Alnus glutinosa)
a vŕbou krehkou (Salix fragilis), V týchto biotopoch sa šíria invázne druhy rastlín, napr. netýkavka
žliazkatá, netýkavka malokvetá, krídlatka japonská.
Mokrade boli v minulosti pravidelne kosené, v súčasnosti sú málo využívané jedno až
dvojkosné vlhké lúky, porasty sú väčšinou vysoké až stredne vysoké. Pre ich stanovištia je typická
trvalo zvýšená hladina podzemnej vody, často tvoria plôšky v mozaike s inými typmi biotopov, (z
druhov Caltha palustris, Carex cespitosa, Cirsium palustre, Cirsium rivulare, Crepis paludosa,
deschampsia caespitosa, Festuca rubra). Vyskytujú sa v nive Súľkovského potoka a Pod Škorčou,
menšie plochy roztrúsene na miestach s vysokou hladinou podzemnej vody a v terénnych depresiách.
Tvoria ich vysokobylinné vlhké až mokré lúky s prevahou širokolistých bylín v nivách, na podhorských
prameniskách, často plôškovité s druhmi Filipendula ulmaria, Geranium palustre, Lysimachia vulgaris,
Caltha palustris, Angelica sylvestris, Carduus personata, Crepis paludosa, Lythrum salicaria, Mentha
longifolia. Vyskytujú sa tiež slatiniská s vysokým obsahom báz, plôškovité nízke až stredne vysoké
svetlomilné spoločenstvá kalcitrofných rašelinísk (slatinísk) s veľkou fyziognomickou i druhovou
rozmanitosťou na svahových i podsvahových prameniskách na organogénnych aj minerálnych pôdach
so slabo zásaditou až neutrálnou reakciou a účasťou, C. lepidocarpa, Dactylorhiza incarnata,
Eleocharis quinqueflora, Eriophorum latifolium, Gymnadenia densiflora, Pinguicula vulgaris, Triglochin
palustre, Valeriana dioica, Sú významé z hľadiska ochrany prírody, nachádzajú sa na lokalitách,
vyhlásených za genofondové lokality.
a) 2.8. Živočíšstvo
Na základe širšieho zoogeografického členenia paleoarktu pre terestrický biocyklus fauna
riešeného územia prináleží do podkarpatského úseku provincie listnatých lesov eurosibírskej
podoblasti paleoarktickej oblasti. Z hľadiska členenia pre limnický biocyklus patrí územie
do stredoslovenskej časti podunajského okresu severopontického úseku pontokaspickej provincie
euromediteránnej podoblasti paleoarktickej oblasti, hydrický biocyklus je v území reprezentovaný
recipientom Kysuca a jej prítokmi.
Fauna záujmového územia patrí do eurosibírskej podoblasti palearktickej oblasti. Živočíšne
spoločenstvá majú charakter západokarpatskej podhorskej a horskej fauny. Podľa zoogeografického
členenia patria do vonkajšieho obvodu Západných Karpát.
V biotopoch lužných lesov sa vyskytujú bystruška kožovitá Carabus coriaceus, jašterica
živorodá Zootoca vivipara (synonymum Lacerta vivipara), fúzač pestrý Xylotrechus rusticus, vodnár
potočný Cinclus cinclus. Pre ostatné lesy je pozoruhodný výskyt druhov montánneho charakteru,
napríklad mlok horský Mesotriton alpestris (starší názov Triturus alpestris), drozd kolohrivý Turdus
torquatus, ďubník trojprstý Picoides tridactylus, pôtik kabcavý Aegolius funereus, myšovka horská
Sicista betulina, piskor vrchovský Sorex aplinus. Na území nájdeme mloka bodkovaného Lissotriton
vulgaris , cez územie prelietava bocian čierny Ciconia nigra. Tiež sa vyskytujú ďateľ veľký (syn. ďateľ
strakatý) Dendrocopos major, sýkorka veľká (syn. s. bielolíca) Parus major, sýkorka uhliarka Parus
ater, brhlík obyčajný (syn. brhlík lesný alebo brhlík európsky) Sitta europaea, kukučka obyčajná (syn.
kukučka jarabá alebo kukučka sťahovavá) Cuculus canorus. Fauna cicavcov je v lesoch tvorená
druhmi ako veverica stromová Sciurus vulgaris, ryšavka žltohrdlá Apodemus flavicollis, hrdziak lesný
Clethrionomys glareolus, plšík lieskový Muscardinus avellanarius, plch lesný Dryomys nitedula, plch
sivý Glis glis, jeleň lesný Cervus elaphus, srnec lesný Capreolus capreolus a diviak lesný Sus scrofa.
Lesné okraje obývajú sokol lastovičiar Falco subbuteo a sokol myšiar Falco tinnunculus.
V lesných biocenózach sa vyskytuje väčšie množstvo mravenísk rodu Formica.
Biotopy krovín osídľujú rôzne druhy bzdôch, straka čiernozobá (syn. straka obyčajná) Pica
pica, strnádka obyčajná Emberiza citrinella, penica čiernohlavá Sylvia atricapilla, jež bledý Erinaceus
roumanicus, pĺšik lieskový Muscardinus avellanarius.
Na biotopy lúk a pasienkov sú viazané kosec rožkatý Phalangium opilio, kobylka zelená
Tettigonia viridissima, koník červenokrídly Psophus stridulus, modráčik obyčajný Polyommatus icarus,
rôzne druhy bystrušiek, čmele, slepúch lámavý Anguis fragilis, jašterica zelená Lacerta viridis a tiež krt
podzemný (syn. krt obyčajný) Talpa europaea. Sutinové biotopy obľubuje vretenica obyčajná (syn.
vretenica severná) Vipera berus.
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Biotopy vôd a ich brehov obývajú viaceré druhy podeniek, komárov, skokan hnedý Rana
temporaria, trasochvost horský Motacilla cinerea, vyskytujú sa kačica divá Anas platyrhynchos, vydra
riečna Lutra lutra, pri prameniskách nájdeme salamandru škvrnitú Salamandra salamandra. V nádrži
na Neslušanke sa chovajú kapre Cyprinus carpio, lieň obyčajný Tinca tinca, Zubáč veľkoústy (syn.
zubáč obyčajný) Sander lucioperca, pstruh potočný Salmo trutta morfa fario. V zime sa tu tiež vyskytuje
labuť hrbozobá (syn. labuť veľká) Cygnus olor. Pre biotopy močiarov sú charakteristické pijavica
lekárska Hirudo medicinalis, kotúľka obrúbená Planorbis planorbis, viaceré druhy vážok a bzdôch,
komár piskľavý Culex pipiens, tiež kunka žltobruchá Bombina variegata.
V antropogénnych biotopoch v intraviláne sídel sa vyskytujú včela medonosná Apis mellifera,
bocian biely Ciconia ciconia, žltochvost domový Phoenicurus ochruros, hrdlička záhradná Streptopelia
decaocto, belorítka obyčajná Delichon urbica, drozd čierny Turdus merula, vrabec domový Passer
domesticus, myš domová Mus musculus, potkan obyčajný Rattus norvegicus, Lasica myšožravá (syn.
lasica obyčajná) Mustela nivalis a tchor tmavý (syn. tchor obyčajný) Mustela putorius.
Na poliach nájdeme bažanta obyčajného (syn. bažant poľovný) Phasianus colchicus, jarabicu
poľnú Perdix perdix, prepelicu poľnú Coturnix coturnix a zajaca poľného Lepus europaeus.
a) 2.9. Vodná erózia pôdy
Pod vodnou eróziou pôdy rozumieme proces odstraňovania pôdy a najvrchnejších vrstiev
materskej horniny vodou v kvapalnom skupenstve. Vo všeobecnosti rozlišujeme vodnú eróziou plošnú
a líniovú. Ľudské zásahy do prírodného prostredia ovplyvňujú prirodzené erózne procesy. V niektorých
prípadoch môžu jej intenzitu znižovať, ale väčšinou ľudská činnosť spôsobuje jej urýchlenie.
Najväčšiu intenzitu vodnej erózie môžeme pozorovať práve na miestach, ktoré sú odlesnené,
aj napriek tomu, že sú to prevažne nižšie položené územia s menším sklonom reliéfu. Na územiach,
ktoré sú pokryté lesmi alebo trvale trávnatými porastmi sú prejavy vodnej erózie slabé až žiadne.
Charakter stanovištných podmienok, je však na týchto miestach taký, že v prípade odstránenia týchto
porastov by boli ohrozené silnou potenciálnou eróziou. Preto je veľmi dôležité zachovať ich
kompaktnosť a uvážene realizovať činnosti spôsobujúce zásah do územia.
V minulosti orbou po vrstevnici a následným zberom kameňa a jeho ukladaním na hranách
pozemkov sa vytvárali antropogénne terasy, ktoré kopírovali terén a umožňovali pestovanie
základných plodín - obilia, zemiakov, okopanín. Okraje sa spevňovali ovocnými drevinami, vysádzali sa
najmä slivky, ale i liesky a iné dreviny. Toto usporiadanie, ktoré umožňovalo využívanie aj pomerne
strmých svahov, zabraňovalo splavovaniu ornice a prejavilo sa ako vysokoúčinné protierózne a
protipovodňové opatrenie. Tak vznikla špecifická krajinná štruktúra, ktorá v súčasnosti vzhľadom na
vysokú potrebu ľudskej práce postupne pomaly zarastá.
Intenzívnou výmoľovou eróziou je riešené územie porušené do značnej miery. Výmole a rokliny
dosahujú hĺbku aj 2 - 3 m. Obvykle vznikajú na poľných a lesných cestách, ktoré sa postupne zmenili
na hlboké úvozy. Často porastajú drevinovou vegetáciou, ktorá postupne tieto erózne ryhy a rokliny
spevňuje. Výmoľová erózia ohrozuje lesné aj poľnohospodárske pôdy a spolupôsobí pri vzniku alebo
aktivizácii zosuvov. Intenzívny rozvoj erózie podmieňuje geologická stavba (flyš), energia reliéfu
a človek svojou činnosťou (porušením alebo odstránením vegetačného krytu, pasením dobytka,
výrubom lesov, ťažkou kolesovou technikou a pod.). V niektorých zosuvoch hlboké ryhy drénujú
zosuvné masy a prispievajú tak k ich stabilizácii.
Bočná erózia tokov sa uplatňuje pomerne intenzívne vzhľadom na bystrinný charakter tokov,
kde hlavne počas vysokých prietokov je narúšaná stabilita brehov.
a) 2.10. Vybrané geodynamické javy
Región Kysúc charakterizuje vysoký stupeň porušenia územia svahovými deformáciami. Častý
výskyt svahových porúch je podmienený prítomnosťou viacerých priaznivých deformačných štruktúr,
v rámci ktorých sa svahy v dôsledku priaznivého pôsobenia prírodných alebo antropogénnych faktorov
modelujú procesmi svahových gravitačných pohybov hornín - plazením, rútením, tečením
a zosúvaním. Flyšové podložie v riešenom území naznačuje, že výskyt potenciálnych zosuvov v území
je značný.
Svahové deformácie:
- aktívne - 1 plocha v k.ú. Budatínska Lehota a 1 plocha v k.ú. Kysucké Nové Mesto na hranici
s k.ú. Rudina pod Neslušským rybníkom mimo existujúcej zástavby a rozvojových plôch,
- potenciálne - na všetkých k.ú., v Budatínskej Lehote zasahujú aj do existujúcej zástavby,
- stabilizované - len v k.ú. Kysucké Nové Mesto, nachádzajú sa aj nad lokalitou Suľkov.
Zosuvy ohrozujú existujúce aj plánované stavby a spôsobujú značné škody na lesných
porastoch, poľnohospodárskej pôde, komunikáciách, priemyselných a obytných budovách. Je potrebné
dôkladne zvážiť všetky plánované zásahy do horninového podložia, aby sa tieto potenciálne zosuvy za
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vhodných podmienok neaktivizovali (podrezanie svahov pri budovaní ciest, porušenie stability svahov
výkopmi a úpravami a podobne).
b)

VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU
REGIÓNU

Nadradenou územno plánovacou dokumentáciou na stupni región je pre riešené územie
Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja. Čistopis územného plánu veľkého územného
celku Žilinského kraja (ÚPN VÚC ŽK) bol vypracovaný v roku 1998. V roku 2005 boli vypracované
Zmeny a doplnky č.1 v roku 2006 boli vypracované Zmeny a doplnky č.2 V roku 2009 boli vypracované
Zmeny a doplnky č.3, ktoré riešili problematiku rekreácie a turizmu. V roku 2010 boli vypracované
Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja, ktoré aktualizovali
vybrané profesijné okruhy. Územia mesta Kysucké Nové Mesto sa dotýkajú nasledovné body uvedené
v záväznej časti územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja:
1.

V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA, OSÍDLENIA A ROZVOJA SÍDELNEJ ŠTRUKTÚRY
1.1
vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj Žilinského kraja v oblastiach osídlenia,
ekonomickej, sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného
prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja,
1.2
vychádzať pri územnom rozvoji kraja z rovnocenného zhodnotenia vzťahov
vnútroregionálnych a nadregionálnych, pri zdôraznení územnej polohy kraja, ktorý hraničí
s Českou republikou a Poľskou republikou a jeho špecifických podmienok spočívajúcich
vo veľmi vysokom plošnom podiele chránených území v kraji (najvyššom v celej SR),
1.3
formovať koncepciu sídelnej štruktúry Žilinského kraja v nadväznosti na národnú a
celoeurópsku polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru medzinárodne
odsúhlasených dopravných koridorov, upevňovať sídelné väzby považských ťažísk
osídlenia a považského sídelného pásu na paralelný sídelný pás v Českej republike,
1.4
zabezpečovať rozvojovými osami na území Žilinského kraja pozdĺž komunikačných
prepojení medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú
sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok s ostatným
územím Slovenskej republiky,
1.5
formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických
úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov,
1.6
podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciálne centrá
osídlenia,rozvojové centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre
priliehajúce zázemia, tak aj pre príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom,
pozostávajúcim z nasledovných skupín centier:
1.6.4
podporovať rozvoj mesta Dolný Kubín ako centra tretej skupiny, jej prvej
podskupiny s regionálnym až nadregionánym významom a centier druhej
poskupiny ako centier regionálneho významu so špecifickými funkciami : Bytča,
Kysucké Nové Mesto, Liptovský Hrádok, Námestovo, Turčianske Teplice a
Tvrdošín. V nich podporovať rozvoj týchto zariadení :
a) správy okresného významu,
b) stredné školy s maturitou a špecifické školy,
c) inštitúty vzdelávania dospelých,
d) zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia,
e) kultúrnych zariadení okresného (regionálneho) a nadregionálneho
významu,
f) nákupných a obchodných stredísk,
g) voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene,
h) priemyslu,
1.9
podporovať ako ťažisko osídlenia najvyššej úrovne žilinsko-martinské ťažisko osídlenia
ako aglomeráciu celoštátneho a medzinárodného významu s významným postavením v
Euroregióne Beskydy, zahŕňajúcom príhraničné územie styku troch štátov : SR, ČR a PR,
1.11
podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej
komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
1.12
podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk
osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
1.13
sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej komplexnosti
regionálnych celkov,
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1.14
1.16

1.17

1.18

1.20

1.21

formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov decentralizovanej koncentrácie,
vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej
hierarchizovanej štruktúry
1.16.1 podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa :
c) žilinsko-kysuckú rozvojovú os : Žilina-Čadca-hranica SR/ČR,
napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na
základe nového partnerstva, založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a
vidieka nasledovnými opatreniami :
1.17.1 vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a
integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka,
1.17.2 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných
životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako
rovnocenného typu sídelnej štruktúry,
1.17.3 zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia
zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko-priestorové
prostredie,
1.17.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným
centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia
obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali
kultúrne a pracoviskovo rovnocennné prostredie voči urbánnym priestorom a
dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na
moderný spôsob života,
rešpektovať jestvujúce vojenské objekty a ich ochranné a bezpečnostné pásma pri novej
výstavbe; jednotlivé stupne ďalšej projektovej dokumentácie prerokovať s Ministerstvom
obrany Slovenskej republiky,
rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných
štruktúr, a to najmä lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov,
pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, areálov historickej zelene a národných
kultúrnych pamiatok, lokalít tvoriacich charakteristické panorámy chránených území,
národnú sústavu chránených území v príslušnej kategórii a stupni ochrany a
medzinárodne chránených území (ramsarské lokality, lokality NATURA),
ďalšie rozvojové plochy v katastrálnych územiach jednotlivých obcí riešiť v nadväznosti
na zastavané územia, nevytvárať izolované urbanistické celky, rešpektovať prírodné
a historické danosti územia obce; v novovytváraných územných celkoch ponechať rezervu
pre vnútrosídelnú a vnútroareálovú zeleň.

2.

V OBLASTI SOCIÁLNEJ INFRAŠRUKTÚRY
2.1
riešiť priestorové podmienky provizórne umiestnených škôl, školských zariadení a
skvalitniť ich vybavenosť,
2.4
zriadiť geriatrické centrá v každom sídle okresu v súlade s vývojom chorobnosti a
starnutím populácie,
2.5
zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od konkrétnych
potrieb občanov v každom sídle okresu,
2.6
podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškolovacích zariadení
na území kraja,
2.7
znižovať regionálne rozdiely v úrovni vzdelania podporou vzdelávacích centier v
prirodzených sídelných centrách a prispôsobovať sieť stredných škôl trhu práce a
podporovaným ekonomickým aktivitám,
2.10
vytvoriť územné predpoklady pre malé a stredné podnikanie v oblasti zdravotníctva, a to
najmä v územiach, vzdialenejších od sídelných centier,
2.12
riešiť nedostatočné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a ich zaostalú
materiálnotechnickú základňu v regiónoch,
2.13
podporovať vybrané zariadenia sociálnej starostlivosti na regionálnej úrovni cestou ich
modernizácie a vytvárania územných rezerv pre nové kapacity,
2.14
zachovať územné predpoklady pre prevádzku a činnosť existujúcej siete a rozvoj nových
kultúrnych zariadení v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry a
kultúrnych služieb obyvateľstvu.

3.

V OBLASTI ROZVOJA REKREÁCIE, TURISTIKY, CESTOVNÉHO RUCHU A KÚPEĽNÍCTVA
3.1
vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny funkčno - priestorový subsystém turistiky,
rekreácie a cestovného ruchu v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja, ktorý
zabezpečí každodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov kraja, hlavne z miest a ktorý
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3.2

3.5

3.7

3.11
3.12

3.13
3.14
4.

vytvorí optimálnu ponuku pre domácu a zahraničnú turistiku, prednostne kúpeľnú,
poznávaciu, športovú a relaxačnú,
podporovať diferencované regionálne možnosti využitia rekreácie, turistiky a cestovného
ruchu na zlepšenie hospodárskej stability a zamestnanosti, najmä na Kysuciach, Orave a
v Turci, na upevňovaie zdravia a rekondíciu obyvateľstva, predovšetkým v mestách Žilina,
Ružomberok, Martin a Liptovský Mikuláš a na zachovanie a využitie kultúrneho dedičstva
vo všetkých okresoch kraja,
pre všetky mestá v kraji dobudovať jestvujúce a založiť nové prímestské rekreačné zóny,
s rekreačnými lesmi a vybavenosťou pre pohybové a relaxačné aktivity; sledovať pri tom
potrebu znížiť tlak na najatraktívnejšie turistické a kúpeľné centrá, ako je Vrátna dolina a
Rajecké Teplice pri Žiline, Martinské hole pri Martine, Malinô Brdo pri Ružomberku a
Demänovská dolina pri Liptovskom Mikuláši,
dobudovať na medzinárodných cestných trasách E-50, E-75 a E-77 zariadenia na
zachytenie a využitie turistického tranzitu na území kraja budovaním motoristických a
cyklistických trás a okruhov cez Rajeckú kotlinu, Turiec a Liptov; realizovať úseky Malého
tatranského okruhu a Veľkého tatranského okruhu, prípadne ďalších medzištátnych
okruhov, ktoré prebiehajú územím kraja,
podporovať aktivity súvisiace s rozvojom vidieckeho turizmu v podhorských oblastiach
najmä na Kysuciach, Orave a v Turci,
dobudovať sieť turistických informačno-propagačných centier a návštevníckych centier
rekreácie a turizmu v okresných sídlach kraja a východiskových centrách cestovného
ruchu,
rezervovať plochy na športovú infraštruktúru v rámci sídelných útvarov miest, najmä
v Žiline, Martine a Liptovskom Mikuláši,
podporovať aktivity, ktoré súvisia s realizáciou siete miestnych cyklotrás nadväzujúcich na
navrhované cyklomagistrály.

V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA EKOLOGICKÝCH ASPEKTOV, OCHRANY
PÔDNEHO FONDU, OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY A OCHRANY KULTÚRNEHO
DEDIČSTVA
4.1
rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam v
kategóriách
4.1.2
biocentrá nadregionálneho významu : Malá Rača-Skalka, Malý Polom-Veľký
Polom, Ladonhora-Brodnianka, Veľký Javorník, Bzinská hoľa-Minčol, Choč,
Osičiny-Ráztoky-Lysec, Západné Tatry-Roháče, Prosečné, Nízke TatryKráľovohoľská časť, Nízke Tatry-Ďumbierska časť, vodná nádrž Liptovská
Mara, Kľak-Ostrá skala-Reváň-Partizán, Zniev-Sokol-Chlievska, Kláštorské lúky,
Marské vŕšky, Borišov-Javorina, Lysec, Turiec, Pod Sokolom, Kopa-Korbeľka,
Pilsko, Babia hora, Žiar-Oravská priehrada, Skalná Alpa-Smrekovica-Šiprúň,
Sokol-Žiar, Oravská priehrada-Sosnina, Kľak-Reváň, Kozol, Šujské rašelinisko a
Strážov,
4.1.3
biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu,
4.1.4
biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného
územného plánu regiónu,
4.2
rešpektovať podmienky ochrany prírody v súlade so schváleným národným zoznamom
území európskeho významu,
4.3
dodržiavať pri hospodárskom využívaní území, začlenených medzi prvky územného
systému ekologickej stability podmienky
4.3.1
pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných
predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupňa ochrany,
4.3.2
pre lesné ekosystémy, vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane lesov v
kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
4.3.3
pre poľnohospodárske ekosystémy, vyplývajúce z osobitných predpisov o
ochrane poľnohospodárskej pôdy v kategóriách podporujúce a zabezpečujúce
ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),
4.3.4
pre ekosystémy mokradí, vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými
je Slovenská republika viazaná,
4.3.6
pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich využívania
tak, aby nedošlo k ohrozeniu predmetu ochrany,
4.4
zachovať prirodzený charakter vodných tokov, zaradených medzi biokoridory, chrániť
jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi,
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4.5

4.6
4.7
4.8

4.9
4.10
4.11

4.12

4.17

4.20

4.21

5.

zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami trávne porasty, stromová a krovinová vegetácia a vylúčiť všetky aktivity, ohrozujúce
prirodzený vývoj (vylúčenie chemických vyživovacích a ochranných látok, skládky
odpadov a pod.),
stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les bezlesie,
podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí, s cieľom
zachovania krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou,
zachovať územné časti s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry daného regiónu
(Kysuce, Orava, Liptov, Turiec),
4.8.1
ak nie je schválená ÚPD obce, tak chrániť pred optickým znehodnotením
stavebnou činnosťou lokality, tvoriace charakteristické krajinné panorámy,
4.8.2
preveriť pri každom navrhovanom veľkoplošnom zábere, líniovom zábere
krajiny, alebo inom technickom diele :
a) dopad navrhovaných stavieb na okolitú krajinu - krajinný obraz (harmónia,
kompozícia, vyváženosť, mierkovitosť),
b) dopad navrhovaných stavieb na zmenu krajinnej panorámy miesta alebo
línie,
c) bezprostredný dopad a mieru devastácie lokálnych krajinných scenérií, alebo
ich zmenu,
d) prínos možných vizuálnych vnemov z krajinného obrazu priamo z
navrhovaných diel (diaľnice),
e) dopad na psychologické pôsobenie navrhovaných stavieb v krajine,
f) dopad na biodiverzitu, prvky ÚSES a biotopy chránených druhov,
zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene,
prispôsobovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak,
aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť,
eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory, pôsobiace na prvky územného
systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií,
znečisťovanie vodných tokov a pod.),
rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci
urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu; osobitne chrániť
ornú pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu, na
ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia, ako aj poľnohospodársku pôdu, na
ktorej boli vykonané osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti,
rešpektovať zásady rekreačnej funkcie krajinných celkov a limity rekreačnej návštevnosti
podľa schválených územných plánov obcí, aktualizovaných územnoplánovacích
podkladov a dokumentov a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí kraja a obcí v záujme
trvalej a objektívnej ochrany prírodného prostredia Žilinského kraja,
vymedziť hranice zátopových území vodných tokov v ÚPD obcí za účelom ochrany
priestoru riečnych alúvií pre situácie vysokých vodných stavov a ochrany biotických prvkov
a ich stanovísk v alúviách vodných tokov,
zabezpečiť pri ochrane pamiatkových území ich primerané funkčné využitie, zachovanie,
údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, vylúčenie veľkoplošných
asanácií, zachovanie objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania
objektov, uličného parteru, zachovania charakteristických pohľadov, siluety a panorámy,
rešpektovanie historických a architektonických dominánt, zachovanie archeologických
nálezísk.

V OBLASTI ROZVOJA NADRADENEJ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
5.1
dopravná regionizácia
5.1.1
v návrhovom i výhľadovom období realizovať opatrenia, stabilizujúce pozíciu
Žilinského kraja v dopravno - gravitačnom regióne Severozápadné Slovensko; v
tejto súvislosti premyslene a koordinovane uprednostňovať dopravné stavby
podporujúce efektívnu dopravnú obsluhu územia Severozápadného Slovenska
ako jedného kompaktného územia, vrátane podpory funkcie dopravno gravitačného centra Žilina - Martin,
5.2
paneurópska dopravná infraštruktúra ITF a TEN-T
5.2.1
v návrhovom i výhľadovom období rešpektovať nadradené postavenie
paneurópskych multimodálnych koridorov Medzinárodného dopravného fóra
(ďalej len ITF, ktoré je nástupníckou organizáciou Európskej konferencie
ministrov dopravy CEMT) a dopravných sietí TEN-T.
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5.3

5.4

5.7

6.

b) rešpektovať dopravnú infraštruktúru alokovanú v trase multimodálneho
koridoru č. VI., súčasť koridorovej siete TEN-T, Žilina - Čadca - Skalité Poľská republika, schválené pre diaľnicu D3, modernizované železničné trate
č. 127 a 129,
5.2.2
v jej rámci v návrhovom i výhľadovom období rešpektovať prioritnú pozíciu
projektov európskeho záujmu:
a) železničnej infraštruktúry osi (Gdansk - Varšava - Katovice) - Brno/Žilina Bratislava - (Viedeň), na území Žilinského kraja alokovanej a plánovanej v
rámci paneurópskych multimodálnych koridorov č. V. vetva Va. a VI., v trase
štátna hranica SR/PR - Skalité - Čadca - Žilina - Bytča - hranica Žilinského
a Trenčianskeho kraja, (prioritný projekt EÚ č. 23),
b) cestnej infraštruktúry osi (Gdansk - Varšava - Katovice) - Brno/Žilina Bratislava - (Viedeň), na území Žilinského kraja alokovanej a plánovanej v
rámci paneurópskych multimodálnych koridorov č. V. vetva Va. a VI., v trase
štátna hranica SR/PR - Skalité - Čadca - Žilina - Bytča - hranica Žilinského
a Trenčianskeho kraja, (prioritný projekt EÚ č. 25),
infraštruktúra cestnej dopravy
5.3.1
v návrhovom i výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej
infraštruktúry diaľníc až ciest III. triedy - definovanú pasportom Slovenskej
správy ciest „Miestopisný priebeh cestných komunikácií“ - ohraničenú jej
ochrannými pásmami mimo zastavaného územia a cestnými pozemkami
v rámci zastaveného územia kraja,
5.3.4
v návrhovom období chrániť územný koridor a realizovať diaľnicu D3 v trase
multimodálneho koridoru č. VI., súčasť koridorovej siete TEN-T, trasa TEM 2, v
kategórii D 26,5/120-100, v trase a úsekoch :
a) Žilina/Strážov - Žilina/Brodno - Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou Čadca/Bukov - Čadca/Podzávoz - Svrčinovec, sieť AGR č. E75,
c) diaľničné privádzače Kysucké Nové Mesto, Čadca/Bukov, Čadca/Podzávoz,
5.3.11 v návrhovom období chrániť územný koridor a homogenizovať cestu I/11
celoštátneho významu, v trase a úsekoch :
e) križovatka s diaľnicou D3 Žilina/Brodno - križovatka s diaľnicou D3 Kysucké
Nové Mesto - preložka Krásno nad Kysucou križovatka s diaľnicou D3
Krásno nad Kysucou, v kategórii C 11,5 (9,5)/70-60, cesta súbežná s
diaľnicou D3,
infraštruktúra železničnej dopravy
5.4.1
v návrhovom i výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu existujúcej
železničnej infraštruktúry - tratí, plôch a zariadení - umiestnenú na pozemkoch
Železníc Slovenskej republiky, ohraničenú jej ochrannými pásmami,
5.4.2
v návrhovom a výhľadovom období chrániť územný koridor a vo výhľadovom
období realizovať vysokorýchlostnú železničnú trať juh-sever v úseku Viedeň Bratislava - Žilina - Katovice/Ostrava - Varšava/Gdansk, na území kraja súčasť
multimodálnych koridorov č Va. a VI., koridorová sieť TEN-T, v trase a úsekoch:
a) hranica Trenčianskeho kraja - Bytča - Žilina - Oščadnica - štátna hranica
SR/PR s vetvou Oščadnica - Čadca - Ostrava v študijnej polohe,
5.4.6
v návrhovom období chrániť územný koridor a realizovať modernizáciu
železničnej trate č. 127 I. kategórie na traťovú rýchlosť 120 km/h, v úseku Žilina
- Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou, v trase multimodálneho koridoru
č. VI., koridorová sieť TEN-T, sieť AGC č. E40, sieť AGTC č. C-E 40:
a) v existujúcom koridore trate v úsekoch technicky vynútených lokálnych úprav
smerového vedenia trate,
infraštruktúra vodnej dopravy
5.7.3
v návrhovom a výhľadovom období zabezpečiť územnú rezervu pre výstavbu a
prevádzku prieplavného spojenia Vážskej vodnej cesty (sieť AGN č. E81) s
Oderskou vodnou cestou (sieť AGN č. E30) triedy Va, vrátane plôch technických
a servisných zariadení, v územnom koridore riek Kysuce a Čierňanky,

V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA
6.1
rešpektovať z hľadiska ochrany vôd
6.1.1
ochranné pásma vodárenských zdrojov,
6.1.2
chránené vodohospodárske oblasti Beskydy-Javorníky, Nízke Tatry-východná
časť, Nízke Tatry-západná časť, Veľká Fatra, Strážovské vrchy,
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.10
6.11
6.12

6.13

6.14

7.

podporovať rozvoj skupinových vodovodov pre zásobovanie obyvateľov a uvažovaný
územný rozvoj zabezpečením výstavby týchto stavieb :
6.4.4
rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu do obce Rudinská a do Oškerdy (miestna
časť Kysuckého Nového Mesta),
6.4.22 rekonštrukcie a rozšírenia verejných vodovodov v obciach s cieľom znížiť straty
vody a zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou pre uvažovaný územný rozvoj,
podporovať rozvoj miestnych vodovodov v obciach a ich miestnych častiach s
nedostatočným zásobovaním pitnou vodou, mimo dosahu SKV a v obciach bez verejného
vodovodu,
zabezpečiť rozvoj verejných kanalizácií v súlade s vecnými požiadavkami smernice
91/271/EHS (trasponovanými do zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách), vrátane časového
harmonogramu, s cieľom vytvoriť podmienky pre zabezpečenie dobrého stavu vôd do
roku 2015. To znamená :
6.6.1
zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych
odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov z aglomerácií s produkciou
organického znečistenia väčšou ako 10 000 EO v časovom horizonte do
31.12.2010 v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
6.6.4
zabezpečiť realizáciu opatrení pre zmiernenie negatívneho dopadu odľahčovaní
a odvádzania vôd z povrchového odtoku na ekosystém recipienta,
6.6.5
vylúčiť vypúšťanie čistiarenského kalu a obsahu žúmp do povrchových vôd
a podzemných vôd,
prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb :
6.7.1
pre aglomerácie viac ako 10 000 EO :
e) Kysucké Nové Mesto, vybudovanie kanalizácie v obciach Dolný Vadičov,
Horný Vadičov, Lopušné Pažite, Nesluša, Povina, Rudina, Rudinka,
Rudinská a Oškerde (miestna časť Kysuckého Nového Mesta),
rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Kysucké Nové Mesto,
zabezpečiť územnú rezervu pre výstavbu prieplavného spojenia Vážskej vodnej cesty
v koridore Žilina - Čadca - Česká republika,
v súlade s Plánom manažmentu čiastkového povodia Váh realizovať opatrenia na
dosiahnutie dobrého stavu vôd do roku 2015,
zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať
protipovodňové opatrenia na tokoch v území, ktoré je ohrozované povodňovými prietokmi
a dôrazom na ochranu intravilánov miest a obcí,
na ochranu územia pred povodňami po dohode s ochranou prírody:
6.13.1 realizovať nasledovné stavby, pričom je potrebné zachovať ekostabilizačné,
ekologické a migračné funkcie vodných tokov v súlade s opatreniami Plánu
manažmentu čiastkového povodia Váh :
n) Komplexné riešenie územia Kysuce,
xx) Vážska vodná cesta,
6.13.2 vytvoriť podmienky účasti obcí na riešení povodňovej ochrany v zmysle
Organizačnej smernice č. 5/2008 Slovenského vodohospodárskeho podniku
š.p. Žilina a možnosti financovania v rámci Operačného programu Životné
prostredie, Prioritná os 2 „Ochrana pred povodňami“, operačný cieľ : 2.1.
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami,
6.13.4 komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorých
výsledkom bude zvýšenie retenčného účinku pôdy, spomalenie a vyrovnanie
odtoku vody z povodia a zníženie erózneho účinku vody v súlade s opatreniami
Plánu manažmentu čiastkového povodia Váh; úpravy tokov realizovať tak, aby
nedochádzalo k napriameniam tokov,
6.13.5 rešpektovať záplavové čiary z máp povodňového ohrozenia a zamedziť
výstavbu v okolí vodných tokov a v území ohrozovanom povodňami,
6.13.6 rešpektovať preventívne protipovodňové opatrenia navrhované v pláne
manažmentu povodňového rizika,
rešpektovať
pásma
ochrany
verejných
vodovodov,
verejných
kanalizácií
a vodohospodárskych stavieb.

V OBLASTI NADRADENEJ ENERGETICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
7.1
zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami a vytvárať
efektívne diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja,
7.2
zabezpečiť zvýšenú výrobu elektrickej energie
7.2.1
modernizáciou a rekonštrukciou existujúcich zdrojov,
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budovaním nových zdrojov využívaním vodnej energie,
využitím zemného plynu v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie v
paroplynových cykloch a kogeneračných jednotkách,
zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dodávku a prenos elektrickej energie dobudovaním
elektrizačnej rozvodnej sústavy kraja v nadväznosti na sústavu SR a sústavu
medzištátnu,
v energetickej náročnosti spotreby :
7.4.1
realizovať opatrenia na zníženie spotreby elektrickej energie v priemysle a
energeticky náročných prevádzkach,
7.4.2
minimalizovať využívanie elektrickej energie na výrobu tepla,
chrániť územné koridory a plochy pre vedenia a zariadenia v návrhu do roku 2015:
7.5.3
2x110 kV Kysucké Nové Mesto - Čadca (SME II. etapa),
chrániť územné koridory a plochy pre vedenia a zariadenia vo výhľade po roku 2015:
7.6.1
rekonštrukciu medzištátneho vedenia ZVN 400 kV Varín - štátna hranica s ČR Nošovice na 2x 400 kV,
7.6.2
výstavbu nového medzištátneho 2x400 kV vedenia ZVN v trase Varín - štátna
hranica s Poľskom - Byczyna,
7.6.3
odbočenie koridorov nových 2x400 kV vedení ZVN Varín - štátna hranica s
Poľskom - Byczyna a ZVN Varín - štátna hranica s ČR - Nošovice od
spoločného koridoru v katastrálnom území Kysuckého Nového Mesta, (v úseku
vedenia V404 medzi podpernými bodmi č. 189 až č.197),
podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich a navrhovaných
plynovodov a plynárenských zariadení,
zvýšiť percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomicky efektívnych oblastiach a v
územiach so zvýšenými požiadavkami na ochranu životného a prírodného prostredia
(Národné parky, ich OP, CHKO a pod.),
zamerať sa v spotrebe zemného plynu na jeho využívanie :
7.10.1 v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie, paroplynových cykloch a
kogeneračných jednotkách,
7.10.2 ako alternatívne palivo pre pohon motorových vozidiel hlavne v hromadnej
(MHD, prímestská doprava) a individuálnej doprave,
vytvoriť územné podmienky pre realizáciu plynárenských zariadení, prípadne ich
rekonštrukciu a pri využívaní územia chrániť vybudované plynárenské zariadenia
predpísanými ochrannými pásmami,
presadzovať v oblasti zásobovania teplom uplatnenie energetickej politiky SR a
regionálnej energetickej politiky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK); s využitím
kompetencie miestnych orgánov samosprávy budovanie kogeneračných zdrojov na
výrobu elektriny a tepla tam, kde je to ekonomicky a enviromentálne zdôvodniteľné,
udržať a inovovať už vybudované systémy s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva
teplom,
vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných
zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike,
podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami využitie miestnych
energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby
obyvateľstva a služeb pri zohľadnení miestnych podmienok,
znižovať energetickú náročnosť objektov (budov) z hľadiska tepelných strát.
7.2.2
7.2.3

7.3

7.4

7.5
7.6

7.7
7.8

7.10

7.11

7.12

7.13
7.14

7.15
8.

V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
8.1
zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých
enviromentálnych záťaží do roku 2015,
8.2
sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného
systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú zložky životného
prostredia,
8.3
zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení súvisiacich s triedením, recykláciou,
využívaním a zneškodňovaním odpadov v obciach, určených v územnom pláne,
8.4
zneškodňovanie nevyužitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na zabezpečených
regionálnych skládkach odpadov obcí, určených v ÚPD,
8.5
zabezpečiť na území kraja plochy pre plánovaný systém kontajnerizácie pre nakladanie s
nebezpečným odpadom a sieť recyklačných stredísk nebezpečných odpadov do roku
2015,
8.6
doriešiť zneškodňovanie odpadov zo zdravotníckych zariadení na území kraja,
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8.7

vytvoriť systémové podmienky pre rozvoj podnikateľskej sféry v oblasti využívania a
spracovania odpadov v zmysle navrhovaných opatrení, vyšpecifikovaných v textovej časti
návrhu územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj.

V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA
9.1
zamerať hospodársky rozvoj jednotlivých okresov v kraji na zvýšenie počtu pracovných
príležitostí v súlade s kvalifikačnou štruktúrou obyvateľstva s cieľom znížiť vysokú mieru
nezamestnanosti vo väčšine okresov kraja,
9.3
podporovať budovanie priemyselných parkov regionálneho významu v nasledovných
sídlach :
9.3.4
Kysucké Nové Mesto,
10. V OBLASTI TELEKOMUNIKÁCIÍ
10.1
zabezpečiť realizáciu hlavných a strategických cieľov, stanovených v telekomunikačných
projektoch,
10.2
dosiahnuť špičkovú medzinárodnú úroveň telekomunikačných služieb v horizonte do r.
2010,
10.3
zabezpečiť rozvoj telekomunikácií Žilinského kraja realizáciou projektov z rezortného
programu MDPT SR :
a) digitalizácia telefónnej siete v Kysuckom Novom Meste, Námestove a
Ružomberku,
9.

11. V OBLASTI PÔŠT
11.1
rešpektovať koncepčné materiály schválené vládou SR a MDPT SR,
11.2
zabezpečovať poštové služby v rámci Žilinského samosprávneho kraja regionálnymi
poštovými centrami (RPC) :
a) RPC Žilina pre okresy : Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina a tiež
Považská Bystrica a Púchov z Trenčianskeho VÚC,
11.3
skvalitňovať poštové služby v kraji realizáciou nasledovných úloh a cieľov :
a) zavedenie automatizácie priehradkových operácií na vybraných poštách v
kraji, ktoré poskytujú najväčší objem poštových služieb,
c) rozšírenie poštových služieb na vybraných poštách v kraji, optimalizovanie
komerčnej činnosti na poštách z hľadiska záujmu zákazníkov, pokračovať v
skvalitňovaní služieb, poskytovanýh Poštovou bankou a.s.,
d) pokračovať v modernizácii interiérov pôšt vo všetkých okresoch,
predovšetkým v Žiline, Martine, Turčianskych Tepliciach, Námestove a
Tvrdošíne, ako aj v plynofikácii pôšt v kraji.
II.

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov sú tieto:
1.

STAVBY NA SLEDOVANIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - SIEŤ SLEDOVACÍCH,
DOKUMENTAČNÝCH A VÝSKUMNÝCH STANÍC (STANOVÍŠŤ) V BLÍZKOSTI, RESP. V
AREÁLOCH NADREGIONÁLNYCH BIOCENTIER A BIOKORIDOROV A LOKALÍT
MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU

2.

DOPRAVNÉ STAVBY
2.1
stavby cestnej dopravy :
2.1.2
diaľnica D3 v kompletnej trase, diaľničné križovatky a privádzače, sprievodné
komunikácie I/11 a I/12,

3.

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
3.1
vodohospodárske stavby
3.1.2
skupinové vodovody pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a s nimi
súvisiace stavby :
d) rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu do obce Rudinská, m.č. Oškerda,
stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
v regióne Dolné Kysuce“,
3.1.3
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby :
3.1.3.1 pre aglomerácie viac ako 10 000 EO :
e) Kysucké Nové Mesto, vybudovanie kanalizácie v obciach Dolný Vadičov,
Horný Vadičov, Lopušné Pažite, Nesluša, Povina, Rudina, Rudinka,
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Rudinská a m.č. Oškerda, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Kysucké
Nové Mesto,
3.1.6
ochrana územia pred povodňami :
n) Komplexné riešenie územia Kysuce,
3.1.10 odstraňovanie povodňových škôd,
3.1.11 preventívne protipovodňové opatrenia v povodiach drobných tokov,
energetické stavby
3.2.2
VVN 110 kV vedenia :
a) 2x110 kV Kysucké Nové Mesto - Čadca (SME II. etapa),
3.2.4
stavby súvisiace s plynofikáciou v okresoch Žilinského kraja,
3.2.5
stavby súvisiace s inováciou už vybudovaných CZT a kogeneračnými zdrojmi na
výrobu elektriny a tepla,
pošta a telekomunikácie
3.3.1
súvisiace stavby pre rozvoj telekomunikácií na dosiahnutie špičkovej
medzinárodnej úrovne telekomunikačných služieb,
3.3.2
stavby, súvisiace s rozvojom telekomunikácií Žilinského kraja, ktoré vyplývajú z
rezortných programov MDPT :
a) digitalizácia telefónnej siete: Kysucké Nové Mesto, Námestovo,
Ružomberok,
stavby na zneškodňovanie, využívanie a spracovanie odpadov
3.4.1
plochy a zariadenia regionálnych veľkokapacitných skládok odpadov,
3.4.2
stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a
recykláciu odpadov,

3.2

3.3

3.4

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona
č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z.z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z.,
zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999, zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z.,
zákona č. 553/2001 Z.z., a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z. pozemky,
stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
c)

ZÁKLADNÉ
DEMOGRAFICKÉ,
PREDPOKLADY

c) 1.

Obyvateľstvo

SOCIÁLNE

A

EKONOMICKÉ

ROZVOJOVÉ

Podrobné údaje o obyvateľstve sú uvedené v prieskumoch a rozboroch, ktoré predchádzali
spracovaniu územného plánu mesta.
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 malo Kysucké Nové Mesto 15 691
trvalo bývajúcich obyvateľov, k 31.12.2013 malo mesto podľa údajov Štatistického úradu SR Krajskej
správy v Žiline 15 551 obyvateľov.
Základné údaje o obyvateľstve mesta Kysucké Nové Mesto podľa údajov ŠÚ SR k 31.12.2013
Počet trvalo bývajúcich
Obyvateľov
Muži
Ženy
Celkom
7 614
48,95 %

7 937
51,05 %

15 551
100,00 %

Predproduktívny vek
0 - 14 r.
2 211
14,22 %

Veková štruktúra obyvateľov
Metodika EÚ
Produktívny vek
Poproduktívny vek
15 - 64 r.
65 r.+
11 527
1 813
74,12 %
11,66 %

Výpočet Indexu vitality = Počet obyvateľov v predproduktívnom veku : počet obyvateľov
v poproduktívnom veku x 100 = 2 211 : 1 813 x 100 = 121,95
Na základe výpočtu indexu vitality je zrejmé, že mesto má mierne progresívny typ populácie.
Počet obyvateľov je schopný narastať prirodzenou menou.
Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1970 - 2013 podľa údajov k 1.1. jednotlivých rokov
Rok/ukazovateľ
Počet obyvateľov
Prírastok/úbytok
Index rastu

1970
8 535
+0
100

1980
12 578
+4 043
147

1991
15 759
+3 181
185

2001
16 558
+799
194

2011
15 652
- 906
183

2013
15 584
- 68
183
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V sledovanom období rokov 1970 až 2013 bol najväčší nárast počtu obyvateľov zaznamenaný
v rokoch 1970 až 1990. Od roku 1991 počet obyvateľov mierne narastal až do roku 2000 a od roku
2001 do konca sledovaného obdobia bol zaznamenaný mierny pokles. Celkove je však možné
konštatovať, že počet obyvateľov v meste za obdobie posledných dvoch desaťročí je stabilizovaný.
Pohyb obyvateľstva prirodzenou menou a migráciou v rokoch 1996 - 2013
Rok

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

počet
obyvateľov
stav k 1.1.
16 225
16 134
16 226
16 256
16 359
16 562
16 563
16 587
16 526
16 501
16 470
16 432
16 420
16 367
16 294
15 691
15 652
15 584

počet
obyvateľov
stav k 31.12.
16 134
16 226
16 256
16 359
16 412
16 563
16 587
16 526
16 501
16 470
16 423
16 420
16 367
16 294
16 264
15 652
15 584
15 551

prirodzený
prírastok
61
105
72
51
63
43
73
26
55
45
63
1
37
48
48
33
26
13

Prírastok/
ubytok
sťahovaním
-152
-13
-42
52
-10
-42
-49
-87
-80
-76
-101
-13
-90
-121
-78
-72
-94
-46

celkový
prírastok/
úbytok
-91
92
30
103
53
1
24
-61
-25
-31
-38
-12
-53
-73
-30
-39
-68
-33

index rastu
v%
k 31.12.
100,00

102,81

96,39

Za obdobie rokov 1996 až 2008 vzrástol počet obyvateľov mesta Kysucké Nové Mesto
prirodzenou menou o 863 osôb. Priemerný ročný prírastok prirodzenou menou predstavuje 47,9 osôb.
Vývoj obyvateľstva mesta Kysucké Nové Mesto na základe migrácie bol v rokoch 1996 - 2013
nepriaznivý. V nasledovnom období rokov 1996 až 2013 bolo migračné saldo trvalo nepriaznivé preto,
že každý rok sa z mesta vysťahovalo viac osôb, ako sa do mesta prisťahovalo. Za sledované obdobie
dosiahla migrácia hodnotu 1 218 osôb. čo napriek rastu počtu obyvateľov prirodzenou menou
znamenalo jeho celkový mierny pokles. Jednou z hlavných príčin tohto nepriaznivého stavu bol
nedostatok bytov, ale aj pozemkov pre IBV na území mesta.
V súlade s doterajším demografickým vývojom a za predpokladu vytvorenia priaznivých
podmienok v sociálnej sfére, v oblasti zamestnanosti, rozvoja podnikania a výstavby HBV a IBV
a následnému možnému pozitívnemu obratu v migrácii obyvateľstva je možné predpokladať, že v roku
2030 bude mať mesto Kysucké Nové Mesto cca 17 000 obyvateľov.
c) 2.

Bytový fond

Podrobné údaje o bytovom fonde sú uvedené v prieskumoch a rozboroch, ktoré predchádzali
spracovaniu územného plánu mesta.
Podľa sčítania obyvateľstva, bytov a domov v r. 2001 bolo v meste 1 470 domov, z toho 1 282
trvalo obývaných, 181 neobývaných. Z uvedeného počtu neobývaných domov bolo 7 určených na
rekreáciu.
Podľa sčítania obyvateľstva, bytov a domov v r. 2011 z celkového počtu 5 160 trvalo
obývaných bytov v meste bolo 1 105 bytov v rodinných domoch, 3 938 bytov v bytových domoch, 69
bytov v ostatných budovách a 48 bytov v nezistených typoch domov. Z celkového počtu 5 160 trvalo
obývaných bytov bolo 4 882 bytov v k.ú. Kysucké Nové Mesto, 101 bytov v k.ú. Oškerda a 177 bytov
v k.ú. Budatínska Lehota.
Bytový fond lokalizovaný v rodinných domoch v meste Kysucké Nové Mesto predstavoval iba 21
% bytov z celkového počtu bytov. V hromadnej bytovej výstavbe bolo situovaných takmer 76 % celého
bytového fondu, pričom v k.ú. Kysucké Nové Mesto sa nachádzali všetky bytové domy na území
mesta.
Zo všetkých obývaných bytov bolo v roku 2011 až 90 % bytov I. kategórie, 6 % bytov II.
kategórie, 0,7 % III. kategórie a 3 % IV. kategórie.
Stav bytového fondu a úrovne bývania je podľa jednotlivých ukazovateľov na vyššej úrovni ako
celoslovenský priemer, priemerná obložnosť bytov v roku 2011 bola 3,04 obyvateľa na byt.
Počet trvalo obývaných bytov podľa sčítania v r. 2011
Predpokladaný odpad bytového fondu do r. 2030

5 160
150
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Zostatok súčasného bytového fondu v r. 2030
5 010
Potreba bytov v r. 2030 pri obložnosti 2,8
6 070
Potreba výstavby nových bytov do r. 2030
1 060
Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že v prípade naplnenia predpokladov demografického vývoja
a zníženia obložnosti bytov na hodnotu 2,8 bude potrebné v návrhovom období vytvoriť podmienky pre
výstavbu cca 1 060 bytov v rámci HBV a IBV. S ohľadom na stupeň a podrobnosť spracovania
obstarávanej ÚPD je však uvedený počet nových bytov potrebné považovať len za smerný.
c) 3.

Ekonomické rozvojové predpoklady

Mesto Kysucké Nové Mesto má veľmi dobré predpoklady pre rozvoj, čo vyplýva z
nasledovných skutočností :
- mesto sa nachádza v blízkosti krajského mesta Žilina,
- mesto bude v blízkej budúcnosti prístupné z diaľnice D3,
- mestom prechádza rekonštruovaná železničná trať medzinárodného významu,
- mesto má priemyselný park regionálneho významu s voľnými plochami pre nových investorov,
- v meste je významný podnik INA Kysuce, s.r.o., ktorá zamestnáva takmer 4 000 osôb zo
širokého okolia,
- mesto má plochy pre výstavbu bytových domov a rodinných domov.
d)

RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY

Mesto Kysucké Nové Mesto sa nachádza v južnej časti Kysuckej kotliny v blízkosti krajského
mesta Žilina. Leží v ťažisku osídlenia najvyššej úrovne - v žilinsko-martinskom ťažisku osídlenia. Je to
aglomerácia celoštátneho a medzinárodného významu s významným postavením v Euroregióne
Beskydy, zahŕňajúcom príhraničné územie styku troch štátov: SR, ČR a PR.
Mesto leží na rozvojovej osi prvého stupňa - žilinsko-kysuckej rozvojovej osi : Žilina-Čadcahranica SR/ČR.
Mesto Kysucké Nové Mesto je zaradené medzi centrá tretej skupiny a jej prvej podskupiny.
V Žilinskom kraji je takéto mesto iba jedno. Medzi centrá tretej skupiny a jej druhej podskupiny
patria mestá Bytča, Liptovský Hrádok, Námestovo, Turčianske Teplice a Tvrdošín.
V centrách tretej skupiny a jej prvej podskupiny, t.j. centrách s regionálnym až nadregionálnym
významom treba podporovať rozvoj týchto zariadení:
a) správy okresného významu,
b) stredné školy s maturitou a špecifické školy,
c) inštitúty vzdelávania dospelých,
d) zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia,
e) kultúrnych zariadení okresného (regionálneho) a nadregionálnehovýznamu,
f)
nákupných a obchodných stredísk,
g) voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene,
h) priemyslu,
Mesto má výhodnú polohu z hľadiska dopravných koridorov. Leží v trase multimodálneho
koridoru č. VI. (súčasť koridorovej siete TEN-T, Žilina - Čadca - Skalité - Poľská republika, schválené
pre diaľnicu D3, modernizované železničné trate č. 127 a 129 I. kategórie),
Najbližšie letisko sa nachádza v Dolnom Hričove. Toto letisko je súčasťou hlavnej siete letísk
SR so štatútom medzinárodnej dopravy.
Vo výhľadovom období treba zabezpečiť územnú rezervu pre výstavbu a prevádzku
prieplavného spojenia Vážskej vodnej cesty (sieť AGN č. E81) s Oderskou vodnou cestou (sieť AGN č.
E30) triedy Va, vrátane plôch technických a servisných zariadení, v územnom koridore riek Kysuce a
Čierňanky.
Vo výhľadovom období chrániť územný koridor pre vysokorýchlostnú železničnú trať juh-sever
v úseku Viedeň - Bratislava - Žilina - Katovice/Ostrava - Varšava/Gdansk, na území Žilinského kraja
prechádza v trase : hranica Trenčianskeho kraja - Bytča - Žilina - Oščadnica - štátna hranica SR/PR s
vetvou Oščadnica - Čadca - Ostrava v študijnej polohe,
Záujmové územie je dokumentované na výkrese č. 1 Výkres širších vzťahov v M 1:50 000.
Okres Kysucké Nové Mesto patrí k malým okresom s počtom obyvateľov 34 010 (v roku
2008). V období 1996-2008 pribudlo 885 obyvateľov. Index starnutia je 116,68 (68,39 podľa metodiky
EÚ). V okrese je 1 mesto a 13 obcí. Územie okresu možno rozdeliť na:
- intenzívne urbanizovaný priestor v údolí Kysuce s obytnou, výrobnou a dopravnou funkciou
s ťažiskom tvoreným sídlami Kysucké Nové Mesto a Radoľa,
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priestor s vidieckymi sídlami, zahŕňajúci bočné doliny so sídlami Kysucký Lieskovec, Lodno,
Povina, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Snežnica, Ochodnica, Nesluša,
Rudina, Rudinská s obytnou, rekreačnou a poľnohospodárskou funkciou,
- priestor horských masívov - na severovýchode Javorníky, na východe Kysucká vrchovina
s lesohospodárskou, vodohospodárskou, ekologickou a rekreačnou funkciou.
Na území okresu predpokladáme výraznejší hospodársky rozvoj vzhľadom na veľmi priaznivú
polohu ku krajskému mestu Žilina a trase D3.
Rozvoj obytnej funkcie je možný vo všetkých sídlach okresu, najmä však v okresnom meste
Kysucké Nové Mesto a vo vidieckych sídlach s progresívnym typom populácie.
Rozvoj výroby bude koncentrovaný v Kysuckom Novom Meste, kde je vybudovaná veľká
materiálna základňa s rezervami pre intenzifikáciu. Vo výhľadovom období je možné uvažovať o rozvoji
výroby na území medzi južným okrajom intravilánu mesta a diaľničnou križovatkou Kysucké Nové
Mesto.
Rozvoj mesta obmedzuje rezervovanie územia pre koridor vodnej cesty.
V ostatných sídlach je žiadúce uvažovať iba o malých prevádzkach na báze výrobných služieb
a skladov bez negatívnych vplyvov na obytné prostredie.
Pre rozvoj rekreačnej funkcie a cestovného ruchu je možné využiť nasledovné danosti. Trasu
diaľnice D3 (pre tranzitný turizmus), mestskú pamiatkovú zónu Kysucké Nové Mesto, archeologickú
lokalitu a kaštieľ v Radoli (pre poznávací turizmus), pekné prírodné prostredie Javorníkov a Kysuckej
vrchoviny (pre rodinnú rekreáciu a menej náročnú klientelu). V okrese sa nachádzajú dva rekreačné
priestory regionálneho významu - Veľké Ostré a Horný Vadičov - Radovka. Pre rozvoj rekreačnej
funkcie majú možnosti sídla Dolný Vadičov, Povina, Ochodnica, Nesluša, Rudinská, Rudina. Rozvoj
turizmu bude vhodné podporiť zavedením atraktívnych foriem ako hipoturistika, cykloturistika a pod.
Pre prímestskú rekreáciu obyvateľov Kysuckého Nového Mesta sa využíva lesopark
severozápadne od sídla, okolie Neslušského rybníka, rekreačný priestor Veľké Ostré a záhradkové
osady v miestnej časti Budatínska Lehota a v Povine. Je potrebné dobudovať aspoň základnú
rekreačnú vybavenosť pri nástupe do lesoparku.
-

Okres Kysucké Nové Mesto - vývoj počtu obyvateľov v období 1996 - 2008
P.
č.

Názov sídla

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dolný Vadičov
Horný Vadičov
Kysucké Nové Mesto
Kysucký Lieskovec
Lodno
Lopušné Pažite
Nesluša
Ochodnica
Povina
Radoľa
Rudina
Rudinka
Rudinská
Snežnica
Okres
Kysucké Nové Mesto

Počet
obyv.
31.12.
1996

Počet
obyv.
31.12.
2000

Počet
obyv.
31.12.
2004

Počet
obyv.
31.12.
2008

398
1 495
16 134
2 270
906
450
3 241
2 021
1 117
1 382
1 505
380
927
899

400
1 535
16 412
2 263
923
471
3 220
2 001
1 114
1 378
1 554
394
939
928

425
1 557
16 501
2 267
991
452
3 247
2 017
1 123
1 372
1 645
391
969
987

449
1 565
16 367
2 305
971
468
3 290
1 971
1 129
1 408
1 693
389
990
1 015

Prírastok
(úbytok)
za 12
rokov
51
70
233
35
65
18
49
-50
12
26
188
9
63
116

33 125

33 632

33 944

34 010

885

Prírastok
(úbytok)
v%

Index
starnutia
2008

12,81
4,68
1,44
1,54
7,17
4,00
1,51
-2,47
1,07
1,88
12,49
2,37
6,80
12,90

161,81
109,93
110,69
118,77
95,52
119,75
119,66
148,70
127,36
156,42
110,71
120,34
102,30
110,47

2,67

116,68

Okres zaznamenal prírastok 885 obyvateľov (2,67 %). Index starnutia za okres je 116,68.
Mesto Kysucké Nové Mesto zaznamenalo mierny nárast počtu obyvateľov 233 (1,44 %), index
starnutia 110,69.
Najvyšší prírastok počtu obyvateľov v absolútnych hodnotách zaznamenali obce Kysucké
Nové Mesto 233, Rudina 188, Snežnica 116, Horný Vadičov 70; v relatívnych hodnotách Snežnica
(12,90 %), Rudina (12,49 %), Dolný Vadičov (12,81 %), Lodno (7,17 %).
Úbytok počtu obyvateľov zaznamenala iba obec Ochodnica -50 (-2,47%).
Zásobovanie pitnou vodou mesta Kysucké Nové Mesto a jeho prímestských častí je
zabezpečené napojením na SKV Nová Bystrica - Čadca - Žilina, v správe Severoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina, z ktorého sú zásobované aj mestá Čadca a Žilina. Rozhodujúcim
vodárenským zdrojom je povrchový zdroj - nádrž Nová Bystrica, z ktorej možný maximálny odber
predstavuje 700 l/s.
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Riešené územie je odkanalizované skupinovou kanalizáciou, zrealizovanou v rámci
koncepčných zámerov SVS a.s. Žilina - I. etapy projektu ISPA „Zásobovanie pitnou vodou
a odkanalizovanie Dolných Kysúc“ (HYDROCOOP, s.r.o. Bratislava). Projekt rieši odkanalizovanie obcí
Dunajov, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Lodno, Povina, Nesluša, Horný Vadičov, Dolný Vadičov,
Lopušné Pažite, Radoľa, Kysucké Nové Mesto a Rudina. Súčasťou projektu bola aj intenzifikácia ČOV
v Kysuckom Novom Meste. Projekt predpokladá zvýšenie napojenosti na kanalizačnú sieť na cca 80
%, tj. 26 814 obavateľov a výhľadovo (v roku 2030) 29 360 obyvateľov. Celková dĺžka gravitačnej
kanalizácie je 180 km, tlakovej kanalizácie 7,5 km a 18 ČS.
V mestských častiach Budatínska Lehota a Oškerda kanalizácia nie je vybudovaná - územnom
pláne mesta sa navrhuje vybudovanie splaškovej kanalizácie aj v Budatínskej Lehote a Oškerde.
Riešeným územím prechádza trasa 400 kV vedenia Varín - Nošovice (ČR). V koridore
existujúceho vednia sa plánuje výstavba nového 2x400 kV Varín - Nošovice (ČR) a 2x400 kV vedenia
na smere Varín - Byczyna (Poľsko).
Západne od železničnej trate prechádza trasa 2x110 kV vedení č. 7813 a 7814 na smere HC
Hričov - TR Kysucké Nové Mesto, odtiaľto smerom na Čadcu pokračujú 2x110 kV vedenia č. 7813
a č.603. Prieťahom juh - sever prechádza 2x110 kV - 2x110 kV vedenie Varín - Kysucké Nové Mesto
(zrealizovaná I. etapa plánovaného VVN prepoja na smere Žilina - Kysucké Nové Mesto - Čadca SME.
Zásobovanie elektrickou energiou sa uskutočňuje z uzla 110/22 kV po 22 kV vedeniach
vzdušných č. 111, č. 112, č. 229 a káblovými napájačmi č. 156, č. 157.
Pre elektrickú trakciu železničnej dopravy ŽSR sú vyvedené z TR Kysucké Nové Mesto dva
káblové napájače pre ŽSR I. a ŽSR II.
Potreba priemyselnej výroby INA Kysuce,s.r.o. je riešená z vlastnej 110 kV transformovne INA.
Pôvodný areál ZVL má vybudovanú vlastnú 22 kV rozvodňu a trafostanice (nie sú sprístupnené), do
ktorej sú zaústené 22 kV vedenia č. 119, č. 112 a č. 229.
Transformačné stanice 22/0,4 kV sú v prevedení vonkajšom (priehradové, betónové stĺpy v miestnych častiach Budatínska Lehota, Oškerda, Dubie, Suľkov), v prevedení murované, kioskové
a vstavané do objektov sú situované v jadrovom území mesta.
Sekundárna NN sieť v zástavbe s rodinnými domami je prevedená vzdušnou sieťou po
betónových stĺpoch. V zástavbe HBV a plochách občianskej vybavenosti je riešená káblovým
rozvodom zemou.
Verejné osvetlenie je realizované výbojkovými osvetľovacími zdrojmi, osadené na betónových
stĺpoch (pri vzdušnej NN rozvodnej sietí), v plochách s káblovou NN sieťou je VO riešené káblovým
rozvodom po oceľových stožiaroch.
Riešné územie mesta Kysucké Nové Mesto je celoplošne plynofikované, je zásobované z
regulačnej stanice RS 6500 - Radoľa s kapacitou 6500 Nm³/hod. Kapacita regulačnej stanice je
dostatočná, s veľkou rezervou, nakoľko je zokruhovaná s ďalšími dvomi regulačnými stanicami RS Krásno nad Kysucou a RS - Zborov nad Kysucou.
STL mieste rozvody plynu sú prevádzkované tlakom plynu 0,1 MPa a z časti rozvodmi 0,3
MPa. Plynofikácia realizovaná v prvých rokoch je prevedená z oceľového potrubného materiálu,
v neskorších rokoch prevedená PE potrubím o profiloch D 160, D 90, D 63.
Hlavný prívod plynu pre k.ú. Kysucké Nové Mesto je dimenzie DN 300 s max. prepravou 4000
3
3
m /h a DN 200 s max. prepravou 2300 m /h, čo dáva predpoklad možnosti rozvoja plynofikácie
riešeného územia z existujúcich plynárenských zariadení (RS, VTL, STL).
STL rozvody plynu si vyžadujú u odberateľov plynu inštaláciu regulátorov tlaku plynu STL/2,0
kPa. Zemný plyn sa využíva komplexne t.j. na vykurovanie, ohrev TÚV, na varenie, na technologické
zariadenia.
Existujúce plynárenské zariadenia v obci dávajú dobrý predpoklad na rozvoj plynofikácie
v intraviláne riešeného územia.
Zásobovanie teplom má kombinovaný charakter. Individuálna bytová výstavba a občianska
vybavenosť v časti Kysucké Nové Mesto - stred je zásobovaná teplom prevažne z lokálnych domových
plynových kotolní a z malej časti z domových kotolní na pevné palivo. Individuálna bytová
výstavba v Budatínskej Lehote a Oškerde je zásobovaná teplom z lokálnych domových plynových
teplovodných kotolní, resp. kotolní na spaľovanie pevného paliva.Hromadná bytová výstavba a väčšia
časť občianskej vybavenosti (okrem časti stred) v Kysuckom Novom Meste je zásobovaná teplom zo
systému centrálneho zásobovania teplom (SCZT) z primárnej horúcovodnej siete.
Systém centrálneho zásobovania teplom je prevádzkovaný spoločnosťou KYSUCA, s.r.o.
Spoločnosť prevádzkuje dva centrálne zdroje tepla: Výhrevňu V1 a Výhrevňu V3.
Navrhovaná hromadná bytová výstavba a zariadenia občianskej vybavenosti budú zásobované
teplom z vlastných zdrojov alebo z centrálneho zdroja tepla. Individuálna bytová výstavba a výrobné
prevádzky z individuálnych zdrojov tepla.
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Zriadené poštové prevádzky vo vlastných spojových objektoch na ul. Májová a Vajanského
zabezpečujú základné automatizované priehradkové operácie pri podávavacej a doručovacej službe
a služby poštovej banky. Tieto služby poskytuje pre miestne časti Dubie, Suľkov a Podstráne. Pre
Budatínsku Lehotu a Oškerdu poštové služby zabezpečuje prevádzka pošty zriadená v obci Radoľa.
Kysucké Nové Mesto so sídlom uzlovej ústredne (UTO) zabezpečuje sprostredkovanie
automatického telefónneho styku v rámci miestnych telefónnych obvodov (MTO) Kysucké Nové Mesto,
Horný Vadičov, Stará Bystrica a Nová Bystrica.
Telefónna prevádzka riešeného územia vlastného MTO je zabezpečená digitálnou hlavnou
ústredňou (HÚ), umiestnenou v Spojovej budove na Májovej ulici. Na HÚ sú priamo napojení telefónni
účastníci riešeného územia Budatínska Lehota, Dubie, Súľkov a Oškerda. Mimo riešeného územia sú
priamo napojené na HÚ cez digitalizačné stupne RSU i obce Nesluša, Radola, Povina, Rudina
a Snežnica.
Telefónni účastníci v riešenom území sú pripojení miestnou telekomunikačnou káblovou
sieťou (m.t.s.) na digitálnu ústredňu telefónneho obvodu MTO, umiestnenou v spojovom objekte na ul.
1. Mája. Telefónny rozvod je riešený káblovou sieťou zemou v celom riešenom území, výnimkou sú
miestne časti Oškerda a Budatínska Lehota kde je m.t.s. riešená závesnými káblami.
Služby mobilnej telefónnej siete sú v riešenom území zabezpečované operátormi ORANGE, TCOM, Telefónika a O2.
Televízny signál základných programov je zabezpečený TV vykrývačom, situovanom
v katastrálnom území obce Ochodnica. Na stožiari sú inštalované i zariadenia mobilných operátorov.
V meste je v prevádzke káblová televízia, ktorú zabezpečuje firma ANTECHNET.
Služby internetu sú zabezpečované pevnou sieťou T-COM a sprístupnený je aj rádiovou sieťou
prevádzkujúcou firmou ANTECHNET.
Sieť miestneho rozhlasu je zabezpečovaná v meste čiastočne káblovým rozvodom a rádiovou
sieťou na ktorú sú prepojené aj ostatné miestne časti mesta (Dubie, Pod Strane, Oškerda
a Budatínska Lehota).
e)

NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

e) 1.

Členenie riešeného územia

Z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využívania možno riešené územie
Kysuckého Nového Mesta rozčleniť na tieto priestory:
a - Jadrová časť mesta - intenzívne urbanizované územie v údolí rieky Kysuca,
a.1 - Stred mesta (ZSJ Kysucké Nové Mesto - stred, ZSJ Sídlisko, ZSJ Nábrežie)
a.2 - Nižné Kamence (ZSJ Dolný koniec mesta)
a.3 - Vyšné Kamence (ZSJ Horný koniec mesta, ZSJ Vyšné Kamence východ, ZSJ Rovne )
a.4 - Severná priemyselná zóna (ZSJ Priemyselný obvod I)
a.5 - Južná priemyselná zóna (priemyselný park) (ZSJ Priemyselný obvod II)
b - Prímestské a vidiecke osídlenie
b.1 - Suľkov - Dubie (ZSJ Šibenice - Suľkov - Dubie)
b.2 - Budatínska Lehota (ZSJ Budatínska Lehota)
b.3 - Oškerda (ZSJ Oškerda )
c - Rekreačné priestory
c.1 - Neslušský Rybník
c.2 - Na Dolinkách
c.3 - Pod Stenami
d - Poľnohospodárska krajina
d.1 - Poľnohospodárska krajina Kysucké Nové Mesto sever
d.2 - Poľnohospodárska krajina Kysucké Nové Mesto juh
d.3 - Poľnohospodárska krajina Dubie
d.4 - Poľnohospodárska krajina Budatínska Lehota
d.5 - Poľnohospodárska krajina Oškerda
e - Súvislé lesné masívy s lesohospodárskou a ekologickou funkciou
e.1 - Hrebeň
e.2 - Stránsky vrch - Tábor - Šerkov
e.3 - Poľana - Steny - Holý Vrch
e.4 - Malý Vreteň
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Súčasné funkčné využitie územia a návrh pre rozvoj sú dokumentované na výkrese č.2
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou
časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami v mierke 1:10 000.
e) 2.

Koncepcia rozvoja mesta

Pri návrhu koncepcie rozvoja mesta a budúceho funkčného využitia územia boli zvažované
tieto faktory:
- ochrana poľnohospodárskej pôdy,
- prírodné podmienky v okrajových častiach mesta (svažitosť, zosuvné územia),
- ochranné pásma I. a II. stupňa vodárenských zdrojov,
- záujmy ochrany pamiatok (pamiatková zóna v centre mesta),
- záujmy ochrany prírodných hodnôt,
- ochranné pásma dopravných trás (D3, cesty I. a III. triedy, železničná trať),
- ochranné pásma inžinierskych sietí (400 kV, 110 kV, 22 kV vedenia, vodovod DN 800),
- ochranné pásmo čistiarne odpadových vôd,
- ochranné pásmo závodu INA Kysuce, s.r.o.,
- ochranné pásma cintorínov,
- zámer na výstavbu vodnej cesty,
- zámer na výstavbu vysokorýchlostnej železnice.
Jadrová časť mesta - intenzívne urbanizované územie v údolí rieky Kysuca je vymedzená pre
rozvoj hromadnej bytovej výstavby, zariadení občianskej vybavenosti a výroby.
Pre hromadnú bytovú výstavbu sú navrhnuté lokality Vyšné Kamence východ a Rovne.
Pre zariadena občianskej vybavenosti s veľkými nárokmi na dopravu je vymedzené územie pri
diaľničnom privádzači a Rudinskej ceste v lokalite Od Kysuce niže mesta. Dostavba plavárne a zimný
štadión sú navrhnuté na ulici Nábrežná.
Pre rozvoj výroby sú voľné plochy v južnej priemyselnej zóne (priemyselnom parku) o výmere
asi 29 ha. Rozvoj výroby je možný aj revitalizáciou niektorých existujúcich výrobných areálov.
Prímestské a vidiecke osídlenie (Suľkov - Dubie, Budatínska Lehota, Oškerda) je vymedzené
pre výstavbu rodinných domov. V Budatínskej Lehote je možná výstavba rekreačných domov.
Rekreačný priestor Neslušský Rybník má miestny význam a bude využívaný najmä pre
rekreáciu obyvateľov mesta. Na okraji rekreačného priestoru je navrhutá plocha pre rekreačnú
vybavenosť a parkovisko.
Pri využívaní plôch prímestskej rekreácie v lokalitách Stránie a Neslušský rybník je potrebné
zohľadniť záujmy ochrany prírody (biocentrá, existujúce biokoridory, genofondové lokality).
V rekreačných priestoroch Na Dolinkách a Pod Stenami je navrhnutý len minimálny rozvoj pre
výstavbu ICHR - individuálnych chát.
V etape koncept územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto boli variantne riešené plochy
pre rozvoj bývania, občianskej vybavenosti, výroby a zelene v lokalitách Oškerda, Rovne a Od Kysuce
niže mesta. V návrhu územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto sú tieto lokality riešené podľa
súborného stanoviska ku konceptu územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto nasledovne.
Lokalita Oškerda je navrhnutá podľa variantu 1, v ktorom sa navrhuje revitalizovať plochu
devastovaného poľnohospodárskeho dvora.
Lokalita Rovne je navrhnutá podľa variantu 1, kde sa uvažuje so zrušením nevyužívaných
vodárenských zdrojov a výstavba na celej disponibilnej ploche lokality Rovne vymedzenej z východnej
strany trasou vodnej cesty a ochranným pásmom preloženého 110 kV vedenia.
Lokalita Od Kysuce niže mesta je navrhnutá podľa variantu 2, kde sa navrhuje rozvoj plôch
občianskej vybavenosti na celej disponibilnej ploche vymedzenej z juhozápadnej strany diaľničným
privádzačom a z juhovýchodnej strany trasou vodnej cesty.
e) 4.

Urbanistická kompozícia riešeného územia

Urbanistická kompozícia riešeného územia mesta Kysucké Nové Mesto je založená na týchto
zásadách:
- za hlavnú kompozičnú os mesta považovať Cestou do Rudiny od hranice s k.ú. Rudina
v pokračovaní Litovelskou ulicou, Belanského ulicu v pokračovaní cez Námestie slobody
Ulicou ČSA až po severovýchodný okraj zastavaného územia mesta do navrhovaného sídliska
Rovne,
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za vedľajšiu kompozičnú os považovať ulicu Dlhomíra Poľského od križovatky s cestou I/11
v pokračovaní Murgašovou ulicou, Športovou ulicou a Neslušskou cestou, až po hranicu s k.ú.
Nesluša,
za hlavný ťažiskový priestor mesta považovať priestor Pamiatkovej zóny Kysucké Nové Mesto,
za ústredný priestor v rámci ťažiskového priestoru považovať Námestie slobody,
rešpektovať výškovú úroveň zástavby ťažiskového priestoru mesta s dominantným postavením
kostolov Panny Márie a sv. apoštola Jakuba, nenavrhovať nové dominanty, ktoré by narušovali
súčasnú siluetu uvedeného priestoru,
osobitnú pozornosť venovať riešeniu vstupov do mesta z cesty I/11 po ulici Dlhomíra Poľského
a z plánovaného diaľničného privádzača,
zachovať a doplniť plochy verejnej zelene v kontakte s ťažiskovým priestorom mesta a po jeho
obvode, v obytnom území a na plochách občianskeho vybavenia,
po obvode navrhovaných plôch výroby riešiť izolačnú zeleň, plochy zelene doplniť
s prihliadnutím na priestorové podmienky aj do existujúcich areálov výroby a skladového
hospodárstva,
navrhované plochy bývania, občianskej vybavenosti a výroby riešiť tak, aby nebol zásadným
spôsobom narušený celkový obraz mesta,
pri návrhu objektov a zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu v maximálnej miere
rešpektovať prírodnú scenériu krajiny a stanoviť podmienky ich optimálneho zakomponovania
do okolitého prírodného prostredia,
zachovať typickú rázovitú krajinnú štruktúry voľnej krajiny a chrániť krajinné scenérie a krajinný
obraz pred znehodnotením nevhodnou stavebnou činnosťou,
tam, kde to umožňujú priestorové pomery, riešiť obnovu, doplnenie a rekonštrukciu brehových
porastov a zelene pozdĺž rieky Kysuce a miestnych tokov,
zachovať solitérnu a skupinovú zeleň na plochách lúk a pasienkov,
rešpektovať priehľady na okolitú prírodnú scenériu.

-

-

-

-

-

Obnova, prestavba a asanácie

e) 5.
-

-

e) 6.

Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto:
neuvažuje sa o plošných asanáciách a rozsiahlej prestavbe obytného územia mesta,
navrhuje premiestniť z centra mesta nevhodné výrobné prevádzky (Drevobyt a Kysucký
mäsový priemysel) na voľné plochy v priemyselnom parku,
navrhuje obnovu a revitalizáciu ťažiskového priestoru mesta v území Pamiatkovej zóny,
navrhuje prestavbu a revitalizáciu územia areálu hospodárskeho dvora PD Radoľa v Oškerde,
v súvislosti s výstavbou diaľnice D3 dôjde k asanácii ihriska a skladov nachádzajúcich sa
medzi cestou I/11 riekou Kysuca v Budatínskej Lehote - pre ihrisko je navrhnutá nová plocha,
sklady možno premiestniť na voľné plochy v priemyselnom parku,
uvažuje sa o obnove časti neobývaných domov a bytov s cieľom ich prinavrátenia do bytového
fondu.
Plochy, na ktoré je potrebné vypracovať územný plán zóny a urbanistické štúdie

Po schválení územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto navrhujeme obstarať a schváliť
územný plán zóny pre nasledovné územie :
- Pamiatková zóna v Kysuckom Novom Meste.
Po schválení územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto navrhujeme spracovať urbanistické
štúdie pre nasledovné územia :
- Hromadná bytová výstavba Vyšné Kamence východ,
- Hromadná bytová výstavba Rovne,
- Individuálna bytová výstavba Dubie - Suľkov,
- Prímestská rekreačná zóna Neslušský rybník - Hrebeň,
- Prímestská rekreačná zóna Pod Červenou horou.
f)

NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA

Súčasné funkčné využitie územia a plochy pre rozvoj sú dokumentované na výkrese č. 2
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou
časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami.
Počas spracovania konceptu ÚPN mesta bolo riešenie funkčného využita územia
konzultované s vedením mesta na dvoch pracovných stretnutiach. Pripomienky mesta boli do
konceptu zapracované.
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Podľa usmernenia obstarávateľa pre ÚPD sú plochy, na ktoré bol vydaný súhlas na záber
poľnohospodárskej pôdy zobrazené ako stav, nové plochy, na ktoré ešte nebol vydaný súhlas sú
zobrazené hustou šrafou. Podrobnosť zobrazenia jednotlivých funkčných plôch zodpovedá mierke
výkresov 1:10 000 - zobrazená je prevládajúca funkcia.
Využitie plôch bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, športu, výroby, zelene
poľnohospodárskych plôch a lesov je podrobnejšie rozlíšené a regulované priradením regulatívov
k jednotlivým funkčným plochám.
Obytné plochy
B1 - obytné plochy - rodinné domy individuálne
Prípustné funkcie: bývanie v nízkopodlažných rodinných domoch (suterén + 2 nadzemné
podlažia, alebo suterén + 1 nadzemné podlažie + podkrovie), základná občianska vybavenosť zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných služieb pre obyvateľov územia,
malé ihriská pre neorganizovaný šport pre obyvateľov územia, nevyhnutné plochy technického
vybavenia územia, pešie, cyklistické a automobilové obslužné komunikácie a zastávky MAD,
nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo upravená zeleň, zeleň okrasných a úžitkových
záhrad, malé ubytovacie zariadenia penziónového typu, malé zariadenia administratívy, menšie kostoly
a motlitebne, sociálne, zdravotnícke a zariadenia, nerušiace výrobné služby ako súčasť pozemkov
rodinných domov a doplnková funkcia bývania. Na rozvojových plochách IBV v Budatínskej Lehote a v
lokalite Žeriavka je ako doplnková funkcia možná výstavba rekreačných domov.
Neprípustné funkcie: zariadenia veľkoobchodu, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné
služby, výrobné a všetky ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, prašnosť, nákladná
doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.) zasahujú obytné plochy a plochy občianskeho vybavenia.
Doplňujúce ustanovenia: odstavné miesta obyvateľov musia byť riešené v rámci súkromných
pozemkov, parkovanie užívateľov zariadení komerčného vybavenia a služieb musí byť riešené na
pozemkoch ich prevádzkovateľov. Na rozvojových plochách IBV v Budatínskej Lehote, do ktorých
zasahujú potenciálne zosuvy, je potrebné vhodnosť výstavby rodinných domov posúdiť geologickým
posudkom.
B2 - obytné plochy - bytové domy
Prípustné funkcie: bývanie bytových domoch, základná občianska vybavenosť - zariadenia
obchodu, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných služieb pre obyvateľov územia, malé
ihriská pre neorganizovaný šport pre obyvateľov územia, nevyhnutné plochy technického vybavenia
územia, pešie, cyklistické a motorové komunikácie a zastávky MAD, nevyhnutné odstavné plochy pre
automobily, parkovo upravená obytná zeleň, malé ubytovacie zariadenia penziónového typu, malé
zariadenia administratívy, menšie kostoly a motlitebne, sociálne, zdravotnícke a zariadenia, radové
garáže pre bývajúcich obyvateľov.
Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti,
ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.)
zasahujú obytné plochy a plochy občianskeho vybavenia.
Doplňujúce ustanovenia: odstavné miesta obyvateľov musia byť riešené v rámci pozemkov
bytových domov na vyhradených odstavných plochách a na miestnych verejných komunikáciách,
parkovanie užívateľov zariadení komerčného vybavenia a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich
prevádzkovateľov. Na obytných plochách zachovať a ak sú možnosti, rozširovať pôvodný stav zelene a
oddychových plôch, nepovoliť výstavbu polyfunkčných objektov a bytových domov pokiaľ by došlo
k narušeniu kvality bývania.
Plochy cintorínov
C1 - plochy cintorínov
Prípustné funkcie: hrobové miesta, pamätníky, plochy zelene, malá architektúra a mobiliár
slúžiaci primárnej funkcii cintorína, pešie komunikácie súvisiace s hlavnou funkciou, dom smútku,
menšie kostoly, cintorínske kaplnky, nevyhnutné plochy technického vybavenia, verejné hygienické
zariadenie.
Neprípustné funkcie: bývanie v akejkoľvek podobe, ostatné zariadenia občianskeho vybavenia,
výroby, skladov, dopravných zariadení a všetky druhy činností, ktoré negatívnymi vplyvmi priamo alebo
nepriamo ovplyvňujú pietny charakter lokality.
Plochy dopravných zariadení
D1 - plochy dopravných zariadení - plochy a trasy nadradenej cestnej siete
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Prípustné funkcie: dopravné a technické zariadenia diaľnice D3, križovatky, izolačná zeleň,
protihlukové steny
Neprípustné funkcie: v ochrannom pásme bývanie v akejkoľvek podobe.
D2 - plochy dopravných zariadení - plochy (pozemky) a trasy železničnej dopravy
Prípustné funkcie: zariadenia a plochy súvisiace so železničnou dopravou. izolačná zeleň,
protihlukové steny
Neprípustné funkcie: v ochrannom pásme bývanie v akejkoľvek podobe.
Polyfunkčné plochy
F1 - polyfunkčné plochy - zmiešané územie bývania a občianskeho vybavenia
Prípustné funkcie: bývanie, základná a vyššia občianska vybavenosť - zariadenia obchodu,
verejného stravovania, ubytovania penziónového typu, administratívy, kultúrne, sociálne a zdravotnícke
zariadenia, menšie kostoly a modlitebne, nevýrobné služby, drobné a svoje okolie nerušiace výrobné
služby, nevyhnutné plochy dopravného a technického vybavenia, pešie a cyklistické chodníky,
komunikácie, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily a zastávky MAD, parkovo upravená zeleň,
zeleň okrasných a úžitkových záhrad.
Neprípustné funkcie: zariadenia pre spracovanie a likvidáciu odpadov, skladovanie
nebezpečných materiálov, tie výrobné a ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk,
nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.) zasahujú obytné plochy, plochy občianskeho
vybavenia a verejné priestranstvá na území funkčnej plochy F1 a v jej blízkosti.
Doplňujúce ustanovenia: odstavné miesta obyvateľov musia byť riešené v rámci pozemkov
bytových domov na vyhradených odstavných plochách a na miestnych verejných komunikáciách,
parkovanie užívateľov zariadení komerčného vybavenia a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich
prevádzkovateľov. Zachovať hodnotnú existujúcu vnútroblokovú zeleň bez možnosti zástavby.
F2 - polyfunkčné plochy - zmiešané územie výroby a občianskeho vybavenia
Prípustné funkcie: zariadenia obchodu a veľkoobchodu, administratívne budovy, stravovacie
zariadenia, výrobné a nevýrobné služby, sklady, výroba, ktorá nemá neprimeraný negatívny vplyv na
životné prostredie ani výrazne nenaruší svoje okolie, plochy dopravného a technického vybavenia,
pešie a cyklistické chodníky, komunikácie, zastávky MAD, parkovacie plochy, verejná a areálová zeleň.
Neprípustné funkcie: zariadenia pre spracovanie a likvidáciu odpadov, skladovanie
nebezpečných materiálov a tie výrobné a ostatné činnosti, ktoré by neprimeranými negatívnymi vplyvmi
mohli zasahovať obytné plochy a verejné priestranstvá nachádzajúce sa v blízkosti funkčnej plochy F2.
Lesná krajina
L1 - lesná krajina - lesy hospodárske
Prípustné funkcie: pri obhospodarovaní hospodárskych lesov vychádzať z platného programu
starostlivosti o lesy pre lesný hospodársky celok Krásno nad Kysucou; pohybové rekreačné aktivity
(značkované turistické a lyžiarska bežecká stopa), zber liečivých rastlín a lesných plodov v primeranom
rozsahu a mimo legislatívne chránených území.
Neprípustné funkcie: činnosti uvedené v § 31 zákona č. 326/2005 o lesoch.
Doplňujúce ustanovenia: pri návrhu novej výstavby rešpektovať ochranné pásmo lesa v súlade
s ustanovením § 10 ods.1) zákona č. 326/2005 Z.z.
L2 - lesná krajina - lesy ochranné
Prípustné funkcie: pri obhospodarovaní ochranných lesov vychádzať z platného programu
starostlivosti o lesy pre lesný hospodársky celok Krásno nad Kysucou;
Neprípustné funkcie: činnosti uvedené v § 31 zákona č. 326/2005 o lesoch.
Doplňujúce ustanovenia: pri návrhu novej výstavby rešpektovať ochranné pásmo lesa v súlade
s ustanovením § 10 ods.1) zákona č. 326/2005 Z.z.
Plochy občianskeho vybavenia
O1 - plochy občianskeho vybavenia
Prípustné funkcie: školské zariadenia (materské školy, základné školy, ľudové školy umenia,
stredné školy, odborné učilištia), ihriská, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti
(detský domov, domov dôchodcov, chránené bývanie atď.), kultúrne zariadenia (kultúrny dom,
múzeum, galéria, miesta na bohoslužobné účely atď.), obchody, stravovacie a ubytovacie zariadenia,
služby, administratíva a pod., byt správcu, pešie, cyklistické a motorové komunikácie, zastávky MAD,
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nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, potrebná technická vybavenosť, parkovo upravená zeleň,
prvky malej architektúry.
Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti s
negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.)
Doplňujúce ustanovenia: na pozemkoch zariadení občianskeho vybavenia vyčleniť dostatočné
plochy pre parkovanie návštevníkov.
Poľnohospodárska krajina
P1 - poľnohospodárska krajina - veľkobloková oráčinová
Prípustné funkcie: poľnohospodárska výroba veľkobloková, líniové inžinierske siete, účelové
komunikácie.
Neprípustné funkcie: akákoľvek zástavba, činnosti s nepriaznivým vplyvom na kvalitu pôdy.
P2 - poľnohospodárska krajina - úzkobloková oráčinová
Prípustné funkcie: poľnohospodárska malovýroba na úzkych terasových poliach, líniové
inžinierske siete, účelové komunikácie.
Neprípustné funkcie: akákoľvek zástavba, činnosti s nepriaznivým vplyvom na kvalitu pôdy.
P3 - poľnohospodárska krajina - podhorské lúky a pasienky
Prípustné funkcie: činnosti spojené s obhospodarovaním trvalých trávnych porastov
v podhorských polohách, líniové inžinierske siete, účelové komunikácie.
Neprípustné funkcie: akákoľvek zástavba, činnosti s nepriaznivým vplyvom na kvalitu pôdy.
Plochy rekreácie
R1 - plochy rekreácie - malé súkromné chaty
Prípustné funkcie: malé súkromné chaty v rozsahu do 10 lôžok, rekreačná vybavenosť
(ohniská, prístrešky, lavičky, zeleň a pod.).
Neprípustné funkcie: všetky činnosti s nepriaznivým vplyvom na rekreačnú funkciu; nepripustiť
budovanie a umiestňovanie provizórnych objektov.
Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a návštevníkov riešiť na
vlastnom pozemku. Rekreačné objekty situovať tak, aby nerušili prírodnú scenériu a charakter okolitej
krajiny.
R2 - plochy zariadení prímestskej rekreácie
Prípustné funkcie: rekreačná vybavenosť, prechádzkové chodníky, sedenia, ohniská,
prístrešky, preliezky, ihriská s trávnatým povrchom, ...
Neprípustné funkcie: všetky činnosti s nepriaznivým vplyvom na rekreačnú funkciu; nepripustiť
budovanie a umiestňovanie provizórnych objektov.
Športové plochy
Š1 - plochy občianskeho vybavenia - zariadenia telovýchovy a športu
Prípustné funkcie: športové a telovýchovné plochy a zariadenia, stravovacie a ubytovacie
zariadenia pre návštevníkov, športové kluby, byt správcu, garáže, odstavné a parkovacie miesta pre
potreby športových zariadení, pešie, cyklistické a motorové komunikácie, zastávky MAD, nevyhnutné
plochy technického vybavenia, parkovo upravená zeleň, nerušivé prevádzky obchodu a služieb (predaj
a oprava športových potrieb).
Neprípustné funkcie: zariadenia veľkoobchodu, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné
a všetky ostatné činnosti s negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt
hlodavcov a pod.).
Doplňujúce ustanovenia: na pozemkoch zariadení telovýchovy a športu vyčleniť dostatočné
plochy pre parkovanie návštevníkov športových podujatí.
Plochy technickej vybavenosti
T1 - plochy technickej vybavenosti - vodojemy
Prípustné funkcie: plochu využívať výhradne pre akumuláciu pitnej vody; ochranné pásmo
vodojemu I. stupňa je dané oplotením vodojemu, areálová zeleň.
Neprípustné funkcie: všetky ostatné funkcie.
T2 - plochy technickej vybavenosti - čistiareň odpadových vôd
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Prípustné funkcie: plochu využívať výhradne pre prevádzku čistiarne odpadových vôd ; riešiť
opatrenia na zamedzenie šírenia zápachu a minimalizovať tak negatívne vpyvy na okolité funkčné
plochy (ochranné pásmo od zdrojov zápachu v ČOV by nemalo prekročiť vzdialenosť 100 m).
Neprípustné funkcie: všetky ostatné funkcie; do ochranného pásma neumiestňovať obytné
objekty a zariadenia občianskej vybavenosti.
T3 - plochy technickej vybavenosti - transformovne
Prípustné funkcie: transformovňa 110/22 kV; areálová zeleň, nevyhnutné parkovacie a
manipulačné plochy.
Neprípustné funkcie: všetky ostatné funkcie.
T4 - plochy technickej vybavenosti - centrálne zdroje tepla
Prípustné funkcie: plochu využívať výhradne pre činnosti zamerané na výrobu tepla; areálová
zeleň, nevyhnutné parkovacie a manipulačné plochy.
Neprípustné funkcie: všetky ostatné funkcie.
T5 - plochy technickej vybavenosti - zariadenia na zber, triedenie a dočasné skladovanie odpadov
Prípustné funkcie: zariadenia na zber, triedenie a dočasné skladovanie odpadov,
administratíva, sklady, manipulačné plochy, plochy dopravného a technického vybavenia,
vnútroareálová zeleň.
Neprípustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia a rekreácie
Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel zamestnancov riešiť na vlastnom
pozemku; nakladanie s odpadmi uskutočňovať tak, aby negatívne vplyvy na okolité funkčné plochy boli
minimalizované.
Plochy výroby
V1 - plochy výroby - priemyselná výroba s možnými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie
Prípustné funkcie: zariadenia priemyselnej výroby, sklady, manipulačné plochy, plochy
dopravného a technického vybavenia, izolačná a vnútroareálová zeleň.
Neprípustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia (okrem drobných zariadení
pre potreby osôb pracujúcich v prevádzkach umiestnených na ploche V1).
Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov riešiť na
vlastnom pozemku; pokračovať v ekologizácii výrobných procesov tak, aby negatívne vplyvy výroby na
okolité funkčné plochy boli minimalizované. Revitalizovať nevyužívané priemyselné plochy.
V2 - plochy výroby - výrobné plochy zmiešané (výroba, sklady, služby)
Prípustné funkcie: zariadenia výroby, ktorá nemá neprimeraný negatívny vplyv na životné
prostredie ani výrazne nenaruší svoje okolie, sklady, výrobné a nevýrobné služby, nevyhnutná
administratíva, manipulačné plochy, plochy dopravného a technického vybavenia, izolačná a
vnútroareálová zeleň.
Neprípustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia (okrem drobných zariadení
pre potreby osôb pracujúcich v prevádzkach umiestnených na ploche V2).
Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel zamestnancov riešiť na vlastnom
pozemku. Revitalizovať nevyužívané priemyselné plochy.
V3 - plochy výroby - zariadenia poľnohospodárskej výroby
Prípustné funkcie: zariadenia poľnohospodárskej výroby (ustajnenie hospodárskych zvierat
vrátane súvisiacich zariadení, opravárenské a skladovacie objekty, služobný byt správcu, nevyhnutné
plochy technického vybavenia, odstavné miesta a garáže, manipulačné plochy).
Neprípustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia, rekreácie
Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a zamestnancov riešiť
na vlastnom pozemku; počet chovaných hospodárskych zvierat stanoviť tak, aby živočíšna výroba
negatívne neovplyvňovala okolité plochy bývania.
Plochy zelene
Z1 - plochy zelene - verejná parková zeleň
Prípustné funkcie: vysoká a nízka zeleň, vodné plochy, pešie komunikácie a plochy, prvky
malej architektúry, pamätníky, výtvarné diela, detské ihriská, nevyhnutné plochy technického
vybavenia.
Neprípustné funkcie: bývanie, výroba, výrub zelene bez konzultácie s odbornou organizáciou
ochrany prírody, venčenie psov a všetky ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi obťažujú
oddychový a rekreačný charakter plochy.
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Doplňujúce ustanovenia: vymedzené plochy parkov využiť predovšetkým na zeleň, spevnené a
dláždené plochy budovať v obmedzenej miere. Na plochách existujúcich a navrhovaných parkov
uskutočniť pasport existujúcich drevín. Pre každú navrhovanú alebo revitalizovanú plochu zelene
zabezpečiť vypracovanie odbornej dokumentácie a pravidelnú údržbu.
Z2 - plochy zelene - ostatná zeleň (izolačná zeleň, brehové porasty, nelesná drevinná vegetácia)
Prípustné funkcie: vysoká a nízka zeleň založená a udržiavaná podľa jej špecifickej funkcie.
Neprípustné funkcie: bývanie, výroba, zariadenia občianskej vybavenosti a športu.
Doplňujúce ustanovenia: Na plochách existujúcej a navrhovanej zelene uskutočniť pasport
existujúcich drevín. Pre každú navrhovanú alebo revitalizovanú plochu zelene zabezpečiť vypracovanie
odbornej dokumentácie a pravidelnú údržbu.
Z3 - plochy zelene - záhrady, záhradkové osady
Prípustné funkcie: plochy hospodárskej a okrasnej zelene, záhradné domčeky, pešie a
prístupové cestné komunikácie súvisiace s hlavnou funkciou, zariadenie spoločnej vybavenosti
záhradkovej osady, malé ihriská, spoločné parkovacie a odstavné miesta pre užívateľov záhradkovej
osady.
Neprípustné funkcie: všetky ostatné funkcie, ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk,
nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.) obťažujú oddychový a rekreačný charakter
plochy.
Doplňujúce ustanovenia: veľkosť a charakter záhradných domčekov riešiť v zmysle ustanovení
stavebného zákona; nepripustiť budovanie a umiestňovanie provizórnych objektov. Pripúšťa sa
oplotenie funkčnej plochy.
g)

NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, VÝROBY, REKREÁCIE
ZELENE

g) 1.

Návrh riešenia bývania

A

Existujúce plochy využívané na bývanie zachovávame.
Hromadná bytová výstavba (HBV) je navrhnutá v lokalite Vyšné Kamence východ a Rovne.
Individuálna bytová výstavba (IBV) - rodinné domy je navrhnutá v lokalitách Šibenice - Suľkov - Dubie,
Budatínska Lehota a Oškerda.
Byty možno stavať aj na polyfunkčných plochách označených regulatívom F1 a to formou
nadstavby a zobytnením podkrovia existujúcich objektov alebo v bytových domoch s podstavanou
vybavenosťou.
Smerné (odhadované) počty obyvateľov a bytov v jednotlivých základných sídelných
jednotkách (ZSJ) sú uvedené v nasledovných tabuľkách.
Počet obyvateľov a bytov v základných sídelných jednotkách
Názov ZSJ
Byty
Počet
Počet
obyv.
obyv./
SODB
SODB
1 byt
2011
2011
Budatínska Lehota
177
639
3,61
Kysucké Nové Mesto - stred
Šibenice - Suľkov - Dubie
Priemyselný obvod I
Horné pole
Horný koniec mesta
Sídlisko
Dolný koniec mesta
Dolné pole
Oškerda
Priemyselný obvod II
Nábrežie
Vyšné Kamence východ
(ZaD 2)
Rovne HBV
Rovne IBV

227
586
5
2
2 076
1 604
16
101
10
356
-

599
1 972
11
3
7 076
3 875
53
353
29
1 089
-

2,64
3,37
2,20
1,50
3,41
2,42
3,31
3,50
2,90
3,06
-

návrh
2030
180

Počet
obyv.
návrh
2030
600

250
865
5
2 076
1 604
14
110
10
356
300

600
2 600
10
6 200
3 800
40
355
25
1 030
870

2,40
3,01
2,00
2,99
2,37
2,86
3,27
2,50
2,89
2,90

350

1 015

2,90

300
6

870
20

2,90
3,33

Byty

Počet
obyv./
1 byt
3,33
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Spolu
5 160
15 699
Zdroj: Štatistický úrad Žilina + návrh spracovateľa
g) 2.

6 070

17 000

2,80

Návrh riešenia občianskeho vybavenia

g) 2.1. Školstvo
Materské školy
V meste Kysucké Nové Mesto je v súčasnosti v prevádzke 4 materské školy.
Materské školy
Materská škola

Počet detí

MŠ Ul. 9. Mája
MŠ Komenského ul.
MŠ Litovelská ul.
MŠ Budatínska Lehota
Spolu
Zdroj : MsÚ Kysucké Nové Mesto

168
139
138
24
469

Počet tried
7
6
6
1
20

Počet detí/
1 trieda
24,0
23,2
23,0
24,0
23,5

Počet zamest.

Poznámka

15
13
12
2
42

Materské školy – návrh
Existujúce materské školy ponechávame v prevádzke. Materskú školu pre obyvateľov nového
sídliska Vyšné Kamence východ možné zriadiť v objekte nevyužívanej školy na sídlisku Vyšné
Kamence. Pre materskú školu pre obyvateľov nového sídliska Rovne je v územnom pláne mesta
navrhnutá plocha O1.
Základné školy
V meste Kysucké Nové Mesto sú v súčasnosti v prevádzke 3 základné školy. Počet žiakov v
základných školách má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Údaje o počte žiakov a tried v
školskom roku 2013/2014 sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
Základné školy
Názov školy

Počet žiakov

ZŠ Nábrežná
573
ZŠ Clementisova
526
ZŠ Dolinský potok
325
Spolu
1 424
Zdroj : MsÚ Kysucké Nové Mesto

Počet tried

Priemerná
naplnenosť

Počet
zamest.

Školský klub
počet oddelení

28
27
18
73

20,5
19,5
18,1
19,5

51
51
35
137

6
5
3
14

Počet tried

Priemerná
naplnenosť

Počet
zamest.

Školský klub
počet oddelení

9

5,3

22

2

Špeciálna základná škola
Názov školy

Počet žiakov

Špeciálna ZŠ Lipová 622
Zdroj : MsÚ Kysucké Nové Mesto

48

Základné školy - návrh
Vzhľadom na klesajúci počet žiakov, je predpoklad, že aj po vybudovaní nových bytov bude
kapacita existujúcich základných škôl postačovať.
Základná umelecká škola
V školskom roku 2014/2015 navštevuje základnú umeleckú školú 775 žiakov. Základná
umelecká škola zabezpečuje vzdelanie detí a mládeže v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a
literárno-dramatického umenia aj pre deti, ktoré bývajú v okolitých obciach.
Základná umelecká škola
Základná umelecká
škola

Počet odborov

Počet detí

Počet zamest.

4

775

41

Odbory
HO 5 odd.
VO 1 odd.
TO 1 odd.
LDO 1 odd.
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Zdroj : MsÚ Kysucké Nové Mesto
HO - hudobný odbor, VO - výtvarný odbor, TO - tanečný odbor, LDO - literárno-dramatický odbor
Základná umelecká škola - návrh
Základná umelecká škola bude vyhovovať aj v návrhovom období.
Centrum voľného času
Centrum voľného času
Centrum
voľného času
Cirkevné CVČ
Klub 75

Počet oddelení

Evidenčný počet
členov

Počet zamest.

Počet záujmových
krúžkov

5

1 327

58

105

Zdroj : MsÚ Kysucké Nové Mesto
Centrum voľného času návrh
Centrum voľného času bude vyhovovať aj v návrhovom období.
Stredné školy
Na území mesta zabezpečujú stredné vzdelanie školy, ktorých zriaďovateľom je VÚC. Prehľad
škôl s počtom žiakov a tried v školskom roku 2014/2015 je uvedený v tabuľke.
Stredné školy
Typ školy

Počet
žiakov

Počet
tried

Počet
zamestnancov

Poznámka

Gymnázium

308

12

26

Spojená škola Nábrežná 1325
Organizačné zložky:
- Stredná priemyselná škola
- Obchodná akadémia
Spojená škola internátna
Murgašova 580, Organizačné zložky:
- Odborné učilište
- Praktická škola
Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326

782

31

74

údaje zo Štatistického
úradu
súčasťou školy je
školský internát
150 lôžok

141

13

32

532

12
1
23

súčasťou školy je
školský internát
33 lôžok

54

ubytovanie
v internáte SŠ
Nábrežná

Spolu
Zdroj: Zdroj: Štatistický úrad Žilina, listy z odborných škôl

Stredné školy - návrh
Stredné školy budú vyhovovať aj v návrhovom období. Navrhujeme obnoviť ihriská pri
Spojenej škole na Nábrežnej ulici a objekty po vymiestnení Kysuckého mäsového priemyslu
prebudovať na športové objekty. Ihriská a športové objekty budú slúžiť aj pre obyvateľov blízkych
sídlisk.
g) 2.2. Zdravotníctvo
Zdravotnícke zariadenia
Zdravotnú starostlivosť v meste zabezpečuje Poliklinika Kysucké Nové Mesto, v ktorej pracuje
približne 40 lekárov. V areáli polikliniky je lekárska stanica prvej pomoci, rehabilitácia, zubná technika,
lekáreň. V meste je niekoľko súkromných lekárskych ambulancií.
Zdravotnícke zariadenia – návrh
Existujúce zdravotnícke zariadenia budú vyhovovať aj v návrhovom období.
Lekárne
V meste Kysucké Nové Mesto sú pre obyvateľov k dispozícii 3 lekárne. Lekárne budú
vyhovovať aj v návrhovom období.
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g) 2.3. Sociálna starostlivosť
Zriaďovateľom sociálnych zariadení, ktoré sa na území Kysuckého Nového Mesta nachádzajú,
je Žilinský samosprávny kraj. Tento spravuje nasledovné zariadenia:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto
Zariadenie sa nachádza na Štúrovej ul. 1210/61. Kapacita zariadenia je 120 osôb. Počet
klientov k 31.07.2014 je 109. V zariadení pracuje 67 zamestnancov.
-

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto
Zariadenie sa nachádza na Litovelskej ul. 1218/17. Kapacita zariadenia je 43 osôb. Počet
klientov k 31.07.2014 je 40. V zariadení pracuje 19 zamestnancov.
-

-

Detský domov Kysucké Nové Mesto
Zariadenie sa nachádza na Litovelskej ul. 163.

Sociálne zariadenia – návrh
Územný plán mesta akceptuje existujúce sociálne zariadenia. Doplnenie štruktúry zariadení
sociálnych služieb (chránené bývanie, hospic a pod.) bude mesto riešiť na základe konkrétnych potrieb
výstavbou v rámci niektorej z rozvojových plôch alebo rekonštrukciou vhodného objektu.
g) 2.4. Kultúra
Podľa údajov z mestského úradu sa v Kysuckom Novom Meste nachádzajú tieto kultúrne
zariadenia:
- Dom kultúry Litovelská ul. (12 zamestnancov),
- Dom kultúry Budatínska Lehota,
- Dom kultúry Oškerda,
- Mestská knižnica,
- Denné centrum Belanského ul.,
- Pastoračné centrum,
- Klub 75 - klub dôchodcov,
- Kino Hviezdoslavova ul. (200 sedadiel).
Kostoly a kaplnky:
- Kostol sv. Jakuba, Námestie slobody,
- Kostol sv. P. Márie, Belanského ul.,
- Kaplnka v Oškerde,
- Kaplnka v Dubí.
Mestská knižnica
Mestská knižnica je príspevkovou organizáciou mesta a jej prvoradou úlohou je utvárať
a sprístupňovať univerzálny knižničný fond, poskytovať základné knižnično-informačné služby vrátane
prístupu k vonkajším informačným zdrojom a organizovať a uskutočňovať kultúrno-vzdelávacie aktivity.
Mestská knižnica má vo svojom knižnom fonde 29 284 knižničných jednotiek. V knižnici je
registrovaných 2 416 používateľov. V mestskej knižnici je vytvorených 4,5 pracovných miest.
Pastoračné centrum
Vytvára podmienky pre záujmovú činnosť detí, mládeže i dospelých. Cieľom pastoračného
centra je najmä výchovná činnosť detí v čase mimo vyučovania. Pravidelne organizuje činnosť
v oblasti: estetiky, kultúry, techniky a prírodovedy, športu a telesnej výchovy.
Kultúrne zariadenia – návrh
Existujúce kultúrne zariadenia budú vyhovovať aj v návrhovom období. Navrhujeme aby boli
priestory v kultúrnom dome na Litovelskej ulici boli prinavrátené kultúrnym účelom.
g) 2.5. Telovýchova a šport
Kysucké Nové Mesto má obmedzené podmienky pre športové a relaxačné aktivity. Mesto má
športový areál s dvoma futbalovými ihriskami a športovou halou. Futbalové ihriská sú aj v Oškerde a
Budatínskej Lehote. Ďalej je tu tenisová hala, školské telocvične a ihriská. V meste je dlhodobo
rozostavaná krytá plaváreň. Je spracovaná štúdia na dobudovanie areálu plavárne. K hlavnému
objektu s krytým bazénom by mali pribudnúť objekty: predaj lístkov, bufet, sklad, filtračný bazén, hlavný
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bazén plážový volejbal, lanový park, detské ihrisko, skate park, lezecká stena, pamätník, basketbalové
ihrisko, parkovanie.
Športové zariadenia – návrh
Územný plán mesta rešpektuje existujúce plochy športu a plochu na dobudovanie areálu
plavárne. V náväznosti na plaváreň navrhujeme plochu pre zimný štadión. V súvislosti s výstavbou
diaľnice D3 bude zrušené futbalové ihrisko v Budatínskej Lehote. V územnom pláne je navrhnutá
plocha pre nové ihrisko. Navrhujeme obnoviť ihriská pri Spojenej škole na Nábrežnej ulici a objekty po
vymiestnení Kysuckého mäsového priemyslu prebudovať na športové objekty. Tieto ihriská a športové
objekty budú slúžiť aj pre obyvateľov blízkych sídlisk. Ihriská bubú vybudované aj pri nástupe do
lesoparku. Malé ihriská pre obyvateľov sídlisk budú vybudované v rámci plôch pre HBV.
Športové zariadenia v meste Kysucké Nové Mesto
Typ zariadenia
Regulárne futbalové ihriská
(Športová ul. - štadión a švárové ihrisko)
Malé ihriská pre futbal (Budatínska Lehota, Oškerda)
Telocvične – spolu
Telocvične – školské
Ihriská školské
Ihriská ostatné
Športové haly (športová hala, tenisová hala)
Plaváreň 25 m
Zimný štadión
Zariadenia prímestskej rekreácie
Zdroj: Štatistický úrad Žilina + návrh

Počet - stav
2

Počet - návrh
2

2
4
3
4
2
2
-

2
6
3
5
10
2
1
1
2

g) 2.6. Obchod a verejné stravovanie
Podľa disponibilných údajov sú na území mesta Kysucké Nové Mesto tieto nasledovné počty
predajní:
Predajne a pohostinské odbytové strediská
Druh predajne
Predajne potravinárskeho tovaru, supermarkety
a predajne zmiešaného tovaru
Predajne potravinárskeho tovaru - supermarkety
Pohostinské odbytové strediská
Predajne nepotravinárskeho tovaru
Predajne pohonných látok
Zariadenia pre údržbu a opravu motorových vozidiel
Predajne súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
Zdroj: Štatistický úrad Žilina

Počet - stav
41
3
54
143
1
8
6

Uvedené zariadenia slúžia nielen obyvateľom Kysucké Nové Mesto, ale aj obyvateľom
spádového územia okresného mesta a účastníkom cestovného ruchu.
V centre mesta sú výstavbe viaceré polyfunkčné domy.
Obchod a verejné stravovanie – návrh
Počet predajní a pohostinských odbytových stredísk je premenlivý a bude závisieť od
podmienok na trhu. V centre mesta treba podporovať vznik nových špecializovaných predajní. Na
navrhovanej rozvojovej ploche v lokalite Rovne bude žiadúce vybudovať predajňu potravinárskeho
tovaru - supermarket. Zariadenia pre verejné stravovanie doplniť o reštaurácie I. a II. cenovej skupiny.
Podľa metodickej príručky „Štandardy minimálnej vybavenosti obcí“ by malo mať mesto o
veľkosti 20 000 obyvateľov takéto zastúpenie zariadení pre verejné stravovanie :
Zariadenia pre verejné stravovanie - štandard
Druh zariadenia
Reštaurácie I. a II. cenovej skupiny
Reštaurácie III. a IV. cenovej skupiny
Vinárne
Kaviarne
Hostince
Spolu

Počet stoličiek
200
300
700
800
700
2 700
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g) 2.7. Verejné ubytovanie
Podľa disponibilných údajov sú na území mesta Kysucké Nové Mesto tieto nasledovné
ubytovacie zariadenia:
Ubytovacieho zariadenia
Počet
8
219
1
43
0
4
60
2
72
1
44
0

Druh ubytovacieho zariadenia
Ubytovacie zariadenia spolu
Lôžka v ubytovacích zariadeniach spolu
Hotely (motely, botely) *** , ** a * spolu
Lôžka v hoteloch (moteloch, boteloch) *** , ** a * spolu
Hotely (motely) ***** a **** spolu
Penzióny *** , ** a * spolu
Lôžka v penziónoch *** , ** a * spolu
Turistické ubytovne ** a * spolu
Lôžka v turistických ubytovniach ** a * spolu
Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia spolu
Lôžka v ostatných hromadných ubytovacích zariadeniach spolu
Ubytovanie v súkromí spolu *** , ** a * spolu
Zdroj: Štatistický úrad Žilina

Verejné ubytovanie – návrh
Zariadenia pre verejné ubytovanie je žiadúce doplniť o hotel vyššieho štandardu.
Podľa metodickej príručky „Štandardy minimálnej vybavenosti obcí“ by malo mať mesto o
veľkosti 20 000 obyvateľov takéto zastúpenie zariadení pre verejné ubytovanie :
Zariadenie pre verejné ubytovanie
Druh zariadení
hotely ***** a ****
hotely *** , ** a *
Penzióny
turistické ubytovne
Spolu

Počet
zariadení stav
0
1
4
2

Počet
lôžok stav
0
43
60
72
175

Počet lôžok podľa
štandardov
60
140
80
100
380

Rozdiel
deficit 60 lôžok
deficit 97 lôžok
deficit 20 lôžok
deficit 28 lôžok
deficit 205 lôžok

g) 2.8. Verejná správa
Mesto Kysucké Nové Mesto je sídlom okresných úradov s pôsobnosťou na území okresu a
mestských úradov spôsobnosťou na území mesta.
Obvodné úrady
- Obvodné oddelenie policajného zboru,
Okresné úrady
- Katastrálny úrad v Žiline - Správa katastra Kysucké Nové Mesto
- Hasičský a záchranný zbor SR - Okresné riaditeľstvo Kysucké Nové Mesto
- Okresný úrad
- Daňový úrad
Úrady s pôsobnosťou na území mesta
- Mestský úrad Kysucké Nové Mesto
- Rímsko-katolícky farský úrad, Kysucké Nové Mesto
- Farský úrad Kysucké Nové Mesto - Evanjelická cirkev augsburského vyznania
- Mestská polícia
Zariadenia verejnej správy - návrh
Existujúce zariadenia sú rešpektované. Pre účely verejnej správy by bolo vhodné využiť v
súčasnosti nevyužívanú budovu bývalého okresného úradu.
g) 2.9. Cintoríny
-

V riešenom území sa nachádzajú 4 cintoríny:
mestský cintorín,
cintorín v Dubí,
cintorín v Budatínskej Lehote,
cintorín v Oškerde.
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Rozvoj cintorínov - návrh
V pôvodnom územnom pláne mesta v platnom znení boli schválené plochy pre rozvoj
mestského cintorína (Suľkov). Koncept územného plánu mesta navrhuje rozšírenie cintorína v
Budatínskej Lehote a cintorína v Oškerde. Cintorín v Dubí ostáva na existujúcej ploche bez rozvoja.
g) 3.

Návrh riešenia výroby

g) 3.1. Nerastné suroviny
Obvodný banský úrad v Prievidzi na riešenom území (k.ú. Kysucké Nové Mesto, Budatínska
Lehota, Oškerda) neeviduje žiadne výhradné ložisko nerastných surovín s určeným chráneným
ložiskovým územím alebo dobývacím priestorom, ani žiadne ložisko nevyhradeného nerastu.
S katastrálnym územím Oškerda susedí ložisko nevyhradeného nerastu "Snežnica - stavebný
kameň (4630)".
g) 3.2. Priemyselná výroba, stavebníctvo, sklady
V meste Kysucké Nové mesto má tradíciu najmä strojárenský a drevársky priemysel.
Zamestnanosť sa presunula do podniku INA Kysuce, s.r.o. Tento najväčší priemyselný podnik
na území mesta zamestnáva asi 3 775 zamestnancov zo širokého okolia.
V rámci územia mesta je prevažná časť podnikov lokalizovaná popri železničnej trati. V rámci
mesta sú plochy výroby rozdelené do dvoch výrobných zón :
- výrobná zóna sever,
- výrobná zóna juh, ktorá je zároveň určená na priemyselný park regionálneho významu.
Zoznam najvýznamnejších priemyselných podnikov:
- INA Kysuce, s.r.o. (výroba ložísk - 3 775 zamestnancov),
- Kinex KLF, a.s. (výroba ložísk, kovových výrobkov a nástrojov - 518 zamestnancov),
- OMNIA KLF, a.s. (strojárska výroba, výroba výrobkov a náradia - 269 zamestnancov),
- Pentatech, s.r.o. výroba reklamných a firemných stojanov a regálov - 66 zamestnancov),
- KLF - Energetika, a.s. (dodávka a distribúcia elektriny, výroba a rozvod tepla - 52 zamest.),
- Kysuca, s.r.o. (výroba tepla a teplej úžitkovej vody - 47 zamestnancov),
- NN Slovakia,
- Techberg, s.r.o.,
- Penta industry and logistic park,
- Drevotrend,
- Myotis, s.r.o.,
- Tavo, s.r.o. termoplast a duroplast,
- Kysucký mäsový priemysel.
Stavebníctvo je zastúpené niekoľkými malými stavebnými firmami a živnostníkmi:
- Realstav,
- Maostav Sk,
- S.H. Stanislav Hrubý, s.r.o. strojné zemné práce,
- Stavouniverzál, s.r.o..
Sklady:
- Sklady hmotných rezerv.
Súčasný stav niektorých priemyselných a skladových areálov je neuspokojivý (slabá údržba
objektov, komunikácií, nedostatok zelene - Drevobyt, Realstav, časť areálu bývalého štátneho
majetku). V nevhodnej polohe v centre mesta sú umiestnené prevádzky Drevobyt a Kysucký mäsový
priemysel.
Priemyselná výroba - návrh
Rozvoj priemyselnej výroby by sa mal uberať dvomi smermi :
- obnovením resp. intenzifikáciou výroby na existujúcich plochách pri komplexnej revitalizácii
výrobných areálov, pre potreby výroby, výrobných služieb a skladového hospodárstva,
- vybudovaním nových priemyselných prevádzok v priemyselnom parku. Voľné plochy vhodné
pre nové prevádzky sú pri podniku INA Kysuce s.r.o. a pri diaľničnom privádzači. V rámci
priemyselného parku regionálneho významu sa nachádzajú voľné plochy pre rozvoj výroby o
celkovej výmere 29 ha,
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-

-

prevádzky Drevobyt a Kysucký mäsový priemysel, ktoré sú nevhodne umiestnené v centre
mesta navrhujeme premiestniť do lokality Od Kysuce niže mesta,
na existujúcich a navrhovaných plochách výroby uvažovať výlučne s možnosťou umiestnenia
takých výrobných prevádzok, ktoré nebudú mať podstatný vplyv na kvalitu životného prostredia
s ohľadom na existujúce a navrhované plochy bývania, rekreácie a športu,
drobné nezávadné prevádzky charakteru živností je možné situovať v obytnom území za
podmienky, že negatívne neovplyvnia životné prostredie.

Plochy pre rozvoj výroby a skladov
Lokality pre rozvoj výroby
(plochy schválené v predchádzajúcom ÚPN mesta a doplnkoch)
A INA sever
B INA juh
C KLF juh I
D KLF juh II
E Zberné suroviny sever
Spolu

Plocha v ha
7,20
7,60
6,40
5,10
2,70
29,00

Odhadovaný počet
zamestnancov.
350
380
300
250
120
1 400

g) 3.3. Poľnohospodárstvo
Na katastrálnych územiach Kysucké Nové Mesto, Budatínska Lehota a Oškerda pôsobia tieto
poľnohospodárske subjekty:
- Poľnohospodárske družstvo Radoľa - rastlinná výroba,
- Ing. Ladislav Caletka - Agrofin - hovädzí dobytok, ošípané,
- samostatne hospodáriaci roľníci
Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín a krmovín.
V živočíšnej výrobe prevláda chov hovädzieho dobytka, ale chovajú sa aj ovce, menej ošípané
a hydina.
Relatívne najproduktívnejšie pôdy sa nachádzajú v rámci katastrálneho územia Kysucké Nové
Mesto v nive Kysuce na pravom brehu.
Rozvoj poľnohospodárstva je limitovaný najmä prírodnými podmienkami, ale aj obmedzeniami,
ktoré vyplývajú z ochrany vodárenských zdrojov.
Na poľnohospodársku činnosť bude mať negatívny vplyv výstavba diaľnice D3.
Prehľad úhrnných hodnôt druhov pozemkov v riešenom území
(k.ú. Kysucké Nové Mesto, Budatínska Lehota a Oškerda)
Druh pozemku
orná pôda
Záhrady
ovocný sad
trvalé trávne porasty
poľnohospodárska pôda spolu
lesné porasty
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné plochy
nepoľnohospodárska pôda
spolu
Celkom
Zdroj: Štatistický úrad Žilina

-

Riešené územie
2
výmera (m )
2 133 770
451 767
308
4 722 359
7 308 204
14 431 539
625 883
3 305 633
742 250
19 105 305
26 413 509

Riešené územie
%
8,08
1,71
0,00
17,88
27,67
54,64
2,37
12,51
2,81
72,33
100,00

Z uvedených údajov je možné vyčítať resp. určiť charakteristické ukazovatele:
poľnohospodárske využitie krajiny (percento poľnohospodárskej pôdy z celkovej výmery
riešeného územia) - 27,67 % - nízke
stupeň zornenia (percento ornej pôdy z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy v riešenom
území) - 29,20 % - veľmi nízky
stupeň zatrávnenia (percento TTP z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy v riešenom
území) - 64,62 % - veľmi vysoký
lesné porasty sa podieľajú na celkovej výmere riešeného územia - 54,64 % - vysoký

Na jedného obyvateľa pripadá 0,0470 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho len 0,0137 ha ornej
pôdy. Lesnej pôdy pripadá na jedného obyvateľa 0,0928 ha.
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Prírodné podmienky predurčujú zameranie poľnohospodárstva na živočíšnu výrobu, najmä na
chov hovädzieho dobytka a oviec. Časť poľnohospodárskej pôdy je možné využívať pre rastlinnú
výrobu ako veľkoblokové orné pôdy. Časť svažitých a neobrábaných pozemkov so samonáletom je
potrebné previesť do lesného pôdneho fondu.
V zmysle Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. treba na riešnom území mesta chrániť
poľnohospodársku pôdu s týmito kódmi BPEJ:
- k.ú. Kysucké Nové Mesto - 0706012, 0706015, 0706022, 0806002,
- k.ú. Budatínska Lehota - 0706015, 0770413, 0770433, 0869442, 0870413, 0969442,
- k.ú. Oškerda - 0706015, 0706045, 0714065, 0769432, 0770413, 0814065.
Poľnohospodárska výroba - návrh
V budúcom období je potrebné zachovať a zveľadiť poľnohospodársku činnosť v krajine.
Poľnohospodársku rastlinnú výrobu orientovať na obhospodarovanie ornej pôdy a TTP, ktoré tvoria
väčšinu poľnohospodárskej pôdy na území mesta. V riešenom území sa neuvažuje s veľkochovom
hospodárskych zvierat ani s novými hospodárskymi dvormi v kontakte s obytným a rekreačným
územím. Obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy bude zabezpečovať PD v Radoli.
g) 3.4. Lesné hospodárstvo
Lesy v riešenom území zaberajú podľa údajov Pozemkového a lesného odboru Okresného
úradu Žlina 1 409,18 ha, čo predstavuje 53,35 % celého riešeného územia. Patria do lesného
hospodárskeho celku Krásno nad Kysucou. Hospodárenie v lesoch sa riadi podľa programov
starostlivosti o lesy, ktoré boli vypracované v roku 2010 a sú platné do roku 2019. Na území prevládajú
hospodárske lesy - 1 389,81 ha, ktorých hlavnou úlohou je produkcia akostnej drevnej hmoty. Lesy
ochranné sa nachádzajú iba v k.ú. Budatínska Lehota o výmere 19,37 ha. Je to iba 1,37 % z celkovej
výmery lesov.
Lesné hospodárstvo - návrh
Prírodné podmienky sú vhodné pre lesné hospodárstvo. Pri obnove porastov treba postupne
zmeniť dominantné zastúpenie smreka v prospech pôvodných drevín. Lesy obhospodarovať podľa
platných Programu starostlivosti o lesy pre lesný hospodársky celok Krásno nad Kysucou. Program
starostlivosti o lesy vypracúva na obdobie 10 rokov odborne spôsobilá organizácia, ktorá podrobne
navrhuje ako hospodáriť na lesných pozemkoch.
g) 4.

Návrh riešenia rekreácie a cestovného ruchu

g) 4.1. Širšie súvislosti
Mesto Kysucké Nové Mesto má z hľadiska rozvoja cestovného ruchu obmedzené možnosti.
ÚPN VÚC Žilinského kraja Zmeny a doplnky č. 3 popisujú rozvoj cestovného ruch v okrese
Kysucké Nové Mesto nasledovne.
Územie okresu Kysucké Nové Mesto tvorí východná časť Javorníkov a západná časť Kysuckej
vrchoviny, ktoré oddeľuje údolie rieky Kysuca. V ňom sa nachádza ťažiskový urbanizačný priestor s
okresným mestom.
Medziokresné väzby rekreácie a turizmu sa veľmi intenzívne prejavujú hlavne s okresom a
mestom Žilina a to pozdĺž toku Kysuce, v priestore Veľké Ostré a v smere Horný Vadičov - Lutiše.
Menej výrazné sú v údolí Kysuce s okresom Čadca. Celý okres je v záujmovom území mesta Žilina.
Zároveň doň vstupujú aj turistické trasy zo zahraničných aglomerácií v Česku a Poľsku.
Rekreačný potenciál okresu zodpovedá jeho veľkosti, ale svojím významom neprekračuje
regionálnu úroveň. Prírodné a civilizačné danosti územia dávajú možnosť rozvíjať prímestskú
rekreáciu, vidiecku rekreáciu s agroturistikou, zimné športy ďalej všetky druhy turistiky, osobitne
cykloturistiky a sezónne aj vodnej turistiky. Sú tu tiež zaujímavé miesta pre poznávací a kultúrny
turizmus. Veľké možnosti využitia predstavuje medzinárodný mototuristický tranzit a to vo vzťahu k
danostiam blízkej Žiliny.
Funkciu zotavenia je treba považovať za významne participujúcu v obciach Povina, Rudina,
Horný a Dolný Vadičov a tiež v samotnom Kysuckom Novom Meste.
Okres spadá do regionálnej priestorovej a funkčnej štruktúry Severopovažského regiónu
cestovného ruchu - Subregión Kysucký.
Územie okresu pokrýva len jeden rekreačný krajinný celok (RKC) a to Kysucké Nové Mesto a
okolie. Hlavným turistickým nástupným centrom okresu a zároveň východiskovým centrom RKC je
Kysucké Nové Mesto.
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Na území okresu je treba pokryť obligatórne požiadavky na krátkodobú rekreáciu domácich
obyvateľov, hlavne obyvateľov Kysuckého Nového Mesta v počte asi 4600 osôb za deň a tiež potreby
obyvateľov mesta Žilina vo výške 4600 osôb. Časť z nich sa realizuje v zastavanom území Kysuckého
Nového Mesta. Na jeho okolie a ostatnú rekreačne využiteľnú krajinu pripadne asi 5000 návštevníkov.
Pri Kysuckom Novom Meste je treba dobudovať jeho prímestské rekreačné zóny (PR) a to:
Hrebeň - Stránie, v okolí Neslušského rybníka a pri rieke Kysuci.
Ponuka územia pre turizmus je limitovaná ochranou prírody a vodných zdrojov, osobitne vo
východnej časti okresu. Existujúci počet lôžok v zariadeniach CR ukazuje na pomerne dobré využitie
potenciálu okresu. Ale ich kapacita je skoro celá v stredisku Veľké Ostré. Využitím ďalších priestorov
okresu je možné ju zvýšiť. Perspektívne rozvojové priestory sú Horný Vadičov, Povina a Ochodnica,
kde stačí obnoviť a rozvinúť už založenú vybavenosť so zameraním na vidiecku rekreáciu a
prímestskú rekreáciu Žiliny. Vybavenosť pre domáci a zahraničný turizmus je treba budovať hlavne v
Kysuckom Novom Meste a v jeho rekreačnom zázemí. Sem je možné smerovať aj poznávací a
kultúrny turizmus a umiestňovať ďalšiu vybavenosť pre zachytenie tranzitného turizmu.
Atraktivity poznávacieho a kultúrneho turizmu - Kysucké Nové Mesto
Typ

Názov

Hrady a zámky

Kaštieľ Radoľa

Katastrálne
územie
Radoľa

Pamiatková
zóna

Kysucké Nové
Mesto

Kysucké Nové
Mesto

Stručná charakteristika
Jeden z najstarších renesančných typov sídla na
Kysuciach, v súčasnosti sú v ňom umiestnené expozície
Kysuckého múzea
Územie typické historickým sídelným usporiadaním,
územie kultúrnej krajiny s pamiatkovými hodnotami, resp.
územie s archeologickými náleziskami

V okrese je množstvo zaujímavých turistických trás a cykloturisických okruhov. Znich
najvýznamnejšie vedú Kysuckou vrchovinou k Starej Bystrici a k Terchovej a tiež okrajom Javorníkov
cez Neslušu až do okresu Považská Bystrica.
Návrh rozvoja rekreačných priestorov a útvarov vyššieho významu podľa textovej časti Zmien
a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC Žilinského kraja uvádzame v nasledovnej tabuľke.
Návrh rozvoja rekreačných priestorov a útvarov vyššieho významu v rekreačnom krajinnom celku
Kysucké Nové Mesto a okolie
Rekreačný
priestor

Typ,
význam
strediska

PRZ Kysucké
Nové Mesto
- Stránie
- Neslušský rybník

-

SRT Veľké Ostré

III
R

SRTS Horný
Vadičov

III
R

Formy cestovného ruchu
Hlavné
Doplnkové

Letný
pobytový
pobyt pri
vode,
prímestská
rekreácia
Zimný
pobytový v
horách,
letný
pobytový v
horách,
Zimný
pobytový v
horách,
letný
pobytový v
horách,

Poznávací

Vidiecky

Spôsob
rozvoja
územia

Denná
návštevnosť
návrh

Ochrana prírody,
limity využitia

Dostavba
PRZ

1800 L

Poľnohospodársk
a pôda Kysucké
Nové Mesto

Dostavba
vybavenosti
SRT

1000 Z

Ochranné pásma
zdrojov pitných
vôd

Dobudovan
ie
vybavenosti
SRT

600 Z

Ochranné pásma
zdrojov pitných
vôd

Skratky, použité v tabuľke :
SRT
= samostatné stredisko rekreácie a turizmu
PRZ
= prímestská rekreačná zóna
III
= horský funkčný typ
R
= regionálny-okresný význam
L
= letná sezóna
Z
= zimná sezóna
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g) 4.2. Rekreačné využitie riešeného územia
Obyvatelia mesta využívajú pre prímestskú rekreáciu nábrežie Kysuce, okolie Neslušského
rybníka a blízke lesy Hrebeň, Stránsky vrch, Žeriavka, Kopec. Oblasť prímestskej rekreácie je bez
základnej vybavenosti. Udržiavané je len nábrežie Kysuce pri sídlisku Nižné Kamence.
Na súkromných pozemkoch v ochrannom pásme železničnej trate smerom k Podhájskemu
potoku boli živelne postavené záhradkové chatky. V schválenom územnom pláne sú navrhnuté plochy
na rozvoj záhradiek a základnej vybavenosti v lokalite Tŕstie. Záhradková osada Budatínska Lehota je
postavených asi 125 záhradných chatiek.
Na riešenom území sa nachádzajú dve malé chatové osady. Na svahoch k Podhájskemu
potoku leží chatová osada Na Dolinkách. Je tu postavených asi 10 chát. Druhá chatová osada Pod
Stenami leží v k.ú. Budatínska Lehota a je prístupná z Poviny. Je tu postavených asi 20 chát. Rozvoj
tejto chatovej osady je smerom na juh obmedzený - navrhovné SKUEV 0645 Steny.
4 chaty sa nachádzajú pri Súľkovskom potoku pri hranici s k.ú. Nesluša.
Podľa údajov zo Štatistického úradu sa na riešnom území nachádza 231 stavieb na
individuálnu rekreáciu (záhradných a rekreačných chát spolu).
Cez riešené územie prechádzajú cyklotrasy, turistické trasy a lyžiarska bežecká stopa :
Cyklotrasa 5 obtiažnosť stredná - Považský Chlmec - Rudinka - Kysucké Nové Mesto - Povina Dunajov - Krásno Nad Kysucou
Cyklotrasa 6 obtiažnosť stredná - Kysucké Nové Mesto - Radoľa - Kotrčina Lúčka - Nededza Krasňany - Belá - Lutiše - Stará Bystrica
Cyklotrasa 14 MTB obtiažnosť stredná - Rudinská cesta - rybník - Nesluša - Rudinská - Rudinka
Turistická trasa modrá - Kysucké Nové Mesto - Radoľa - Ľadonhora - Lutiše
Turistická trasa modrá - Kysucké Nové Mesto - Vrch Rieka - U Rulcov (k.ú. Zákopčie)
Turistická trasa zelená - Kysucké Nové Mesto - Radoľa - Vreteň
Turistická trasa žltá - Pod Poľanou (k.ú. Budatínska Lehota) - Kliešťovci - Stará Bystrica
Lyžiarska bežecká stopa - Budatínska Lehota - Kubaščíkovci (k.ú. Horný Vadičov) v trase modrej a
žltej turistickej trasy
Rekreačné využitie riešeného územia - návrh
Pre potreby prímestskej rekreácie navrhujeme využiť dve lokality. Okolie Neslušského rybníka
s možnosťou vybudovania základných rekreačných služieb a parkoviska a plochy severozápadne od
mesta Pod Červenou horou, kde sú riešené základné rekreačné služby, ihriská, 2 parkoviská. Tieto
zariadenia budú východiskom pre prechádzky do priľahlých lesov Hrebeň, Stránsky vrch, Šajdov vrch,
Tábor, Žeriavka, Kopec.
Rozvoj záhradkovej činnosti je možný na plochách záhradiek v lokalite Tŕstie.
Pre dennú rekreáciu obyvateľov je navrhnutá verejná zeleň na nábreží rieky Kysuce a park v
lokalite Rovne.
V návrhu územného plánu mesta sú akceptované existujúce chatové lokality Na Dolinkách a
Pod Stenami. Uvažujeme len s minimálnou výstavbou nových chát v chatovej osade Na Dolinkách (5
objektov) a v chatovej osade Pod Stenami (5 objektov). Starší bytový fond v Budatínskej Lehote je
možné využiť pre chalupársku rekreáciu. V Budatínskej Lehote sa pripúšťa aj výstavba nových
rekreačných domov.
g) 5.

Návrh riešenia zelene

Verejná zeleň v meste je rozdrobená na malé a úzke plochy. Sú to aleje, brehové porasty,
verejná zeleň, vyhradená zeleň občianskej vybavenosti, obytná zeleň pri bytových domoch, zeleň na
pozemkoch rodinných domov. Medzi väčšie hodnotné plochy patrí park v strede mesta a zeleň na
nábreží Kysuce pri sídlisku Nižné Kamence. Tieto plochy sú však zasiahnuté hlukom z dopravy a
nemôžu plniť relaxačnú funkciu.
Nedostatok verejnej zelene čiastočne nahrádza vyhradená zeleň v areáloch občianskej
vybavenosti, zeleň na pozemkoch rodinných domov a blízkosť lesov. V meste chýba park s pobytovou
a relaxačnou funkciou. Mesto o veľkosti 20 000 obyvateľov by malo mať park o rozlohe min. 8 ha.
Vzhľadom na obmedzené plošné možnosti pre rozvoj mesta nie je možné vyčleniť takúto veľkú
plochu pre zeleň. Relaxačnú funkciu budú plniť plochy prímestskej rekreácie a blízke lesy.
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Územný plánu mesta zachováva existujúce plochy verejnej zelene. Navrhuje nové plochy
nábrežnej zelene popri Kysuci v úseku od predajne Lidl po cestu do Poviny v šírke aspoň 15 -20 m,
okolo chráneného stromu Lipa pri Kysuckom Novom Meste a tiež nový okrskový park v navrhovanej
rozvojovej ploche - sídlisku Rovne.
h)

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto navrhuje do roku 2030 rozšírenie zastavaného
územia o navrhované plochy individuálnej bytovej výstavby, hromadnej bytovej výstavby, občianskej
vybavenosti, rekreačnej a športovej vybavenosti, výroby a nevyhnutnej technickej vybavenosti v
náväznosti na súčasné zastavané územie obce. Zastavané územie k návrhovému roku 2030 je na
výkresoch vymedzené plnými plochami a zvislo šrafovanými plochami s jednotlivým funkčným využitím
pre výstavbu.
i)

VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH
PREDPISOV

1. Ochranné pásma a chránené územia na území mesta Kysucké Nové Mesto
Ochranné pásmo,
chránené územie
prírodná rezervácia Ľadonhora
OP prírodnej rezervácie Ľadonhora
mestská pamiatková zóna
chránená vodohospodárska oblasť
OP I. a II. stupňa vodárenských zdrojov
závod INA Kysuce, s.r.o.
Cintorín
Lesy
čistiareň odpadových vôd
poľnohospodársky dvor Oškerda
diaľnica D3

Stav (2015)

Návrh (2030)

(cca 1,22 ha)
100 m
hranica podľa výkresu č. 2
celé riešené územie
hranice podľa výkresov
č. 1, 2, 4
120 m
50 m
50 m
100 m od vonkajšieho okraja
areálu k okraju súvislej
výstavby
-

(cca 1,22 ha)
100 m
hranica podľa výkresu č. 2
celé riešené územie
hranice podľa výkresov
č. 1, 2, 4
120 m
50 m
50 m
100 m od vonkajšieho okraja
areálu k okraju súvislej
výstavby
50 m
100 m (od osi priľahlého
jazdného pruhu)
50 m (od osi mimo
intravilánu)
20 m (od osi mimo
intravilánu)
60 m (od osi krajnej koľaje)
30 m (od osi krajnej koľaje)
2,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
1,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
2,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
1,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
10 m
5m
25 m (od krajného vodiča)
15 m (od krajného vodiča)
10 m (od krajného vodiča)
7 m v lesných priesekoch
4 m (od krajného vodiča)
2 m v lesných priesekoch
1 m (od krajného vodiča)
4 m (od okraja potrubia)
20 m (od okraja potrubia)
1,5 m
1,5 m

cesta I. triedy

50 m (od osi mimo intravilánu)

cesta III. triedy

20 m (od osi mimo intravilánu)

železničná trať
železničná vlečka
vodovod nad DN 500 mm

60 m (od osi krajnej koľaje)
30 m (od osi krajnej koľaje)
2,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
1,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
2,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
1,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
10 m
5m
25 m (od krajného vodiča)
15 m (od krajného vodiča)
10 m (od krajného vodiča)
7 m v lesných priesekoch
4 m (od krajného vodiča)
2 m v lesných priesekoch
1 m (od krajného vodiča)
4 m (od okraja potrubia)
20 m (od okraja potrubia)
1,5 m
1,5 m

vodovod do DN 500 mm
kanalizačný zberač nad DN 500 mm
kanalizačný zberač do DN 500 mm
vodný tok Kysuca
ostatné vodné toky
ZVN 400 kV elektrické vedenie
VVN 110 kV elektrické vedenie
VN 22 kV elektrické vedenie vzdušné
vodiče bez izolácie
VN 22 kV elektrické vedenie vzdušné
vodiče s izoláciou
VN 22 kV elektrické vedenie kábelové
VTL DN 150 - ochranné pásmo
VTL DN 150 - bezpečtnostné pásmo
STL v zastavanom území
telekomunikačné káble
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j)

NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY,
PRED POVODŇAMI

j) 1.

Záujmy obrany štátu

OCHRANY

V riešenom území nachádzajú objekty Ministerstva obrany SR. Tieto objekty sú v územnom
pláne rešpektované.
j) 2.

Požiarna ochrana

Požiarnu ochranu v meste zabezpečuje Hasičský a záchranný zbor v Kysuckom Novom Meste
v spolupráci s príslušníkmi Dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Zdrojom požiarnej vody je rozvodná sieť verejného vodovodu mesta, odber povrchovej vody z
Kysuce, drobných tokov a v prípade potreby aj z Neslušského rybníka. Nepriaznivejšia situácia je v
rozptýlenej zástavbe v Budatínskej Lehote, kde nie je k dispozícii vodný tok s primeraným prietokom.
Podrobnosti pre zabezpečenie požiarnej vody stanovuje STN 92 0400 a Vyhláška MV SR č.
699/2004 Z.z.
V územnom pláne mesta Kysucké Nové Mesto je z hľadiska požiarnej ochrany akceptované a
riešené:
- akceptovné sú požiadavky protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúce z platných predpisov na
úseku ochrany pred požiarmi podľa zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
- požiarna voda je zabezpečená z navrhovaných hydrantov verejného vodovodu za predpokladu
realizácie jeho navrhovanej rekonštrukcie a odberom povrchovej vody z rieky
Kysuca, ostatných miestnych tokov resp. z Neslušského rybníka,
- koncepcia požiarnej ochrany je riešená v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z.z.
o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov,
- v súlade s vyhláškou č. 699/2004 Z.z. je navrhované trasovanie vodovodu tak, aby na ňom
bolo možné vytvoriť odberné miesta (požiarne hydranty) s týmito parametrami:
- minimálny hydrostatický pretlak 0,25 MPa (§ 9 ods. 2 vyhl. 699/2004 Z.z.)
- maximálna vzdialenosť od stavieb na bývanie a ubytovanie skupiny A (definované v § 94
ods. 3 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.) 200 m, od ostatných stavieb 80 m (§ 8 ods. 9 vyhl.
699/2004 Z.z).
- najmenšia dimenzia potrubia, resp. prietok - v závislosti od druhu zástavby je stanovená
podľa prílohy č. 1 vyhl. 699/2004 Z.z., resp. tabuľky 2 STN 920400 Požiarna bezpečnosť
stavieb Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.
- rešpektované sú ustanovenia vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb,
zachovávame v meste existujúce hasičské zbrojnice.
j) 3.

Ochrana pred povodňami

Katastrálnym územím mesta Kysucké Nové Mesto preteká rieka Kysuca, ktorá v riešenom
území priberá pravostranný prítok Neslušanka a ľavostranný prítok Vadičovský potok. V povodí rieky
Kysuca je vplyvom geologickej štruktúry, vegetačného krytu a spôsobu hospodárenia v území nízka
prirodzená akumulačná schopnosť.
Z vodohospodárskeho hľadiska je región Kysúc dlhodobo pozitívna oblasť. Centrálna kotlinová
oblasť je však už na rozhraní vyrovnanej bilancie a počas vegetačného obdobia má i zápornú bilanciu.
Väčšina územia má počas vegetačného obdobia prebytok vlahy 50 - 150 mm, najvyššie horské územia
až do 440 mm. Z dlhodobých trendov vývoja odtokových koeficientov možno pozorovať percentuálny
nárast odtoku v porovnaní s množstvom zrážok. Odtokové koeficienty sa pohybujú v súčasnosti okolo
4,4 - 0,6. Typickou vlastnosťou riek na Kysuciach je ich rozkolísanosť, čo je dané flyšovým podložím a
v posledných rokoch zmenou kultúr v neprospech lesa.
Mesto má spracovaný Povodňový plán. Podľa § 8, ods. 10 zákona č. 7/2010 Z.z. mesto
zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia
do územného plánu obce alebo územného plánu zóny. Pre riešené územie nie je spracovaná mapa
povodňového ohrozenia, ktorá orientačne zobrazuje rozsah povodne znázornený záplavovou čiarou
(priesečnica hladiny vody záplavy s terénom). Podľa zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
§ 6, ods. 8, mapu povodňového ohrozenia zabezpečuje správca vodohospodársky významných
vodných tokov - v prípade rieky Kysuca je to Slovenský vodohodpodársky podnik, š.p.
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Na rieke Kysuca boli vykonané úpravy toku na ochranu sídla pred povodňami - v dĺžke 36,17
km, s ochrannou ľavou hrádzou v dĺžke 4,49 a pravou hrádzou v dĺžke 13,09 km (Povodie Váhu š.p.
Piešťany, 1992).
Realizované úpravy na toku (2004)
Tok
Kysuca

Úsek toku
celý tok

Dĺžka úpravy
toku
(km)
36,17

Dĺžka hrádzí
(km)
Ľavá
Pravá
4,49
13,09

Účel úpravy
Ochrana intravilánov sídiel na toku

Ďalšie úpravy toku, ktoré ovplyvnili prietokové pomery toku Kysuca v rámci intravilánu
Kysuckého Nového mesta, boli zrealizované v katastrálnopm území Kysucký Lieskovec - Kysuca rkm
12,50 - 14,00, kde dochádzalo často k záplavám, v dôsledku toho i k svahovým deformáciám, čoho
dôkazom boli havarijné situácie v rokoch 1996, 1997, 2002 a 2010, ktoré ovplyvňovali aj prietoky
v nižších úrovniach toku Kysuce - v riešenom území.
Aj napriek zrealizovaným úpravám toku nie je zabezpečená dostatočná ochrana územia pred
povodňami. Perspektívne bude možné ďalšiu stabilizáciu koryta riešiť v súvislosti s výstavbou diaľnice,
resp. vodnej cesty, v súlade s Vodohospodárskym plánom povodia rieky Kysuce.
Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Váhu (§ 4 bod. 2 č. zákona 7/2010
Z.z.), v rámci širšieho územia - v katastrálnom území obce Kysucký Lieskovec - navrhuje:
- vybudovať oporný betónový múr s podzemnou tesniacou stenou (rkm 25,600 - 27,000),
- navýšiť podzemnú stenu oporného múru (rkm 29,300 -29,500),
- opraviť poškodené pravostranné opevnenie brehu (rkm 12,500 - 13,200).
Uvedené úpravy pozitívne ovplyvnia prietokové pomery toku Kysuca v riešenom území a
ochranu intravilánu Kysuckého Nového Mesta.
V roku 2010 bolo zaznamenané zaplavenie mestskej časti Budatínska Lehota v dôsledku
nedostatočnej dimenzie priepustu pod cestou I/11 - situáciu navrhujeme riešiť zväčšením profilu
priepustu.
Podľa Partnerskej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou na roky 2014 2020 „Prírodné opatrenia manažmentu povodňového rizika by mali byť považované za prioritné pred
projektmi sivej infraštruktúry na prevenciu a ochranu pred povodňami ako lepšia environmentálna
voľba (alebo ako doplňujúce s cieľom minimalizovania dopadov sivej infraštruktúry) za predpokladu, že
sú rovnako účinné alebo účinnejšie z pohľadu napĺňania cieľov podľa čl. 1 smernice o hodnotení a
manažmente povodňových rizík“.
Vymedzenie „zelených“ a „sivých“ opatrení možno popísať nasledovne:
- „zelené“ opatrenia prispievajú k zvýšeniu odolnosti ekosystémov s cieľom zastaviť stratu
biologickej rozmanitosti a degradáciu ekosystémov a obnoviť vodné cykly, súčasne využívajú funkcie a
služby, ktoré poskytujú ekosystémy na dosiahnutie nákladovo efektívnejšieho a niekedy vhodnejšieho
riešenia prispôsobenia sa ako „sivé“ opatrenia,
- „sivé“ opatrenia predstavujú fyzické zásahy alebo stavebné opatrenia.
V rámci protipovodňovej ochrany riešeného územia, odporúčame identifikovať a vymedziť
v území prirodzené retenčné priestory pre núdzové zvládnutie povodňových prietokov. Venovať
pozornosť úsekom bystrinných tokov v horských a podhorských oblastiach a budovať prehrádzky s
cieľom znížiť eróziu a zanášanie tokov pri povodňových stavoch (bez narušenia biotopu).
Pri návrhu protipovodňových úprav postupovať individuálne - v závislosti od charakteru toku.
Územný rozvoj orientovať do vyššie položených častí intravilánu a prípadné zvyšovanie hrádzí
realizovať iba v urbanizovaných častiach.
V rámci riešenia ochrany pred povodňami územný plán mesta Kysucké Nové Mesto akceptuje a
navrhuje:
-

akceptovať úpravy toku Kysuca vykonané na ochranu sídla pred povodňami,
opatrenia na ochranu územia pred povodňami riešiť v celom povodí dotknutých tokov - aj
v susedných katastrálnych územiach,
ďalšiu stabilizáciu koryta riešiť v súvislosti s výstavbou diaľnice, resp. vodnej cesty,
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-

-

-

-

v minulosti zaznamenané vybreženie potoka v Budatínskej Lehote riešiť zväčšením profilu
priepustu pod cestou I/11,
rešpektovať terénne depresie tokov a občasných drobných tokov, ktoré sú recipientmi vôd
z povrchového odtoku, identifikovať a vymedziť v území prirodzené retenčné priestory pre
núdzové zvládnutie povodňových prietokov,
venovať pozornosť úsekom bystrinných tokov v horských a podhorských oblastiach, na ktorých
treba budovať prehrádzky s cieľom znížiť eróziu a zanášanie tokov pri povodňových stavoch
bez narušenia biotopu,
neumiestňovať novú zástavbu v inundačnom území miestnych tokov, prípadne zabezpečiť
adekvátnu protipovodňovú ochranu navrhovanej zástavby, ktorá negatívne neovplyvní
odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných tokov,
v rámci odvádzania dažďových vôd realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku
v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred
realizáciou navrhovanej zástavby,
nakoľko pre riešené územie nebol doposiaľ určený rozsah inundačného územia, v prípade
výstavby v lokalitách situovaných pri vodných tokoch bude potrebné vypracovať hladinový
režim tokov a zástavbu situovať mimo zistené inundačné územie nad hladinu Q100 - ročnej
vody,
rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami,
Plánom manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Váhu (2014) a
Vodohospodárskym plánom povodia rieky Kysuce.

k)

NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY A NÁVRH OCHRANY
HISTORICKÝCH HODNÔT

k) 1.

Ochrana prírody a krajiny

KULTÚRNO-

Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny legislatívnou formou zabezpečuje
zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života na zemi, vytvorenie podmienok na trvalé udržanie,
obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva,
charakteristického vzhľadu krajiny a udržanie ekologickej stability. Vymedzuje územnú a druhovú
ochranu a ochranu drevín.
Územnou ochranou prírody sa v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny rozumie osobitná ochrana prírody a krajiny v legislatívne vymedzenom území v druhom až
piatom stupni ochrany.
k) 1.1. Chránené územia národnej siete chránených území
Veľkoplošné ani maloplošné chránené územia sa v riešenom území nenachádzajú. Do
administratívneho územia mesta Kysucké Nové Mesto, ktoré zahrňuje katastrálne územie Kysucké
Nové Mesto, Budatínska Lehota a Oškerda z maloplošných chránených území zasahuje v hrebeňovej
oblasti Stien PR Ľadonhora s V. stupňom ochrany len nepatrnou výmerou (cca 1,22 ha). Jej ochranné
pásmo o šírke 100 m sa nachádza na južnej hranici katastrálneho územia Budatínska Lehota pozdĺž
severných svahov Stien (III. stupeň ochrany) v dĺžke cca 4,3 km.
Na ostatnom území platí v zmysle NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny I. stupeň
územnej ochrany.
k) 1.2. Európska sústava chránených území Natura 2000
Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen
pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto 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.
Sústavu NATURA 2000 tvoria 2 typy území:
-

chránené vtáčie územia (CHVÚ),
územia európskeho významu (SKUEV).

V riešenom území nie sú vyčlenené žiadne chránené vtáčie územia, ani územia európskeho
významu, ktoré tvoria sieť Natura 2000.
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k) 1.3. Navrhované územia siete Natura 2000
V ďalšej etape budovania európskej siete Natura 2000 sa pripravuje doplnenie ďalších území
európskeho významu. V riešenom území sa navrhuje SKUEV 0645 Ľadonhora, (celková výmera
523,663 ha, navrhovaný stupeň ochrany nie je známy). Predmetom ochrany budú biotopy bučín,
vápencových bučín, lipovo-javorových sutinových lesov, kosných lúk, xerotermných a psicových
pasienkov, porasty borievky, slatinné lúky a penovcové prameniská s chránenými druhmi, zo
živočíchov veľké šelmy - rys, medveď a vlk.
k) 1.4. Chránené stromy
V zmysle všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu v Žiline č. 5/1996 zo dňa 17.12.1996,
ktorou sa vyhlasuje zoznam chránených stromov v Žilinskom kraji sa v k.ú. Kysucké Nové Mesto
nachádzajú tieto chránené stromy (CHS) :
- CHS Lipy na Litovelskej ulici (parc. č. 1814/2) - jedná sa o 2 ks jedincov druhu lipa veľkolistá
(Tilia platyphyllos Scop.) pri kríži na ceste do Rudiny. Lipy majú vek približne 200 rokov, výšku
cca 20 m, priemer koruny cca 18 - 20 m. Ochranné pásmo je stanovené podľa plošného
priemetu korún, zväčšené o 1,5 m. (Poznámka : prieskumom v teréne sa zistilo, že lipy sa
nachádzajú na parc. č. 1879/1).
- CHS Lipa pri Kysuckom Novom Meste (parc.č. 4677/1, 4903/3) - 1 ks druhu lipa malolistá (Tilia
cordata Mill.), výška cca 23 m, obvod kmeňa 544 cm a vek cca 300 rokov.Ochranné pásmo je
stanovené v okruhu 30 m od kmeňa.
Podrobnejšie údaje o ochrane prírody a krajiny sú uvedené v Krajinno ekologickom pláne
mesta Kysucké Nové Mesto, ktorý bol spracovaný ako súčasť prieskumov a rozborov.
k) 1.5. Regionálny územný systém ekologickej stability
Pre riešené územie je platný dokument Aktualizácia prvkov regionálneho územného
systému ekologickej stability okresu Bytča, Žilina a Kysucké Nové Mesto (SAŽP 2006), kde boli
zohľadnené aj závery, vyplývajúce z Aktualizácie GNÚSES pre KURS 2001.
Do riešeného územia mesta Kysucké Nové Mesto zasahujú tieto prvky regionálneho
územného systému ekologickej stability:
Nadregionálne biocentrum Nrbc 3 Ľadonhora - Brodnianka
Výrazný komplex bradlových tvrdošov (Rochovica, Brodnianka, Malý a Veľký Vreteň, Malé
a Veľké Ostré, Steny s Ľadonhorou) v celkovej dĺžke asi 10 km, šírke 1 - 2 km, s komplikovanou
vrstevnatou geologickou stavbou. Komplexy listnatých a zmiešanych bukových a jedľobukových,
polosutinových a javorovo-lipových sutinových lesov s výskytom národne významných druhov rastlín.
Vzácne teplomilné druhy, ktoré tu dosahujú jedno z najsevernejších rozšírení v SR. V nelesnej časti
xerotermné a subxerotermné pasienky s veľkou populáciou vstavača mužského Orchis mascula,
biotopy slatinných lúčok a penovcových pramenísk, mezofilných pasienkov Lk3 s výskytom zvončeka
hrubokoreňového Campanula serrata a podmáčaných lúk podhorských oblastí Lk6 okolo slatín a
pramenísk. Zo zoogeografického hľadiska je unikátny komplex Ľadonhory a Stien, na rozhraní
bradlového a flyšového pásma, kde sa stretávajú chladnomilné montánne druhy s teplomilnými
a xerotermnými, glaciálne relikty, endemity a ohrozené druhy (zástupcovia ulitníkov, obojživelníkov,
ďatlovcov a sov, hmyzožravé cicavce, veľké šelmy. Kamenité hrebene Ľadonhory a Stien sú
významným refúgiom rysa Lynx lynx, z veľkých šeliem sa v území pravidelne vyskytuje medveď Ursus
arctos, občas vlk Canis lupus.
Ohrozenia :
- rozširovanie nepôvodných druhov rastlín a živočíchov,
- nadmerná ťažba drevnej hmoty,
- terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
- zarastanie a sukcesia na trávinnobylinných biotopoch a lokalitách s výskytom chránených
druhov rastlín.
Ekostabilizačné opatrenia :
- nešíriť, príp. odstraňovať geograficky nepôvodné druhy drevín,
- využívať možnosti prirodzenej obnovy a s tým spojené jemnejšie spôsoby hospodárenia,
- uprednostňovať členitejšiu priestorovú výstavbu lesných porastov, dbať o prítomnosť mŕtveho
dreva a dutinových stromov,
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-

-

-

citlivo riešiť akékoľvek zásahy do vodného režimu (ťažba dreva, zalesňovanie a pod
v lokalitách, kde sa vyskytujú penovcové prameniská (biotopy, v ktorých vyviera podzemná
voda a sú preto veľmi zraniteľné),
cielené odstraňovanie alebo prerieďovanie lesných porastov tam, kde je potrebné
optimalizovať ekologické podmienky v bylinnej etáži (napr. presvetlenie znižovaním zápoja) z
dôvodu výskytu chránených alebo ohrozených druhov rastlín,
extenzívne prepásanie nelesných biotopov, kombinovaná pastva a kosenie (napr. jarné
kosenie s následným prepásaním územia),
zabrániť sukcesii.

Regionálne biocentrum Rbc 13 Škorča – Tábor
Charakteristická krajinná štruktúra, kde sa vyskytujú lesné komplexy ihličnatých a zmiešaných
lesov, zvyšky aluviálnych porastov, slatinné lúky, prieluky a mokrade.
Ohrozenia :
- smrekové porasty sú ohrozené veternými a lykožrútovými kalamitami,
- holorubná ťažba,
- prímestská rekreácia, výstavba rekreačných objektov,
- rozširovanie inváznych druhov rastlín,
- vytváranie skládok odpadu,
- zmena vodného režimu,
Ekostabilizačné opatrenia :
- cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov, znížiť zastúpenie nepôvodných
smrečín,
- nešíriť geograficky nepôvodné druhy drevín,
- využívať možnosti prirodzenej obnovy a jemnejšie spôsoby hospodárenia,
- uprednostňovať členitejšiu priestorovú výstavbu lesných porastov, dbať o prítomnosť mŕtveho
dreva a dutinových stromov,
- eliminovať invázne druhy,
- zabrániť vytváraniu skládok a znečisťovaniu.
Nadregionálny biokoridor Nrbk 2 Rieka Kysuca
Hydricko-terestrický biokoridor, prepojenie Váhu údolím Kysuce a od Čadce riekou Čierňankou
až po Svrčinovec. Prepája množstvo biocentier a biokoridorov, celé povodie Váhu, rozvodie Moravy a
Visly. Umožňuje pohyb hydrických a semiterestrických živočíchov.
Ohrozenia :
- znečistenie vody,
- tvorba nelegálnych skládok,
- zástavba brehov a regulácia toku,
- pripravovaná výstavba diaľnice D3,
- bariéry - cesty, mosty,
- šírenie inváznych druhov,
- výrub brehových porastov,
Ekostabilizačné opatrenia :
- znižovať znečistenie,
- zmierňovať bariérový efekt,
- výsadba brehových porastov,
- odstraňovať invázne druhy,
- revitalizácia toku,
- pri výstavbe diaľnice D3 maximálne chrániť koridor toku a jeho prirodzený charakter.
Nadregionálny biokoridor Nrbk 3c Tábor - Škorča - Skáčkova hora - Obelec
Tento úsek je súčasťou nadregionálneho biokoridoru NRBk 3 - Prepojenie Veľký Javorník Kysucké Beskydy. Je to terestrický biokoridor, tvorený mozaikou lesných a nelesných porastov, s
vysokou biodiverzitou, umožňuje prechod všetkým skupinám živočíchov, prepája množstvo
regionálnych biocentier.
Ohrozenia :
- komunikácie s vysokou intenzitou dopravy,
- výstavba (aj pripravovaná výstavba diaľnice D3),
- oplocovanie pozemkov,
- nadmerná ťažba dreva,
- turistika, lov.
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Ekostabilizačné opatrenia :
- udržať mozaikovú krajinnú štruktúru s pestrým zastúpením všetkých typov biotopov,
- zmierňovať bariérový efekt budovaním prechodov na frekventovaných komunikáciach,
- zamedziť oplocovaniu.
Regionálne významné genofondové lokality
-

-

KM 14 Štrbove lúky - komplex podmáčaných lúk a slatín s penovcovými prameniskami a
chránenými rastlinami,
KM 15 Tábor - refúgiá chránených živočíchov a poľovnej zveri,
KM 16 Aluviálne porasty pod Škorčou - komplex aluviálnych podmáčaných lúk, slatín,
vysokých ostríc, krovitých vrbín s chránenými druhmi, v jarnom období zaplavované,
KM 18 Dubská hora - sekundárne borovicové porasty na stanovišti kyslých dubín, v podraste
s rebrovkou rôznolistou a plavúňmi, druhovo bohaté mykologické stanovištia,
KM 19 Suľkov potok - aluviálne porasty potoka nad miestnou časťou Dubie, prameniskové
slatinné lúčky s chránenými druhmi rastlín,
KM 20 Nádrž na Neslušanke a okolie - ohrozené živočíchy potočného alúvia, lokálne s
podhorskými jelšinami, podmáčanými lúkami, porastami vysokých ostríc a pálok,
KM 21 Slatinné lúky nad Budatínskou Lehotou - podmáčané a slatinné lúky svysokým
obsahom báz, s početnými populáciami chránených druhov rastlín, viazaných na typ
stanovišťa,
KM 26 Pod Stenami - významné sú spoločenstvá vtáctva a krovín,
KM 31 Pod Holým vrchom - zvyšky lúk a pasienkov s horskými druhmi v inverznej polohe

Okrajovo do územia zasahujú tiež genofondové lokality
- KM 27 Tatarovci - Kamenný Vŕšok - lesné biotopy vzácnych dravcov a sov
- KM 35 Lužný les pri Rudinke - zvyšky aluviálnych porastov Kysuce (biotop Ls1.3), biotop
ohrozených druhov živočíchov.
- KM 29 Medzi Vreteňmi - ohrozené živočíchy potočného alúvia a lesných remízok, mezofilných
pasienkov a lúk v bočnom údolí.
k) 1.6. Miestny územný systém ekologickej stability
Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) sa riešil v r. 1994 ako súčasť ÚPN
mesta Kysucké Nové Mesto. Bol spracovaný pomerne podrobne v zmysle súčasných znalostí a vtedy
platnej metodiky. Na území mesta a prislúchajúcich k.ú. (vrátane Radole, ktorá bola vtedy
administratívnou súčasťou Kysuckého Nového Mesta) bolo vyčlenených 9 biocentier regionálneho
významu, 36 biocentier lokálneho významu, 2 biokoridory regionálneho významu a 27 biokoridorov
lokálneho významu.
Krajinnoekologický plán, spracovávaný ako samostatná súčasť prieskumov a rozborov mesta
Kysucké Nové Mesto prehodnotil lokalizáciu a význam jednotlivých prvkov MÚSES s prihliadnutím na
dokument Aktualizácia prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability okresu
Bytča, Žilina a Kysucké Nové Mesto (SAŽP 2006). V záveroch optimálneho usporiadania a
funkčného využitia územia rešpektuje v plnom rozsahu definované regionálne a nadregionálne prvky
RÚSES a dopĺňa ich sieťou miestnych biocentier a biokoridorov, ktoré boli vyčlenené na podklade
existujúceho MÚSES a terénneho prieskumu s akceptovaním nových metodických postupov a
poznatkov o území.
V riešenom území boli vyčlenené nasledovné prvky MÚSES:
Miestne biocentrá :
- MBc 1 Lužný les pri Rudinke,
- MBc 2 Dúbravy - Skalka,
- MBc 3 Topoľový lesík pri Kysuci,
- MBc 4 Neslušský rybník,
- MBc 5 Lesík na Dlhých lukách,
- MBc 6 Dubský vŕšok,
- MBc 7 Alúvium Suľkovho potoka,
- MBc 8 Podmáčané lúky a terasy nad Dubím,
- MBc 9 Mokraď nad fabrikou,
- MBc10 Lúky a terasy nad Budatínskou Lehotou,
- MBc11 Medzi Vreteňmi.
Miestne biokoridory:
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MBk 1 Neslušský potok,
MBk 2 Súľkovský potok,
MBk 3 Žeriavka (Dolinský potok),
MBk 4 Potok v časti Tŕstie,
MBk 5 Potok v Budatínskej Lehote.

Genofondové lokality miestneho významu neboli vyčlenené.
Miestne prvky ÚSES a navrhované ekostabilizačné opatrenia sú podrobnejšie
charakterizované v krajinnoekologickom pláne (KEP), ktorý bol spracovaný ako súčasť prieskumov a
rozborov pre územný plán mesta Kysucké Nové Mesto v septembri 2014.
Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto rešpektuje :
chránené územie prírodnej rezervácie Ľadonhora s V. stupňom ochrany vyhlásené v zmysle
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z., vrátane jeho ochranného pásma s III. stupňom ochrany,
chránené stromy na území mesta vrátane ich ochranných pásiem,
prvky RÚSES okresu Kysucké Nové Mesto v riešenom území,
navrhované územie európskeho významu SKUEV 0645 Ľadonhora,
genofondové lokality a prvky MÚSES v riešenom území, ako aj územia s výskytom cenných
druhov živočíchov a rastlín.
k) 2.

Kultúrne a historické hodnoty

k) 2.1. Vznik a vývoj mesta
Prvá písomná zmienka pre Kysuce je listina kráľa Bela IV. z roku 1244, kedy daroval západnú
časť Kysúc Bohumírovi, synovi Soběslava. V roku 1321 sa spomína osada Jathasin. Mestské výsady
podľa žilinského práva boli obci udelené v roku 1325. V rokoch 1429-1431 bolo mesto v rukách
husitských vojsk. Kysucké Nové Mesto patrilo budatínskemu panstvu - malo charakter poddanského
mestečka.
Na začiatku 19. storočia patrilo Kysucké Nové Mesto medzi najväčšie remeselnícke strediská
na Považí. Bolo tu 20 odborov remeselnej výroby s 239 majstrami. V druhej polovici 19. storočia
hospodársky význam mesta klesal, no postupne sa stávalo drevárskym priemyselným strediskom.
Po roku 1945 v meste žilo iba 2500 obyvateľov. Po vybudovaní podniku na výrobu valivých
ložísk mesto zaznamenalo prudký rozvoj. Rozvinul sa aj drevársky priemysel a mesto sa stalo
priemyselným centrom Dolných Kysúc. Do roku 1960 bolo Kysucké Nové Mesto okresným mestom. V
nasledovnom období patrilo do okresu Čadca. Okresným mestom sa opäť stalo v roku 1996.
k) 2.2. Pamiatková zóna v Kysuckom Novom Meste
Okresný úrad v Čadci vydal dňa 11.04.1991. Všeobecne záväzné nariadenie o vyhlásení
Pamiatkovej zóny v Kysuckom Novom Meste. Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť
30.04.1991.
V roku 2013 Krajský pamiatkový úrad Žilina vypracoval dokument "Pamiatková zóna v
Kysuckom Novom Meste Zásady ochrany pamiatkového územia".
Územie Pamiatkovej zóny je vymedzené hranicou pamiatkovej zóny. Ochranné pásmo
pamiatkovej zóny bolo zrušené.
k) 2.3. Archeologické lokality
V rámci riešeného územia evidujeme archeologické lokality známe z dostupnej evidencie
nálezísk CEANS a odbornej literatúry:
- Kysucké Nové Mesto - Oškerda - Malý Vreten - opevnené sídlisko lužickej kultúry,
- Kysucké Nové Mesto - Dubie - pri Dubskom mlyne v tesnej blízkosti ústia Neslušanky s
Kysucou - nálezy keramiky a kamenné nástroje z doby kamennej,
- Kysucké Nové Mesto - Budatínska Lehota - poloha neznáma - stredoveké sídlisko,
- Kysucké Nové Mesto - Pod Stránskym vrchom - neskorá doba kamenná,
- Kysucké Nové Mesto - východný svah Stránskeho vrchu - sídlisko púchovskej kultúry,
- Kysucké Nové Mesto - Suľkov - keramika z mladšej a neskorej doby kamennej,
- Kysucké Nové Mesto - Suľkov - osada z 13. - 14. storočia,
- Kysucké Nové Mesto - severne od železničnej stanice - púchovské sídlisko (neisté),
- Kysucké Nové Mesto - námestie (dom č. 187) - stredoveká vyhňa,
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Kysucké Nové Mesto - centrum mesta - renesančná pivnica.

V katastri mesta Kysucké Nové Mesto i v katastroch okolitých obcí sa nachádza viacero
archeologických lokalít. Je možné, že počas stavebných aktivít budú narušené známe i doteraz
neznáme archeologické lokality. Preto je nevyhnutné osloviť v prípade akýchkoľvek zemných prác
Krajský pamiatkový úrad v Žiline podľa § 30 ods. 4) a § 36 ods. 2) zákona 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti na
území kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov, bude
nevyhnutné vykonať pamiatkový záchranný archeologický výskum podľa § 36 ods. 3), § 35 ods. 7) a §
39 ods. 1) zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
k) 2.4. Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky
Národná kultúrna pamiatka (NKP) je hnuteľná alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty,
ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku a je zapísaná v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu (ÚZPF).
Na riešenom území sa nachádza 10 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Všetky sa
nachádzajú sa v Pamiatkovej zóne v Kysuckom Novom Meste.
Národné kultúrne pamiatky majú základnú ochranu definovanú v § 27 pamiatkového zákona.
V prípade zámeru obnovy alebo reštaurovania, vlastník národnej kultúrnej pamiatky musí postupovať v
zmysle § 32 a 33 pamiatkového zákona.
Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky
Číslo
ÚZPF
3 609/0
10 697/0
10 721/0
10 722/0
10 723/0
10 724/0
10 725/0
10 726/0
10 727/0
10 728/0

Unifikovaný názov NKP
Dom meštiansky
Dom meštiansky
Kostol
Kostol
Hotel
Dom meštiansky
Dom meštiansky
Pivovar
Dom meštiansky
Dom meštiansky

Súpisné
Číslo
9
104
27
88
184
195
75
174
163
164

Adresa
Belanského ul.
Námestie slobody
Námestie slobody
Belanského ul.
Námestie slobody
Belanského ul.
Belanského ul.
Pivovarská ul.
Námestie slobody
Námestie slobody

Parcelné
číslo
426
544/2
1
94
28
64
136
26
13
14

Zdroj: Pamiatková zóna v Kysuckom Novom Meste
k) 2.5. Nehnuteľnosti s pamiatkovou hodnotou
Sú to objekty, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, sú
postavené v rôznych obdobiach, majú rôzny stavebno-technický stav, rôznu úroveň architektonického
a výtvarného výrazu. Spoločným znakom týchto objektov je ich vyhovujúce pôdorysné založenie
rešpektujúce historickú pôdorysnú schému a parceláciu, výškové usporiadanie a hmotovo-objemové
parametre nenarúšajú optimálnu urbanisticko-architektonickú skladbu vo vťahu k uliciam a prostrediu
pamiatkovej zóny ako celku.
Požiadavky na zachovanie, údržbu a regeneráciu nehnuteľností s pamiatkovou hodnotou sú
podrobne uvedené v textovej časti dokumentu "Pamiatková zóna v Kysuckom Novom Meste Zásady
ochrany pamiatkového územia".
Nehnuteľnosti s pamiatkovou hodnotou
Súpisné
číslo
223
90
91
231
233
95
239
241
4
10
13
14

Parcelné
číslo
313
337
342
343
377/1
387
399/4
404/1
419
439
444
445

Ulica
Belanského
Belanského
Belanského
Belanského
Belanského
Belanského
Belanského
Belanského
Belanského
Belanského
Belanského
Belanského
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214
211
209
207
205
191
16
69
356
161
162
165
169
33
23
248

Belanského
Belanského
Belanského
Belanského
Belanského
Belanského
Námestie slobody
Námestie slobody
Námestie slobody
Námestie slobody
Námestie slobody
Námestie slobody
Námestie slobody
1. mája
1. mája
1. mája

113
100
92/1,2,3
87
83
51
447/1,2
477
484
11
12
15
19
436
429/1
397,402

Zdroj: Pamiatková zóna v Kysuckom Novom Meste
Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto akceptuje dokument "Pamiatková zóna v Kysuckom
Novom Meste Zásady ochrany pamiatkového územia".
l)

NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

l) 1.

Doprava a dopravné zariadenia

l) 1.1. Napojenie mesta na nadradenú dopravnú sieť
Okresné mesto Kysucké Nové Mesto leží v severozápadnej časti Slovenska na pravom brehu
rieky Kysuca, severozápadne od krajského mesta Žilina. Z nadradenej cestnej siete prechádza
územím mesta významná cesta I. triedy I/11 (E75 hlavná európska cesta), ktorá sprostredkuje
spojenie v smere sever - juh (Čadca - Žilina). Spojenie s najbližším okolím sprostredkujú cesty tretej
triedy III/01163, III/01164, III/01165, III/50757.
Okrem cestnej siete je mesto napojené aj na železničnú dopravu prostredníctvom dvojkoľajnej
elektrifikovanej železničnej trate č.127, ktorá je súčasťou multimodálneho koridoru VI. Zároveň je
prevádzkovaná podľa dohody AGTC ako európska trať kombinovanej dopravy č. C-E63, C-E40.
Prehľad dopravnej infraštruktúry okresu Kysucké Nové Mesto
Druh infraštruktúry
dopravný koridor
dopravný uzol
sieť pozemných komunikácii

sieť železničných tratí

terminál kombinovanej dopravy
Letiská
vodné cesty a prístavy

kvalitatívny stupeň
európsky multimodálny
slovenský hlavný
slovenský vedľajší
medzištátny
celoslovenský
regionálny
diaľnice a rychlostně
cesty I.triedy
cesty II.triedy
cesty III.triedy
VRT a stanica
modernizované I. kategórie
modernizované III. kategórie
nové železničné trate
elektrifikované III. kategórie
medzinárodný
regionálny
medzinárodná doprava
lokálne
medzinárodná

označenie a lokalizácia
VI.
západný severo-južný

Kysucké Nové Město
D3
pretriedená 11 súbežná s D3,
2054, 2052, 2053, 2050, 2051,
2056, 2095, 2058, 2055, 2057
sever-juh Žilina
127

Žilina
Žilina
Žilina

Doprava Kysucké Nové Mesto (údaje zo štatistického úradu)
Linky autobusovej linkovej osobnej dopravy (diaľkové, medzištátne)

3

Autobusové linky miestneho významu (medzimestské)

19
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Mestská hromadná doprava autobusmi

áno

Zastávky vlakov osobnej dopravy

áno

Miestne komunikácie spolu (km)

23,4

z toho miestne komunikácie - bezprašné (km)

14,4

Mosty na miestnych komunikáciách

16

Lávky pre peších

1

Vybudované chodníky

18,2

Železničná doprava
Katastrálnym územím mesta Kysucké Nové Mesto prechádza dvojkoľajná elektrifikovaná
železničná trať č. 127 Žilina - Čadca, I. kategórie so železničnou stanicou. Železničná trať so 4
koľajami prešla rozsiahlou modernizáciou a boli vybudované protihlukové steny pozdĺž železničnej trate
v blízkosti obytnej zástavby. Zo železničnej stanice vychádza vlečková koľaj v smere na juh do
priemyselnej časti mesta.
Výhodná poloha trasy železničnej trate v záujmovom území podmieňuje zvýšený záujem
verejnosti o prepravu železnicou.
Zariadenia železnice sú v území stabilizované a v územnom pláne mesta rešpektované.
Organizácia dopravy v meste, dopravný systém
Komunikačnými osami mesta sú cesty III. triedy III/2052, III/2053, III/2054, III/2095:
-

cesta tretej triedy III/2052 v trase - križovatka s cestou I/11 Kysucké Nové Mesto - Nesluša,
cesta tretej triedy III/2053 v trase - križovatka s cestou I/11 Kysucké Nové Mesto - križovatka s
III/2052 Kysucké Nové mesto,
cesta tretej triedy III/2054 v trase - križovatka s I/11 k.ú. Kysucké Nové Mesto - Snežnica,
cesta tretej triedy III/2095 v trase - križovatka s III/2052 Kysucké Nové Mesto - Rudina.

Komunikácie III. triedy predstavujú v intraviláne mesta miestne komunikácie zberné, funkčnej
triedy B3. Komunikačnú kostru mesta dopĺňa sieť obslužných komunikácii funkčnej triedy C3, ktoré
umožňujú priamu obsluhu územia a objektov. Obslužné komunikácie sa dopĺňajú v územiach
navrhovaných na rozvoj v lokalitách Rovne, Vyšné Kamence východ, Od Kysuce niže mesta, Súľkov,
Dubie, Oškerda a Budatínska Lehota.
Na základe požiadavky mesta Kysucké Nové Mesto sa navrhuje úprava trasy cesty III/2052 v
úseku od križovatky ciet Neslušská cesta / Športová ul. /Dubská cesta po križovatku s cestou I/11.
Nová trasa prechádza popri SOŠS smerom k závodu INA Kysuce a ďalej ponad železničnú trať k
diaľničnej križovatke KNM a ceste I/11. Úsek na ulici Dlhomíra Poľského navrhujeme preklasifikoť na
III/2053.
Na sieť obslužných komunikácií sa napájajú poľné alebo lesné cesty, ktoré ďalej umožňujú
sprístupnenie extravilánu mesta.
Komunikácie, ktoré sprístupňujú rekreačné lokality (Neslušský rybník, chatová oblasť Na
Dolinkách) navrhujeme zrekonštruovať na komunikácie jednopruhové obojsmerné s výhybňami v
kategórii MOK 3,75/30.
Na západnom okraji mesta sa pripravuje výstavba diaľnice D3. Jej trasa prevzatá z projektu
pre stavebné povolenie „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, DSP, z.č. 6575-05,
Dopravoprojekt“. Trasa diaľnice je v súlade s územným plánom VÚC Žilinský kraj, ktorého záväzná
časť bola odsúhlasená vyhlásením vlády SR č. 223/1998 z 26.mája 1998.
Na seba nadväzujúce, postupne budované úseky diaľnice D3 Žilina/Strážov - Žilina/Brodno,
Žilina/Brodno - Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, Oščadnica - Čadca, Čadca Svrčinovec, Svrčinovec - Skalité a Skalité - hranica SR/PR splnia funkciu dopravného prepojenia
hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica je v nádväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá
ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80.
V súvislosti s výstavbou diaľnice D3 sa bude nachádzať v k.ú. Kysucké Nové Mesto
mimoúrovňová križovatka Kysucké Nové Mesto a v susedných k.ú. Radoľa a Budatínska Lehota tunel
Kysuca.
Mimoúrovňová križovatka rieši prepojenie diaľnice D3, cesty I/11, cesty III/2095 a navrhovanej
miestnej komunikácie pri závode INA Kysuce, s.r.o. Kysucké Nové Mesto.
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Rozvoj prepravných vzťahov a ich objemov
Najlepší obraz o intenzitách a zložení dopravných prúdov poskytujú výsledky celoštátnych
sčítaní, ktoré organizuje Slovenská správa ciest každých päť rokov. K dispozícii sú výsledky sčítaní
z rokov 2005 a 2010.
Sčítací úsek 90291

Cesta I/11
Rok

Okres

T

O

M

S

2005

KNM

3881

7436

32

11349

2010

KNM

6001

11233

30

17264

+2120

+3797

-2

+5915

+nárast / -úbytok :

Sčítací úsek 90292

Cesta I/11
Rok

Okres

T

2005

KNM

2010

KNM

+nárast / -úbytok :

O

M

S

4445

11285

68

15798

7017

15893

43

22953

+2572

+4608

-25

+7155

Sčítací úsek 92871

Cesta III/2054
Rok

Okres

T

O

M

S

2005

KNM

340

1528

20

1888

2010

KNM

441

3230

17

3688

+101

+1702

-3

+1800

+nárast / -úbytok :

Sčítací úsek 93521

Cesta III/2052
Rok

Okres

T

O

M

S

2005

KNM

957

7270

36

8263

2010

KNM

1515

8403

30

9948

+558

+1133

-6

+1685

+nárast / -úbytok :

Sčítací úsek 93522

Cesta III/2052
Rok

Okres

T

O

M

S

2005

KNM

677

4564

34

5275

2010

KNM

1040

8666

34

9740

+363

+4102

-

+4465

+nárast / -úbytok :

Sčítací úsek 92881

Cesta III/2095
Rok

Okres

T

O

M

S

2005

KNM

844

2916

74

3834

2010

KNM

1202

5512

25

6739

+nárast / -úbytok :
+358
+2596
-49
+2905
Legenda :
T - nákladné automobily a prívesy, O - osobné a dodávkové automobily, M - motocykle, S - súčet všetkých
automobilov a prívesov.

Na intenzite dopravy a zložení dopravných prúdov uvedených v prehľadných tabuľkách na
príslušných cestách a sčítacích úsekoch je vidno enormný nárast dopravného zaťaženia, ktorého
veľkosť bude znížená vybudovaním diaľnice D3.
Kategórie komunikácií automobilových :
- D3 - A1 D 24,5/80,
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-

I/11 - B1 MZ 14,0/50,60 v intraviláne mesta, C 11,5/70-60 v extraviláne obce,
III/2052 diaľničná križovatka KNM - Nesuša - B3 MZ 8,5(8,0)/50, (C 7,5/60),
III/2095 Kysucké Nové Mesto - Žilina-Vranie - B3 MZ 8,5 (8,0)/50, (C 7,5/60),
III/2053, Kysucké Nové Mesto - Povina - B3 MZ 8,5 (8,0)/50, (C 7,5/60),
miestne komunikácie obslužné - C3 MO 8,0/40, C3 MO 7,0/40, C3 MO 6,5/30, MOK 3,75/30.

Hromadná doprava
Hromadná autobusová doprava mesta Kysucké Nové Mesto je riešená ako prímestská
hromadná doprava a ako mestská hromadná doprava. Na autobusových zastávkach sú umiestnené
prístrešky pre cestujúcich. Rozmiestnenie autobusových zastávok z hľadiska dochádzkových
vzdialeností je cca 500 m.
Prímestskú hromadnú dopravu osôb v rámci mesta zabezpečuju autobusy prechádzajúce
územím mesta v podobe nasledovných liniek :
- Žilina - Kys. Nové Mesto - Nová Bystrica - Vychylovka,
- Čadca - Kysucké Nové Mesto - Žilina,
- Lodno - Kysucké Nové Mesto - Žilina,
- Kysucké Nové Mesto - Povina,
- Horný Vadičov - Kysucké Nové Mesto - Žilina,
- Kysucké Nové Mesto - Snežnica,
- Žilina - Snežnica,
- Kysucké Nové Mesto - Rudinská,
- Nesluša - Čadca,
- Nesluša - Kysucké Nové Mesto - Žilina,
- Ochodnica - Čadca,
- Kysucké Nové Mesto - Ochodnica,
- Lodno - Ochodnica - Povlna - Kysucké Nové Mesto.
Zastávky sú umiestnené na cestách III. triedy (KNM pri moste, Vajanského, Litovelská, Optika,
Mirka Nešporu).
Mestská hromadná doprava pod názvom MHD Kysucké Nové Mesto, sa pohybuje nielen po
miestnych komunikáciach, ale aj po cestách III. triedy v troch linkách :
- MHD č.1 Kysucké Nové Mesto - Kamence - Dúbie,
- MHD č.2 Kysucké Nové Mesto - Kamence - Dúbie - Suľkov,
- MHD č.3 Kysucké Nové Mesto - Kamence - Radoľa - Budatínska Lehota.
Prímestská hromadná doprava a mestská hromadná doprava, ktoré zabezpečuje Slovenská
autobusová doprava Žilina, a.s., Košická 2, Žilina má autobusovú stanicu v predstaničnom priestore,
pred železničnou stanicou. V budúcnosti sa uvažuje o rekonštrukcii autobusovej stanice.
Cyklistická doprava
Cyklistická doprava miestneho významu využíva existujúce miestne komunikácie mesta
Kysucké Nové Mesto. Riešeným územím mesta KNM prechádzajú vyznačené cykloturistické trasy :
- modrá s číslom 2403 po ceste I/11 - III/2053 - III/2095 v smere Kysucký Lieskovec - KNM Rudina - …,
- zelená s číslom 5448 po ceste III/2054 v smere KNM - Radoľa - Lopušné Pažite - Dolný
Vadičov - Horný Vadičov - …,
- zelená s číslom 5473 v smere KNM - Radoľa - Snežnica - Zástranie - …,
- zelená s číslom 5408 v smere Nesluša Janáčik - Rudina - ...
Projektová dokumentácia pod názvom „Budovanie cyklotrás na území Žilinského
samosprávneho kraja“ rieši cyklotrasy Žilinského samosprávneho kraja, ktorého súčasťou je
Dolnokysucká cyklotrasa.
Cyklotrasa v súčasnosti existuje ako modrá cyklotrasa ev. č. 2403 v línii Žilina/Budatín Žilina/Vranie - Kysucké Nové Mesto - Povina - Krásno nad Kysucou.
V uvedenej projektovej dokumentácii sú uvedené dôvody zmeny stavu tejto trasy:
Silné kooperačné regionálne vzťahy Žiliny a Kysuckého Nového Mesta vytvárajúce reálny predpoklad
pre zaradenie cyklistickej dopravy do deľby prepravnej práce. Návrh na preradenie medzi červené
cyklomagistrály so zmenou trasovania v úseku Kysucké Nové Mesto - Ochodnica. Vytvára sa
pravostranná cyklistická línia v husto osídlenom koridore obcí pozdĺž Kysuce. Návrh nového vedenia
cyklotrasy sa vyhýba vedeniu po vysoko frekventovanej ceste I/11. Návrh lokalizácie novej cyklotrasy,
predpokladané stavebné úpravy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------59
Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto

Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M. Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, tel, : 0903 370818, e-mail : peter.nezval@gmail.com

Zmenený úsek je lokalizovaný od Kysuckého Nového Mesta, na jeho severnom okraji
pokračuje nová trasa po poľnej ceste severným smerom k Ochodnici, pozdĺž železničnej trate č. 127
Žilina - Čadca;
Všetky stavebné úpravy existujúcich poľných ciest v zmenenom úseku Kysucké Nové Mesto Ochodnica a v existujúcom úseku Ochodnica - Dunajov budú realizované spevnením telesa cesty a
živičnou úpravou povrchu v šírke 2,5 m.
Cyklotrasa bude v celej dĺžke vyznačená cyklistickým dopravným značením podľa Vyhlášky č.
361/2011, novelizujúcej zákon o cestnej premávke. Návrh zaradenia cyklotrasy: modré označenie,
cestné bicykle.
Cyklotrasa bezprostredne prechádza lokalitami turizmu podľa Generelu CR Žilinského
samosprávneho kraja.
Peší pohyb
Pre peší pohyb sú v meste realizované chodníky a pešie plochy v dostatočnom rozsahu i
kvalite. Chodníky sú väčšinou vedené v súbehu s komunikáciami pre motorovú dopravu, obyčajne po
oboch stranách ako komunikácie pre peších funkčnej triedy D3. V centre mesta bola vytvorená pešia
zóna na časti ulici Belanského.
Statická doprava, parkovanie a odstavovanie vozidiel
Odstavovanie vozidiel v individuálnej bytovej výstavbe je zabezpečené na vlastných
pozemkoch v garážach alebo na spevnených plochách pod prístreškom alebo bez prístrešku.
Odstavenie vozidiel bytových domov je riešené formou spevnených plôch, ktoré sú súčasťou
uličného priestoru, kde vozidlá parkujú na vozovke pri obrubníku alebo v radových garážach.
(Štatistický úrad uvádza 1139 garáží).
Parkovanie vozidiel pri objektoch občianskeho vybavenia je riešená formou spevnených plôch
parkovísk alebo spevnených plôch, ktoré sú súčasťou uličného priestoru (šikmé alebo pozdĺžne
parkovanie), kde vozidlá parkujú na vozovke pri obrubníku.
Nedostatok parkovacích stojísk na sídlisku Nižné Kamence navrhujeme riešiť vybudovaním
hromadných garáží pri ČOV a železničnej trati. Na sídlisku Rovne navrhujeme hromadnú garáž, popri
železničnej trati, ktorá bude zároveň plniť profihlukovú clonu.
Sieť existujúcich parkovísk navrhujeme doplniť o parkoviská pri navrhovanom zimnom
štadióne, na polyfunkčnej ploche na sídlisku Rovne, pri nástupoch do prímestskej rekreácie Pod
Táborom a Nesušskom rybníku.
Potrebné nápočty a situovanie odstavných a parkovacích stojísk pre uvažované objekty
bývania a vybavenosti budú riešiť projektové dokumentácie pre konkrétne objekty. Nápočty je potrebné
realizovať v zmysle „STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií“ pre výhľadový stupeň
automobilizácie.
Vodná doprava
V riešenom území mesta Kysucké Nové Mesto sa uvažuje o budovaní vodnej cesty. Podľa
Koncepcie územného rozvoja Slovenska a ÚPN VÚC Žilinského kraja sa uvažuje vo výhľade
o výstavbe Vážskej vodnej ceste v koryte rieky Kysuca.
Riešené územie mesta Kysucké Nové Mesto je z hľadiska projektu Vážskej vodnej cesty
súčasťou jeho 4. etapy: Žilina - štátna hranica SR/ČR (PR). V súlade s koncepciou rozvoja
vnútrozemskej vodnej dopravy MDVRR SR a na základe významu prepojenia Dunaj - Odra pre
integrovanú sieť európskych vodných ciest, bola 4. etapa v rámci projektu E81 Vážska vodná cesta
priradená plavebná trieda Va.
4. etapa rieši prepojenie koncového prístavu 3. etapy v Žiline s vrcholovou nádržou VD Mosty
na štátnej hranici s ČR. Celková dĺžka trasy je 59,785 km a prekonáva výškový rozdiel 151,90 m. Z
plavebného hľadiska je 4. etapa rozdelená na 19 plavebných úsekov (PLÚ 035 - 053).
Gabarity tejto plavebnej triedy zabezpečia bezprekládkovú plavbu MNL, prípadne tlačnými
súpravami, ktoré budú používané v cieľovom stave splavnenia na Dunaji, Váhu aj rieke Odra.
Predmetný úsek (územie KNM) je súčasťou PLÚ 039 : KM VVC 241,865 - 244, 550; plavebná dĺžka
2685 m; plavebná hladina 350,00 m n.m.
Zdroj: „Expertízny posudok, 4. etapa Vážskej vodnej cesty, prehodnotenie možnosti trasovania
prieplavu v úseku Kysucké Nové Mesto, riečny km 10,00 - 12,00, Hydroinvest Bratislava, 08/2013“.
V zmysle dokumentu "Územný plán VÚC Žilinský kraj - zmeny a doplnky - infraštruktúra vodnej
dopravy" bude potrebné v návrhovom a výhľadovom období zabezpečiť územnú rezervu pre výstavbu
a prevádzku prieplavného spojenia Vážskej vodnej cesty (sieť AGN č. E81) s Oderskou vodnou cestou
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(sieť AGN č. E30) triedy Va, vrátane plôch technických a servisných zariadení, v územnom koridore
riek Kysuce a Čierňanky.
Návrhové parametre prieplavu (vybrané) :
- - šírka plavebnej dráhy
min. 33,30 m
- - plavebná hĺbka
min. 2,80-4,00 m
- - polomer oblúkov
min. 450 m
- - podchodná výška pod mostami
min. 5,25 (7,00) m
- - šírka plavebného poľa
min. 30,0 m
- - prípustná rýchlosť vodného prúdu
max. 1,39 m/s
- - užitočná dĺžka
min. 110 m
- - užitočná šírka
min. 12 m
- - hĺbka vody nad záporníkom
min. 4,0 m
Dopravné zariadenia
V katastrálnom území mesta Kysucké Nové Mesto sa nachádzajú obslužné dopravné
zariadenia, ktoré sú zastúpené vo forme autobusovej stanice, autobusových zastávok, železničnej
stanice, parkovísk pri objektoch občianského vybavenia, autoservisov a stanice technickej kontroly.
Najbližšia čerpacia stanica pohonných hmôt sa nachádza v susednom katastri obce Radoľa pri
ceste I/11.
V súvislosti s výstavbou diaľnice D3 sa bude nachádzať v k.ú. Kysucké Nové Mesto
mimoúrovňová križovatka Kysucké Nové Mesto a v susedných k.ú. Radoľa a Budatínskia Lehota sa
bude nachádzať tunel Kysuca.
Civilné letectvo
V meste Kysucké Nové Mesto sa nenachádza letisko. Vo vzdialenosti cca 20 km od
Kysuckého Nového Mesta sa nachádza medzinárodné verejné letisko Žilina, z ktorého sa v súčasnosti
vykonáva nepravidelná (charterová) doprava.
Značené pešie turistické trasy

-

Riešeným územím mesta Kysucké Nové Mesto prechádzajú značené turistické trasy :
modrá s číslom 2681 : Mičekovci - Kýčerka - Klimkovci - Tábor - KNM - Budatínska Lehota Pod Košariská … ;
zelená s číslom 5543 : KNM centrum - Radoľa - Vreteň.

Zásady rozvoja dopravy
Pri rozvoji mesta Kysucké Nové Mesto z hľadiska komunikačného systému bude nutné
dodržiavať nasledovné regulatívy :
- v zmysle dokumentu "Územný plán VÚC Žilinský kraja - zmeny a doplnky:
- chrániť územný koridor a realizovať diaľnicu D3 (v trase multimodálneho koridoru č. VI,
kategórie D 24,5/100 (80), trasa TEN-T, v trase a úsekoch : Žilina/Strážov - Žilina/Brodno Kysucké Nové Mesto - Čadca - Svrčinovec, sieť AGR č. E75,
- chrániť územný koridor a homogenizovať cestu I/11 (homogenizovaný cestný ťah
nadregionálneho významu) v trase a úsekoch : Žilina/Brodno - Kysucké Nové Mesto/Oškerda Krásno nad Kysucou v kategórii C 11,5 (9,5)/70-60, ako cesta súbežná s diaľnicou D3,
- v návrhovom i výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry
- tratí, plôch a zariadení - umiestnenú na pozemkoch Železníc Slovenskej republiky,
ohraničenú jej ochrannými pásmami,
- v návrhovom a výhľadovom období chrániť územný koridor a vo výhľadovom období realizovať
vysokorýchlostnú železničnú trať juh-sever v úseku Viedeň - Bratislava - Žilina Katovice/Ostrava - Varšava/Gdansk, na území kraja súčasť multimodálnych koridorov č. Va. a
VI., koridorová sieť TEN-T, v trase a úsekoch : hranica Trenčianskeho kraja - Bytča - Žilina Oščadnica - štátna hranica SR/PR s vetvou Oščadnica - Čadca - Ostrava v študijnej polohe,
- realizovať opravy alebo rekonštrukcie existujúcich komunikácií z hľadiska životnosti vozovky
podľa potreby,
- potrebné nápočty a situovanie odstavných a parkovacích stojísk pre objekty uvažovanej
(novej) vybavenosti budú riešiť územné plány zón, resp. projektové dokumentácie pre
konkrétne objekty. Nápočty je potrebné v zmysle STN 73 6110 pre výhľadový stupeň
automobilizácie 1:2,5,
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-

l) 2.

navrhované (nové) automobilové komunikácie riešiť ako dvojpruhové, obojsmerné, vzájomne
zokruhované komunikácie alebo ako komunikácie slepé s obratiskom. V prípade stiesnených
priestorových pomerov komunikácie riešiť ako jednopruhové, obojsmerné s výhybňami alebo
jednopruhové, jednosmerné.
Vodné hospodárstvo

l) 2.1. Širšie vzťahy
Východiskový stav
Z hľadiska širších vzťahov je zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie riešené realizáciou
projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Dolných Kysúc“ (HYDROCOOP, s r.o.
Bratislava).
Zásobovanie pitnou vodou mesta Kysucké Nové Mesto je zabezpečené napojením na SKV
Nová Bystrica - Čadca - Žilina, v správe SeVaK, a.s. Žilina. Prostredníctvom prívodného vedenia DN
800 sú z tohto skupinového vodovodu zásobované aj mestá Čadca a Žilina. Rozhodujúcim
vodárenským zdrojom je povrchový zdroj - nádrž Nová Bystrica, z ktorej možný maximálny odber
predstavuje 700 l/s. Ostatné vrty a studne, nachádzajúce sa v katastrálnom území slúžia ako rezerva.
Pitná voda je z vodárenských zdrojov privádzaná do vodojemov, ktoré sú vzájomne prepojené.
Z hľadiska odvádzania splaškových vôd projekt rieši odkanalizovanie obcí Dunajov,
Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Lodno, Povina, Nesluša, Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Lopušné
Pažite, Radoľa, Kysucké Nové Mesto a Rudina. Súčasťou bola aj intenzifikácia ČOV v Kysuckom
Novom Meste. Projekt predpokladá zvýšenie napojenosti na kanalizačnú sieť na cca 80 %, t.j. 26 814
obyvateľov a výhľadovo (v roku 2030) 29 360 obyvateľov.
V povodí rieky Kysuca boli v minulosti vykonané úpravy toku na ochranu sídla pred
povodňami. Perspektívne bude možné ďalšiu stabilizáciu koryta riešiť v súvislosti s výstavbou diaľnice,
resp. vodnej cesty, v súlade s Vodohospodárskym plánom povodia rieky Kysuce.
Návrh riešenia
ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto z hľadiska širších vzťahov :
- rešpektuje projekt „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Dolných Kysúc“
(HYDROCOOP, s r.o. Bratislava),
- rešpektuje systém zásobovania pitnou vodou prostredníctvom SKV Nová Bystrica - Čadca Žilina s využívaním povrchového vodárenského zdroja - nádrže Nová Bystrica, v správe
SeVaK, a.s. Žilina,
- navrhuje na zrušenie vodárenské zdroje, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú a slúžia ako
rezerva,
- rešpektuje prívodné vedenie DN 800, SKV Nová Bystrica - Čadca - Žlina,
- rešpektuje prívodné vedenie DN 300, napojené na SKV Nová Bystrica - Čadca - Žilina,
- rešpektuje výtlačné vedenia DN 200 a DN 250 do vodojemu,
3
3
3
- rešpektuje akumuláciu vody vo VDJ 2 x 1 500 m , 2 x 500 m a 400 m ,
- rešpektuje súčasný systém odkanalizovania s čistením odpadových vôd na ČOV
v Kysuckom Novom Meste
- rešpektuje plánované úpravy toku na ochranu sídla pred povodňami v súlade
s Vodohospodárskym plánom povodia rieky Kysuce a nadradenou ÚPD.
l) 2.2. Vodárenské zdroje
Východiskový stav
Zásobovanie pitnou vodou mesta Kysucké Nové Mesto a jeho miestnej časti Budatínska
Lehota je zabezpečené napojením na SKV Nová Bystrica - Čadca - Žilina, v správe Severoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina. Rozhodujúcim vodárenským zdrojom je povrchový zdroj - nádrž
Nová Bystrica, z ktorej možný maximálny odber je 700 l/s, súčasný odber je cca 210 l/s. Miestna časť
Oškerda využíva na zásobovanie pitnou vodou vodárenský zdroj Kysucké Nové Mesto - Oškerda.
V riešenom území sa nachádzajú aj vodárenské zdroje, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú
a slúžia ako rezerva:
„Vrt - KS- 3“, v správe Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina, nachádzajúci sa
v lokalite nad sídliskom Vyšné Kamence. Vrt s čerpacou stanicou bol vybudovaný v roku 1974 ako
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doplnkový zdroj z dôvodu riešenia havarijného stavu v zásobovaní pitnou vodou sídliska Kamence.
Priemerný ročný odber zo zdroja je 4,0 l/s. Podľa údajov správcu bol vodárenský zdroj OÚŽP zrušený
a nevyužíva sa.
„VZ Kysucké Nové Mesto - Podháj“ Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina.
Priemerný ročný odber zo zdroja je 7,8 l/s.
PHO I. stupňa má tvar nepravidelného mnohouholníka. V PHO I. stupňa je zakázané
vykonávať zemné práce narušujúce pôdny pokryv, manipulovať s látkami škodiacimi vodám a pásť
zvieratá. Obhospodarovanie pozemkov je možné vykonávať v zmysle vypracovaného prevádzkového
poriadku a uzatvorenej zmluvy so Severoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Žilina.
PHO II. stupňa vnútorná časť: na území sa nepripúšťa žiadna činnosť, ktorej dôsledkom by
mohlo dôjsť k znečisteniu zdroja podzemnej vody. Zakázaná je ťažba, zriaďovanie vrtov, rýh, ukladanie
odpadov, stanovať, budovať športoviská, používať prípravky na chemickú ochranu rastlín, ťažiť štrk
z rieky Kysuce a vykonávať činnosti, ktorými sa zmenšuje hrúbka krycích vrstiev.
PHO II. stupňa - vonkajšia časť: na území je možné vykonávať činnosti podľa vypracovaného
prevádzkového poriadku. Nová výstavba obytných budov, parkovísk, môže byť povolená po
preukázaní, že neovplyvnia akosť podzemných vôd.
Podľa údajov správcu - SeVaK, a.s. Žilina - sa vodárenské zdroje v súčasnosti nevyužívajú.
Pre zásobovanie mestskej časti Oškerda je využívaný „VZ Kysucké Nové Mesto - Oškerda“
v správe Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina. Kapacita vodárenského zdroja je
nedostatočná a projektovo je pripravené jeho napojenie na SKV Nová Bystrica - Čadca - Žilina.
PHO I. stupňa je oplotené s rozmermi 100 x 70 m. Zakazuje sa v ňom vykonávať zemné práce
narušujúce pôdny pokryv, manipulovať s látkami škodiacimi vodám a pásť zvieratá.
PHO II. stupňa - vnútorná časť: zakazuje sa činnosť, ktorou sa zmenšuje pôdna vrstva,
skladovať odpady, používať chemické postreky.
PHO II. stupňa - vonkajšia časť: nová výstavba obytných budov, parkovísk, skladov, ..., môže
byť povolená len po preukázaní, že neovplynia akosť podzemných vôd a sú protihavarijne
zabezpečené.
Návrh riešenia

-

-

ÚPN-M Kysucké Nové Mesto z hľadiska širších vzťahov :
rešpektuje projekt „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Dolných Kysúc“
(HYDROCOOP, s r.o. Bratislava), s využívaním povrchového zdroja - nádrže Nová Bystrica,
ako rozhodujúceho vodárenského zdroja, ktorý bude postačujúci aj pre výhľadové obdobie,
z hľadiska budúceho rozvoja navrhuje zrušiť PHO nevyužívaných vodárenských zdrojov -Vrt
KS- 3 a VZ Kysucké Nové Mesto - Podháj,
po napojení miestnej časti Oškerda na SKV Nová Bystrica - Čadca - Žilina navrhuje
vodárenský zdroj Kysucké Nové Mesto - Oškerda ponechať ako rezervu.

l) 2.3. Zásobovanie pitnou vodou
Východiskový stav
Zásobovanie pitnou vodou mesta Kysucké Nové Mesto je zabezpečené napojením na SKV
Nová Bystrica - Čadca - Žilina. Na vodovod je napojených 98 % obyvateľov. Ako vodárenský zdroj slúži
povrchový zdroj Nová Bystrica. Ostatné vrty a studne, nachádzajúce sa v rámci riešeného územia,
slúžia ako rezerva.
Vodojemy sú vzájomne prepojené. Hlavné spotrebisko je v I. tlakovom pásme, ktoré je
3
zásobované z vodojemu 2 x 1 500 m s kótou hladiny 448,37 m n. m. Lokality v II. tlakovom pásme sú
3
zásobované z vodojemov 150 m s kótou hladiny 454,8 m n. m. Miestna časť Budatínska Lehota je
3
zásobovaná v II. tlakovom pásme z vodojemu 50 m .
Z vodojemov do spotrebiska vedú zásobné vedenia profilu DN 200, DN 250 a DN 400.
Rozvodné vedenia sú profilov DN 200, DN 150 a DN 100. V II. tlakovom pásme je zásobné vedenie
DN 200, ostatné DN 100.
Potreba pitnej vody a posúdenie existujúcich vodárenských zariadení
V súčasnosti využívané vodárenské zdroje budú postačujúce aj pre výhľadový rok 2030.
Vodojemy sú vzájomne prepojené a ich akumulácia je postačujúca. Zásobovanie pitnou a požiarnou
vodou pre plánovaný nárast navrhujeme riešiť napojením na existujúci vodovodný systém
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zokruhovanými rozvodmi situovanými do verejných pozemkov. Prípadná potreba rozšírenia profilov
rozvodnej siete bude navrhnutá v následnej projektovej dokumentácii.
Miestna časť Oškerda má samostatný vodovod s nepostačujúcou kapacitou vodárenského
zdroja.
ÚPN-M Kysucké Nové Mesto z hľadiska zásobovania pitnou vodou :
- rešpektuje systém zásobovania pitnou vodou - existujúce vodárenská zdroje a akumuláciu
vody - zrealizovaný v zmysle projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie
Dolných Kysúc“ (HYDROCOOP, s r.o. Bratislava),
- rešpektuje systém zásobovania pitnou vodou v dvoch tlakových pásmach prostredníctvom
SKV Nová Bystrica - Čadca - Žilina s využívaním povrchového vodárenského zdroja nádrže Nová Bystrica, v správe SeVaK a.s. Žilina,
- rešpektuje prívodné vedenie DN 800, SKV Nová Bystrica - Čadca - Žilina,
- rešpektuje prívodné vedenie DN 300, napojené na SKV Nová Bystrica - Čadca - Žilina,
- navrhuje zrušiť PHO nevyužívaných vodárenských zdrojov - Vrt KS - 3 a VZ Kysucké Nové
Mesto - Podháj,
- vodárenský zdroj Kysucké Nové Mesto - Oškerda navrhuje ponechať ako rezervu,
- navrhuje dobudovanie rozvodov vody do rozvojových lokalít napojením na existujúce
rozvodné vedenia,
- rekreačné lokality zásobovať pitnou vodou z lokálnych zdrojov, príp. dovozom pitnej vody
v uzavretých štandardných nádobách.
l) 2.4. Zásobovanie úžitkovou vodou
Krytie úžitkovej vody pre priemysel je realizované z verejného vodovodu, vodných tokov
a vlastných podzemných zdrojov. V súčasnosti nie je spracovcaná vodohospodárska koncepcia
zabezpečenia úžitkovej vody pre jednotlivých užívateľov.
Požiadavky na vodu a kapacity vodohospodárskych zariadení budú stanovené po upresnení
reálnej potreby vody a štruktúry jednotlivých činností. Podmienkou využívania je dodržanie
ekologických limitov, pod ktoré nemôže klesnúť prirodzený prietok v toku Qeko = /0,65 - 0,7/ Q365d
/Generej ochrany a racionálneho využívania vôd/.
Ekologický limit
Tok
Kysuca

Profil
Ústie

Q365d
0,99

Qeko
0,64-0,7

Návrh riešenia
-

zachovať existujúci systém zásobovania úžitkovou vodou,
ako zdroj vody využívať verejný vodovod, vodné toky a vlastné podzemné zdroje,
požiarnu vodu bude možné odoberať iba v množstve, ktoré neprekročí kapacitné možnosti
vodovodnej siete,
zvýšenú potrebu bude potrebné riešiť povrchovým odberom z vodných tokov
nové verejné vodovody navrhuje situovať do verejných (obecných) pozemkov s akceptovaním
existujúcich vedení.

l) 2.5. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
Východiskový stav
Riešené územie je odkanalizované skupinovou kanalizáciou, zrealizovanou v rámci
koncepčných zámerov SVS a.s. Žilina - I. etapy projektu ISPA „Zásobovanie pitnou vodou
a odkanalizovanie Dolných Kysúc“ (HYDROCOOP, s.r.o. Bratislava). Projekt rieši odkanalizovanie obcí
Dunajov, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Lodno, Povina, Nesluša, Horný Vadičov, Dolný Vadičov,
Lopušné Pažite, Radoľa, Kysucké Nové Mesto a Rudina. Súčasťou projektu bola aj intenzifikácia ČOV
v Kysuckom Novom Meste. Projekt predpokladá zvýšenie napojenosti na kanalizačnú sieť na cca 80
%, t.j. 26 814 obavateľov a výhľadovo (v roku 2030) 29 360 obyvateľov. Celková dĺžka gravitačnej
kanalizácie je 180 km, tlakovej kanalizácie 7,5 km a 18 ČS.
Mestské časti Budatínska Lehota a Oškerka nie sú odkanalizované a likvidácia odpadových
vôd je riešená individuálne - žumpami, resp. zaústením do vodných tokov.
Z hľadiska technického riešenia je gravitačná kanalizácia vybudovaná z PVC rúr profilu DN
300. Výtlačné potrubia vo voľnom teréne sú profilu DN 80 a DN 100. Výtlačné potrubia v intraviláne sú
profilu DN 50 a DN 80.
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Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kysucké Nové Mesto je realizovaná technológiou čistenia a
odstraňovania fosforu s anaeróbnou mezofilnou stabilizáciou kalu.
Dažďové vody sú odvádzané vsakovaním do terénu, prípadne po predčistení odvedené do
vodných tokov. Delená kanalizácia je vybudovaná na sídlisku Kamence, v areáli bývalého ZVL a
v lokalitách nových priemyselných zón.
Návrh riešenia
V súčasnosti využívané vodohospodárske zariadenia, vrátane ČOV, budú postačujúce aj pre
výhľadový rok 2030, v súlade sprojektom projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie
Dolných Kysúc“ (HYDROCOOP, s r.o. Bratislava),
Hlavným cieľom projektu je odvádzanie a čistenie odpadových vôd s ohľadom na
zabezpečenie súladu s požiadavkami Smernice EÚ 91/271/EHS a Nariadenia vlády 296/2005.
Špecifickým cieľom projektu je, že realizáciou sa zabezpečí zamedzenie vypúšťania znečistených
odpadových vôd do miestnych tokov v lokalitách, kde nebola vybudovaná kanalizácia a zrušenie
netesných žúmp.

-

-

ÚPN-M Kysucké Nové Mesto z hľadiska odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd:
rešpektuje súčasný delený systém odvádzania odpadových vôd, s čistením v ČOV Kysucké
Nové Mesto - zrealizovaný v zmysle projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie
Dolných Kysúc“ (HYDROCOOP, s r.o. Bratislava),
navrhuje dobudovanie kanalizácie do navrhovaných lokalít napojením na existujúcu
kanalizačnú sieť,
v rekreačných lokalitách splaškové vody zachytávať v nepriepustných žumpách a pravidelne
vyvážať na čistenie do ČOV,
navrhuje odvádzanie vôd z povrchového odtoku vsakovaním a dažďovou kanalizáciou so
zaústením do vodných tokov,
navrhuje preložku dažďovej kanalizácie v lokalite Niže mesta
nové verejné kanalizácie navrhuje situovať do verejných (obecných) pozemkov s
akceptovaním existujúcich vedení.

l) 2.6. Vodné toky, nádrže, úprava odtokových pomerov
Východiskový stav
Katastrálnym územím mesta Kysucké Nové Mesto preteká rieka Kysuca, na ktorej boli
vykonané úpravy toku na ochranu sídla pred povodňami.
Perspektívne bude možné ďalšiu stabilizáciu koryta riešiť v súvislosti s výstavbou vodnej cesty
- Vážska vodná cesta 4. etapa Žilina - št. hranica SR/ČR, v súlade s Vodohospodárskym plánom
povodia rieky Kysuce (Povodie Váhu, š.p. pracovisko Piešťany). Koridor vodnej cesty vymedzuje
územie, ktoré je možné využiť pre rozvoj mesta.
Návrh riešenia
ÚPN-M Kysucké Nové Mesto z hľadiska ochrany pred povodňami navrhuje:
-

-

rešpektovať plánované úpravy toku na ochranu sídla pred povodňami v súvislosti s výstavbou Vážskej vodnej cesty 4. Etapa Žilina - št. hranica SR/ČR, v súlade s Vodohospodárskym
plánom povodia rieky Kysuce a nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou,
rešpektovať terénne depresie tokov a občasných drobných tokov, ktoré sú recipientmi vôd
z povrchového odtoku,
rešpektovať skutočnosť, že mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika nie sú
súčasťou Povodňového plánu mesta (z toho dôvodu nie sú zakreslené).

l) 2.7. Ochranné pásma vodohospodárskych zariadení
Verejné vodovody a verejné kanalizácie, zákon č. 230/2005 Z.z. § 19 ods. 2.
Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho
pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany :
- 1,5 m (od bočného pôdorysného okraja potrubia) pri verejnom vodovode a verejnej
kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
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2,5 m (od bočného pôdorysného okraja potrubia) pri verejnom vodovode a verejnej
kanalizácii nad priemer 500 mm.
Vodojemy
Ochranné pásmo I. stupňa existujúcich vodojemov je oplotené.
V riešenom území mesta Kysucké Nové Mesto ide o pásmo ochrany 1,5 a 2,5 m pri verejnom
vodovode a kanalizácii.
Ochranné pásmo mechanicko - biologickej ČOV je 100 m od vonkajšieho okraja areálu
k okraju súvislej výstavby ( podľa STN 756401 - pre ČOV nad 500 EO).
-

l) 3.

Zásobovanie elektrickou energiou

l) 3.1. Širšie vzťahy
Zásobovanie mesta Kysucké Nové Mesto a jeho spádového územia elektrickou energiou je
zabezpečované prostredníctvom distribučnej transformovne 110 kV TR 110/22 kV Kysucké Nové
Mesto a transformovne INA Kysuce. Transformovne sú prostredníctvom 110 kV distribučnej siete
prepojené na nadradenú transformovňu 400/110 Varín, transformovne 110/22 kV Čadca a VE Hričov.
V riešenom území sa nenachádza žiaden zdroj na výrobu elektrickej energie.
Transformačné stanice 110/22 kV napájajúce riešené územie
Lokalita
Kysucké Nové Mesto
INA Kysuce

Celkový inštalovaný
výkon v MVA
2x40 MW
1x40 MW

kV
110/22
110/22

Správca

Poznámka

SSE, a.s.
INA

Z uvedených transformovní je riešený výstup 22 kV vedení, ktoré napájajú jednotlivé základne
sídelné jednotky (ZSJ).
ZVN vedenia 400 kV a VVN 110 kV
Názov trasy od – do
VE Hričov - K.N.M.
VE Hričov - Čadca
K.N.M - ČR
Varín - K.N.M.- Čadca
Varín - hranica ČR

kV
110
110
110
2x110
400

Číslo vedenia
7814
7813
603
V 404

Správca
SSE, a.s.
SSE, a.s.
SSE, a.s.
SSE, a.s.
SEPS, a.s.

Varín - hranica PR

2x400

-

SEPS, a.s.

Poznámka

I. etapa zrealizovaná
Prestavba na 2 x 400 kV
zámer (Nošovice)
zámer (Byczyna)

VVN vedenia sú riešené na oceľových priehradových stožiaroch, VN vedenia čiastočne
vzdušnou sieťou na oceľových stožiaroch, betónových stĺpoch a taktiež VN káblami zemou. NN
rozvody k odberateľom sú riešené vzdušnou sieťou na betónových stĺpoch resp. káblami zemou.
Plánovaný zámer
SSE, a.s. v etape do 2030 plánuje rekonštrukciu 110 kV vedenia č. 7813 a č. 7814 v pôvodnej
trase. V prípade potreby preložky týchto 110 kV vedení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č.
251/2012 Z.z. § 45 „Preložka elektroenergetického zariadenia“, v ktorom sa uvádza: náklady na
preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky
vyvolal, ak sa vlastník tohto zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku
elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok
ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa
preložkou nemení.
Rozvod v riešenom území - súčasný stav
Riešené územie je zásobované elektrickou energiou z distribučných a jednoúčelových
transformačných staníc 22/0,4 kV, ktoré sú napájané z 22 kV liniek vyhotovených ako káblové, resp.
vzdušné 22 kV napájacie vedenia.
- VN vedenie č. 109 je prepojovacie vedenie medzi 110 kV uzlami TR Čadca a TR Kysucké
Nové Mesto
- VN vedenie č. 229 je prepojovacie vedenie medzi 110 kV uzlami TR Žilina Rajčanka a TR
Kysucké Nové Mesto
- VN káblové napájače č. 112, 157, 158 sú vyvedené z 22 kV rozvodne situovanej pri TR 110/22
kV Kysucké Nové Mesto
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-

Priemyselný obvod II je zásobovaný z TR 110/22 kV INA Kysuce po vlastnej 22 kV káblovej
sieti.

Širšie vzťahy - návrh
Z hľadiska tranzitu a distribúcie elektrickej energie sa navrhuje:
- prestavba vedenia V 404 na 2x400 kV vedenie Varín - Nošovice (ČR) (zdroj SEPS, a.s.),
- výstavba 2x400 kV Varín - Byczyna (Poľsko (zdroj SEPS, a.s.),
- výstavba 2x110 kV vedenia Varín - Kysucké Nové Mesto - Čadca (I. etapa Varín - KNM je
zrealizovaná).
Pre plánované trasy 400 kV a 110 kV vedení je nutné chrániť územie.
Riešené územie - návrh
Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto navrhuje nárast bytových jednotiek, priestorov pre
občiansku vybavenosť, výrobu a športovo rekreačné aktivity. Riešené územie je rozdelené na základne
sídelne jednotky (ZSJ), v ktorých je navrhovaný rozvoj jednotlivých funkcií. Z návrhu vyplýva nárast
požiadaviek na energetickú záťaž.
Riešené územie je zásobované elektrickou energiou z distribučných 22 kV sietí
s trafostanicami, ktoré sú riešené ako vstavané, kioskové a stožiarové.
V riešenom území sa nachádzajú distribučné trafostanice, ktoré sú v správe SSE, a.s. Žilina.
Jednoúčelové trafostanice sú v správe SSE, a.s. Žilina, ale sú majetkom užívateľa.
Nárast spotreby ellektrickej energie je zohľadnený vo výpočtoch nasledovne :
- ak v návrhu ÚPN - M nárast spotreby v urbanistickom obvode ZJS nepresiahne 20%
inštalovaného výkonu, je riešený napojením na jestvujúce energetické zariadenia,
- tam, kde nárast spotreby elektrickej energie túto hodnotu presiahne, sú navrhované nové
energetické zariadenia, resp. zahustenie energetických zariadení.
ZJS Budatínska Lehota
Napájanie je riešené z 22 kV vedenia č. 229 prepojeného medzi 110 kV uzlami TR Žilina
Rajčianka - Kysucké Nové Mesto.
Potreba elelektrickej energie (kW)
Druh odberu
Byty
Vybavenosť
Výroba
kW max.

Stav
354
105
370

2030
360
110
380

Poznámka

Celkom inštalovaný
výkon (MVA)
2030
0,90

Poznámka

Zoznam 22/0,4 kV transformačných staníc
Počet trafostaníc
Stav
2

Nárast
1

Inštalovaný výkon
(MVA)
Stav
Nárast
0,65
0,25

Trafostaníc 3 ks

Riešenie nárastu spotreby el. energie v ZSJ je navrhované novou trafostanicou 8/3 - 250kVA,
vrátane jej napojenia a NN rozvodov.
ZSJ Kysucké Nové Mesto - stred
Napájanie je riešenie z káblového VN napájača č. 112, vyvedeného z 22 kV rozvodne TR
110/22 kV KNM.
Potreba elektrickej energie (kW)
Druh odberu
Byty
Vybavenosť
Výroba
kW max.

Stav
454
680
910

2030
500
730
985

Poznámka

Celkom inštalovaný
výkon (MVA)
2030
4,140

Poznámka

Zoznam 22/0,4 kV transformačných staníc
Počet trafostaníc
Stav
9

Nárast
0

Inštalovaný výkon
(MVA)
Stav
Nárast
4,140
0

Nárast spotreby elektrickej energie v ZSJ bude riešený napojením nových odberov na
existujúce energetické zariadenia.
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ZSJ Šibenice - Suľkov - Dubie
Zásobovanie je riešené z 22 kV vedenia č. 229 prepojeného medzi 110 kV uzlami TR Žilina
Rajčianka - Kysucké Nové Mesto.
Potreba elektrickej energie (kW)
Druh odberu
Byty
Vybavenosť
Výroba
kW max

2030
1 730
260
1 500

Poznámka

Celkom inštalovaný
výkon (MVA)
2030
2,24

Poznámka

Stav
1 172
175
1 010

Zoznám 22/0,4 kV transformačných staníc
Počet trafostaníc
Stav
6

Nárast
2

Inštalovaný výkon
(MVA)
Stav
Nárast
1,71
0,53

Trafostanice 8 ks

Riešenie nárastu spotreby ellektrickej energie v ZSJ je navrhované novými trafostanicami 6/6 250 kVA, 6/7 - 250kVA, vrátane jej napojenia a NN rozvodov.
ZSJ Priemyselný obvod I.
Napájanie ZSJ je riešené z 22 kV rozvodne po VN vedeniach č. 109, 112.
Potreba elektrickej energie (kW)
Druh odberu
Byty
Vybavenosť
Výroba
kW max

2030
10
10
1 600
1 130

Poznámka

Celkom inštalovaný
výkon (MVA)
2030
1,13

Poznámka

Stav
10
10
1 600
1 130

Zoznam 22/0,4 kV transformačných staníc
Počet trafostaníc
Stav
2

Nárast
0

Inštalovaný výkon
(MVA)
Stav
Nárast
1,13
0

Potreba elektrickej energie bude riešená napojením odberov na existujúce energetické
zariadenia.
ZSJ Horné pole
Napájanie ZSJ je riešené z po VN vedení č. 109.
Potreba elektrickej energie (kW)
Druh odberu
Byty
Vybavenosť
Výroba
kW max

Stav
10
800
800

2030
10
800
800

Poznámka

Celkom inštalovaný
výkon (MVA)
2030
1,13

Poznámka

Zoznam 22/0,4 kV transformačných staníc
Počet trafostaníc
Stav
2

Nárast
0

Inštalovaný výkon
(MVA)
Stav
Nárast
1,13
0

Potreba elektrickej energie bude riešená napojením odberov na existujúce energetické
zariadenia.
ZSJ Horný koniec mesta
Napájanie je riešené po káblových vedeniach č. 112, 157 vyvedených z 22 kV rozvodne KNM.
Potreba elektrickej energie (kW)
Druh odberu
Stav
2030
Poznámka
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Byty
Vybavenosť
Výroba
kW max

4 152
1 000
3 600

4 152
1 000
3 600

Zoznam 22/0,4 kV transformačných staníc
Počet trafostaníc
Stav
9

Nárast
0

Inštalovaný výkon
(MVA)
Stav
Nárast
4,69
0

Celkom inštalovaný
výkon (MVA)
2030
4,69

Poznámka

Potreba elektrickej energie bude riešená napojením odberov na existujúce energetické
zariadenia.
ZSJ Sídlisko
Napájanie je riešené po káblovom vedení č. 112 vyvedenom z 22 kV rozvodne KNM.
Potreba elektrickej energie (kW)
Druh odberu
Byty
Vybavenosť
Výroba
kW max

2030
3 208
1 000
2 520

Poznámka

Celkom inštalovaný
výkon (MVA)
2030
3,3

Poznámka

Stav
3 208
1 000
2 520

Zoznam 22/0,4 kV transformačných staníc
Počet trafostaníc
Stav
9

Nárast
0

Inštalovaný výkon
(MVA)
Stav
Nárast
3,3
0

Potreba elektrickej energie bude riešená napojením odberov na existujúce energetické
zariadenia.
ZSJ Dolný koniec mesta
Napájanie je riešené z 22 kV vedenia č. 229.
Potreba elektrickej energie (kW)
Druh odberu
Byty
Vybavenosť
Výroba
W max

2030
28
10
1 800
1 900

Poznámka

Celkom inštalovaný
výkon (MVA)
2030
3,23

Poznámka

Stav
32
10
1 100
860

Zoznam 22/0,4 kV transformačných staníc
Počet trafostaníc
Stav
6

Nárast
4

Inštalovaný výkon
(MVA)
Stav
Nárast
1,09
2,14

Trafostanice 10 ks

Riešenie nárastu spotreby elektrickej energie v ZSJ je navrhované novými trafostanicami 5/12
- 5/13 - 5/14 všetky po 630 kVA, 5/11 - 250 kVA, vrátane ich napojenia a NN rozvodov.
Súčasné vzdušné VN vedenie č. 229 v lokalite „Dolný koniec“, v úseku od VN prípojky pre TS
5/1 (ČOV) po trafostanicu 2/3 situovanú pri ul. Vajanského, navrhujeme nahradiť za VN kábel zemou.
ZSJ Dolné pole
Lokalita bez nároku na odber elektrickej energie.
ZSJ Oškerda
Napájanie je riešené z 22 kV vedenia č. 229.
Potreba elektrickej energie (kW)
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Druh odberu
Byty
Vybavenosť
Výroba
kW max

2030
220
65
20
300

Poznámka

Celkom inštalovaný
výkon (MVA)
2030
0,60

Poznámka

Stav
202
60
20
280

Zoznam 22/0,4 kV transformačných staníc
Počet trafostaníc
Stav
3

Nárast
0

Inštalovaný výkon
(MVA)
Stav
Nárast
0,60
0

Potreba elektrickej energie bude riešená napojením odberov na existujúce energetické
zariadenia.
ZSJ Priemyselný obvod II.
Napájanie je uskutočnené po VN č. 229 a káblovými vedeniami z rozvodni INA Kysuce
a Kysucké Nové Mesto.
Potreba elektrickej energie (kW)
Druh odberu
Byty
Vybavenosť
Výroba
kW max

2030
20
10
25 000
20 000

Poznámka

Celkom inštalovaný
výkon (MVA)
2030
28,60

Poznámka

Stav
20
10
16 500
13 250

Zoznam 22/0,4 kV transformačných staníc
Počet trafostaníc
Stav
6

Nárast
10

Inštalovaný výkon
(MVA)
Stav
Nárast
17,60
11,00

Trafostanice 16 ks odhad

Nárast odberu pre rozvojové lokality výroby bude riešený z uzla 110 kV/22 kV INA Kysuce.
ZSJ Nábrežie
Zásobovanie je riešené z káblového napájača č. 112.
Potreba elektrickej energie (kW)
Druh odberu
Byty
Vybavenosť
Výroba
kW max

2030
662
950
1 280

Poznámka

Celkom inštalovaný
výkon (MVA)
2030
2,08

Poznámka

Stav
662
950
1 280

Zoznam 22/0,4 kV transformačných staníc
Počet trafostaníc
Stav
5

Nárast
0

Inštalovaný výkon
(MVA)
Stav
Nárast
2,08
0

Potreba elektrickej energie bude riešená napojením odberov na jestvujúce energetické
zariadenia.
ZSJ Vyšné Kamence - východ (ZaD 2 pôvodného ÚPN-M)
Potreba elektrickej energie (kW)
Druh odberu
Byty
Vybavenosť
Výroba
kW max.

Stav
-

2030
600
180
630

Poznámka

Celkom inštalovaný

Poznámka

Zoznam 22/0,4 kV transformačných staníc
Počet trafostaníc

Inštalovaný výkon
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(MVA)
Stav
0

Nárast
2

Stav
0

Nárast
1,26

výkon (MVA)
2030
1,26

Riešenie nárastu spotreby elektrickej energie je navrhované umiestnením nových
energetických zariadení TS 3/10 - 630 kVA, 3/11- 630 kVA, 3/12 - 400 kVA vrátane ich napojenia a NN
rozvodov. Spotrebu riešiť z káblového napájača č. 112.
ZSJ Rovne
Zásobovanie územia elektrickej energiou je riešené z VN vedenia č. 112.
Potreba elektrickej energie (kW)
Druh odberu
Byty
Vybavenosť
Výroba
kW max

Stav
100
100

2030
600
500
100
960

Poznámka

Celkom inštalovaný
výkon (MVA)
2030
2,05

Poznámka

Zoznam 22/0,4 kV transformačných staníc
Počet trafostaníc
Stav
1

Nárast
3

Inštalovaný výkon
(MVA)
Stav
Nárast
0,16
1,89

Riešenie nárastu spotreby elektrickej energie je navrhované umiestnením nových
energetických zariadení TS 4/7 - 630 kVA, 4/8 - 630 kVA, 4/6 - 400 kVA vrátane ich napojenia a NN
rozvodov. Spotrebu riešiť z káblových napájačov č. 112, 157.
Zaťaženie riešeného územia podľa výkonu transformátorov s prepočtom na odber podľa vyťaženosti
transformátorov
Názov ZJS

Počet TS
Stav

Nárast TS
2030

Budatínska Lehota
Kysucké Nové Mesto - stred
Šibenice - Suľkov - Dubie
Priemyselný obvod I.
Horné pole
Horný koniec mesta
Sídlisko
Dolný koniec mesta
Dolné pole
Oškerda
Priemyselný obvod II.
Nábrežie
Vyšné Kamence - východ
Rovne

2
9
6
2
2
9
9
6
3
6
5
0
1

1
0
2
0
0
0
0
4
0
10
0
2
3

Spolu
Koef. súč. 0,8

60

22

Výkon
Pi (MVA)
stav
0,65
4,14
1,71
1,13
1,13
4,69
3,30
1,09
0,60
17,60
2,08
0
0,16
38,28
30,62

Výkon - nárast
Pi (MVA)
2030
0,25
0
0,53
0
0
0
0
2,14
0
11,00
0
1,26
1,89
17,07
13,66

Výkon spolu
Pi (MVA)
2030
0,90
4,14
2,24
1,13
1,13
4,69
3,30
3,23
0,60
28,60
2,08
1,26
2,05
55,35
44,28

V návrhu zásobovania jednotlivých ZSJ je uskutočnený výpočet spotreby elektrickej energie.
V sídelnej jednotke kde sa nepredpokladá nová zástavba je spotreba elektrickej energie navrhovaná
z existujúcich energetických zariadení. V ZJS kde je nárast spotreby elektrickej energie vyšší ako 20%,
je spotreba riešená pomocou zahustenia ďalších trafostaníc.
Pre efektívne využitie riešeného územia navrhujeme výmenu vzdušných VN vedení za káblové
v lokalitách :
- lokalita Dolný koniec - vzdušné VN vedenie č. 229 v úseku od VN prípojky k trafostanici 5/1
(ČOV) po trafostanicu 2/3 situovanú pri ul. Vajanského,
- lokalita Rovne - vzdušné VN vedenie č. 112 nahradiť VN káblovým vedením.
Sekundárne rozvody sú navrhované káblami zemou, vonkajšie osvetlenie výbojkovými
svietidlami na osvetľovacích stožiaroch betónového, alebo oceľového typu.
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Ochranné pásma elektrických vedení § 36 zákona 251/2012 Z.z.
V riešenom území sa nachádzajú elektrické vedenia, pri ktorých je potrebné
ochranné pásmo od krajných vodičov na každú stranu :
- 400 kV vedenie
- 110 kV vedenie
- 22 kV vedenie vzdušné
- 22 kV kábel v zemi
- ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia do 110 kV
l) 4.

rešpektovať ich
25 m
15 m
10 m
1m
10 m

Zásobovanie plynom

l) 4.1. Súčasný stav
Zdrojom zemného plynu pre Kysucké Nové Mesto je VTL plynovod DN 300 PN 40 - Kysucký
plynovod Varín - Čadca - Raková, napojený z plynovodu VTL DN 500, PN 65 Severné Slovensko.
Z Kysuckého plynovodu DN 300 je vedená VTL prípojka DN 150, PN 40 pre regulačnú stanicu
plynu RS - Radoľa, z ktorej je zásobované Kysucké Nové Mesto.
VTL plynovod DN 150, PN 40 je vedený aj severozápadne od Kysuckého Nového Mesta
smerom na Neslušu, k regulačným staniciam RS - Nesluša, RS - Rudina a RS - Divina.
Regulačná stanica RS - Radoľa o veľkosti RS 6500 Nm³/hod. je situovaná južne od Kysuckého
Nového Mesta.
Zdrojom zemného plynu pre miestnu časť Oškerda je VTL plynovod DN 300 PN 40 - Kysucký
plynovod Varín - Čadca - Raková a VTL prípojka DN 80 pre RS 1200 - Zádubnie.
Zásobovanie zemným plynom miestnej časti Oškerda je zabezpečené z RS - Zádubnie,
plynovodom STL2 o prevádzkovom tlaku 300 kPa, ktorý vedený pre obec Snežnica a miestnu časť
Oškerda.
Zastavané územie Kysuckého Nového Mesta je celoplošne plynofikované. Je zásobované z
regulačnej stanice RS 6500 - Radoľa s kapacitou 6500 Nm³/hod. Kapacita regulačnej stanice je
dostatočná, s veľkou rezervou, nakoľko je zokruhovaná s ďalšími dvomi regulačnými stanicami RS Krásno nad Kysucou a RS - Zborov nad Bystricou.
STL mieste rozvody plynu sú prevádzkované tlakom plynu 0,1 MPa a z časti rozvodmi 0,3
MPa. Plynofikácia realizovaná v prvých rokoch je prevedená z oceľového potrubného materiálu,
v neskorších rokoch prevedená z polyetylénového potrubia o profiloch D 160, D 90, D 63.
Hlavný prívod plynu pre k.ú. Kysucké Nové Mesto je dimenzie DN 300 s max. prepravou 4000
3
3
m /h a DN 200 s max. prepravou 2300 m /h, čo dáva predpoklad možnosti rozvoja plynofikácie
riešeného územia z existujúcich plynárenských zariadení (RS, VTL, STL).
STL rozvody plynu si vyžadujú u odberateľov plynu inštaláciu regulátorov tlaku plynu STL/2,1
kPa. Zemný plyn sa využíva komplexne t.j. na vykurovanie, ohrev TÚV, na varenie, na technologické
zariadenia.
Existujúce plynárenské zariadenia dávajú dobrý predpoklad na rozvoj plynofikácie v
zastavanom a rozvojovom území mesta.
l) 4.2. Riešené územie
Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto rieši územie pozostávajúce z k.ú. Kysucké Nové
Mesto, k.ú. Budatínska Lehota a k.ú. Oškerda.
Zastavané územie k.ú. Kysucké Nové Mesto je plynofikované STL rozvodmi plynu z RS Radoľa. Regulačná stanica RS 6500 - Radoľa má dva výstupy:
- STL1 o prevádzkovom tlaku 100 kPa (do 0,1 MPa),
- STL2 o prevádzkovom tlaku 300 kPa (do 0,3 MPa).
Plynovod STL1 DN 200 je vedený cez vodný tok Kysuca do centra mesta, kde je plošnou
plynofikáciou od roku 1987 pokryté zastavané územie celého mesta.
Plynovod STL2 je vedený pre k.ú. Budatínska Lehota, ďalej k. ú. Povina plynovodom DN 300
vedený cez vodný tok Kysuca, z ktorého je zásobovaná aj juhovýchodná časť Kysuckého Nového
Mesta.
Zastavané územie k.ú. Oškerda je celoplošne plynofikované, je zásobované z regulačnej
stanice RS 1200 - Zástranie. Prívod plynu je vedený samostatnou vetvou od k.ú. Snežnica plynovodom
STL2 o prevádzkovom tlaku 0,3 MPa - D 90. V obci sú rozvody plynu z PE materiálu D63. Rozvody
plynu sú v k.ú. Oškerda ukončené.
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Odberatelia plynu sú na miestne STL plynovody pripojení cez domové regulátory STL/NTL
s výstupným pretlakom 2,1 kPa. Priemyselné areály majú vlastné regulačné stanice osadené v areáli
odberateľov.
Z hľadiska ochrany životného prostredia je rozvoj plynofikácie zameraný na maximálne využitie
zemného plynu vo všetkých formách jeho spotreby.
l) 4.3. Návrh
Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto rieši aktuálnu a nevyhnutnú potrebu pre rozvoj
nových vymedzených dielčích území v štyroch lokalitách mesta. Uvažované rozšírenie výstavby
v meste je tvorená plochami pre hromadnú bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť. V etape
konceptu sú lokality riešené variantne.
Požadovaná spotreba zemného plynu podľa lokalít
LOKALITA BUDATÍNSKA LEHOTA - plochy IBV a občianskej vybavenosti
Druh potreby
Počet m.j.
Hodinová spotreba plynu
Ročná spotreba plynu
3 -1
3
-1
varenie
180 bytov
180 x 0,16 = 28,8 m .h
180 x 0,16 = 28,8 tis. m .rok
3 -1
3
-1
vykurovanie
180 x 1,50 = 270,0 m .h
180 x 1,80 = 324,0 tis. m .rok
3 -1
3
-1
príprava TÚV
180 x 0,60 = 108,0 m .h
180 x 0,78 = 140,4 tis. m .rok
3 -1
3
-1
celkom :
406,8 m .h
493,2 tis. m .rok
LOKALITA VYŠNÉ KAMENCE - VÝCHOD - plochy HBV a občianskej vybavenosti
Druh potreby
Varenie

Počet m.j.
300 bytov

Hodinová spotreba plynu
3 -1
3 -1
300 x 0,16 m .h = 48 m .h

Ročná spotreba plynu
3
-1
3
-1
300 x 160 m .rok = 48 tis. m .rok

LOKALITA ZSJ ROVNE - plochy HBV a občianskej vybavenosti
Druh potreby
varenie

Počet m.j.
300 bytov,
OV

celkom :

Hodinová spotreba plynu
3 -1
3 -1
300 x 0,16 m .h = 48 m .h
3 -1
= 8 m .h
3 -1
56 m .h

Ročná spotreba plynu
3
-1
3
-1
300 x 160 m .rok = 48 tis. m .rok
3
-1
= 3 tis.m .rok
3
-1
51 tis. m .rok

ROZVOJOVÉ LOKALITY VÝROBA - priemyselná zóna
Druh potreby
techológia

Počet m.j.
Plocha
2
8 200 m

Hodinová spotreba plynu
3 -1
500 kW = 60 m .h

Ročná spotreba plynu
3
-1
117 tis. m .rok

Spotreba ZP počítaná pomerom plôch existujúcich lokalít.
Konečná bilancia spotreby plynu bude vychádzať zo štruktúry odberateľských kategórií.
Návrh riešenia plynofikácie
LOKALITA BUDATÍNSKA LEHOTA
Lokalita Budatínska Lehota je plynofikovaná. Napojenie navrhovanej výstavby IBV
a športového areálu bude z existujúceho rozvodu plynu STL o prevádzkovom tlaku 0,3 MPa dimenzie
D63, vedený v priľahlých miestnych komunikáciach. Uvažuje sa s rozšírením plynovodnej siete D50
celkovej dĺžky 570 m.
LOKALITA VYŠNÉ KAMENCE - VÝCHOD
Rozvojovým územím je vedený STL plynovod DN300 o prevádzkovom tlaku 0,3 MPa, ktorý
zásobuje plynom k.ú. Povina. Existujúci plynovod v súbehu s ul. Sládkovičova zachádza cez okrajovú
časť rozvojovej plochy a pokračuje smerom k ul. Nábrežná. Pri návrhu uvažovanej výstavbe HBV a OV
bude nutné rešpektovať existujúci plynovod a dodržať min. vzdialenosti STL plynovodu od budov 2 m,
min.1 m so súhlasom prevádzkovateľa plynovodov SPP, a.s. V návrhu rozvojovej plochy je riešená
komunikácia pokračovaním ul. Nábrežnej. V trase navrhovanej komunikácie sa uvažuje s rozšírením
plynovodnej siete - STL plynovodom D90 celkovej dĺžky cca 500 m s prepojom na existujúci plynovod
DN300. Z tohoto plynovodu budú odbočky STL plynovodu k súborom objektov HBV a OV.
LOKALITA ZSJ ROVNE
Hromadná bytová výstavba a občianska vybavenosť, prípadne polyfunkčné plochy budú
zásobované teplom zo systému SCZT z horúcovodného rozvodu. So zemným plynom sa uvažuje len
na varenie.
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Rozvojovým územím je vedený STL plynovod DN300 o prevádzkovom tlaku 0,3 MPa
smerujúci k priemyselnej zóne lokality ZSJ Horné Pole, kde je plynovod ukončený. Pri návrhu HBV
a OV bude nutné rešpektovať existujúci plynovod a dodržať min. vzdialenosti STL plynovodu od budov
2 m, min.1 m so súhlasom prevádzkovateľa plynovodov SPP, a.s.
V návrhu rozvojovej plochy je riešené komunikácie v ktorých sa uvažuje s rozšírením plynovodnej siete
STL plynovodov D63 celkovej dĺžky 1 350 m.
ROZVOJOVÉ LOKALITY VÝROBA
Navrhovaná plocha bude zásobovaná zemným plynom pre účely technologie. Vykurovanie sa
uvažuje z CTZ.
V blízkosti navrhovanej plochy priemyselnej zóny sa nachádza STL plynovod pre dolný koniec
mesta. Napojenie navrhovanej lokality je uvažované z STL plynovodu DN100 o prevádzkovom tlaku
0,1 MPa, rozšírením plynovodnej siete STL plynovodov celkovej dĺžky D90 - 210 m a D63 - 700 m.
Ochranné a bezpečnostné pásma
V zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. sú pre rozvody plynu stanovené ochranné a bezpečnostné
pásma.
Ochranné pásmo je územie bezprostredne priľahlé ku plynárenskému zariadeniu a plynovodu,
jeho vzdialenosť je od osi plynovodu na každú stranu, alebo od oplotenia regulačnej stanice.
Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a plynovodov.
Ochranné pásmo od osi plynovodu na každú stranu
plynovod do DN 200
4 m,
plynovod od DN 201 do DN 500
8 m,
plynovod do 0,4 MPa vo voľnom teréne
4 m,
plynovod do 0,4 MPa v zastavanom území
1 m,
technologické objekty RS
8 m.
Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských
zariadení alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.
Bezpečnostné pásmo je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo
od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo.
Bezpečnostné pásmo od osi plynovodu na každú stranu
plynovod do 0,4 MPa - STL1, STL2 vo voľnom teréne
10 m,
v zastavanom území určuje dodávateľ plynu
plynovod od 0,4 MPa do 4 MPa - VTL PN 40 do DN 350
20 m,
plynovod od 0,4 MPa do 4 MPa - VTL PN 40 nad DN 350
50 m,
plynovod nad 4 MPa - VTL PN 64 do DN 150
50 m,
plynovod nad 4 MPa - VTL PN 64 do DN 300
100 m,
plynovod nad 4 MPa - VTL PN 64 do DN 500
150 m,
technologické objekty RS
50 m.
Poznámka: bezpečnostné pásmo je možne znížiť na základe žiadosti o udelenie výnimky
z bezpečnostného pásma podľa TPP 90601. Rozhodnutie o povolení stavby v ochrannom a
bezpečnostnom pásme stavebný úrad vydá na základe vyjadrenia prevádzkovateľa siete.
l) 5.

Zásobovanie teplom

l) 5.1. Klimatické podmienky
Kysucké Nové Mesto leží na severozápadnej časti Slovenska na pravom brehu rieky Kysuca,
s nadmorskou výškou 358 m n. m. Oblasť Kysuckého Nového Mesta geograficky spadá do pohorí
Javorníkov a Kysuckej vrchoviny, ktorej najvyšším vrchom je Ľadonhora (999 m.n.m.). Dominantou
nad mestom je vrch Tábor. Mesto patrí do mierne teplej, vlhkej klimatickej oblasti. Najteplejší je
mesiac júl a najchladnejší mesiac január. Priemerná teplota okolo 8° C. Priemnerný ročný úhrn zrážok
800-900 mm. Mesto sa rozprestiera v povodí rieky Kysuca.
l) 5.2. Súčasný stav
Individuálna bytová výstavba a občianska vybavenosť v časti Kysucké Nové Mesto - stred je
zásobovaná teplom prevažne z lokálnych domových plynových kotolní a z malej časti z domových
kotolní na pevné palivo. Individuálna bytová výstavba v Budatínskej Lehote a Oškerde je zásobovaná
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teplom z lokálnych domových plynových teplovodných kotolní, resp. kotolní na spaľovanie pevného
paliva.
Hromadná bytová výstavba a väčšia časť občianskej vybavenosti (okrem časti stred)
v Kysuckom Novom Meste je zásobovaná teplom zo systému centrálneho zásobovania teplom (SCZT)
z primárnej horúcovodnej siete.
Systém centrálneho zásobovania teplom je prevádzkovaný spoločnosťou KYSUCA, s.r.o.
Spoločnosť prevádzkuje dva centrálne zdroje tepla: Výhrevňu V1 a Výhrevňu V3.
Výhrevňa V1 je horúcovodná výhrevňa, ktorá je situovaná v južnej časti mesta. Vo V1 sú inštalované
o
dva plynové kotle BK 10 každý o tepelnom výkone 7 MW a tepelnom spáde 130/70 C. Od inštalácie
kotla na biomasu vo Výhrevni V3 zdoj V1 už nie je prevádzkovo využívaný, resp. iba vo veľmi kritickej
situácii.
V horúcovodnej výhrevni V3 sú inštalované 2 kotle R 10 H, pôvodne určené na spaľovanie
hnedého uhlia, Plynofikácia uvedených 2 kotlov bola zrealizovaná v roku 1996. Výkon kotla K1 je 11,63
MW. V roku 2005 bol vo výhrevni nainštalovaný kotol na spaľovanie biomasy s tepelným výkonom 7
MW. Celkový tepelný výkon zdroja je 18,63 MW.
Primárny horúcovodný rozvod spájajúci obe výhrevne je vedený cez celé mesto. Je uložený v
nepriechodnom kanále s kontrolnými šachtami. Dodávka tepla horúcovodným rozvodom je možná
oboma smermi. V poslednom období je prevádzkovaný hlavne zo saturáciou teplom z výhrevne V3.
o
Projektové prevádzkové parametre sú 130/70 C a tlak do 1,6 MPa.
Primárnym horúcovodným rozvodom sú napájané okrskové stanice tepla (OST) nazývané
energobloky a domové odovzdávacie stanice v objektoch spravovaných spoločnosťou Kysuca (JVS)
a aj objektové odovzdávacie stanice odberateľov tepla. Teplo distribuované horúcovodným rozvodom
je v odovzdávacích staniciach transformované na teplovodný systém pre využitie v systéme
vykurovania a taktiež používané na ohrev teplej vody. V systéme SCZT v Kysuckom Novom Meste je 6
okrskových OST v starom meste a 6 okrskových OST na sídlisku Kamence, ktoré zásobujú domy pre
potreby vykurovania a teplej vody v okrsku prostredníctvom sekundárnych teplovodných rozvodov
(štvorrúrový systém). Ďalej je zrealizovaných 12 objektových OST (JVS) v správe Kysuca, s.r.o. a 14
objektových OST (JVS) vo vlastníctve odberateľov tepla.
Priemerná ročná vyrobená energia v teple v horúcovodných výhrevniach V1 a V3 za roky 2011
až 2014 je 39 754 683 kWh/rok.
V SCZT sa dodávky a spotreby tepla menia v dôsledku zmien zdrojov tepla, tepelných
rozvodov, odovzdávacích staníc tepla a zatepľovania objektov.
Priemyselné časti mesta sú zásobované teplom z vlastných plynových zdrojov tepla.
l) 5.3. Návrh
Uvažované rozšírenie výstavby v meste, je tvorené plochami pre hromadnú bytovú výstavbu,
občiansku vybavenosť, individuálnu bytovú výstavbu a výrobu.
Zásobovanie teplom v bude mať kombinovaný charakter. Navrhovaná hromadná bytová
výstavba a zariadenia občianskej vybavenosti budú zásobované teplom z vlastných zdrojov alebo z
centrálneho zdroja tepla. Individuálna bytová výstavba a výrobné prevádzky z individuálnych zdrojov
tepla.
Popri preferovanom centrálnom spôsobe zásobovania teplom vytvárame podmienky aj pre
individuálny spôsob zásobovania teplom a teplou úžitkovou vodou za podmienky rešpektovania
podmienok ochrany životného prostredia predovšetkým v kategórii ochrany ovzdušia.
Požadované potreby tepla podľa lokalít
Plochy pre rozvoj bývania v etape návrh do roku 2030
Názov
lokality
IBV Budatínska Lehota
HBV Vyšné Kamence
východ
HBV Rovne
SPOLU

Počet
BJ

Počet obyv.

Tepelný výkon
(kW)

Tepelný výkon
(kW)

180
300

600
870

60
1 500

500
2 000

300
780

870
2 340

1 500
3 060

800
3 300

Počet zamest.

Tepelný výkon
(kW)
850
950

Plochy pre rozvoj občianskej vybavenosti v etape návrh do roku 2030
Názov
lokality
obchody, služby
obchodný dom

Plocha
ha
1,17
2,34

100
150
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materská škola - 60 detí
nástup do lesoparku (parkovisko, bufet,
požičovňa šport. potrieb)
materská škola - 60 detí
polyfunkčná plocha (malé obchody, služby,
byty)
hotel vyššej kategórie ++++ (90 lôžok)
športový areál (ihriská, telocvične, športové
kluby, požičovňa šport. potrieb)
zimný štadión
dostavba plavárne, vonkajšie bazény,
stravovanie, ihriská)
športový areál Budatínska Lehota (ihrisko,
sociálne zariadenia)
logistické centrá, vzorkové predajne
(stavebniny, dlažby, kúpeľne, okná,...)
lobistické centrá, vzorkové predajne
(stavebniny, dlažby, kúpeľne, okná,...)
nástup do lesoparku (parkovisko, bufet,
požičovňa šport. potrieb)
SPOLU

0,48
0,35

8
2

70
20

0,60
0,40

8

80
240

0,64
1,43

20
10

350
500

1,10
0,56

10
10

250
500

0,65

-

20

4,50

200

2 500

3,70

150

1 700

0,44

2

18,36

660

35
8 065

Celková navrhovaná potreba tepelnej energie pre rozvoj mesta Kysucké Nové Mesto do roku
2030 je 11 365 kW.
Plochy pre rozvoj bývania Vyšné Kamence východ, Rovne a rozvojové lokality občianskej
vybavenosti: (obchody, služby, obchodný dom, materská škola, športový areál, zimný štadión,
dostavba plavárne, lobistické centrá, lobistické centrá, resp. ostatné lokality v blízkom dosahu
zásobovať teplom prednostne z existujúcich, resp. budúcich rozvodov sústavy centrálneho
zásobovania tepla.
Individuálna bytová výstavba a ostatné lokality občianskej vybavenosti zásobovať teplom
z lokálnych domových, resp. blokových plynových teplovodných kotolní, resp. kotolní na spaľovanie
drevnej hmoty. Na ohrev, resp. predohrev teplej vody (TV) sa bude využívať solárna energia s použitím
slnečných kolektorov.
Priemyselné areály zásobovať teplom z vlastných plynových zdrojov tepla.
l) 6.

Elektronické komunikačné siete a pošta

Elektronické komunikačné siete a pošta spadajú do kompetencie Ministerstva dopravy pôšt
a telekomunikácií SR, ktoré je ich ústredným orgánom a zodpovedá za národnú politiku pre
elektronické komunikácie a poštové služby. Zabezpečuje medzinárodné vzťahy na úrovni EÚ
a medzinárodných vládnych organizácií, zabezpečuje úlohy súvisiace s realizáciou stratégie
a koncepcie rozvoja služieb tohto odvetvia. Zabezpečuje tvorbu všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb v súčinnosti s príslušnými orgánmi.
I) 6.1. Súčasný stav
Širšie vzťahy
Územie je začlenené do funkčnej prepojenej sústavy prenosových systémov a smerovacích
zariadení, ktoré umožňujú prenos signálu vo vedení, rádiovými, optickými alebo inými
elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí, ako aj mobilných
pozemných sietí. Ďalej do sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných
systémov, bez ohľadu na druh prenášaných informácií.
Elektronické komunikačné siete
Medzinárodné prepojenie územia je riešené cez tranzitné digitálne ústredne v Bratislave, B.
Bystrici, Žiline a Košiciach na optickú prenosovú trasu Praha - Brno - Bratislava smerom na Budapešť
je vybudované aj medzinárodné digitálne prepojenie na ostatné susedné štáty.
Pre diaľkový prenos informácií, telefónneho, televízneho a rozhlasového signálu a prenos dát
priamymi cestami medzi rádioreléovými stanicami slúžia rádioreléové trasy. Ich najväčšie využitie je
predovšetkým v medzinárodnej telekomunikačnej sieti. Kostru rádioreléovej siete v riešenom území
tvoria trasy RRT :
- Krížava - Chopok,
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-

Krížava - Nad Oborov (Trenčín),
Krížava - Ostrava.

Pošta
V podmienkach čiastočnej a úplnej liberalizácie trhu poštových služieb v SR je hlavným
predstaviteľom verejnej poštovej siete Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica. Je poskytovateľ moderných
komunikačných, distribučných a platových služieb na domácom trhu s vytvorenými logistickými
podmienkami na podnikanie v strednej a vo východnej Európe.
Poštové služby na území sú riadené prostredníctvom SP, a.s. a to príslušným Oblastným
riaditeľstvom pôšt Žilina a Regionálnym obchodným centrom Žilina.
Telekomunikačné trasy
Územím prechádzajú rôznymi trasami vedenia optických i metalických káblov vyššieho
a nižšieho významu (diaľkové optické vedenia). Sú to napríklad :
- chrbticové siete spolu s prepojením na siete v susedných štátoch,
- regionálne siete,
- lokálne siete,
- prístupové siete.
Prevádzkovateľom pevnej verejnej telekomunikačnej siete (tranzit) je t.č. Slovak Telekom, a.s.
Jedná sa o trasu diaľkového optického kábla v smere od Bratislavy do Žiliny, ktorá pokračuje v smere
na Ružomberok do Košíc s prepojom na Martin do B. Bystrice a prepojom v smere na Kysucké Nové
Mesto do Čadce.
Okrem uvádzaných vedení prechádzajú územím i trasy iných prevádzkovateľov a to metalické
diaľkové káble a optické káble patriace spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Stredoslovenskej
energeticky, a.s. (SSE), Ministerstva vnútra SR, UPC Slovakia, s.r.o. a Železnicníc slovenskej
republiky.
Riešené územie
Telekomunikácie
Z hľadiska telekomunikačného členenia Kysucké Nové Mesto je podľa súčasnej štruktúry ST,
a.s. začlenené do centra sieťovej infraštruktúry CSI Čadca s príslušnosťou do regionálneho centra
RCSI Žilina. Kysucké Nové Mesto je sídlom uzlovej ústredne (UTO) pre sprostredkovanie
automatického telefónneho styku v rámci vlastného UTO, na ktorý sú prepojené ďalšie obce
s vlastnými ústredňami RSU - MTO Horný Vadičov, MTO Stará Bystrica a MTO Nová Bystrica.
Telefónna prevádzka riešeného územia vlastného MTO je zabezpečená digitálnou hlavnou
ústredňou (HÚ), umiestnenou v Spojovej budove na Májovej ulici. Na HÚ sú priamo napojení telefónni
účastníci riešeného územia Budatínska Lehota, Dubie, Súľkov a Oškerda. Mimo riešeného územia sú
priamo napojené cez digitálne stupne RSU i obce Nesluša, Radoľa, Povina, Rudina a Snežnica.
Telefónni účastníci v riešenom území sú pripojení miestnou telekomunikačnou káblovou
sieťou (m.t.s.) na digitálnu ústredňu telefónneho obvodu MTO, umiestnenou v spojovom objekte na ul.
1. Mája. Telefónny rozvod v meste je riešený káblovou sieťou zemou, výnimkou sú miestne časti
Oškerda a Budatínska Lehota kde je m.t.s. riešená závesnými káblami.
Rádiokomunikácie
Územie mesta je z hľadiska rádiokomunikácií priemerne zaťažené. Pre rádioreléové spojenie
je využívaná rádioreléová trasa na smere Krížava - Ostrava. Zo stanice Krížava sa plánuje ďalšia
rádioreléová trasa v smere Kysucké Nové Mesto - Čadca.
Rádioreléové trasy sa chránia v miestach, kde sa papršlek priblíži aspoň 50 m nad zastavané
územie, resp. kde trasa prebieha do výšky 30 m nad voľným terénom. Objekty sú chránené kruhovým
ochranným pásmom s polomerom 300 alebo 500 m podľa terénnych podmienok, alebo sa určujú
s prihliadnutím na požiadavku správcu zariadenia.
V riešenom území sa nachádzajú aj zariadenia prevádzkovateľov mobilných rádiotelefónných
sietí Orange Slovensko, a.s. T-Mobile Slovensko, a.s. Telefónika 02 Slovakia, s.r.o.
Televízny signál základných programov je zabezpečený TV vykrývačom, situovanom v
katastrálnom území obce Ochodnica. Na stožiari sú inštalované aj zariadenia mobilných operátorov.
V meste je v prevádzke káblová televízia, ktorú zabezpečuje firma ANTECHNET. Služby
internetu sú zabezpečované pevnou sieťou T-COM a sprístupnený je aj rádiovou sieťou
prevádzkujúcou firmou SANTECGNET.
Sieť miestneho rozhlasu je zabezpečovaná v centrálnej časti mesta káblovým rozvodom
a rádiovou sieťou, na ktorú sú prepojené aj ostatné miestne časti mesta (Dubie, Podstráne, Oškerda
a Budatínska Lehota.
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Pošta
V meste sú dve pošty na ul Belanského a ul. ČSA, ktoré sa využívajú na poštovú prevádzku
pre podávaciu a dodávaciu službu aj miestnych častí Dubie, Suľkov a Podstráne. Pre miestnu časť
Budatínska Lehota poštové služby zabezpečuje prevádzka zriadená v obci Radoľa. Poštové prevádzky
zabezpečujú základné a rozšírené automatizované operácie pri podávaní zásielok.
Telekomunikačné vedenia - trasy
Územím mesta prechádzajú rôznymi trasami optické i metalické vedenia vyššieho významu
(diaľkové káble) a miestne telefónne káble. Územím prechádzajú i káble MVSR, ktoré sú však
prevažne utajované. Správcom káblov je t.č. Slovak Telekom, a.s.
Rovnako rôznymi trasami v riešenom území prechádzajú trasy koaxiálnych a optických káblov
spoločnosti UPC Slovakia, s.r.o., ktorá poskytuje službu „triple play“ t.j. televíziu, širokopásmový
vysokorýchlostný internet a telefónnu prevádzku prostredníctvom jedného pripojenia.
V koridore železničnej trate, resp. v ochrannom pásme železnice, prechádzajú optické,
oznamovacie a signalizačné káble železníc.
Trasy káblov miestnej a diaľkovej siete je potrebné rešpektovať. Ochranné pásmo je 1,5 m od
krajného kábla na každú stranu pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi.
I) 6.2. Návrh
Širšie vzťahy
Z hľadiska širších vzťahov riešené územie zostáva zachované a naďalej bude začlenené do
funkčne prepojenej sústavy prenosových systémov a smerovacích zariadení, ktoré umožňujú prenos
signálov. Predpokladá sa modernizácia prostriedkov na zvýšenie kapacity prenosu.
Elektronické komunikačné siete
V nadchádzajúcom období bude rast oveľa rýchlejší vďaka rozvoju vysokorýchlostných sietí so
širokopásmovým pripojením, čo umožní zavádzanie mnohých nových interaktívnych mediálnych
služieb. Web sa stane prostriedkom vzájomnej interakcie pre stroje, vozidlá, zariadenia a mnohé iné
nástroje. Zabezpečí sa tak základ pre mnohé aplikácie, akými sú napríklad monitorovanie v oblasti
energetiky, systémy určené na bezpečnosť dopravy alebo bezpečnosť budov.
Pošta
Z hľadiska štruktúry poštovej služby realizovanej prostredníctvom Oblastných riaditeľstiev pôšt
a Regionálnych obchodných centier spoločnosti Slovenská pošta a.s. B. Bystrica zostáva zachovaná aj
v nadchádzajúcich rokoch. Hlavnou úlohou je zabezpečenie úzkej spolupráce v oblasti medzinárodnej
posty a spolupracovať s medzinárodnými poštovými organizáciami. Naďalej inovovať a automatizovať
poštové služby.
Telekomunikačné trasy
Územím naďalej prechádzajú rôznymi trasami vedenia optických a metalických káblov
vyššieho a nižšieho významu. Nové navrhované trasy budú vedené v tých istých koridoroch. Diaľkové
káble budú inovované a nahradzované výhradne optickými káblovými vedeniami.
Riešené územie
Telekomunikácie
Vzhľadom na prudký technický rozvoj v oblasti telekomunikácií je možné zadefinovať hlavné
úlohy pre túto oblasť, ktorými sú :
- postupné zvyšovanie kvalitatívnej aj kvantitatívnej úrovne telekomunikačných služieb
- zabezpečenie kvality telekomunikačnej siete vhodnej pre prenos dát - postupný presun
ťažiska telekomunikačných služieb z hlasových na dátové služby (budovanie optokáblov aj
pre telefonické spojenie, príjem káblovej televízie, internetu a pod.)
Bilancie pre jednotlivé časti územia sú napočítané pre základné sídelné jednotky (ZJS). Pre
riešenie telekomunikačných služieb je určujúcim faktorom navrhovaná hustota telefónnych staníc,
ktorá bude mať priamy vplyv na výstavbu, resp. rozšírenie telekomunikačnej siete na území
Kysuckého Nového Mesta.
Pre navrhovanú etapu je možné počítať s hustotou 1,5 až 2,0 HTS/ 1 byt. Pre občiansku
vybavenosť a výrobu sú požiadavky pokrytia telekomunikačnej siete odhadnuté, s možnosťou ďalšieho
napojenia nadštandardných telekomunikačných zariadení.
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Územný plán mesta počíta v návrhovom období aj s ďalším nárastom bezdrôtového
telefónneho spojenia prostredníctvom mobilných operátorov na úkor klasických telefónnych liniek.
Všetky tieto aktivity budú realizované nezávisle na navrhovanej koncepcii územného rozvoja mesta
podľa požiadaviek trhu.
Odhad prognózy hlavných telefónnych staníc (HTS) - rok 2030:
Základná sídelná jednotka
Budatínska Lehota
Kys. Nové mesto - stred
Šibenice - Suľkov - Dubie
Priemyselný obvod I.
Horné pole
Horný koniec mesta
Sídlisko
Dolný koniec mesta
Dolné pole
0škerda
Priemyselný obvod II.
Nábrežie
Vyšné Kamence východ
Rovne
Celkom

stav
177
227
586
5
2
2 076
1 604
16
0
101
10
356
0
0
5 160

Počet bytov
nárast
33
23
279
0
-2
0
0
-2
0
9
0
0
400
300
910

spolu
210
250
865
5
0
2 076
1 604
14
0
110
10
356
400
300
6 070

bytové
357
300
1 300
5
0
3 100
1 900
20
0
177
12
515
580
232
8 498

HTS
nebytové
0
20
5
132
0
0
0
45
0
0
490
25
0
67
784

Spolu
357
320
1 305
137
0
3100
1 900
65
0
177
502
540
580
299
9 282

Telefonizácia základných sídelných jednotiek
ZSJ Budatínska Lehota
ZSJ je priamo napojená na HU mesta, v návrhovom období do roku 2030 sa predpokladajú
zmeny v pripojení spojovacím systémom IRT cca 400 Pp. Požiadavka na zriadenie 357 HTS je
zahrnutá do bilancií ZSJ K.N. Mesto - stred.
ZSJ Kysucké Nové Mesto - stred
V obvode je situovaná digitálna ústredňa v objekte TKB na Májovej ulici. Plní funkciu riadiacej
telefónnej ústredne. V navrhovanej etape potreba 320 HTS predpokladá rozšírenia kapacity ústredne
pre celé riešené územie na cca 10 000 Pp.
ZSJ Šibenice - Suľkov - Dubie
ZSJ je priamo napojená na hlavnú ústredňu K.N. Mesto, nárast požiadaviek cca 1305 HTS je
zahrnutý do bilancií hlavnej ústredne na Májovej ul.
ZSJ Priemyselný obvod I.
Požiadavka na zriadenie cca 137 HTS je zahrnutá do bilancií HU na Májovej ul.
ZSJ Horný koniec mesta
ZSJ je priamo napojená na hlavnú ústredňu K.N. Mesto, požiadavka cca 3100 HTS je zahrnutá
do bilancií hlavnej ústredne.
ZSJ Sídlisko
ZSJ je priamo napojená na HU, požiadavka na zriadenie cca 1900 HTS je zahrnutá do bilancií
HU K.N. Mesto
ZSJ Dolný koniec mesta
Požiadavka na zriadenie 65 HTS bude napojená na digitálnu ústredňu INA , prepojená
optickým káblom z uzlovej ústredne UTO.
ZJS Oškerda
ZSJ je priamo napojená na HU mesta, v návrhovom období do roku 2030 sa predpokladajú
zmeny v pripojení spojovacím systémom IRT cca 200 Pp. Požiadavka na zriadenie 177 HTS je
zahrnutá do bilancii ZSJ K.N. Mesto - stred.
ZSJ Priemyselný obvod II
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Požiadavka na zriadenie 502 HTS bude napojená na digitálnu ústredňu INA, prepojená
optickým káblom z uzlovej ústredne UTO.
ZSJ Nábrežie
ZSJ je priamo napojená na HU, požiadavka na zriadenie cca 540 HTS je zahrnutá do bilancie
HU K.N. Mesto.
ZSJ Vyšné Kamence
Navrhovaná výstavba s požiadavkou cca 580 HTS je zahrnutá do bilancií hlavnej ústredne.
ZSJ Rovne (vodné zdroje)
Navrhovaná výstavba s požiadavkou cca 299 HTS je zahrnutá do bilancií hlavnej ústredne
Rádiokomunikácie
Z hľadiska rádiokumunikácií je predpoklad, že súčasné rádiokomunikačné zariadenia
rádiových a rádioréleových spojov sa budú inovovať novou modernejšou technológiou. Prispôsobí sa
predovšetkým medzinárodnej telekomunikačnej sieti.
V riešenom území majú prevádzkovatelia mobilných sietí svoje anténne zariadenia
rozmiestnené v rámci vlastných koncepcií rozvoja. Pokrytie jednotlivých rozvojových plôch signálom
prevádzkovateľov mobilnej siete je v súčasnosti dostatočný. Prípadné doplnenie siete si prevedú
prevádzkovatelia v čase realizácie výstavby.
Pokrytie mesta TV signálom sa počíta hlavne s nárastom prostredníctvom televíznych
káblových rozvodov (TKR). Riešenie rozvodov a pripájanie účastníkov je na základe požiadaviek
klientov.
Pošta
Rozvojové zámery Slovenskej pošty nie sú podľa poznatkov spracovateľa ÚPN spojené
s územnými nárokmi, zameriavajú sa skôr na skvalitňovanie služieb budovaním informačného
systému a automatizáciou práce. Prípadné nároky na realizáciu nových zariadení budú uspokojované
v rámci existujúcich a navrhovaných plôch občianskeho vybavenia.
Telekomunikačné vedenia - trasy
Územný plán mesta rešpektuje známe trasy diaľkových káblov s tým, že tieto trasy budú
musieť byť zohľadnené aj v následnej projektovej dokumentácii jednotlivých stavieb. Pri ďalších
projekčných, stavebných a ostatných aktivitách v dotknutom územím je nutné tieto trasy, ako
i novopostavené trasy, rešpektovať a dodržať ich ochranné pásma v zmysle zákona
o telekomunikáciách a príslušných predpisov a STN.
Ochranné pásma pre elektronické komunikácie
Ochranné pásma rieši Zákon 610/2003 Z.z. „O elektronických komunikáciách“ § 67 Ochranné
pásma a § 68 Ochrana proti rušeniu. Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy
a prebieha po celej dĺžke jeho trasy.
V ochrannom pásme je zakázané :
a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť
vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete,
b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia
prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb.
l) 7.

Civilná ochrana

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto odbor krízového riadenia vypracoval "Analýzu územia
okresu Kysucké Nové Mesto z hľadiska možných mimoriadnych udalostí".
V analýze sú vytypované mimoriadne udalosti, ktoré môžu ohroziť obyvateľov Kysuckého
Nového Mesta:
- ohrozenie následkami povodní na vodných tokoch,
- ohrozenie porušením vodnej stavby Nová Bystrica,
- ohrozenie tlakovými prejavmi výbuchu metanolu v podniku INA Kysuce, s.r.o.,
- ohrozenie snehovou kalamitou a veternou kalamitou,
- ohrozenie zosuvmi pôdy,
- ohrozenie zemetrasením,
- ohrozenie únikom rizikových látok pri preprave po ceste I/11 a železničnej trati č.127.
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Vodné toky, ktoré môžu ohroziť riešené zastavané územie sú Kysuca, Snežničianka,
Vadičovský potok, Budatínsky potok.
Prielomová vlna, ktorá by vznikla po porušení vodnej stavby Nová Bystrica môže svojimi
účinkami poškodiť elektrické vedenia 22 kV, 110 kV, 400 kV a rozvodne, poškodiť cestnú a železničnú
sieť a môže mať obrovské negatívne dopady na obyvateľstvo, zásobovanie základnými potrebami pre
prežitie, ekonomickú produkciu. Kysucké Nové Mesto by bolo zaplavené asi na 50 %, Budatínska
Lehota na 5 % a Oškerda na 95 %. Z riešeného územia by bolo treba evakuovať 8 304 obyvateľov.
Vodná stavba
Názov vodnej
stavby

Okres

Kategória

Počet ohrozených
obyvateľov

Plocha ohrozeného
územia (ha)

Nová Bystrica

Kysucké
Nové Mesto

I.

9 891

6 426

Poznámka
Vypracované
hydro-technické
výpočty

Zdroj: Analýza územia okresu Kysucké Nové Mesto z hľadiska možných mimoriadnych udalostí
V územnom obvode Oresného úradu Kysucké Nové Mesto sa nenachádzajú podniky, ktoré by
svojou činnosťou mohli znečistiť podzemné a povrchové vody. Z hľadiska znečistenia ovzdušia
predstavuje stredný stupeň rizika spaľovňa odpadov v Kysuckom Novom Meste. Rizikové látky, ktoré
sa používajú pri výrobe a môžu ohroziť obyvateľov sa nachádzajú v podniku INA Kysuce, s.r.o.
Spaľovňa nebezpečných odpadov
Prevádzkovateľ

Druh odpadu povolený na
Poznámka
spaľovanie
Spaľovňa odpadov v
A.S.A. Slovensko
Ostatné, nebezpečné
Termické
Kysuckom Novom Meste
a nemocničné odpady, najmä
zneškodňovanie
však organické a horľavé
Odpadov
Zdroj: Analýza územia okresu Kysucké Nové Mesto z hľadiska možných mimoriadnych udalostí
Objekt

Register podnikov podľa § 4 zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií
Množstvo látok (t)
Objekt

Rozsah ohrozenia

Druh NL
Projektované

Skutočné

IDLH
v (m)
91

Plocha
(ha)
2,60

Ohrozenie
obyvateľov
Podnik
Okolie

INA Kysuce,
Amoniak
0,5
0,5
1 923
s.r.o.
UN 1005
INA Kysuce,
Metanol
30
23
79
1,96
1 923
s.r.o.
UN 1230
Zdroj: Analýza územia okresu Kysucké Nové Mesto z hľadiska možných mimoriadnych udalostí

100
100

Riešené územie sa podľa ČSN 730036 prílohy č. 1 nachádza v oblasti s maximálnou intenzitou
zemetrasenia do 8° M.S.K. so zrychlením 25-50 m/s. (ťažko ničivé zemetrasenie).
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave eviduje na riešenom území Kysuckého
Nového Mesta územia svahové deformácie (zosuvy).
Svahové deformácie :
- aktívne - len 1 plocha v k.ú. Budatínska Lehota mimo existujúcej zástavby a rozvojových plôch,
- potenciálne - na všetkých k.ú., v Budatínskej Lehote zasahujú aj do existujúcej zástavby,
- stabilizované - len v k.ú. Kysucké Nové Mesto, nachádzajú sa aj nad lokalitou Suľkov.
Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto rieši rozvoj mesta tak, aby rozvojové plochy boli
umiestňované mimo:
- územia vymedzeného hranicou 50 ročnej, resp. 100 ročnej vody z miestnych tokov,
- zosuvného územia (na území Budatínskej Lehoty je potrebné posúdiť vhodnosť výstavby
geologickým posudkom),
- individuálna a hromadna bytová výstavba je umiestnená mimo území určených na výstavbu a
prevádzkovanie výrobných prevádzok.
m)

KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

m) 1.

Ochrana ovzdušia

Kvalita ovzdušia v oblasti záujmového územia je ovplyvňovaná existujúcimi veľkými, strednými
a malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia nachádzajúcimi sa priamo v riešenom území a v jeho okolí.
Okrem toho sa na stave kvality ovzdušia podieľa automobilová doprava a vplyv emisií zo
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vzdialených zdrojov. Podiel veľkých zdrojov spolu s emisiami z automobilovej dopravy sa prejavuje
hlavne na regionálnom znečistení ovzdušia.
V okrese Kysucké Nové Mesto je evidovaných 101 veľkých a stredných zdrojov znečisťovania
ovzdušia. Z tohto počtu sa 95 zdrojov nachádza v meste Kysucké Nové Mesto. Väčšina zdrojov sa
nachádza v podniku INA Kysuce, s.r.o. - 3 veľké technologické zdroje a 74 stredných zdrojov.
Z ostatných stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta treba uviesť:
- KLF - Energetika, a.s.
1 energetický zdroj,
- Kinex KLF, a.s.
3 technologické zdroje,
- OMNIA KLF, a.s.
3 technologické a 1 energetický zdroj,
- Kotolňa V1 Kysuca, s.r.o.
1 energetický zdroj,
- Kotolňa V3 Kysuca, s.r.o.
1 energetický zdroj.
Všetky uvedené zdroje spĺňajú emisné limity podľa predpisov SR i EÚ. K znečisťovaniu
ovzdušia v zimnom období prispievajú aj malé zdroje, ktoré spaľujú tuhé palivá.
Návrh opatrení na ochranu ovzdušia :
- rozšíriť plynofikáciu mesta na novo navrhované rozvojové plochy,
- popri CZT uvažovať s plynom ako s hlavným vykurovacím médiom v meste,
- všetky existujúce a navrhované komunikácie a odstavné parkovacie plochy v zastavanom
území riešiť so spevneným, bezprašným povrchom,
- využívaním progresívnych technológií znižovať objem emisií vypúšťaných do ovzdušia,
rešpektovať ustanovenia § 17 a 18 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov,
- neuvažovať na území mesta so zariadením na spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov
m) 2.

Ochrana povrchových a podzemných vôd

Na území katastra mesta Kysucké Nové Mesto evidujeme následne vymedzené špecifické
územia a s nimi súvisiace ochranné pásma určené osobitnými predpismi v súvislosti s ochranou
povrchových a podzemných vôd a vodných zdrojov.
Chranená vodohospodárska oblasť
Riešené územie sa nachádza v CHVO Beskydy - Javorníky, vyhlásenej Nariadením Vlády SR
č. 138/1973.
V zmysle vodného zákona územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú
prirodzenú akumuláciu vôd, vláda môže vyhlásiť za chránenú vodohospodársku oblasť (ďalej CHVO).
V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť len ak sa zabezpečí
všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu,
prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásobovania. Činnosti, ktorých vykonávanie je v CHVO
zakázané stanovuje zákon o vodách.
Ochranné pásma vodárenských zdrojov
V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. z 13.5.2004 (vodný zákon) na ochranu výdatnosti, kvality
a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov, ktoré sa využívajú, orgán štátnej vodnej správy
určí ochranné pásma (OP) na základe posudku orgánu na ochranu zdravia (Zákon NR SR č. 272/1994
Z.z. v znení neskorších predpisov). OP sa členia na OP I. stupňa a OP II. stupňa a orgán štátnej
vodnej správy na zvýšenie ochrany vodárenského zdroja môže určiť aj OP III. stupňa.
V zmysle uvedenej legislatívy je v riešenom území vyhlásené ochranné pásmo vodného
zdroja:
„Vrt - KS - 3“, v správe Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina. PHO bolo
vyhlásené rozhodnutím č.j. PLVH-996/88/Maj. zo dňa 29.7.1988 a úpravou PHO č.j. ŽP-9899/13571/FO1 zo dňa 2.2.1999.Vodárenský zdroj sa v súčasnosti nevyužíva.
„VZ Radoľa“ - v správe Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Žilina - PHO I. a II.
stupňa.
„VZ Kysucké Nové Mesto - Podháj“ v správe Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. Žilina. PHO I. a II. stupňa (vnútorná a vonkajšia časť) bolo určené v zmysle ust. § 19 zák. č.
138/1973 Zb., v súlade so Smernicou Ministerstva zdravotníctva SSR č. HE-1542/79-B/3-04
z 20.7.1979. Vodárenský zdroj sa v súčasnosti nevyužíva.
„VZ Kysucké Nové Mesto - Oškerda“ v správe Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. Žilina. PHO I. a II. stupňa (vnútorná a vonkajšia časť) bolo určené v zmysle ust. § 19 zák. č.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82
Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto

Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M. Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, tel, : 0903 370818, e-mail : peter.nezval@gmail.com

138/1973 Zb., v súlade so Smernicou Ministerstva zdravotníctva SSR č. HE-1542/79-B/3-04
z 20.7.1979.
Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd
V riešenom území sa prírodné ličivé zdroje a minerálne stolové vody nenachádzajú.
Inundačné územie
V riešenom území nie je legislatívne stanovené inundačné územie vodných tokov. Pre
katastrálne územie mesta Kysucké Nové Mesto nie je spracovaná mapa povodňového ohrozenia,
ktorá by orientačne zobrazovala rozsah povodne stanovený záplavovou čiarou. Podľa zákona č.7/2010
Z.z. o ochrane pred povodňami § 6, ods. 8, mapu povodňového ohrozenia zabezpečí správca
vodohospodársky významných vodných tokov.
Správa vodných tokov - oprávnenia pri správe vodných tokov, § 49, odst.2, zákona č.364/2004
Z.z. (vodný zákon).
V katastrálnom území mesta Kysucké Nové Mesto sú pobrežnými pozemkami pri
vodohospodársky významnom vodnom toku Kysuca - pozemky do 10 m od brehovej čiary, pri
ostatných tokoch 5 m od brehovej čiary.
m) 3.

Ochrana pôdy

Poľnohospodárske pôdy v oblasti Kysuckého Nového Mesta podľa obsahu cudzorodých látok,
nepresahujú najvyššie povolené hodnoty množstiev nežiaducich látok v pôde určenej k pestovaniu
poľnohospodárskych plodín.
Zdrojom kontaminácie pôdy sú i emisie z automobilovej dopravy po ceste I/11. Lokálna
kontaminácia hrozí v prípade havárie pri preprave nebezpečných látok najmä po ceste I/11 a
železničnej trati č. 127.
Environmentálne záťaže
Súčasťou úlohy Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky
(MŽP SR, SAŽP Banská Bystrica, 2008) bolo vytvorenie centrálneho Registra environmentálnych
záťaží (REZ), ktorý obsahuje údaje z celého územia Slovenska a v ktorom sú registrované
environmentálne záťaže zoradené podľa ich relatívnej rizikovosti na život a zdravie obyvateľov ako aj
poškodenie ekosystémov. Register je nevyhnutným východiskom pre systematické riešenie
problematiky environmentálnych záťaží aj vo väzbe na prebiehajúci legislatívny proces prípravy zákona
o environmentálnych záťažiach.
Výstupom projektu je Register environmentálnych záťaží, ktorý je členený na:
- REZ - časť A (pravdepodobné environmentálne záťaže),
- REZ - časť B (environmentálne záťaže),
- REZ - časť C (sanované a rekultivované lokality).
Register environmentálnych záťaží na území mesta Kysucké Nové Mesto eviduje nasledujúce
environmentálne záťaže:
I.
Názov EZ: KM (003)/Kysucké Nové Mesto - KLF - Energetika
Názov lokality: KLF - Energetika
Druh činnosti: strojárska výroba
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K nad 65)
Registrovaná ako: B - potvrdená environmentálna záťaž
II.

Názov EZ: KM (1969)/Kysucké Nové Mesto - časť bývalého areálu KLF
Názov lokality: časť bývalého areálu KLF
Druh činnosti: strojárska výroba; lakovňa
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K nad 65)
Registrovaná ako: B - potvrdená environmentálna záťaž

III:

Názov EZ: KM (002)/Kysucké Nové Mesto - Kinex - KLF
Názov lokality: Kinex - KLF
Druh činnosti: strojárska výroba
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K nad 65)
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Registrovaná ako: B - potvrdená environmentálna záťaž
IV. Názov EZ: KM (008)/Kysucké Nové Mesto - skládka pri SPŠ v meste
Názov lokality: skládka pri SPŠ v meste
Druh činnosti: skládka priemyselného a komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K nad 65)
Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž
V.

Názov EZ: KM (010)/Kysucké Nové Mesto - ZANAD
Názov lokality: ZANAD
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K nad 65)
Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž

VI. Názov EZ: KM (009)/Kysucké Nové Mesto - skladovací areál HORA
Názov lokality: skladovací areál HORA
Druh činnosti: sklady odpadov a zariadenia na ich spracovanie
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K nad 65)
Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž
VII. Názov EZ: KM (004)/Kysucké Nové Mesto - mestská skládka TKO
Názov lokality: mestská skládka TKO
Druh činnosti: skládka priemyselného a komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K nad 65)
Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž
VIII. Názov EZ: KM 6009(006)/Kysucké Nové Mesto - Oškerda
Názov lokality: Oškerda
Druh činnosti: skládka priemyselného a komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K nad 65)
Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž
IX. Názov EZ: KM (005)/Kysucké Nové Mesto - NN Slovakia
Názov lokality: NN Slovakia
Druh činnosti: strojárska výroba
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K nad 65)
Registrovaná ako:
B - potvrdená environmentálna záťaž
C - sanovaná/rekultivovaná lokalita
Potvrdené a pravdepodobné environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti
ďalšieho využitia územia. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým
prieskumom životného prostredia.
m) 4.

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo sa riadi všeobecne záväzným nariadením mesta Kysucké Nové
Mesto a schváleným Programom odpadového hospodárstva do roku 2015. Zber komunálneho odpadu
zabezpečuje firma T+T, a.s. Žilina. Odpad sa v prvom rade zhodnocuje v povolenej prevádzke
v Hornom Hričove a nevytriedený komunálny odpad nevhodný na zhodnotenie sa zneškodňuje
vo vlastnom zariadení v Žiari nad Hronom.

-

Na území mesta je zavedený separovaný zber nasledovných zložiek komunálneho odpadu:
papier vrátane odpadov z obalov,
plasty vrátane odpadov z obalov,
kovy (kovové obaly), vrátane odpadov z obalov,
tetrapaky (viacvrstvové obaly) vrátane odpadov z obalov,
sklo vrátane odpadov z obalov,
odpad z elektrozariadení,
biologicky rozložiteľný odpad.

Mesto zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu objemových odpadov, zber a prepravu
oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov za účelom ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia. Občania môžu odovzdať oddelené zložky komunálnych odpadov na
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zbernom dvore pre mesto, ktorý je zriadený v areáli príspevkovej organizácie mesta - Údržba mesta,
Cesta do Rudiny 637/10.
Množstvá odpadu v tonách v roku 2013
Názov odpadu
Kód odpadu
kategória
Odpadové farby a laky,
08 01 11
N
rozpúšťadlá
Obaly z kovu
15 01 04
O
Kompozitné obaly
15 01 05
O
Opotrebované pneumatiky
16 01 03
O
Iné odpady vrátane zmieš. mat. z
19 12 12
O
mech. sprac odpadu
Papier a lepenka
20 01 01
O
Sklo
20 01 02
O
Šatstvo
20 01 10
O
Vyradené el. zariadenia
20 01 23
N
Vyradené el. zariadenia
20 01 35
N
obsahujúce nebezpečné časti
Vyradené el. zariadenia
20 01 36
O
Zmesový komunálny odpad
20 03 01
O
Zmesový komunálny odpad
20 03 01
O
Objemový odpad
20 03 07
O
Spolu
Zdroj: Programom odpadového hospodárstva do roku 2015.

Množstvo v t
0,07

Podiel v %
0,000

4,67
29,74
13,88
39,44

0,103
0,660
0,310
0,873

84,20
164,47
12,30
3,16
7,32

1,865
3,644
0,273
0,070
0,161

4,36
3 490,52
496,93
100,21
4 512,09

0,100
77,360
11,012
2,221
100,000

Nakladanie s odpadmi podľa kategórie v tonách v roku 2013
Kategória
odpadu

Materiálovo
zhodnotený
odpad
374,44
10,48

Podiel v
%

Energeticky
zhodnotený
odpad
496,93
0

Ostatný odpad
8,32
Nebezpečný
99,34
odpad
Spolu
384,92
8,53
496,93
Zdroj: Programom odpadového hospodárstva do roku 2015.

Podiel v
%

Podiel v
%

11,04
0,00

Odpad
zneškodnený
skládkovaním
3630,17
0,07

11,01

3630,24

80,46

80,64
0,66

Z celkového množstva ostatného odpadu v roku 2013 sa materiálovo zhodnotilo ako druhotná
surovina len 8,32 %, materiálovo a energeticky sa spolu sa zhodnotilo 19,36 %, ale až 80,64 % sa
uložilo na skládky. Je potrebné zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu.
Nakladanie s nebezpečným odpadom je veľmi dobré.
Produkcia odpadov na jedného obyvateľa za rok 2013 predstavala celkom asi 290 kg, z toho
na komunálny odpad pripadalo 256 kg.
Pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu je v územnom pláne mesta navrhnutá
plocha kompostoviska pri existujúcej ČOV.
Základné princípy riadenia odpadového hospodárstva
- predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií, šetriacich
prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej
zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia,
vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok, obsiahnutých v odpadoch
určených na zhodnocovanie,
- zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi, umožňujúcimi
získavanie druhotných surovín, ak nie je možná alebo účelná prevencia vzniku odpadu,
- využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možná prevencia vzniku odpadov alebo ich
materiálové zhodnotenie,
- zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi, ak nie je možná prevencia vzniku
odpadov, ich materiálové alebo energetické zhodnotenie.
Skládky odpadov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave eviduje na riešenom území Kysuckého
Nového Mesta územia celkom 9 skládok odpadov.
- k.ú. Kysucké Nové Mesto - 1 skládka s ukončenou prevádzkou (bývalá regionálna skládka),
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-

k.ú. Budatínska Lehota - 2 skládky odvezené, 2 skládky s ukončenou prevádzkou, 1 skládka
opustená bez prekrytia (nelegálna skládka),
k.ú.Oškerda - 1 skládka s ukončenou prevádzkou, 2 skládky opustené bez prekrytia (nelegálne
skládky).

Pri nakladaní s odpadmi postupovať podľa nasledovných zásad :
- naďalej uvažovať o pravidelnom odvoze a zneškodňovaní TKO vyprodukovaných na území
mesta mimo riešeného územia,
- v riešenom území neuvažovať o vytváraní nových skládok odpadu,
- postupne sanovať a rekultivovať skládky odpadu a staré enviromentálne záťaže,
- sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov RÚSES a územiach, kde
bezprostredne ohrozujú zložky životného prostredia,
- zachovať existujúci areál na separovaný zber v areáli príspevkovej organizácie mesta - Údržba
mesta,
- v rámci nových prevádzok zabezpečiť priestor pre odpadové hospodárstvo,
- zriadiť kompostáreň pre kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu,
- rešpektovať ustanovenia zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
- riešiť zariadenia na recykláciu, využívanie a zneškodňovanie odpadu riešiť problematiku
separovania komunálneho odpadu,
- zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi, umožňujúcimi
získavanie druhotných surovín, ak nie je možná alebo účelná prevencia vzniku odpadu,
- zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi, ak nie je možná prevencia vzniku
odpadov, ich materiálové alebo energetické zhodnotenie,
m) 5.

Zosuvné územia

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave eviduje na riešenom území Kysuckého
Nového Mesta územia svahové deformácie (zosuvy).
Svahové deformácie
- aktívne - len 1 plocha v k.ú. Budatínska Lehota mimo existujúcej zástavby a rozvojových plôch,
- potenciálne - na všetkých k.ú., v Budatínskej Lehote zasahujú aj do existujúcej zástavby,
- stabilizované - len v k.ú. Kysucké Nové Mesto, nachádzajú sa aj nad lokalitou Suľkov.
Podľa § 20 ods. 3 zákona č.569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení
neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:
výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť
a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov
je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych
svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. Orgány územného plánovania sú
podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej
dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov
SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol. 2006), ktorá je voľne prístupná na ŠGÚ
Štátnom
geologickom
ústave
Dionýza
Štúra
Bratislava
(http//www.geology.sk/neww/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv.)
m) 6.

Radónové riziko

Podľa mapy „Prognóza radónového rizika“ uverejnenej v atlase krajiny Slovenskej republiky sa
na riešenom území nachádzajú plochy väčšinou s nízkym radónovým rizikom. Plochy so stredným
radónovými rizikom sa nachádzajú iba na okrajoch riešeného územia (južný okraj k.ú. Oškreda,
východná časť k.ú. Budatínska Lehota).
Mapy, ktoré charakterizujú regionálne radónové riziko sú len orientačné. Z dôvodu prípadnej
potreby posúdenia rozsiahlych lokalít na výstavbu domov na bývanie podľa Vyhlášky MZ SR č.
12/2000 Z.z. doporučujeme, aby v miestnej časti Oškerda bol prevedený podrobný prieskum
radónového rizika.
m) 7.

Hluk

Zdrojom hluku je doprava po železničnej trati č. 127 a cestách I/11, III/011063 a v budúcnosti
aj doprava po D3. Hluk z dopravy po ceste I/11 zasahuje obytné plochy na nábreží Kysuce a dosahuje
hladinu 55 - 60 dB.
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Z výrobných prevádzok produkuje nadmerný hluk závod INA Kysuce, s.r.o. a Kysucký mäsový
priemysel.
Ochrana pred hlukom a vibráciami od železničnej trate v lokalite Rovne je riešená
umiestnením zariadení občianskej vybavenosti na polyfunkčných plochách F1 a hromadnej garáže
medzi železničnou traťou a plochami bytových domov.
V súvislosti s výstavbou diaľnice D3 sú už v projrekte riešené protihlukové clony. Čiastočné
zmiernenie hluku sa dosiahne aj výsadbou nábrežnej zelene na pravom brehu Kysuce.
V obytnom a rekreačnom území, ani v jeho okolí neumožniť budovanie prevádzok
produkujúcich nadmerný hluk a vibrácie.
Pri realizácii nových lokalít HBV, IBV a OV v blízkosti ciest a realizácii nových ciest alebo
rekonštrukcii starých ciest je nutné postupovať v súlade s Vyhláškou MZ SR č.237/2009 Z.z., ktorou sa
dopĺňa Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí. V prípade umiestnenia obytnej výstavby v nových lokalitách, kde dochádza k prekročeniu
prípustnej hladiny hluku, podmieniť výstavbu a zaviazať investorov realizovať patričné opatrenia na
jeho elimináciu.
m) 8.

Zápach

Potenciáne zdroje zápachu v rámci riešeného územia predstavujú čistiareň odpadových vôd,
prevádzka Kysucký mäsový priemysel a navrhovaný malý poľnohospodársky dvor v Oškerde na
ploche devastovaného dvora.
V územnom pláne mesta sa :
- neuvažuje s veľkochovom hospodárskych zvierat v kontakte s obytným a rekreačným
územím,
- v riešenom území vo väzbe na obytné a rekreačné územie sa nenavrhuje budovať poľné
hnojiská ani iné prevádzky a zariadenia, ktoré by zápachom obťažovali spomínané územia,
- navrhuje sa premiestniť prevádzku Kysucký mäsový priemysel do vhodnej lokality mimo
centra mesta,
- využívaním progresívnych technológií znižovať zápach z existujúcich prevádzok.
n)

VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A
DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

Na riešenom území (k.ú. Kysucké Nové Mesto, Budatínska Lehota a Oškerda) nie sú
evidované prieskumné územia.
Obvodný banský úrad v Prievidzi na riešenom území neeviduje žiadne výhradné ložisko
nerastných surovín s určeným chráneným ložiskovým územím alebo dobývacím priestorom, ani žiadne
ložisko nevyhradeného nerastu.
V zmysle vyjadrenia MŽP SR (Bratislava č.3153/2015-7.349593/2015 z 02.11.2015) sa
v predmetnom území nachádza – ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Snežnica – stavebný kameň
(4630), ktoré využíva organizácia RS Kameňolomy, s.r.o. Žilina.
o)

VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU
Medzi plochy, ktoré si vyžadujú zvýšenú ochranu možno zaradiť tieto územia.

Územie pamiatkovej zóny
Z hľadiska zachovania historického rámca pamiatkovej zóny je potrebné pri obnove objektov a
priestorov rešpektovať dokument "Pamiatková zóna v Kysuckom Novom Meste Zásady ochrany
pamiatkového územia", ktorý v roku 2013 vypracoval Krajský pamiatkový úrad Žilina.
Zosuvné územia
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave eviduje na riešenom území Kysuckého
Nového Mesta územia svahové deformácie (zosuvy).
Svahové deformácie sú rozdelené na :
- aktívne - len 1 plocha v k.ú. Budatínska Lehota mimo existujúcej zástavby a rozvojových plôch,
- potenciálne - na všetkých k.ú., v Budatínskej Lehote zasahujú aj do existujúcej zástavby,
- stabilizované - len v k.ú. Kysucké Nové Mesto, nachádzajú sa aj nad lokalitou Suľkov.
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Územia znehodnotené skládkami
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave eviduje na riešenom území Kysuckého
Nového Mesta územia celkom 9 skládok odpadov.
- k.ú. Kysucké Nové Mesto - 1 skládka s ukončenou prevádzkou (bývalá regionálna skládka),
- k.ú. Budatínska Lehota - 2 skládky odvezené, 2 skládky s ukončenou prevádzkou, 1 skládka
opustená bez prekrytia (nelegálna skládka),
- k.ú.Oškerda - 1 skládka s ukončenou prevádzkou, 2 skládky opustené bez prekrytia (nelegálne
skládky).
Všetky nelegálne skládky odpadov navrhujeme odstrániť. Je potrebné zvyšovať
environmentálne vedomie obyvateľov a zamedziť vznik nových nelegálnych skládok.
Pri sanácii skládok a environmentálnych záťaží evidovaných v Registri environmentálnych
záťaží SR v Registri A - pravdepodobná environmentálna záťaž - postupovať v zmysle platnej
legislatívy, ustanovení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Pri sanácii environmentálnych záťaží
evidovaných v Registri environmentálnych záťaží SR v Registri B - environmentálna záťaž - postupovať
v zmysle platnej legislatívy, ustanovení zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku
environmentálnych záťaží a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších súvisiacich právnych
predpisov.
Plochy zelene v centre mesta
Vzhľadom na skutočnosť, že narastajú snahy investorov intezifikovať zástavbu v centre mesta
aj na úkor doposiaľ zachovaných plôch zelene, je potrebné čeliť týmto snahám a veľmi uvážlivo
rozhodovať o likvidácii zelene. Ide najmä o plochy zelene na nábreží Kysuce, park v strede mesta a
obytnú zeleň v rámci sídlisk.
Pri návrhu verejnej, vyhradenej, obytnej i súkromnej zelene ponechať plochy pre zeleň
v ucelených blokoch, minimalizovať dláždené plochy, prvky drobnej architektúry a pod.
Koncept územného plánu mesta zachováva existujúce plochy verejnej zelene. Navrhuje nové
plochy verejnej zelene na nábreží Kysuce v úseku od predajne Lidl po cestu do Poviny a tiež nový park
v navrhovanom sídlisku Rovne.
p)

VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA
POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE

p) 1.

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej
pôde

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP je dokumentované
v novom ÚPN-M Kysucké Nové Mesto ako:
Prehľad nových stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde.
Prehľad nových stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde na ktoré bol vydaný
súhlas v pôvodnom ÚPN-SÚ s novým funkčným využívaním.
Navrhované označenie jednotlivých lokalít je označené v prehľadnom postupe, čo je
dokumentované aj vo výkresovej časti (v.č.5).
Jednotlivé lokality schválené v pôvodnom ÚPN-SÚ v platnom znení (t.j. vrátane následných
zmien a doplnkov) je dokumentované v textovej časti sprievodnej správy kap. C. Doplňujúce údaje.
Označenie jednotlivých lokalít z pôvodného ÚPN-SÚ v platnom znení je dokumentované vo výkr. č.5
s pôvodným označením a farebným rozlíšením.
p) 1.1. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej
pôde – v novom ÚPN-O (05/2015)
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
v lokalitách nového ÚPN-M KNM je spracované v zmysle 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 zákona č. 58/2013 Z.z. (osobitne chránené pôdy).
Pre spracovanie záberov pôdy boli použité podklady z Výskumného ústavu pôdoznalectva a
ochrany pôdy (Banská Bystrica).
Dotknuté BPEJ sú zaradené do týchto kvalitatívnych skupín:
5 – 0706015, 0706012
7 – 0814065
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Tieto pôdy patria medzi osobitne chránené pôdy v zmysle zákona č. 58/2013 Z.z.
Dotknuté BPEJ sú zaradené do týchto kvalitatívnych skupín:
5 – 0765015, 0769212, 0770213, 0706045,
6 – 0871012, 0871212, 0869212,
7 – 0869412, 0863442, 0770433, 0770413, 0714065,
8 – 0870213, 0894212,
9 – 0882683, 0782673, 0882682
Tieto pôdy nepatria medzi osobitne chránené pôdy v zmysle zákona č. 58/2013 Z.z.
Dotknuté lokality určené pre iné ako poľnohospodárske využitie patriace do k.ú. Kysucké Nové
Mesto sú zaradené podľa kódov do týchto klimatických regiónov:

07 – mierne teplý, mierne vlhký, suma priemerných denných teplôt nad 10 °C za rok je 2500
– 2200, dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 215.

08 – mierne chladný, mierne vlhký, suma priemerných denných teplôt nad 10 °C za rok je
2200 – 2000, dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 208.












V dotknutých lokalitách sa na pôdotvorných substrátoch vyvinuli nasledovné typy pôd:
06 FMm – fluvizeme typické, stredne ťažké.
71 KMg – kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké (veľmi
ťažké).
14 FM - fluvizeme, stredne ťažké až ľahké, plytké,
65 KMm, KMl – kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svahových hlinách stredne
ťažké až ťažké,
69 KMg - kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké
70 KMg - kambizeme pseudoglejové na flyši, ťažké až veľmi ťažké
63 KMm - kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké,
94 GL - gleje, stredne ťažké, ťažké až veľmi ťažké
82 KM - kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch: 12 – 25°, stredne ťažké až ťažké,
a
68 KMm – kambizeme typické, kyslé na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké
41 ČMg, SAm – černozeme pseudoglejové, na sprašových a plygénnych hlinách, stredne
ťažké až ťažké, smonice na slieňoch

Dotknuté lokality sú z hľadiska zrnitosti pôdy zaradené do nasledujúcich kategórií
(7. miesto kódu):
2 – stredne ťažké pôdy (hlinité)
3 – ťažké pôdy (ílovitohlinité)
5 – stredne ťažké pôdy – ľahšie (piesočnatohlinité)
Kategórie zrnitosti pôdy vychádzajú z Novákovej klasifikačnej stupnice zrnitosti.
VYHODNOTENIE ZÁBEROV POĽNOHOSPODÁRSKEJ PODY
Urbanistický návrh rieši rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v 37 lokalitách (ozn. 1 – 37), čo je
zdokumentované v tabuľke – Prehľad nových stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde
a rozvoj jednotlivých funkčných zložiek s novým funkčným využívaním v 5 lokalitách (ozn. 38 – 42), čo
je zdokumentované v tabuľke - Prehľad nových stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej
pôde na ktoré bol vydaný súhlas v pôvodnom ÚPN-M s novým funkčným využívaním.
Celková výmera lokalít v novom ÚPN-M KNM je 52,70 ha, z toho 37,06 ha je záber
poľnohospodárskej pôdy.
V zmysle zákona č. 58/2013 Z.z. je z celkovej poľnohospodárskej pôdy záber osobitne
chránenej poľnohospodárskej pôdy 8,10 ha. Uvedená pôda je identifikovaná kódom a skupinou
0706015/5, 0706015/5 a 0814065/7 sa nachádza v navrhovaných lokalitách č.1, 3, 17, 18 a 19.
-

Lokalita č.1 - je určená pre rozvoj v lokalite Rovne, ako rozhodujúceho nového sídliska pre
HBV (hromadnej bytovej výstavby), komunikácií, polyfunkčnej výstavby a verejnej zelene
Lokalita č.2 - je určená pre rozvoj športovej vybavenosti
Lokalita č.3 - je určená pre umiestnenie polyfunkčnej výstavby
Lokalita č.4 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby) a komunikácií
Lokalita č.5 - je určená pre umiestnenie OV (občianskej vybavenosti) a komunikácií
Lokalita č.6 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
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-

Lokalita č.7 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.8 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.9 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby) a komunikácií
Lokalita č.10 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby) a komunikácií
Lokalita č.11 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby) a komunikácií
Lokalita č.12 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby) a komunikácií
Lokalita č.13 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.14- je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.15 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.16 - je určená pre rozvoj športovej vybavenosti
Lokalita č.17 - je určená pre umiestnenie OV (občianskej vybavenosti)
Lokalita č.18 - je určená pre umiestnenie hromadných garáží
Lokalita č.19 - je určená pre umiestnenie OV (občianskej vybavenosti) a komunikácií
Lokalita č.20 - je určená pre rozvoj športovej vybavenosti
Lokalita č.21 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.22 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.23 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.24 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.25 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.26 - je určená pre rozšírenie cintorína
Lokalita č.27 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.28 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.29 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.30 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.31 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.32 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.33 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby) a záhrady pri IBV
Lokalita č.34 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.35 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.36 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby)
Lokalita č.37 - je určená pre umiestnenie IBV (individuálnej bytovej výstavby) a komunikácií
ZDÔVODNENIE ZÁBEROV POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

Mesto Kysucké Nové Mesto leží v ťažisku osídlenia najvyššej úrovne - v žilinsko-martinskej
aglomerácii, celoštátneho a medzinárodného významu s významným postavením v Euroregióne
Beskydy a na rozvojovej osi prvého stupňa - žilinsko-kysuckej rozvojovej osi : Žilina – Čadca - hranica
SR/ČR.
Ako nové okresné sídlo, v zmysle územnosprávneho členenia SR, s regionálnym až
nadregionálnym významom musí podporovať a vytvárať podmienky, hlavne pre absentujúcu
občiansku vybavenosť, nové bývanie a pokračovanie rozvoja priemyslu, nakoľko je
významným centrom zamestnanosti v regióne.
Tieto rozvojové podmienky sú determinované a zároveň limitované výhodnou polohou mesta z
hľadiska dopravných koridorov, nakoľko leží v trase multimodálneho koridoru najvyššieho významu č.
VI. (súčasť koridorovej siete TEN-T, Žilina - Čadca - Skalité - Poľská republika, schválené pre diaľnicu
D3, modernizované železničné trate č. 127 a 129 I. kategórie),
ÚPN mesta bol vypracovaný v roku 1994, aktualizovaný a doplnený v rokoch 2003, 2006
a začiatkom roka 2015. V ÚPN mesta nastavený urbanistický rozvoj rozhodujúcou mierou vyčerpal
schválené rozvojové možnosti resp. sa v nich obmedzil, medzičasom nastavený, rozvoj hlavne
nadradenou dopravnou infraštruktúrou (diaľnica D3, Vážska vodná cesta - VVC) a technickou
infraštruktúrou (koridor VVN), v zmysle ÚPN-VÚC ŽK.
Spracovanie nového ÚPN-M tak rieši:


Z dlhodobého hľadiska (k návrhovému roku 2030) ďalší rozvoj a potreby mesta v
komplexnom funkčnom zložení vyplývajúceho z analýzy vyhodnotených potrieb.

Návrh perspektívneho použitia PP na stavebné a iné zámery aj na osobitne chránených
plochách PP je riešený z nasledovných dôvodov:
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1. Absenciou schválených extenzívnych plôch na dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj
obytnej výstavby
Súčasný dynamický rozvoj priemyslu v meste vyvoláva potreby riešenia súvisiacich problémov
pre zabezpečenie stabilizácie obyvateľstva a vytvorenie podmienok pre možnú migráciu obyvateľov do
mesta, vyplývajúcu z nárastu pracovných príležitostí v priemysle a s tým súvisiacu nevyhnutnú potrebu
riešiť ďalšiu novú hromadnú bytovú výstavbu (HBV – lokalita Rovne), individuálnu bytovú výstavbu (IBV
– lokality Suľkov, Dubie, Budatínska Lehota a Oškerda).
V lokalite Vyšné Kamence východ nastavil rozvoj HBV ÚPN – M v platnom znení (ZaD č. 2
ÚPN-M) len z vyplývajúcich a dlhodobo neriešených aktuálnych potrieb, no nerieši dlhodobý a
nevyhnutný vývoj novej HBV mesta.
Aktuálny údaj dokumentuje 650 žiadostí o byt v meste. Súčasný stav nastavený v ÚPN mesta
neumožňuje pokryť potreby súvisiace s rozvojom bytovej výstavby intenzifikáciou výstavby v súčasnom
zastavanom území. V lokalite Kamence - východ sa predpokladá len aktuálne a čiastočné riešenie
problému – cca 300 až 350 b.j. Návrh riešenia HBV v novej lokalite Rovne umožní naplnenie potrieb
pre ďalších 300 nových bytov k roku 2030. Navrhovaný rozvoj v tejto lokalite je tiež determinovaný
vhodnou morfológiou terénu a priamou väzba na obdobnú výstavbu (HBV Kamence).
V lokalitách Suľkov - Dubie – Budatínska Lehota a Oškerda sa rieši len potreba pre
umiestnenie IBV prevažne vo forme izolovaných rodinných domov o ktorých výstavbu je v riešenom
území výrazný záujem. Táto výstavba sa naviaže na obdobne využívané obytné plochy.
Riešený rozsah perspektívneho použitia plôch PP pre umiestnenie HBV a súvisiacej
polyfunkčnej a základnej občianskej vybavenosti je riešený vo vymedzenom území variantne.
V lokalitách je navrhovaný rozvoj v priamej väzbe na súčasné zastavané územie
2. Absenciou schválených extenzívnych plôch na dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj
občianskej vybavenosti s väčšími plošnými nárokmi na pozemok
S rozvojom priemyslu a súvisiacou zamestnanosťou a tiež rozvojom bývania úzko súvisí
riešenie vyššej a špecifickej občianskej vybavenosti.
Pre nové okresné sídlo je nevyhnutné vytvárať podmienky rozvoja aj pre takýto druh
vybavenosti, ktorá aktuálne i dlhodobo v meste absentuje a tiež ju nie je možné umiestniť, vzhľadom
na plošné nároky, v zastavanom území mesta. Lokalita od Kysuce niže mesta (pri Rudinskej ceste cesta III/507057), je pre jej umiestnenie polohou urbanisticky najvhodnejšia. Dôjde tu k pokračovaniu
v nastavenom plánovanom urbanistickom rozvoji, nakoľko je ešte determinovaná aj novým napojením
mesta na nadradenú cestnú sieť, ktorú bude v blízkej budúcnosti reprezentovať diaľnica D3
s diaľničným privádzačom do mesta.
V tejto lokalite je tiež evidovaný ďalší vysoký záujem vstupu investorov v oblasti výstavby
obchodných centier, nevýrobných služieb a ostatných zamestnaneckých prevádzok mimo priemyslu.
Umiestnenie takýchto stavieb v tejto lokalite, tiež nezaťaží súčasné zastavané (hlavne obytné) územie
so zvýšenými nárokmi na logistickú dopravu.
V lokalite je navrhovaný rozvoj v priamej väzbe na súčasné zastavané územie.
Jedným z hlavných dôvodov navrhovaného rozvoja aj na osobitne chránenej pôde súvisí aj
s determinovanými možnosťami disponibilných a vhodných morfologických území a ucelených plôch
v riešenom území pre umiestnenie nevyhnutnej HBV a plošne náročnej vyššej
občianskej
vybavenosti.
Okrem toho, uvedená výstavba bude mať rozhodujúci a pozitívny dopad na stabilizáciu
obyvateľstva, ekonomickú činnosť v meste v III. sektore, a tiež na riešenie hospodárskej základne
v meste so vznikom cca 200 pracovných príležitostí.
Mesto má značne limitované možnosti rozvoja, nakoľko osobitne chránené pôdy priamo
nadväzujú na zastavané územie mesta. Ak sa mesto má dlhodobo rozvíjať ako nové okresné sídlo,
v zmysle nadradenej koncepcie podľa ÚPN-VÚC ŽK, je nevyhnutné nastaviť rozvoj aj na takto
chránených pôdach a nevyhnutnosť riešiť návrh ich nepoľnohospodárskeho využitia.
Exaktné odôvodnenie záberov v jednotlivých lokalitách:
Lokalita č.1 - je určená pre rozvoj v lokalite Rovne, ako rozhodujúceho nového sídliska pre HBV
(hromadnej bytovej výstavby), komunikácií, polyfunkčnej výstavby a verejnej zelene.
- Najdôležitejšia rozvojová plocha mesta z hľadiska celkovej urbanistickej koncepcie..
- Jediná ucelená rozvojová plocha vhodná pre umiestnenie nevyhnutnej v súčasnosti
absentujúcej
HBV v meste. Mesto eviduje 650 žiadostí o byt. Absentujúce byty sú
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v nekompaktibilite so súčasným rozvojom priemyslu a súvisiacej zamestnanosti a súvisiacou
stabilizáciou bčanov v meste. Abentujúce byty znemožňujú migráciu obyvateľov do mesta.
- Minimálny podiel osobitne chránenej pôdy v ucelenej lokalite (8,07%), rozhodujúca ostáva
v ochrannom pásme dialnice D3.
- Lokalita neumožňuje už žiadny ďalší rozvoj mesta, ukončuje mesto na jej severnom okraji.
- Nevyhnutná plocha aj pre umiestnenie nevyhnutnej ZOV s absentujúcou mestskou zeleňou
k umiestneniej HBV.
Lokalita č.2 - je určená pre rozvoj športovej vybavenosti
- V súčasnosti nevyužívaná plocha PP, nevhodná poloha pre využívanie PP.
- Nové funkčné využitie podporí nástupné miesto – nástupný bod na vychádzkové trasy
prímestskej rekreácie.
- 2/3 lokality sa nachádza v zastavanom území mesta k 01.01.1990
Lokalita č.3 - je určená pre umiestnenie polyfunkčnej výstavby
- 100% lokality v zastavanom území mesta, súčasné záhrady pri RD.
- Prevažne záhrady v centre mesta lemujúce autobusovú a železničnú stanicu.
- Nevhodná poloha pre využívanie PP.
Lokality č.4, č.5, č.9, č.10 - sú určené pre umiestnenie IBV a komunikácií
- 100% lokality v zastavanom území mesta s IBV, súčasné záhrady a záhumienky pri RD.
- Väčšie záhrady s novým prístupom k rodinným domom vhodné na intezifikáciu stavebného
využitia územia v existujúcej IBV.
- Nevhodné polohy pre veľkoplošné využívanie PP.
Lokality č.6, č.7, č.8 - sú určené pre umiestnenie IBV
- 100% lokality v zastavanom území mesta s IBV.
- Väčšie záhrady pri rodinných domoch vhodné na intezifikáciu stavebného využitia územia
v existujúcej IBV.
- Nevhodné polohy pre veľkoplošné využívanie PP.
Lokality č.11, č.12, - sú určené pre umiestnenie IBV, verejnú zeleň a komunikácie
- Lokality priamo naväzujúce na zastavané územie mesta s IBV, súčasné záhrady a záhumienky
pri RD.
- Väčšie záhrady a záhumienky s novým prístupom k rodinným domoch vhodné na intezifikáciu
stavebného využitia územia naväzujúceho na existujúcu IBV a umiestnenie zelene vyplývajúcej
z požiadaviek ochrany prírody a krajiny.
- Nevhodné polohy pre veľkoplošné využívanie PP.
Lokality č.13, č.14, č.15, č. 21, č.22, č.23, č.24, č.25, č.27, č.28, č.29, č.30, č.31, č.32, č.33, č.34.
č.35, č.36, č.37, - sú určené pre umiestnenie IBV
- Lokality priamo naväzujúce na zastavané územie (prípadne navrhované zastavané územie
mesta) mesta prevažne s IBV, súčasné záhrady a záhumienky pri RD.
- Väčšie záhrady a záhumienky pri rodinných domoch vhodné na intezifikáciu stavebného
využitia územia naväzujúceho na existujúcu IBV.
- Nevhodné polohy pre veľkoplošné využívanie PP.
Lokalita č.16 - je určená pre rozvoj športovej vybavenosti
- Minimálna plocha pre nevyhnutné vytvorenie športovo-rekreačného a hygienického zázemia
prímestskej rekreačnej zóny pri Nesluškom rybníku.
- Plocha naväzujúca na súčasné rekreačné zariadenia.
- Minimálna plocha na okraji PP – lánu s TTP.
Lokalita č.17 - je určená pre umiestnenie OV (športové stavby) a nábrežnú zeleň rieky Kysuca
- Plocha v prieluke so susediacou existujúcou obdobnou zástavbou OV v zastavanom území
mesta, ktorá rieši nové nevyhnutné plochy využitie (pre absentujúcu športovú OV mesta)
naväzujúce na obdobnú vybavenosť.
- Nevyužívaná a za súčasných podmienok nevhodná plocha na obhospodarovanie PP.
Lokalita č.18 - je určená pre umiestnenie hromadných garáží
- Minimálna plocha pri existujúcich garážach a ČOV nevhodná na iné funkčné využívanie, ktorá
intenzívnym spôsobom rieši problematiku parkovacích odstavných stání mesta.
- Plocha medzi existujúcou zástavbou na okraji lánu PP.
Lokalita č.19 - je určená pre umiestnenie OV a komunikácií
- Na rozvojovej ploche bude umiestnená nevyhnutná v súčasnosti absentujúca vyšia OV
vyžadujúca väčšie disponibilné plochy prevažne obchodu služieb v novom okresnom meste
v náväznosti na poddimenzované riešené obdobné využívanie plôch v pôvodnom ÚPN-SÚ.
- Výstavba na ploche sa stane súčasťov OV na novom vstupe do mesta od dialnice D3 –
stavbami vytvorí vstupnú bránu do mesta.
Lokalita č.20 - je určená pre rozvoj športovej vybavenosti
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V m.č. Budatínska Lehota nie sú v súčasnosti umiestnené športové plochy a športová
vybavenosť, návrh rieši nevyhnutnú potrebu ich umiestnenia.
- Umiestnením na okraji lánu PP sa neobmedzí a nerozdrobí obhospodarovanie PP.
- Navrhovaným riešením sa uvažuje s budúcim možným použitím PP najnižšej bonity.
Lokalita č.26 - je určená pre rozšírenie cintorína
- Minimálna plocha pre nevyhnutné rozšírenie cintorína v m.č. Budatínska Lehota.
- Navrhovaným riešením sa uvažuje s budúcim možným použitím PP najnižšej bonity.
-

NOVÝ ÚPN-M
Prehľad nových stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde
Lokalita
Číslo

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16

Katastrálne
Územie

Výmera
lokality
celková
v ha

Funkčné
Využitie

Rovne - HBV,
Polyfunkcia,
Kysucké Nové
ZOV, verejná
Mesto
zeleň,
komunikácie
Kysucké Nové
Šport
Mesto
Kysucké Nové
Polyfunkcia
Mesto
Kysucké Nové
IBV +
Mesto
komunikácie
Kysucké Nové
IBV +
Mesto
komunikácie
Kysucké Nové
IBV
Mesto
Kysucké Nové
IBV
Mesto
Kysucké Nové
IBV
Mesto
Kysucké Nové
IBV
Mesto
Komunikácie
Kysucké Nové
IBV +
Mesto
komunikácie
IBV + verejná
Kysucké Nové
zeleň +
Mesto
komunikácie
IBV + verejná
Kysucké Nové
zeleň +
Mesto
komunikácie
Kysucké Nové
IBV
Mesto
Kysucké Nové
IBV
Mesto
Kysucké Nové
IBV
Mesto
Kysucké Nové
Šport
Mesto

Predpokladaná výmera
poľnohospodárskej pôdy
Užívateľ
Vykonané Poľnohosp.
celkom
z toho
Pôdy
kód/skupina
Výmera lok. investičné
v ha
zásahy v ha
BPEJ
v ha
0706015 / 5

1,42

0765015 / 5

16,17

20,46

17,59

-

PD

0,39

0,18

0769212 / 5

0,18

-

Súkr.

0,96

0,31

0706015 / 5

0,31

-

Súkr.

1,66

0,67

0871012 / 6

0,67

-

Súkr.

0,70

0,35

0871012 / 6

0,35

-

Súkr.

0,12

0,06

0871012 / 6

0,06

-

Súkr.

2,41

1,20

0871012 / 6

1,20

-

Súkr.

0,18

0,09

0871012 / 6

0,09

odvodnenie

Súkr.

2,29

1,15

Súkr.

0,15

0,24
0,33
0,58
0,05
0,10
0,15

-

0,29

0869212 / 6
0871012 / 6
0870213 / 8
0869212 / 6
0869412 / 7
0869212 / 6

-

Súkr.

1,82

0,91

0869412 / 7

0,76

-

Súkr.

1,36

0,68

0863442 / 7
0871212 / 6
0882683 / 9

0,36
0,29
0,03

-

Súkr.

0,36

0,18

0871212 / 6

0,18

-

Súkr.

0,14

0,07

0871212 / 6

0,07

-

Súkr.

0,33

0,16

0871212 / 6

0,16

-

Súkr.

0,55

0,53

0863442 / 7

0,53

-

Súkr.

17

Kysucké Nové
Mesto

OV

0,66

0,66

0706015 / 5

0,66

-

Súkr.

18

Kysucké Nové
Mesto

HG

0,21

0,21

0706015 / 5

0,21

-

PD

19

Kysucké Nové
OV +
Mesto
komunikácie

5,50

5,50

0706015 / 5

5,50

-

PD

20

Budatínska
Lehota

0,75

0,75

0770433 / 7
0782673 / 9

0,07
0,68

-

PD

Šport
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27
28
29

Budatínska
Lehota
Budatínska
Lehota
Budatínska
Lehota
Budatínska
Lehota
Budatínska
Lehota
Budatínska
Lehota
Oškerda
Oškerda
Oškerda

30

Oškerda

31
32
33

Oškerda
Oškerda
Kysucké Nové
Mesto
Kysucké Nové
Mesto
Kysucké Nové
Mesto
Kysucké Nové
Mesto

21
22
23
24
25
26

34
35
36

37

IBV

1,66

0,83

0770413 / 7

0,83

-

PD

IBV

0,20

0,10

0770213 / 5

0,10

-

Súkr.

IBV

0,29

0,12

0770213 / 5
0770413 / 7

0,01
0,11

-

Súkr.

IBV

0,68

0,34

0770413 / 7

0,34

-

Súkr.

IBV

3,11

1,55

0770413 / 7

1,55

-

Súkr.

Cintorín

0,20

0,20

0770413 / 7

0,20

-

Súkr.

IBV
IBV
IBV
IBV +
Komunikácia
IBV
IBV

0,23
0,31
0,17

0,10
0,15
0,08

0706045 / 5
0706045 / 5
0706045 / 5

0,10
0,15
0,08

-

Súkr.
Súkr.
Súkr.

0,51

0,25

0706045 / 5

0,25

-

Súkr.

0,11
0,29

0,05
0,14

0706045 / 5
0706045 / 5

0,05
0,14

Súkr.
Súkr.

IBV

0,97

0,48

0765015 / 5

0,48

-

IBV

0,66

0,33

Súkr.

0,80

0,47

0,12
0,21
0,07
0,40

-

IBV

0869412 / 7
0882682 / 9
0869212 / 6
0869412 / 7

-

Súkr.

IBV

0,25

0,12

0863442 / 7

0,12

-

Súkr.

0770413 / 7
0787443 / 7

0,07
0,00

-

Súkr.

0782683 / 9

0,28

Budatínska
Lehota

IBV

Celkom lokality

1,12
52,70

0,35
37,06

Súkr.

37,06

ZÁBERY PP NA PLOCHÁCH, NA KTORÉ BOL VYDANÝ SÚHLAS PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA
PP V PÔVODNOM ÚPN-M V PLATNOM ZNENÍ A KTORÉ RIEŠI NOVÉ FUNKČNÝM VYUŽITÍM NOVÝ ÚPN-M (2015)
Prehľad nových stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde na ktoré bol vydaný
súhlas v pôvodnom ÚPN-M s novým funkčným využívaním

Lokalita
Katastrálne
číslo
územie

38

Kysucké
Nové Mesto
Kysucké
Nové Mesto
Kysucké
Nové Mesto

Pôvodné /
nové
Funkčné
využitie
HBV / OV

Priemysel /
dialnica D3
Priemysel /
40
dialnica D3
Rozšírenie
ČOV /
Kysucké
41
dialnica,
Nové Mesto
kompostovisko
Dialnica /
Kysucké
42
OV+
Nové Mesto
komunikácie
Celkom lokality
39

Výmera
lokality
celková
v ha

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej
pôdy
celkom
v ha

1,90

1,90

0,59

0,59

0,70

0,70

Užívateľ
Poľnohosp.
Vykonané
z toho
pôdy
kód/skupina Výmera Výmera investičné
zásahy
v
ha
BPEJ
ha
ha
v extrav. v intravav.
(70601)
0706015 / 5
(89401)
0894212 / 8
(89401)
0894212 / 8

1,90
0,59
0,70

0,00
0,00
0,00

-

PD

-

PD

-

PD

-

PD

-

PD

0,00
0,05

0,05

(70601)
0706015 / 5

0,05

0,60

0,60

(70601)
0706015 / 5

0,60

3,84

3,84

0,00

3,84

0,00
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p) 2.

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na lesnej pôde

p) 2.1. ÚPN-M (01/2015)
Okrem vyhodnotenia záberov na plochách poľnohospodárskej pôdy (PP) v novom ÚPN-M
Kysucké Nové Mesto je navrhovaná aj zmena v hospodárení na plochách lesného pôdneho fondu
(LPF).
Odôvodnenie
V návrhu je riešená nová rozvojová plocha v dotyku s:
- plochou cintorína v Oškerde. Na cintoríne nie je v súčasnosti rezerva na pochovávanie,
Návrh rozvoja na ploche LPF vyplynula z požiadaviek obyvateľov z tejto miestnej časti
mesta.
Návrh riešenia záberu LPF vyplýva z požiadaviek obstarávateľa pre riešenie rozvoja mesta
v danej lokalite pre uvedené funkčné využitie (cintorín). Ide o plochu, ktorá priamo nadväzuje na
obdobné využívanie, zároveň ide o minimálne plochy evidované v LPF.
Údaje o predpokladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné účely
Pri riešení navrhovaného rozvoja umiestneného na LPF uvažujeme s jeho trvalým záberom
LPF na jednej ploche v celkovom rozsahu 0,05 ha.
Grafické znázornenie predpokladaného rozsahu záberu lesnej pôdy je vo výkrese č.5 v mierke
1:10 000
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP a LPF. Súčasťou
grafickej časti je priemet navrhovaných plôch do lesohospodárskeho plánu LHP, ktorý spadá
do LHC Krásno nad Kysucou.


Lokalita záberu lesa je v grafickej časti označená písm. A.
Lokalita ozn. A – je určená pre rozšírenie cintorína v m.č. Oškerda.

Podľa charakteristiky využitia lokality sa navrhuje trvalé vyňatie lesného pozemku (LPF),
ktorým sa v danom prípade rozumie trvalá zmena hospodárskeho využívania daného druhu pozemku.
VÝMERA TRVALEJ ZMENY HOSPODÁRSKEHO VYUŽÍVANIA LESNÉHO POZEMKU A ČLENENIE
LESA PODĽA KATEGÓRIÍ
LHC
Lokalita ozn. A
Krásno nad
Kysucou
Celkom lok.

Parcela č.

Výmera záberu
(ha)

428/8 - časť

0,05

Kategória lesa

Druh vlastníctva

hospodárske lesy

ŠL – štátne lesy

0,05

POZNÁMKA:

V KATEGÓRII LESOV HOSPODÁRSKEHO
URČENIA IDE O LESNÉ PORASTY, KTORÝCH
PRVORADOU FUNKCIOU JE PRODUKCIA AKOSTNÉHO DREVA.

Hospodárske lesy sú z lesníckeho hľadiska normálne obhospodarované, vzťahujú sa na ne
len obmedzenia dané lesným zákonom a hospodári sa na základe schváleného lesného
hospodárskeho plánu.
Navrhovaná zmena hospodárskeho určenia lesných porastov je v nasledujúcej tabuľke
vyhodnotená na aktuálnom LHP.
VÝMERA TRVALEJ ZMENY HOSPODÁRSKEHO
NA PODKLADE ČLENENIE LESA PODĽA LHP
Označenie lokality
A
CELKOM LOKALITA :

VÝMERA
PLOCHY (HA)
0,05
0,05

VYUŽÍVANIA

PLOCHA PORASTU
(HA)
0,05
0,05

LESNÉHO

POZEMKU

VEK PORASTU
21 – 40
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Výmera jednotlivých lokalít odsúhlasených v ÚPN-O bude upresnená pre vydaním stavebného
povolenia na danú stavbu, vrátane povinnosti investora požiadať príslušný orgán štátnej správy
lesného hospodárstva v súlade s ustanovením § 5 a 7 zákona č. 326/2005 Z.z. O lesoch v znení
neskorších predpisov o vydanie rozhodnutia o obmedzenie využívania funkcie lesa. Podrobnosti
a náležitosti predloženej žiadosti určuje vykonávacia vyhláška MP SR č.12/2009 Z.z. o ochrane
lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcie lesov.

q)

HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIRON-MENTÁLNYCH,
EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV

Návrh rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto vychádza zo záväzných vstupov z ÚPN VÚC
Žilinského kraja, zámerov mesta, požiadaviek ochrany prírody a ostatných požiadaviek, formulovaných
v Zadaní pre vypracovanie územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto.
Riešeným územím mesta prechádza v smere sever - juh multimodálny koridor VI., ktorým
prechádzajú komunikácie najvyššieho, t.j. medzinárodného významu.
Zahájila sa výstavba diaľnice D3. Na diaľnicu D3 bolo vydané stavebné povolenie na úsek
Žilina/Strážov - Žilina /Brodno. Bola zrekonštruovaná železničná trať č. 127 na rýchlosť 120 km/hod. a
vo výhľadovom období sa uvažuje o vybudovaní 4. etapy Vážskej vodnej cesty a vysokorýchlostnej
železnice.
K rozvoju mesta výrazne prispeje výstavba D3 a dobudovanie priemyselného parku Kysucké
Nové Mesto. Posilnený bude význam Kysuckého Nového Mesta ako priemyselného centra.
Nárast dopravy a výroby nesie so sebou mierne zhoršenie kvality životného prostredia, najmä
kvality ovzdušia a hlukových pomerov. Preto je dôležité, aby sa uskutočnili všetky návrhy na
zmiernenie nepriaznivých účinkov dopravy a priemyselnej výroby (protihlukové bariéry, izolačná zeleň,
technologické inovácie).
V ekonomickej a sociálnej oblasti možno očakávať pozitívne zmeny. V budúcnosti sa očakáva
rozvoj priemyselnej výroby, cestovného ruchu, dopravy, služieb a obchodu. Rozvoj regionálnej
spolupráce s mestami a obcami na území žilinsko - martinského ťažiska osídlenia prvej úrovne
prinesie ďalšie pozitívne podnety aj pre Kysucké Nové Mesto.
Návrh rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto je riešený prevažne mimo súčasného zastavaného
územia mesta, pretože súčasné zastavané územie neposkytuje dostatočné plochy pre nové
priemyselné prevádzky a novú výstavbu bytov. Väščina navrhnutých plôch však nadväzuje na v
súčasnosti zastavané plochy a tieto plochy budú zastavované postupne podľa reálnych možností
investorov a mesta.
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r)

NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI
Článok 1
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

1. Územie mesta Kysucké Nové Mesto možno z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného
využívania rozčleniť na tieto priestorové jednotky:
a - Jadrová časť mesta - intenzívne urbanizované územie v údolí rieky Kysuca,
a.1 - Stred mesta (ZSJ Kysucké Nové Mesto - stred, ZSJ Sídlisko, ZSJ Nábrežie)
a.2 - Nižné Kamence (ZSJ Dolný koniec mesta)
a.3 - Vyšné Kamence (ZSJ Horný koniec mesta, ZSJ Vyšné Kamence východ, ZSJ Rovne )
a.4 - Severná priemyselná zóna (ZSJ Priemyselný obvod I)
a.5 - Južná priemyselná zóna (priemyselný park) (ZSJ Priemyselný obvod II)
b - Prímestské a vidiecke osídlenie
b.1 - Suľkov - Dubie (ZSJ Šibenice - Suľkov - Dubie)
b.2 - Budatínska Lehota (ZSJ Budatínska Lehota)
b.3 - Oškerda (ZSJ Oškerda )
c - Rekreačné priestory
c.1 - Neslušský Rybník
c.2 - Na Dolinkách
c.3 - Pod Stenami
d - Poľnohospodárska krajina
d.1 - Poľnohospodárska krajina Kysucké Nové Mesto sever
d.2 - Poľnohospodárska krajina Kysucké Nové Mesto juh
d.3 - Poľnohospodárska krajina Dubie
d.4 - Poľnohospodárska krajina Budatínska Lehota
d.5 - Poľnohospodárska krajina Oškerda
e - Súvislé lesné masívy s lesohospodárskou a ekologickou funkciou
e.1 - Hrebeň
e.2 - Stránsky vrch - Tábor - Šerkov
e.3 - Poľana - Steny - Holý Vrch
e.4 - Malý Vreteň
2. Priestorové jednotky sú členené na funkčné plochy, ku ktorým sú priradené regulatívy.
Článok 2
Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch
1. Obytné plochy
B1 - obytné plochy - rodinné domy individuálne:
Prípustné funkcie: bývanie v nízkopodlažných rodinných domoch (suterén + 2 nadzemné
podlažia, alebo suterén + nadzemné podlažie + podkrovie), základná občianska vybavenosť zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných služieb pre obyvateľov územia,
malé ihriská pre neorganizovaný šport pre obyvateľov územia, nevyhnutné plochy technického
vybavenia územia, pešie, cyklistické a motorové komunikácie a zastávky MAD, nevyhnutné odstavné
plochy pre automobily, parkovo upravená zeleň, zeleň okrasných a úžitkových záhrad, malé ubytovacie
zariadenia penziónového typu, malé zariadenia administratívy, menšie kostoly a motlitebne, sociálne,
zdravotnícke a zariadenia, nerušiace výrobné služby ako súčasť pozemkov rodinných domov a
doplnková funkcia bývania. Na rozvojových plochách IBV v Budatínskej Lehote a v lokalite Žeriavka je
ako doplnková funkcia možná výstavba rekreačných domov.
Neprípustné funkcie: Zariadenia veľkoobchodu, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné
a všetky ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt
hlodavcov a pod.) zasahujú obytné plochy a plochy občianskeho vybavenia.
Doplňujúce ustanovenia: Odstavné miesta obyvateľov musia byť riešené v rámci súkromných
pozemkov, parkovanie užívateľov zariadení komerčného vybavenia a služieb musí byť riešené na
pozemkoch ich prevádzkovateľov. Na rozvojových plochách IBV v Budatínskej Lehote, do ktorých
zasahujú potenciálne zosuvy, je potrebné vhodnosť výstavby rodinných domov posúdiť geologickým
posudkom. V lokalitách, kde sa navrhuje funkčné využitie bývanie (lokality č.35, 42, 63, 64, 78, 80)
požadujeme, aby ochranné pásmo lesa definované v § 10 zákona o lesoch č.326/2005 Z.z. v znení
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neskorších predpisov bolo dodržané tak, aby min. vzdialenosť navrhovaných rodinných domov v rámci
lokality bola od hranice lesných pozemkov min. 30m.
B2 - obytné plochy - bytové domy
Prípustné funkcie: bývanie bytových domoch, základná občianska vybavenosť - zariadenia
obchodu, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných služieb pre obyvateľov územia, malé
ihriská pre neorganizovaný šport pre obyvateľov územia, nevyhnutné plochy technického vybavenia
územia, pešie, cyklistické a motorové komunikácie a zastávky MAD, nevyhnutné odstavné plochy pre
automobily, parkovo upravená obytná zeleň, malé ubytovacie zariadenia penziónového typu, malé
zariadenia administratívy, menšie kostoly a motlitebne, sociálne, zdravotnícke a zariadenia, radové
garáže pre bývajúcich obyvateľov.
Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti,
ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.)
zasahujú obytné plochy a plochy občianskeho vybavenia.
Doplňujúce ustanovenia: odstavné miesta obyvateľov musia byť riešené v rámci pozemkov
bytových domov na vyhradených odstavných plochách a na miestnych verejných komunikáciách,
parkovanie užívateľov zariadení komerčného vybavenia a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich
prevádzkovateľov. Na obytných plochách zachovať a ak sú možnosti, rozširovať pôvodný stav zelene a
oddychových plôch, nepovoliť výstavbu polyfunkčných objektov a bytových domov pokiaľ by došlo
k narušeniu kvality bývania.
2. Plochy cintorínov
C1 - plochy cintorínov
Prípustné funkcie: hrobové miesta, pamätníky, plochy zelene, malá architektúra a mobiliár
slúžiaci primárnej funkcii cintorína, pešie komunikácie súvisiace s hlavnou funkciou, dom smútku,
menšie kostoly, cintorínske kaplnky, nevyhnutné plochy technického vybavenia, verejné hygienické
zariadenie.
Neprípustné funkcie: bývanie v akejkoľvek podobe, ostatné zariadenia občianskeho vybavenia,
výroby, skladov, dopravných zariadení a všetky druhy činností, ktoré negatívnymi vplyvmi priamo alebo
nepriamo ovplyvňujú pietny charakter lokality.
Doplňujúce ustanovenia: S rozšírením cintorína v navrhovanej lokalite B (k.ú. Oškerda) ÓÚ
Žilina, pozemkový a lesný odbor súhlasí za podmienky, že investor výstavby pri jeho realizácii dodrží
ustanovenia zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, to znamená, požiada
tunajší úrad ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva o vydanie záväzného stanoviska pre
územné konanie resp. vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov pre
stavebné konanie, ak sa uvažuje so záberom lesných pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcií
lesov.
3. Plochy dopravných zariadení
D1 - plochy dopravných zariadení - plochy a trasy nadradenej cestnej siete
Prípustné funkcie: dopravné a technické zariadenia diaľnice D3, križovatky,
Neprípustné funkcie: bývanie v akejkoľvek podobe.
D2 - plochy dopravných zariadení - plochy (pozemky) a trasy železničnej dopravy
Prípustné funkcie: zariadenia a plochy súvisiace so železničnou dopravou.
Neprípustné funkcie: bývanie v akejkoľvek podobe.
4. Polyfunkčné plochy
F1 - polyfunkčné plochy - zmiešané územie bývania a občianskeho vybavenia
Prípustné funkcie: Bývanie, základná a vyššia občianska vybavenosť - zariadenia obchodu,
verejného stravovania, ubytovania penziónového typu, administratívy, kultúrne, sociálne a zdravotnícke
zariadenia, menšie kostoly a modlitebne, nevýrobné služby, drobné a svoje okolie nerušiace výrobné
služby, nevyhnutné plochy dopravného a technického vybavenia, pešie a cyklistické chodníky,
komunikácie, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily a zastávky MAD, parkovo upravená zeleň,
zeleň okrasných a úžitkových záhrad.
Neprípustné funkcie: Zariadenia pre spracovanie a likvidáciu odpadov, skladovanie
nebezpečných materiálov, tie výrobné a ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk,
nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.) zasahujú obytné plochy, plochy občianskeho
vybavenia a verejné priestranstvá na území funkčnej plochy F1 a v jej blízkosti. Ďalej prevádzky
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a zariadenia, ktoré hlukom, vybráciami, svetelnými efektmi, zápachom, rušením nočného kľudu a iným
spôsobom negatívne ovplyvňujú funkciu bývania v polyfunkčnom území.
Doplňujúce ustanovenia: odstavné miesta obyvateľov musia byť riešené v rámci pozemkov
bytových domov na vyhradených odstavných plochách a na miestnych verejných komunikáciách,
parkovanie užívateľov zariadení komerčného vybavenia a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich
prevádzkovateľov. Zachovať existujúcu honotnú vnútroblokovú zeleň bez možnosti zástavby.
F2 - polyfunkčné plochy - zmiešané územie výroby a občianskeho vybavenia
Prípustné funkcie: zariadenia obchodu a veľkoobchodu, administratívne budovy, stravovacie
zariadenia, výrobné a nevýrobné služby, sklady, výroba, ktorá nemá neprimeraný negatívny vplyv na
životné prostredie ani výrazne nenaruší svoje okolie, plochy dopravného a technického vybavenia,
pešie a cyklistické chodníky, komunikácie, zastávky MAD, parkovacie plochy, verejná a areálová zeleň.
Neprípustné funkcie: zariadenia pre spracovanie a likvidáciu odpadov, skladovanie
nebezpečných materiálov a tie výrobné a ostatné činnosti, ktoré by neprimeranými negatívnymi vplyvmi
mohli zasahovať obytné plochy a verejné priestranstvá nachádzajúce sa v blízkosti funkčnej plochy F2.
5. Lesná krajina
L1 - lesná krajina - lesy hospodárske
Prípustné funkcie: pri obhospodarovaní hospodárskych lesov vychádzať z platného programu
starostlivosti o lesy pre lesný hospodársky celok Krásno nad Kysucou; pohybové rekreačné aktivity
(značkované turistické a lyžiarska bežecká stopa), zber liečivých rastlín a lesných plodov v primeranom
rozsahu a mimo legislatívne chránených území.
Neprípustné funkcie: činnosti uvedené v § 31 zákona č. 326/2005 o lesoch.
Doplňujúce ustanovenia: pri návrhu novej výstavby rešpektovať ochranné pásmo lesa v súlade
s ustanovením § 10 ods.1) zákona č. 326/2005 Z.z.
L2 - lesná krajina - lesy ochranné
Prípustné funkcie: pri obhospodarovaní ochranných lesov vychádzať z platného programu
starostlivosti o lesy pre lesný hospodársky celok Krásno nad Kysucou; zber liečivých rastlín a lesných
plodov v primeranom rozsahu a mimo legislatívne chránených území.
Neprípustné funkcie: činnosti uvedené v § 31 zákona č. 326/2005 o lesoch.
Doplňujúce ustanovenia: pri návrhu novej výstavby rešpektovať ochranné pásmo lesa v súlade
s ustanovením § 10 ods.1) zákona č. 326/2005 Z.z.
6. Plochy občianskeho vybavenia
O1 - plochy občianskeho vybavenia
Prípustné funkcie: školské zariadenia (materské školy, základné školy, ľudové školy umenia,
stredné školy, odborné učilištia), ihriská, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti
(detský domov, domov dôchodcov, chránené bývanie atď.), kultúrne zariadenia (kultúrny dom,
múzeum, galéria, miesta na bohoslužobné účely atď.), obchody, stravovacie a ubytovacie zariadenia,
služby, administratíva a pod., byt správcu, pešie, cyklistické a motorové komunikácie, zastávky MAD,
nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, potrebná technická vybavenosť, parkovo upravená zeleň,
prvky malej architektúry.
Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti s
negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.)
Doplňujúce ustanovenia: na pozemkoch zariadení občianskeho vybavenia vyčleniť dostatočné
plochy pre parkovanie návštevníkov.
O2 - plochy občianskeho vybavenia - zariadenia telovýchovy a športu
Prípustné funkcie: športové a telovýchovné plochy a zariadenia, stravovacie a ubytovacie
zariadenia pre návštevníkov, športové kluby, byt správcu, garáže, odstavné a parkovacie miesta pre
potreby športových zariadení, pešie, cyklistické a motorové komunikácie, zastávky MAD, nevyhnutné
plochy technického vybavenia, parkovo upravená zeleň, nerušivé prevádzky obchodu a služieb (predaj
a oprava športových potrieb).
Neprípustné funkcie: zariadenia veľkoobchodu, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné
a všetky ostatné činnosti s negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt
hlodavcov a pod.).
Doplňujúce ustanovenia: na pozemkoch zariadení telovýchovy a športu vyčleniť dostatočné
plochy pre parkovanie návštevníkov športových podujatí.
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7. Poľnohospodárska krajina
P1 - poľnohospodárska krajina - veľkobloková oráčinová
Prípustné funkcie: poľnohospodárska výroba veľkobloková, líniové inžinierske siete, účelové
komunikácie.
Neprípustné funkcie: akákoľvek zástavba, činnosti s nepriaznivým vplyvom na kvalitu pôdy.
P2 - poľnohospodárska krajina - úzkobloková oráčinová
Prípustné funkcie: poľnohospodárska malovýroba na úzkych terasových poliach, líniové
inžinierske siete, účelové komunikácie.
Neprípustné funkcie: akákoľvek zástavba, činnosti s nepriaznivým vplyvom na kvalitu pôdy.
P3 - poľnohospodárska krajina - podhorské lúky a pasienky
Prípustné funkcie: činnosti spojené s obhospodarovaním trvalých trávnych porastov
v podhorských polohách, líniové inžinierske siete, účelové komunikácie.
Neprípustné funkcie: akákoľvek zástavba, činnosti s nepriaznivým vplyvom na kvalitu pôdy.
8. Plochy rekreácie
R1 - plochy rekreácie - malé súkromné chaty
Prípustné funkcie: malé súkromné chaty v rozsahu do 10 lôžok, rekreačná vybavenosť
(ohniská, prístrešky, lavičky, zeleň a pod.).
Neprípustné funkcie: všetky činnosti s nepriaznivým vplyvom na rekreačnú funkciu; nepripustiť
budovanie a umiestňovanie provizórnych objektov.
Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a návštevníkov riešiť na
vlastnom pozemku. Rekreačné objekty situovať tak, aby nerušili prírodnú scenériu a charakter okolitej
krajiny.
R2 - plochy zariadení prímestskej rekreácie
Prípustné funkcie: rekreačná vybavenosť, prechádzkové chodníky, sedenia, ohniská,
prístrešky, preliezky, ihriská s trávnatým povrchom, ...
Neprípustné funkcie: všetky činnosti s nepriaznivým vplyvom na rekreačnú funkciu; nepripustiť
budovanie a umiestňovanie provizórnych objektov.
Doplňujúce ustanovenia: pri využívaní plôch prímestskej rekreácie v lokalitách Stránie a
Neslušský rybník zohľadniť záujmy ochrany prírody (biocentrá, existujúce biokoridory, genofondové
lokality).
9. Športové plochy
Š1 - športové plochy
Prípustné funkcie: športové a telovýchovné plochy a zariadenia, stravovacie a ubytovacie
zariadenia pre návštevníkov, športové kluby, byt správcu, garáže, odstavné a parkovacie miesta pre
potreby športových zariadení, pešie, cyklistické a motorové komunikácie, zastávky MAD, nevyhnutné
plochy technického vybavenia, parkovo upravená zeleň, nerušivé prevádzky obchodu a služieb (predaj
a oprava športových potrieb).
Neprípustné funkcie: zariadenia veľkoobchodu, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné
a všetky ostatné činnosti s negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt
hlodavcov a pod.).
Doplňujúce ustanovenia: na pozemkoch zariadení telovýchovy a športu vyčleniť dostatočné
plochy pre parkovanie návštevníkov športových podujatí.
10. Plochy technickej vybavenosti
T1 - plochy technickej vybavenosti - vodojemy
Prípustné funkcie: plochu využívať výhradne pre akumuláciu pitnej vody; ochranné pásmo
vodojemu I.stupňa je dané oplotením vodojemu, areálová zeleň.
Neprípustné funkcie: všetky ostatné funkcie.
T2 - plochy technickej vybavenosti - čistiareň odpadových vôd
Prípustné funkcie: plochu využívať výhradne pre prevádzku čistiarne odpadových vôd ; riešiť
opatrenia na zamedzenie šírenia zápachu a minimalizovať tak negatívne vpyvy na okolité funkčné
plochy (ochranné pásmo od zdrojov zápachu v ČOV by nemalo prekročiť vzdialenosť 100 m).
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Neprípustné funkcie: všetky ostatné funkcie; do ochranného pásma neumiestňovať obytné
objekty a zariadenia občianskej vybavenosti.
T3 - plochy technickej vybavenosti - transformovne
Prípustné funkcie: transformovňa 110/22 kV; areálová zeleň, nevyhnutné parkovacie a
manipulačné plochy.
Neprípustné funkcie: všetky ostatné funkcie.
T4 - plochy technickej vybavenosti - centrálne zdroje tepla
Prípustné funkcie: plochu využívať výhradne pre činnosti zamerané na výrobu tepla; areálová
zeleň, nevyhnutné parkovacie a manipulačné plochy.
Neprípustné funkcie: všetky ostatné funkcie.
T5 - plochy technickej vybavenosti - zariadenia na zber, triedenie a dočasné skladovanie odpadov
Prípustné funkcie: zariadenia na zber, triedenie a dočasné skladovanie odpadov,
administratíva, sklady, manipulačné plochy, plochy dopravného a technického vybavenia,
vnútroareálová zeleň.
Neprípustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia a rekreácie
Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a zamestnancov riešiť
na vlastnom pozemku; nakladanie s odpadmi uskutočňovať tak, aby negatívne vplyvy na okolité
funkčné plochy boli minimalizované.
11. Plochy výroby
V1 - plochy výroby - priemyselná výroba s možnými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie
Prípustné funkcie: zariadenia priemyselnej výroby, sklady, manipulačné plochy, plochy
dopravného a technického vybavenia, izolačná a vnútroareálová zeleň.
Neprípustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia (okrem drobných zariadení
pre potreby osôb pracujúcich v prevádzkach umiestnených na ploche V1).
Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov riešiť na
vlastnom pozemku; pokračovať v ekologizácii výrobných procesov tak, aby negatívne vplyvy výroby na
okolité funkčné plochy boli minimalizované. Revitalizovať nevyužívané priemyselné plochy.
V2 - plochy výroby - výrobné plochy zmiešané (výroba, sklady, služby)
Prípustné funkcie: zariadenia výroby, ktorá nemá neprimeraný negatívny vplyv na životné
prostredie ani výrazne nenaruší svoje okolie, sklady, výrobné a nevýrobné služby, nevyhnutná
administratíva, manipulačné plochy, plochy dopravného a technického vybavenia, izolačná a
vnútroareálová zeleň.
Neprípustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia (okrem drobných zariadení
pre potreby osôb pracujúcich v prevádzkach umiestnených na ploche V2).
Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov riešiť na
vlastnom pozemku. Revitalizovať nevyužívané priemyselné plochy.
V3 - plochy výroby - zariadenia poľnohospodárskej výroby
Prípustné funkcie: zariadenia poľnohospodárskej výroby (ustajnenie hospodárskych zvierat
vrátane súvisiacich zariadení, opravárenské a skladovacie objekty, služobný byt správcu, nevyhnutné
plochy technického vybavenia, odstavné miesta a garáže, manipulačné plochy).
Neprípustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia, rekreácie
Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a zamestnancov riešiť
na vlastnom pozemku; počet chovaných hospodárskych zvierat stanoviť tak, aby živočíšna výroba
negatívne neovplyvňovala okolité plochy bývania.

12. Plochy zelene
Z1 - plochy zelene - verejná parková zeleň
Prípustné funkcie: vysoká a nízka zeleň, vodné plochy, pešie komunikácie a plochy, prvky
malej architektúry, pamätníky, výtvarné diela, detské ihriská, nevyhnutné plochy technického
vybavenia.
Neprípustné funkcie: bývanie, výroba, výrub zelene bez konzultácie s odbornou organizáciou
ochrany prírody, venčenie psov a všetky ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi obťažujú
oddychový a rekreačný charakter plochy.
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Doplňujúce ustanovenia: vymedzené plochy parkov využiť predovšetkým na zeleň, spevnené a
dláždené plochy budovať v obmedzenej miere. Na plochách existujúcich a navrhovaných parkov
uskutočniť pasport existujúcich drevín. Pre každú navrhovanú alebo revitalizovanú plochu zelene
zabezpečiť vypracovanie odbornej dokumentácie a pravidelnú údržbu.
Z2 - plochy zelene - ostatná zeleň (izolačná zeleň, brehové porasty, nelesná drevinná vegetácia)
Prípustné funkcie: vysoká a nízka zeleň založená a udržiavaná podľa jej špecifickej funkcie.
Neprípustné funkcie: bývanie, výroba, zariadenia občianskej vybavenosti a športu.
Doplňujúce ustanovenia: Na plochách existujúcej a navrhovanej zelene uskutočniť pasport
existujúcich drevín. Pre každú navrhovanú alebo revitalizovanú plochu zelene zabezpečiť vypracovanie
odbornej dokumentácie a pravidelnú údržbu.
Z3 - plochy zelene - záhrady, záhradkové osady
Prípustné funkcie: plochy hospodárskej a okrasnej zelene, záhradné domčeky, pešie a
prístupové cestné komunikácie súvisiace s hlavnou funkciou, zariadenie spoločnej vybavenosti
záhradkovej osady, malé ihriská, spoločné parkovacie a odstavné miesta pre užívateľov záhradkovej
osady.
Neprípustné funkcie: všetky ostatné funkcie, ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk,
nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.) obťažujú oddychový a rekreačný charakter
plochy.
Doplňujúce ustanovenia: veľkosť a charakter záhradných domčekov riešiť v zmysle platného
stavebného zákona; nepripustiť budovanie a umiestňovanie provizórnych objektov.
Článok 3
Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia
1. Pri riešení problematiky občianskeho vybavenia v ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto je potrebné:
a) súčasnú sieť predškolských zariadení doplniť o MŠ v lokalitách Vyšné Kamence východ a
Rovne,
b) súčasnú sieť základných škôl považovať v návrhovom období za dostatočnú,
c) plochy zdravotníckych zariadení považovať za dostatočné,
d) doplniť štruktúru zariadení sociálnych služieb na území mesta (hospic, chránené bývanie a
pod.) podľa potrieb mesta,
e) dobudovať mestskú krytú plaváreň a letné kúpalisko,
f) doplniť športovú vybavenosť o zimný štadión,
g) doplniť sieť malých ihrísk v jednotlivých miestnych častiach a navrhovaných sídliskách,
h) vo väzbe na stredné školy rezervovať plochu pre športový areál,
i) vytvoriť podmienky pre doplnenie vyššej občianskej vybavenosti v centre mesta
o špecializované maloobchodné predajne a služby,
j) pri navrhovaní občianskej vybavenosti v centrálnej mestskej zóne preferovať jej umiestnenie
v rámci polyfunkčných objektov spolu s funkciou bývania,
k) v centrálnej mestskej zóne neumiestňovať prevádzky obchodu a služieb s vysokými nárokmi
na dopravu,
l) doplniť základnú občiansku vybavenosť v centrách miestnych častí a na navrhovaných
plochách bývania,
m) plochy pri vstupe do mesta od diaľničnej križovatky rezervovať pre vyššiu občiansku
vybavenosť s možnosťou umiestnenia obchodných domov s vyššími nárokmi na dopravu,
n) sieť ubytovacích a stravovacích zariadení doplniť o hotel vyššieho štandardu,
o) štruktúru navrhovanej občianskej vybavenosti vo väzbe na plochy prímestskej rekreácie riešiť
vo vzťahu k potrebám obyvateľov mesta,
p) vo väzbe na plochy občianskej vybavenosti riešiť dostatočný počet parkovacích miest pre
motorové vozidlá, nie však na úkor súčasných plôch vzrastlej zelene.
Článok 4
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
1. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného v oblasti dopravného vybavenie územia:
a) chrániť a rešpektovať dopravný koridor modernizovanej železničnej trate č. 127,
b) rešpektovať existujúce zariadenia železníc, vrátane ich ochranných pásiem,
c) navrhované križovania železničnej dráhy s pozemnými komunikáciami riešiť mimoúrovňovo,
d) rešpektovať trasu D3 podľa dokumentácie pre stavebné povolenie,
e) rešpektovať trasu a navrhované úpravy cesty I/11,
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f)
g)
h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)

o)

p)
q)
r)
s)
t)

u)

v)

w)

x)

y)
z)
aa)

rešpektovať navrhované trasy a úpravy zberných komunikácií - ciest III. triedy,
pri cestných komunikáciách uvažovať o nasledovných funkčných triedach a kategóriách:
D3 - A1 D 24,5/80,
I/11 - B1 MZ 14,0/50,60 v intraviláne mesta, C 11,5/70-60 v extraviláne obce,
III/2052 diaľničná križovatka KNM - Nesuša - B3 MZ 8,5(8,0)/50, (C 7,5/60),
III/2095 Kysucké Nové Mesto - Žilina-Vranie - B3 MZ 8,5 (8,0)/50, (C 7,5/60),
III/2053, Kysucké Nové Mesto - Povina - B3 MZ 8,5 (8,0)/50, (C 7,5/60),
miestne komunikácie obslužné - C3 MO 8,0/40, C3 MO 7,0/40, C3 MO 6,5/30, MOK 3,75/30.
dopravné napojenia na existujúcu sieť riešiť systémom miestnych obslužných komunikácií
a ich následným napojením na cesty vyššieho dopravného významu v súlade s platnými STN
73 6110 a STN 73 6102,
dopravné napojenia verejnoprospešných stavieb na cestnú sieť riešiť na základe
dopravnoinžinierskych prieskumov a rozborov, prognózy dopravy a posúdenia dopravnej
výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete v súlade s platnými STN,
pri návrhu nových lokalít HBV, IBV v blízkosti cesty prvej triedy dodržať pásmo hygienickej
ochrany pred negatívnymi účinkami dopravy, resp. zaviazať investorov na vykonanie takých
opatrení na stavbách, ktoré bude eliminovať tieto nežiadúce účinky,
posúdiť v etape projektovej prípravy nepriaznivé vplyvy z dopravy (hluk, emisie) a v prípade
potreby navrhnúť opatrenia na ich elimináciu,
mimo zastavaného územia rešpektovať ochranné pásma ciest v zmysle zákona 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
vedenia každého druhu umiestňovať vzhľadom k pozemným komunikáciám v súlade s § 18
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách,
v cestnom ochrannom pásme môže byť umiestnenie vedení povolené iba v odôvodnených
prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy správy
dotknutej komunikácie (§ 11 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov),
nadzemné objekty umiestňovať tak, aby ani po výhľadovom šírkovom usporiadaní ciest
nezasahovali do ich dopravného priestoru, do rozhľadových polí, na teleso a ani na cestný
pomocný pozemok ciest III. triedy a v extraviláne boli umiestnené až za cestným ochranným
pásmom, v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné záujmy, najmä
dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie môže byť povolené ich umiestnenie
i v tomto pásme (§ 11 ods. 5 zákona č. 135/1964 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov),
osvetlenie pozemných komunikácií riešiť v súlade s STN 73 6101 (čl. 11.8), STN 73 6110 (čl.
15.8), STN 73 6102 (čl. 6.17) a STN 73 6425 (čl. 7.3),
priechody pre chodcov a cyklistov navrhovať v súlade s STN 73 6110 (čl. 12.2.2 a 12.3.3)
a STN 73 6102 (čl. 6.15).
zastávky hromadnej dopravy riešiť v súlade s STN 73 6425,
zeleň pozdĺž pozemných komunikácií riešiť v súlade s STN 73 6101 a STN 73 6110,
križovatky treba navrhovať tak, aby bol na nich zaistený dostatočný rozhľad v zmysle STN 73
6102 - v miestach kde sa rozhľadové podmienky podľa STN 73 6102 nedajú zabezpečiť, nové
križovatky nenavrhovať - križovatky možno zriadiť v menších vzájomných vzdialenostiach ako
predpisujú STN 73 6101 a STN 73 6110 iba v prípade výnimky z ustanovenia STN, týkajúcich
sa vzájomných vzdialeností križovatiek,
existujúce miestne komunikácie v zastavanom území obce, ktoré svojimi šírkovými
parametrami nevyhovujú obojsmernej premávke a s ohľadom na okolitú zástavbu nemôžu byť
ďalej rozširované, riešiť ako jednosmerné, vzájomne zokruhované,
novonavrhované komunikácie na plochách občianskeho vybavenia, rekreácie, športu,
cestovného ruchu a bývania riešiť pokiaľ možno ako obojsmerné, vzájomne zokruhované, bez
návrhu zaslepených komunikácií,
navrhnúť dostatočné plochy pre statickú dopravu pri jednotlivých navrhovaných funkciách
v území v zmysle STN 73 6110, rezervovať plochy pre statickú dopravu v centre mesta
(parkoviská a hromadné garáže),
cyklistické a pešie trasy navrhnúť v zmysle STN 73 6110, z dôvodu bezpečnosti segregovať
cyklistické trasy od turistických chodníkov nenavrhovať cykloturistické trasy na lesných
chodníkoch,
rezervovať plochy pre pešie trasy a plochy z centra od sídliska Vyšné Kamence v rozvojovom
sídlisku Rovne,
vybaviť zastávky SAD, kde to priestorové pomery dovolia, samostatnými zastavovacími
pruhmi,
celý súčasný priestor autobusového nástupišťa je vymedzený iba pre túto funkciu,
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bb) zabezpečiť územnú rezervu pre výstavbu a prevádzku prieplavového spojenia Vážskej vodnej
cesty (sieť AGN č. E81) s Oderskou vodnou cestou (sieť AGN č. E30) triedy Va, vrátane plôch
technických a servisných zariadení v územnom koridore riek Kysuce a Čierňanky.
cc) pri umiestňovaní automobilových komunikácií v rozvojových územiach prednostne využívať
súčasné trasy existujúcich účelových komunikácií v tomto území. Pokiaľ je v rozsiahlejších
rozvojových plochách naznačené umiestnenie navrhovanej automobilovej komunikácie
považovať ho za smerné.
dd) rešpektovať existujúce napojenia lesných ciest na miestne komunikácie v riešenom území
z dôvodu zabezpečenia hospodárskej a ochrannej činnosti v lesoch.
ee) po schválení územného plánu realizovať navrhovanú zmenu trasy cesty III/2052
v samostatnom konaní za účasti, resp. pod gesciou MDVaRR SR v súlade s platnými
právnymi predpismi.
2. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti vodného
hospodárstva:
a) zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou komplexným dobudovaním verejného vodovodu
v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov
a kanalizácií,
b) zabezpečiť akumuláciu vody minimálne 60 % z maximálnej dennej potreby,
c) rozširiť rozvodnú sieť vodovodu vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj, rekreačné lokality
zásobovať pitnou vodou z lokálnych zdrojov, príp. dovozom pitnej vody v uzavretých
štandardných nádobách,
d) rozšíriť verejnú splaškovú kanalizáciu do územia uvažovaného rozvoja a súčasne riešiť
odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku, v rekreačných lokalitách splaškové vody
zachytávať v nepriepustných žumpách a pravidelne vyvážať na čistenie do ČOV Kysucké Nové
Mesto,
e) realizovať protipovodňové opatrenia, riešiť širšie územie vodného toku, rešpektovať terénne
depresie a korytá drobných tokov a občasných vodných tokov, ktoré sú recipientmi vôd
z povrchového odtoku.
3. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti zásobovania
elektrickou energiou :
a) zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiska pri zabezpečovaní územia energiami a vytvárať
efektívne diverzifikované systémy energetického zásobovania okresu,
b) zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dodávku a prenos elektrickej energie dobudovaním
elektrizačnej rozvodnej sústavy okresu v náväznosti na sústavy kraja a sústavu medzištátnu,
c) realizovať opatrenia na zníženie spotreby elektrickej energie v priemysle a energeticky
náročných prevádzkach,
d) minimalizovať využívanie elektrickej energie na výrobu tepla,
e) chrániť územné koridory pre vedenia medzištátneho ZVN vedenia 400 kV Varín - štátna
hranica s ČR - Nošovice na 2x400 kV vedenie a výstavbu nového medzištátneho 2x400 kV
vedenia ZVN v trase Varín - štátna hranica s Poľskom - Byczyna,
f) dobudovať 2x110 kV vedenie Varín - Čadca,
g) nové nároky na transformačné výkony riešiť novými zahusťovacími trafostanicami, riešenými
ako kioskové výkonovo do 630 kVA,
h) nové VN vedenia riešiť káblami v zemi - akceptovať náhradu vzdušnej VN siete za káblovú
(ZJS - Dolný koniec mesta, ZSJ Sídlisko, ZSJ Rovne),
i) vedenia NN v zastavanom území riešiť ako zemné káblové so zokruhovaním z dôvodu
zabezpečenia spoľahlivosti a plynulosti dodávky el. energie,
j) umiestnenie navrhovaných trafostaníc riešiť tak, aby NN vývody z jednotlivých trafostaníc
nepresahovali dĺžku 350 m.
4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti zásobovania
plynom:
a) podporovať rozvoj plynovodného systému v meste,
b) pre nové vetvy plynovodov uprednostniť trasovanie v komunikáciách, vyhnúť sa súkromným
pozemkom s problémami vstupov pre výstavbu a obsluhu,
5. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti zásobovania
teplom:
a) preferovať v intenzívne zastavanom území zásobovanie teplom z centrálneho zdroja,
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b) napojiť vhodné rozvojové lokality na zásobovanie teplom z centrálneho zroja,
6. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti telekomunikácií
a pôšt :
a) modernizovať prevádzku pošty a kapacitne ju posilniť o potrebné poštové priehradky,
b) zriadiť nové stupne RSU v objektoch občianskej vybavenosti v plochách s nárastom
požiadaviek na zriaďovane HTS,
c) rozšíriť kapacitu riadiacej digitálnej ústredne,
d) zabezpečiť rozvoj prepojovacej siete na báze optických káblov medzi riadiacou ústredňou
a stupňami RSU formou pripokládky, resp. výstavbou nových tras na kapacitu potrieb k roku
2030,
e) rozšíriť existujúcu prístupovú telekomunikačnú sieť v základných sídelných jednotkách, kde
v súčasnosti nie je dostatočne kapacitne vybudovaná.
7. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti civilnej ochrany
obyvateľstva:
a) zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri mimoriadnej
udalosti spojené s ich únikom (vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane
obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov),
b) zabezpečenie druhu a rozsahu stavebnotechnických požiadaviek zariadení civilnej ochrany
zameraných na ochranu zdravia a majetku a technických podmienok zariadení na utváranie
predpokladov na znižovanie rizík a následkov mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového
stavu (vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a o technických podmienkach zariadení civilnej ochrany
v znení neskorších predpisov),
c) zabezpečenie materiálom civilnej ochrany a humanitárnej pomoci (vyhláška MV SR č.
314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej
ochrany v znení neskorších predpisov),
d) zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany
(vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a
prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších
predpisov).
e) neumiestňovať novú výstavbu do územia ohrozeného 50 ročnou resp. 100 ročnou vodou
z miestnych tokov,
f) neumiestňovať novú výstavbu do zosuvného územia,
g) individuálnu a hromadnú bytovú výstavbu umiestňovať mimo územia určeného na výstavbu a
prevádzkovanie priemyselných zón,
h) v ďalších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie riešiť spôsob a rozsah ukrytia
obyvateľstva mesta podľa vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a o technických podmienkach zariadení
civilnej ochrany a § 15 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
i) v ďalších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a
osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických osôb riešiť podľa § 4 ods. 3, 4
vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických
požiadaviek a o technických podmienkach zariadení civilnej ochrany a § 16 ods. 1 písm. e)
ods. 12 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov,
j) v prípade bytovej výstavby bude rozsah povinnej výstavby zariadení CO riešený budovaním
ochranných stavieb v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne. Obvodové
konštrukcie jednoduchých úkrytov v objektoch a rodinných domoch musia vyhovovať
predpísanému koeficientu Ko-50.
Článok 5
Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt,
ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny
1. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt:
a) rešpektovať dokument Pamiatková zóna v Kysuckom Novom Meste Zásady ochrany
pamiatkového územia vypracovaný Krajským pamiatkovým úradom v Žiline v roku 2013,
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b) rešpektovať a zachovať národné kultúrne pamiatky zapísané v ÚZPF, nachádzajúce sa
v riešenom území, pri nakladaní s nimi rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 49/2002
Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov,
c) rešpektovať nehnuteľnosti s pamiatkovou hodnotou dotvárajúce prostredie pamiatkovej zóny,
d) zachovať pôvodnú urbanistickú dispozíciu historického jadra tvorenú historickým námestím
a nadväzujúcimi ulicami,
e) rešpektovať výškovú úroveň zástavby ťažiskového priestoru mesta s dominantným postavením
kostolov Panny Márie a sv. apoštola Jakuba, nenavrhovať nové dominanty, ktoré by narušovali
súčasnú siluetu uvedeného priestoru,
f) pri novej výstavbe a dostavbe v prielukách a dvorových traktov v historickom jadre zachovať
uličné čiary, prispôsobiť výšku a tvar zastrešenia novej zástavby historickej zástavbe
pamiatkovej zóny,
g) zachovať hodnotnú existujúcu zeleň, skupiny stromov a solitéry vhodne dotvárajúce prostredie
pamiatkovej zóny,
h) v historickom prostredí - na území pamiatkovej zóny neumiestňovať prevádzky a výrobné
kapacity s vysokými nárokmi na dopravu a manipulačné priestory,
i) v súvislosti so stavebnou činnosťou spojenou s vykonávaním akýchkoľvek zemných prác je
povinnosťou stavebníka a organizácie uskutočňujúcej stavbu alebo zabezpečujúcej jej
prípravu alebo vykonávajúcej iné práce podľa tohto zákona ohlásiť prípadný archeologický
nález podľa § 40, ods. 2) - 5) zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov v súlade s § 127, ods. 1) a 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na Krajskom pamiatkovom
úrade v Žiline,
j) v územných konaniach resp. v zlúčených územných a stavebných konaniach v zmysle
stavebného zákona je vždy dotknutým orgánom Krajský pamiatkový úrad resp. vždy príslušný
orgán podľa § 30, ods. 4) a § 36, ods. 2) zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov; pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti na území, kde
sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov, je nevyhnutné
vykonať pamiatkový archeologický výskum podľa § 36, ods. 3), § 35, ods. 7) a § 39, ods. 1)
zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
2. Zásady a regulatívy zachovania využívania prírodných zdrojov:
a) rešpektovať územie Chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy - Javorníky, vrátane
stanovených opatrení a obmedzení,
b) rešpektovať zachovávané vodárenské zdroje a ich ochranné pásma I. a II. stupňa v zmysle
rozhodnutí príslušných orgánov štátnej vodnej správy,
3. Zásady a regulatívy zachovania ochrany prírody a tvorby krajiny
a) rešpektovať chránené územia vyhlásené v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.,
nenavrhovať nové rozvojové plochy na území s III. až V. stupňom ochrany podľa zákona
543/2002 Z.z.:
prírodná rezervácia Ľadonhora (V. stupeň ochrany),
ochranné pásmo prírodnej rezervácie Ľadonhora (III. stupeň ochrany),
b) rešpektovať navrhované územie európskeho významu
SKUEV 0645 Ľadonhora
c) rešpektovať prvky RÚSES v okrese Kysucké Nové Mesto a MÚSES mesta Kysucké Nové
Mesto v riešenom území:
biocentrum nadregionálneho významu Nrbc 3 Ľadonhora - Brodnianka,
biocentrum regionálneho významu Rbc 13 Škorča - Tábor,
biokoridor nadregionálneho významu Nrbk 2 Rieka Kysuca,
biokoridor nadregionálneho významu Nrbk 3c Tábor - Škorča - Skáčkova hora - Obelec
biocentier miestneho významu MBc 1 Lužný les pri Rudinke,
biocentier miestneho významu MBc 2 Dúbravy - Skalka,
biocentier miestneho významu MBc 3 Topoľový lesík pri Kysuci,
biocentier miestneho významu MBc 4 Neslušský rybník,
biocentier miestneho významu MBc 5 Lesík na Dlhých lúkach,
biocentier miestneho významu MBc 6 Dubský vŕšok,
biocentier miestneho významu MBc 7 Alúvium Suľkovho potoka,
biocentier miestneho významu MBc 8 Podmáčané lúky a terasy nad Dubím,
biocentier miestneho významu MBc 9 Mokraď nad fabrikou
biocentier miestneho významu MBc 10 Lúky a terasy nad Budatínskou Lehotou,
biocentier miestneho významu MBc 11 Medzi Vreteňmi,
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biokoridor miestneho významu MBk 1 Neslušský potok,
biokoridor miestneho významu MBk 2 Súľkovský potok,
biokoridor miestneho významu MBk 3 Žeriavka (Dolinský potok),
biokoridor miestneho významu MBk 4 Potok v časti Tŕstie,
biokoridor miestneho významu MBk 5 Potok v Budatínskej Lehote.
d) Rešpektovať genofondové lokality regionálneho významu : KM 14 Štrbove lúky, KM 15 Tábor,
KM 16 Aluviálne porasty pod Škorčou, KM 18 Dubská hora, KM 19 Suľkov potok, KM 20
Nádrž na Neslušanke a okolie, KM 21 Slatinné lúky nad Budatínskou Lehotou, KM 26 Pod
Stenami, KM 31 Pod Holým vrchom, KM 27 Tatarovci - Kamenný Vŕšok, KM 35 Lužný les
pri Rudinke, KM 29 Medzi Vreteňmi
e) rešpektovať chránené stromy na území mesta vrátane ich ochranných pásiem,
f) pri rozvoji mesta akceptovať zásady:
v územiach terestrických biokoridorov rozvíjať a uprednostňovať len prvky vysokej
ekokologickej výkonnosti a ich využívanie usmerňovať požiadavkami ochrany prírody
a krajiny,
pre hydrické biokoridory zachovať pôvodnú morfológiu toku, nezasahovať do
hydrologického režimu tokov, zabezpečiť pôvodnú pobrežnú vegetáciu v celej dĺžke tokov,
zachovať ucelené zvyšky hodnotných pasienkov s teplomilnými druhmi a lokálnymi
prameniskami a mokraďami nad Budatínskou Lehotou,
revitalizovať a chrániť vodné toky v zastavanej i otvorenej krajine rekonštruovať brehové
porasty pôvodnými domácimi druhmi, eliminovať ich znečistenie odpadmi a splaškami a
odstraňovať invázne druhy rastlín pre udržanie alebo zlepšenie ich stavu,
zachovať ochranné pásma vodných tokov u rieky Kysuca v minimálnej šírke 10 metrov
a u ostatných tokov v minimálnej šírke 5 metrov od brehovej čiary po obidvoch stranách
toku,
v maximálnej miere zachovať skupinovú a líniovú nelesnú drevinnú vegetáciu, ktorá plní
funkcie z hľadiska biodiverzity a štruktúry krajiny.
riešiť plochy nábrežnej zelene popri Kysuci v úseku od predajne Lidl po cestu do Poviny
v šírke aspoň 15 -20 m, okolo chráneného stromu Lipa pri Kysuckom Novom Meste a tiež
umiestniť nový okrskový park v navrhovanej rozvojovej ploche - sídlisku Rovne.
podporovať doplnenie mimolesnej drevinovej vegetácie a jej rovnomerné rozmiestnenie
v krajine tak, aby umožňovala prepojenie jednotlivých významných krajinných prvkov
(lesy, rieky, lúky, pasienky a i.) a aby umožňovala migráciu živočíšnych druhov medzi
nimi,
na odľahlých, opustených a neobhospodarovaných lokalitách zabrániť možnému
zvýšenému nástupu inváznych druhov rastlín,
na plochách, ktoré nie sú určené na zástavbu a poľnohospodárske a rekreačné využitie,
vylúčiť devastačné zásahy, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie existenčných podmienok
a biotickej integrity rastlín a živočíchov týchto ekosystémov,
zachovať existujúce plochy verejnej zelene v meste,
rozvoj mesta riešiť prednostne v nadväznosti na súčasne zastavané územie, vylúčiť
nevhodnú výstavbu mimo sídla, využívať jestvujúce miestne prieluky a odporúčané plochy
podľa KEP,
v prípade nevyhnutnosti vykonania obmedzených zásahov do územia biotopov
postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z.
podmáčané parcely 4504/1, 4504/37, 4504/36, ktoré sú súčasťou územia existujúcich
záhradkárskych osád ponechať bez oplotenia a odvodnenia.
-

Článok 6
Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
1. Ochrana ovzdušia, návrh opatrení na ochranu ovzdušia:
a) rozšíriť plynofikáciu mesta na novo navrhované rozvojové plochy,
b) popri CZT uvažovať s plynom ako s hlavným vykurovacím médiom v meste,
c) všetky existujúce a navrhované komunikácie a odstavné parkovacie plochy v zastavanom
území riešiť so spevneným, bezprašným povrchom,
d) využívaním progresívnych technológií znižovať objem emisií vypúšťaných do ovzdušia,
rešpektovať ustanovenia § 22 a 23 zákona 478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov,
e) neuvažovať na území mesta so zariadením na spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov
f) kontrolovať dodržiavanie povolených limitov na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia
pre evidované zdroje znečisťovania ovzdušia,
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g) stavebné práce na území mesta vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov
a technológií na zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti počas realizácie prác (zakrytie
sypkých materiálov, zákaz spaľovania materiálov).
2. Ochrana podzemných a povrchových vôd :
a) rešpektovať územie Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Beskydy – Javorníky
vyhlásenej Nariadením vlády SSR č.13/1987 Z.z.,
b) rešpektovať ustanovenia zákona 364/2004 Z.z. o vodách,
c) rešpektovať ochranné pásma vodných tokov, - 10 m od brehovej čiary u vodohospodársky
významných vodného toku rieky Kysuca a 5 m u ostatných tokov,
d) likvidáciu odpadových vôd riešiť dobudovaním verejnej kanalizácie na existujúcich plochách
miestnych častí Oškerda a Budatínska Lehota a na navrhovaných rozvojových plochách,
e) revitalizovať korytá a brehy miestnych potokov,
f) v rámci odvádzania dažďových vôd realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku
v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred
realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia
dažďovej vody a jej využitie v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.),
g) zabezpečiť postupnú sanáciu enviromentálnych záťaží v riešenom území,
h) rešpektovať existujúce vodárenské zdroje vrátane stanovených OP I. a II. stupňa v zmysle
rozhodnutí príslušných orgánov štátnej vodnej správy.
3. Ochrana poľnohospodárskej pôdy :
a) realizovať trvalé vyňatie z poľnohospodárskej pôdy iba na plochách odsúhlasených trvalých
záberov poľnohospodárskej pôdy,
b) na plochách dočasných záberov poľnohospodárskej pôdy realizovať dočasné vyňatie
z poľnohospodárskej pôdy, následne ich rekultiváciu,
c) pôdy trvalého záberu odhumusovať a vrchnú humusovú vrstvu pôdy použiť na rekultivácie
plôch na území mesta,
d) po stavebných prácach zabezpečiť rekultiváciu územia, po ukončení terénnych a stavebných
prác realizovať terénne úpravy s následným zatrávnením voľných nezastavaných plôch a
doplnením vyššej vegetácie.
4. Ochrana pred hlukom a vibráciami :
a) nenavrhovať obytnú výstavbu na plochách zaťažených nadmerným hlukom z cestnej dopravy,
b) plochy bývania navrhovať v dostatočnej vzdialenosti od železničnej trate tak, aby zohľadňovali
negatívne účinky dráhy (hluk, otrasy),
c) v súvislosti s výstavbou diaľnice D3 riešiť ochranu existujúcich a rozvojových plôch bývania
pred hlukom (protihlukové steny),
d) neumožniť v obytnom a rekreačnom území, ani v jeho okolí budovanie prevádzok
produkujúcich nadmerný hluk a vibrácie,
e) pri realizácii nových lokalít HBV, IBV a OV v blízkosti ciest a realizácii nových ciest alebo
rekonštrukcii starých ciest je nutné postupovať v súlade s Vyhláškou MZ SR č.237/2009 Z.z.,
ktorou sa dopĺňa Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. V prípade umiestnenia obytnej výstavby v nových
lokalitách, kde dochádza k prekročeniu prípustnej hladiny hluku, podmieniť výstavbu a zaviazať
investorov realizovať patričné opatrenia na jeho elimináciu.
5. Ochrana pred účinkami zápachu:
a) na území mesta neuvažovať o lokalizácii prevádzok produkujúcich obťažujúci zápach, pri
povoľovaní investičných zámerov dôsledne uplatňovať environmentálne hodnotenie a platnú
legislatívu,
b) premiestniť prevádzku Kysucký mäsový priemysel do vhodnej lokality mimo centra mesta,
c) neuvažovať o veľkochove hospodárskych zvierat v kontakte s obytným a rekreačným územím,
d) v riešenom území vo väzbe na obytné a rekreačné územie nebudovať poľné hnojiská ani iné
prevádzky a zariadenia, ktoré by zápachom obťažovali obytné a rekreačné územia.
e) využívaním progresívnych technológií znižovať zápach z existujúcich prevádzok
6. Odpady:
a) zneškodňovanie odpadov na území mesta Kysucké Nové Mesto realizovať v zmysle
schváleného Programu odpadového hospodárstva mesta v súlade s platnou legislatívou
(zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)

č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, vyhláška MŽP SR č.
284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a náväzná vyhláška 409/2002 Z.z.
o odpadoch, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z.),
zabezpečiť dôsledné separovanie komunálneho odpadu, rozšíriť separáciu a recykláciu
odpadov o ďalšie druhy odpadov,
uvažovať naďalej o pravidelnom odvoze a zneškodňovaní tuhých komunálnych odpadov
vyprodukovaných na území mesta na riadenú skládku mimo riešeného územia,
v riešenom území, neuvažovať o vytváraní nových skládok odpadov,
vybudovať kompostové hospodárstvo mesta Kysucké Nové Mesto pre zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu,
zachovať existujúci areál na separovaný zber v areáli príspevkovej organizácie mesta - Údržba
mesta,
v areáli výkupu druhotných surovín dotrieďovať vyseparované odpady a riešiť tu aj priestory
pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov a elektroodpadov z domácností
postupne sanovať a rekultivovať staré skládky odpadov a enviromentálne záťaže,
sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov RÚSES a územiach, kde
bezprostredne ohrozujú zložky životného prostredia,
predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií, šetriacich
prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej
zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia,
vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok, obsiahnutých v odpadoch
určených na zhodnocovanie,
zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi, umožňujúcimi
získavanie druhotných surovín, ak nie je možná alebo účelná prevencia vzniku odpadu,
využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možná prevencia vzniku odpadov alebo ich
materiálové zhodnotenie,
pôvodcovia nebezpečného, zvláštneho a ostatného odpadu musia mať vypracovaný program
odpadového hospodárstva,
v rámci nových prevádzok zabezpečiť priestor pre odpadové hospodárstvo.
Článok 7
Vymedzenie zastavaného územia obce

1. Územný plán navrhuje do roku 2030 rozšírenie zastavaného územia o navrhované plochy
individuálnej bytovej výstavby, hromadnej bytovej výstavby, občianskej vybavenosti, rekreačnej a
športovej vybavenosti, výroby a nevyhnutnej technickej vybavenosti v náväznosti na súčasné
zastavané územie obce. Zastavané územie k návrhovému roku 2030 je na výkresoch vymedzené
plnými a zvislo šrafovanými plochami príslušného funkčného využitia.
Článok 8
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
1. Ochranné pásma a chránené územia na území mesta Kysucké Nové Mesto
Ochranné pásmo,
chránené územie
prírodná rezervácia Ľadonhora
OP prírodnej rezervácie Ľadonhora
mestská pamiatková zóna
chránená vodohospodárska oblasť
OP I. a II. stupňa vodárenských zdrojov
závod INA Kysuce, s.r.o.
Cintorín
Lesy (od hranice lesných pozemkov)
čistiareň odpadových vôd
poľnohospodársky dvor Oškerda
diaľnica D3

Stav (2015)

Návrh (2030)

(cca 1,22 ha)
100 m
hranica podľa výkresu č. 2
celé riešené územie
hranice podľa výkresov
č. 1, 2, 4
120 m
50 m
min. 30 m
100 m od vonkajšieho okraja
areálu k okraju súvislej
výstavby
-

(cca 1,22 ha)
100 m
hranica podľa výkresu č. 2
celé riešené územie
hranice podľa výkresov
č. 1, 2, 4
120 m
50 m
min. 30 m
100 m od vonkajšieho okraja
areálu k okraju súvislej
výstavby
50 m
100 m (od osi priľahlého
jazdného pruhu)
50 m (od osi mimo
intravilánu)
20 m (od osi mimo

cesta I. triedy

50 m (od osi mimo intravilánu)

cesta III. Triedy

20 m (od osi mimo intravilánu)
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železničná trať
železničná vlečka
vodovod nad DN 500 mm
vodovod do DN 500 mm
kanalizačný zberač nad DN 500 mm
kanalizačný zberač do DN 500 mm
vodný tok Kysuca
ostatné vodné toky
ZVN 400 kV elektrické vedenie
VVN 110 kV elektrické vedenie
VN 22 kV elektrické vedenie vzdušné
vodiče bez izolácie
VN 22 kV elektrické vedenie vzdušné
vodiče s izoláciou
VN 22 kV elektrické vedenie kábelové
VTL DN 150 - ochranné pásmo
VTL DN 150 - bezpečtnostné pásmo
STL v zastavanom území
telekomunikačné káble

60 m (od osi krajnej koľaje)
30 m (od osi krajnej koľaje)
2,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
1,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
2,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
1,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
10 m
5m
25 m (od krajného vodiča)
15 m (od krajného vodiča)
10 m (od krajného vodiča)
7 m v lesných priesekoch
4 m (od krajného vodiča)
2 m v lesných priesekoch
1 m (od krajného vodiča)
4 m (od okraja potrubia)
20 m (od okraja potrubia)
1,5 m
1,5 m

intravilánu)
60 m (od osi krajnej koľaje)
30 m (od osi krajnej koľaje)
2,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
1,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
2,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
1,5 m (od bočného
pôdorysného okraja potrubia)
10 m
5m
25 m (od krajného vodiča)
15 m (od krajného vodiča)
10 m (od krajného vodiča)
7 m v lesných priesekoch
4 m (od krajného vodiča)
2 m v lesných priesekoch
1 m (od krajného vodiča)
4 m (od okraja potrubia)
20 m (od okraja potrubia)
1,5 m
1,5 m

Článok 9
Plochy pre verejnoprospešné stavby a asanáciu
1. Plochy pre verejnoprospešné stavby predstavujú plochy potrebné pre realizáciu verejnoprospešných
stavieb uvedených v zozname verejnoprospešných stavieb vrátane dočasných záberov pozemkov.
2. Plochy pre asanáciu :
a) výrobné a skladové prevádzky a ihrisko v Budatínskej Lehote v trase diaľnice D3,
b) rodinné domy v trase cesty od diaľničnej križovatky do areálu INA,
c) nevyhovujúci výrobný areál pri autobusovej stanici (Drevobyt),
d) vodárenské zdroje v lokalite Rovne,
e) devastované objekty v areáli družstva Radoľa v Oškerde,
f) nevyhovujúce objekty v priemyselných areáloch.
Článok 10
Potreba obstarania a schválenia územného plánu zóny
1. Územný plán zóny je potrebné obstarať a schváliť pre územie vymedzené hranicou pamiatkovej
zóny v Kysuckom Novom Meste.
Článok 11
Zoznam verejnoprospešných stavieb
1. Za verejnoprospešné stavby sa podľa § 108 Stavebného zákona, ods. 2, písm. a) považujú stavby,
určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia, podporujúce jeho
rozvoj a ochranu životného prostredia. Sú to nasledovné stavby:
a) ihriská pre školy a sídliská,
b) zariadenia sociálnej starostlivosti,
c) rozšírenie cintorínov v Oškerde a Budatínskej Lehote,
d) plochy verejnej zelene,
e) diaľnica D3,
f) zberné a obslužné komunikácie,
g) pešie chodníky a námestia,
h) cyklochodníky,
i) parkoviská a hromadné garáže pre osobné automobily,
j) stavby pre verejné zásobovanie pitnou vodou (rekonštrukcie existujúcich nevyhovujúcich
vodárenských zariadení, čerpacie stanice, vodojemy, rozvodné siete vodovodu),
k) stavby pre odvádzanie splaškových vôd (zberače verejnej kanalizácie, čerpacie stanice
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splaškových vôd),
l) stavby súvisiace s odvádzaním vôd povrchového odtoku (rigoly, kryté profily, úprava
drobných tokov),
m) výstavba 400 kV elektrických vedení,
n) výstavba 110 kV elektrických vedení,
o) 22 kV rozvody pre zásobovanie elektrickou energiou a nové trafostanice,
p) dostavba a rekonštrukcia rozvodov verejného plynovodu,
q) dostavba a rekonštrukcia horúcovodov,
r) dostavba a rekonštrukcia telekomunikačnej siete vrátane RSU a káblovej televízie.
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C.

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

C.1

VŠEOBECNE

V súvislosti so spracovaním územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto boli k dispozícii
nasledovné dokumenty, z ktorých boli čerpané doplňujúce údaje, a z ktorých boli následne
zapracované relevantné informácie do riešenia :
Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS, 2001).
Celoštátne sčítanie dopravy (CSD) na území Slovenskej republiky v roku 2005.
výstupy zo stránky www.ssc.sk.
Cykloturistické trasy v regione Kysúc.
Súpis pamiatok na Slovensku.
Turistické mapy Kysucké Beskydy a Kysucká vrchovina








VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE V PREDCHÁDZAJÚCICH ÚPN

C.2

Chronológia ÚPD vzťahujúca sa k riešeniu ÚPN-M a jej hodnotenie v zmysle vyhodnotenia
dôsledkov stavebných zámerov na PP:
Prvý územný plán pre mesto bol "Smerný územný plán Kysucké Nové Mesto", ktorý vypracoval
SuPo - Banská Bystrica v roku 1975. Tento slúžil na usmerňovanie výstavby a rozvoja mesta
až do začiatku 90-tych rokov 20-teho storočia. Doklad o jeho schválení nebol pri spracovaní
nového ÚPN-M k dispozícii.
Dokumentácia vrátane výkresu a textu vyhodnotenia záberov PP sa nezachovali.


Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto vypracoval v roku 1994 Ekopolis I., Bratislava,
(hlavný riešiteľ Ing. arch. Jarmila Húsenicová CSc.) na mapových podkladoch v mierke
1:5000. Doklad o jeho schválení nebol pri spracovaní nového ÚPN-M k dispozícii.
Z grafickej časti sa zachoval len výkres "Územný plán sídelného útvaru Kysucké Nové Mesto,
Urbanistický výkres a miestny ÚSES" (06 1994). Výkres i text vyhodnotenia záberov PP sa
nezachoval, resp. nie je možné posúdiť či bol vôbec spracovaný (predpokladáme že nie!).


V roku 2003 bola spracovaná Aktualizácia územného plánu Kysucké Nové Mesto (Ekopol,
Bratislava, (hlavný riešiteľ Doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová CSc.) Aktualizácia územného
plánu Kysucké Nové Mesto bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Kysuckom Novom
Meste uznesením č. 4/2004 zo dňa 18.5.2004.
Výkres perspektívneho použitia PPF a LPF (v.č.7) na nepoľnohospodárske účely nebol spracovaný
presne v zmysle používanej metodiky pre vyhodnocovanie záberov poľnohospodárskej pôdy, no
definoval vymedzenie jednotlivých vyhodnocovaných plôch. Výkres tiež nie je v plnom rozsahu
kompaktibilný s zachovanou textovou časťou. Vzhľadom na obsah a rozsah vyznačených plôch
perspektívneho použitia PP na stavebné a iné zámery je vysoko pravdepodobné, že v rámci
aktualizácie 2003 sa riešilo aj vyhodnotenie záberov PP ktoré absentovali v Územnom pláne z roku
1994.
V súvislosti so spracovaním nového ÚPN-M sme spracovali nanovo prepis vtedajšieho vyhodnotenie
záberov PP z podkladov ktoré boli k dispozícii a hodnotíme ich ako plochy na ktoré bol vydaný súhlas,
ktorý je na výkrese dokumentovaný a vyznačený schválením v MZ v Kysuckom Novom Meste.


V roku 2006 bola spracovaná Aktualizácia ÚPN-M Kysucké Nové Mesto Zmena a doplnok č. 1
(Projekt LV Považská Bystrica v spolupráci so SAŽP CISK Žilina, hlavný riešiteľ Ing. arch.
Viliam Leszay). Aktualizácia ÚPN-M Kysucké Nové Mesto Zmena a doplnok č.1 bola
schválená Mestským zastupiteľstvom v Kysuckom Novom Meste uznesením č. 7/2007, bod 85
zo dňa 22.5.2007.
Vyhodnotenie perspektívneho použitia PPF a LPF (v.č.7) na nepoľnohospodárske účely bolo
spracované v zmysle vtedajšej používanej metodiky pre vyhodnocovanie záberov poľnohospodárskej
pôdy. Výkresy sa zachovali v plnom rozsahu a boli kompaktibilné s zachovanou textovou časťou.
V súvislosti so spracovaním nového ÚPN-M sme spracovali nanovo prepis vtedajšieho vyhodnotenia
záberov PP (ktoré sme spracovali aj vo forme tabuľky) z podkladov ktoré boli k dispozícii a hodnotíme
ich ako plochy na ktoré bol vydaný súhlas.
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Začiatkom roku 2015 bola spracovaná ÚPN-M Kysucké Nové Mesto Zmena a doplnok č. 2
(hlavný riešiteľ Ing. arch. Peter Nezval). Na Zmenu a doplnok č. 2 bol aktuálne vydaný §25
a bola predložená na schválenie na MZ v Kysuckom Novom Meste dňa 12.6.2015.
Vyhodnotenie perspektívneho použitia PPF a LPF (v.č.7) na nepoľnohospodárske účely bolo
spracované v zmysle súčasnej používanej metodiky pre vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej
pôdy. Výkres bol k dispozícii v plnom rozsahu a boli kompaktibilné s zachovanou textovou časťou.
V súvislosti so spracovaním nového ÚPN-M sme zapracovali v plnom rozsahu vyhodnotenie záberov
PP z podkladov ktoré boli k dispozícii a hodnotíme ich ako plochy na ktoré bude na vyššie uvedenom
zastupiteľstve vydaný súhlas.


C.2.1

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
v aktualizácií územného plánu Kysucké Nové Mesto (2003)

CHARAKTER POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY V ÚZEMÍ
Kysucké Nové Mesto bolo zaradené do klimatického regiónu mierne vlhkého, mierne chladného
a vo vyšších polohách do chladného vlhkého regiónu. Prevládajúci pôdny typ bola kambizem pôda
pseudoglejová a kambizem kyslá pseudoglejová, kambizem nasýtená a luvizemná. Kambizem kyslá
a podzolovaná a kambizem glejová boli miestami skombinované s luvizemou a luvizemou hnedou
a litozemou. Popri Kysuci prevládala evidovaná typická fluvizem. V rovinatom území bol evidovaný
výskyt fluviálnych zahlinených štrkopieskov nekarbonátových a hlinité aluviálne náplavy
nekarbonátové, ktoré sa striedali s hlinitými aluviálnymi náplavami na štrkopieskoch.
Z hľadiska zrnitosti boli vtedy evidované prevládajúce stredne ťažké pôdy, ľahšie a typické.
Rovina nevykazovala prejav plošnej vodnej erózie (0-1 stupeň) a prechádzala pozvoľne cez rôzne
stupne svahovitosti až po príkre svahy (17-25 stupňov) s výskytom pôd slabo, stredne i silno
skeletovité a tiež pôdy bez skeletu. Svahovitosť ornej pôdy sa vyskytovala do 11 stupňov a u TTP
v extrémnych polohách do 23 stupňov.
Poľnohospodárska pôda v rovinnej a miernej svahovitej polohe bola využívaná ako orná pôda.
Ostatná pôda v kopcovitom teréne sa využívala ako lúky a pasienky. Záhrady sa nachádzali len
v zastavanej časti územia.
HODNOTENIE PLÔCH POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
V k.ú. Kysucké Nové Mesto boli vtedy evidované skupiny PPF – 5, 6, 7, 8 a 9.
V skupine 5. kódy BPEJ 70601, 76501 a 87101 (najvyšší kód BPEJ)
V skupine 6. kódy BPEJ 86901, 87101 (nižšie kódy BPEJ)
V skupine 7. kódy BPEJ 77003, 78203, 87003, 87201 a 71401
VYHODNOTENIE ZÁBEROV PPF (PP)
Urbanistický návrh riešil rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v 17 – tich lokalitách.
V uvedených lokalitách sa uvažovalo s trvalým záberom PPF (PP) na nových plochách.
Celkovo sa predpokladal rozvoj na ploche 126,69 ha. Z celkovej rozvojovej plochy bol
navrhovaný trvalý záber na nových plochách 125,87 ha PPF (PP), z toho bolo v extraviláne 111,22 ha
a v intraviláne 14,65 ha.
Poznámka: Výmera jednotlivých plôch bola pri spracovaní nového ÚPN-M bola prevzatá i pre kontrolu
prepočítaná čo je dokumentované aj v tabuľke prehľadu nových stavebných zámerov na PP.
V zmysle zachovaných údajov z dokladov AKTUALIZÁCIA ÚZEMNÉHO PLÁNU KYSUCKÉ
NOVĚ MESTO (2003) dokumentujeme vyhodnotenie spracovaného perspektívneho použitia PP (vtedy
poľnohospodárskeho pôdneho fondu PPF) v novej tabuľke, pričom uvádzame okrem údajov, ktoré sa
vyžadujú v zmysle súčasnej legislatívy aj pôvodné označenie lokality (číselný kód) a kód a skupinu
BPEJ.
Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde - prepis, z AKTUALIZÁCIE
ÚZEMNÉHO PLÁNU KYSUCKÉ NOVE MESTO (2003)
Lokalita
Katastrálne
číslo
územie
(pôv) /

Funkčné
využitie

Výmera Predpokladaná výmera poľnohospodárskej Vykonané
pôdy
lokality
investičné Užívateľ
celková celkom
zásahy
v ha Poľnohosp.
z toho
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nové

(5.1.1)
(5.1.2)
(5.1.3)
(5.2)

(5.4)

(5.5)

(5.6)

(6.1)

v ha

v ha

2,00

2,00

0,70

0,70

1,90

1,90

Kysucké
Diaľnica
Nové Mesto

14,70

14,70

Kysucké
HBV +
Nové Mesto komunikácie

5,90

5,90

Kysucké
HBV +
Nové Mesto komunikácie

2,85

2,85

Kysucké
Izolačná
Nové Mesto zeleň

4,70

Kysucké
Nové Mesto
Kysucké
Nové Mesto
Kysucké
Nové Mesto

privádzač
diaľnice
rozšírenie
ČOV
HBV

Kysucké
IBV +
Nové Mesto komunikácie

10,50

4,70

10,28

(7.1)

Budatínska
Lehota

IBV +
komunikácie

4,80

4,20

(7.2)

Budatínska
Lehota

IBV +
komunikácie

0,50

0,50

(7.3)

(7.4)

(7.5)

(7.6)
(7.7)
(7.8)

(8.1)

Kysucké
IBV +
Nové Mesto komunikácie

Kysucké
IBV +
Nové Mesto komunikácie

Kysucké
IBV +
Nové Mesto komunikácie
Kysucké
Nové Mesto
Kysucké
Nové Mesto
Kysucké
Nové Mesto
Kysucké
Nové Mesto

IBV
Cintorín
(rošírenie)
Izol. Zeleň
(záhrady)

Priemysel

17,80

1,50

2,00

17,80

1,50

2,00

1,24

1,24

2,26

2,26

2,10

2,10

51,24

51,24

kód/skupina Výmera Výmera
BPEJ
ha
ha
v extrav. v intravav.
(70601)
0706015 / 5
(70601)
0706015 / 5
(70601)
0706015 / 5
(70601)
0706015 / 5
(76501)
0765015 / 5
(70601)
0706015 / 5
(70601)
0706015 / 5
(76501)
0765015 / 5
(70601)
0706015 / 5
(86901)
0869212 / 6
(86903)
0869412 / 7
(87201)
0871012 / 6
(77003)
0770413 / 7
(87001)
0770213 / 5
(87001)
0770413 / 7
(86901)
0869212 / 6
(87003)
0870413 / 7
(87003,
87201)
0870213 / 8
(87201)
0871012 / 6
(87101)
0871212 / 6
(86901)
0869212 / 6
(87201)
0871012 / 6
(86304)
0863442 / 7
(88201)
0882683 / 9
(87101)
0871212 / 6
(87201)
0871012 / 6
(87201)
0871012 / 6
(87201)
0871012 / 6
(89401)
0894212 / 8
(87201)
0871012 / 6
(70601)
0806002 / 5

2,00
0,70
1,90

14,40

5,90
0,00
0,00
4,70

0,00
0,00
0,00

pôdy

-

PD

-

PD

-

PD

PD

0,30

0,00
1,82
1,03
0,00

-

PD
Súkr.

-

Súkr.

-

PD

0,00

7,28

PD

0,00

1,51

PD

0,00

1,49

PD

4,20

0,00

0,15

-

Súkr.

-

Súkr.

-

Súkr.

0,00
0,35
1,55

0,00

-

PD

2,88

0,00

-

PD

4,60

0,00

-

PD

7,92

0,00

-

PD

0,85

0,00

-

PD

0,64

0,80

-

Súkr.

0,00

0,06

-

Súkr.

1,41

0,00

-

Súkr.

0,20

0,00

-

Súkr.

0,39

0,00

-

Súkr.

0,88

0,36

-

Súkr.

2,26

0,00

PD

2,10

0,00

PD

49,92

0,00

PD

1,05

0,00

PD

0,27

0,00

PD
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Celkom lokality

126,69

125,87

111,22

14,65

Vysvetlivky: PD (poľnohospodárske družstvo)
C.2.2

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
v aktualizácii územného plánu Kysucké Nové Mesto a Zmene a doplnku č.1 (2006)

Textová a grafická časť vyhodnotenia záberov PP bola spracovaná v zmysle zákona č.
220/2004 O ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z
o integrovanej prevencii.... Zábery PP sa dotýkali 8 lokalít. Plochy záberov PP boli zakreslené na
mapovom podklade v M 1:5000.
Celkovo sa predpokladal záber na PP 16,77 ha. V zastavanom území sa predpokladal záber
spolu 1,40 ha, mimo zastavaného územia 15,37 ha.
Zábery PP sa uvažovali hlavne z dôvodov riešenia nových rozvojových plôch pre IBV,
občiansku vybavenosť, prímestskú rekreáciu a záhradkárske osady.
Klimatický región bol definovaný pre vyhodnocované plochy:
07 – mierne teplý, mierne vlhký
08 – mierne chladný, mierne vlhký
Dotknuté hlavné pôdne jednotky podľa BPEJ boli nasledovné:
06 – FMm, fluvizeme typické, stredne ťažké
63 - KMm, kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké
69 – KMg, kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké
70 – KMg, kambizeme pseudoglejové na flyši, ťažké až veľmi ťažké
71 – KMg, kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké (veľmi
ťažké)
82 – KM, kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch, 12-25 stupňov, stredne ťažké až
ťažké
94 – GL, gleje, stredne ťažké, ťažké až veľmi ťažké
Dotknuté boli nasledovné BPEJ:
5 – 0769212, 0706015
6 – 0869212, 0871012
7 – 0870413, 0863442
8 – 0794005
9 - 0782675
Tieto pôdy nepatrili medzi osobitne chránené pôdy. Hydromelioračné zariadenia sa na
predmetných lokalitách nenachádzali.
Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde, v Aktualizácií územného
plánu Kysucké Nové Mesto a Zmene a Doplnku č.1 (2006) – doplnená tab.
Lokalita
číslo
Katastrálne
(pôv) /
územie
nové

Funkčné
využitie

2,55

0769212 / 5
0869212 / 6
0871012 / 6

2,55

2,06

2,06

0869412 / 7

2,06

0,82

0,82

Kysucké
Občianska
Nové Mesto vybavenosť

0,16

0,16

Kysucké
Občianska
Nové Mesto vybavenosť

0,94

Kysucké
IBV
Nové Mesto

(A2)

Kysucké
Nové Mesto
Kysucké
Nové Mesto

(B1a)
(B1b)

celkom
v ha

Užívateľ
Poľnohosp.
Vykonané
z toho
pôdy
kód/skupina Výmera Výmera investičné
zásahy
v
ha
BPEJ
ha
ha
v extrav. v intravav.

2,55

(A1)

(A3)

Výmera
lokality
celková
v ha

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej
pôdy

IBV +
komunikácie
IBV +
komunikácie

0863442 / 7
0706015 / 5

0,82

0,00

0,00
0,00

0,00

-

Súkr.

-

PD

-

Súkr. a PD

-

Súkr.

-

Súkr.

0,16
0,94

0706015 / 5

0,70

0,24
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(C1)
(C2)
(C3)

Kysucké
Nové Mesto
Kysucké
Nové Mesto

Prímestská
rekreácia
Záhradkár.
osada

Kysucké
Záhradkár.
Nové Mesto
osada

Celkom lokalita 18 - 25

C.2.3

0,14

0,14

6,20

6,20

3,90

3,90

16,77

16,77

0769212 / 5
0769212 / 5
0769212 / 5
0794005 / 8
0782675 / 9

0,00

0,14
6,20

0,00

2,90

1,00

15,37

1,40

-

Súkr.

-

Súkr.
Súkr.

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
v Zmene a doplnku č.2 ÚPN–M (2015)

VYHODNOTENIE
DÔSLEDKOV
NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE

STAVEBNÝCH

ZÁMEROV

A

INÝCH

NÁVRHOV

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
v lokalitách ZaD č.2 ÚPN-M KNM bolo spracované v zmysle 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 zákona č. 58/2013 Z.z. (osobitne chránené pôdy).
Pre spracovanie záberov pôdy boli použité podklady z Výskumného ústavu pôdoznalectva a
ochrany pôdy (Banská Bystrica).
Dotknuté BPEJ boli zaradené do týchto kvalitatívnych skupín:
5 – 0706015,
Tieto pôdy patrili medzi osobitne chránené pôdy v zmysle zákona č. 58/2013 Z.z.
Dotknuté BPEJ boli zaradené do týchto kvalitatívnych skupín:
6 – 0871012, 0871212,
Tieto pôdy nepatrili medzi osobitne chránené pôdy v zmysle zákona č. 58/2013 Z.z.
Dotknuté lokality určené pre iné ako poľnohospodárske využitie patriace do k.ú. Kysucké Nové
Mesto boli zaradené podľa kódov do týchto klimatických regiónov:

07 – mierne teplý, mierne vlhký, suma priemerných denných teplôt nad 10 °C za rok je 2500
– 2200, dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 215.

08 – mierne chladný, mierne vlhký, suma priemerných denných teplôt nad 10 °C za rok je
2200 – 2000, dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 208.



V dotknutých lokalitách sa na pôdotvorných substrátoch vyvinuli nasledovné typy pôd:
06 FMm – fluvizeme typické, stredne ťažké.
71 KMg – kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké (veľmi
ťažké).

Dotknuté lokality boli z hľadiska zrnitosti
pôdy zaradené do nasledujúcich kategórií
(7. miesto kódu):
2 – stredne ťažké pôdy (hlinité)
5 – stredne ťažké pôdy – ľahšie (piesočnatohlinité)
Kategórie zrnitosti pôdy vychádzajú z Novákovej klasifikačnej stupnice zrnitosti.
VYHODNOTENIE ZÁBEROV POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
Urbanistický návrh riešil rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v 4 lokalitách, čo je
zdokumentované v tabuľke – Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde
Celková výmera lokalít v ZaD č.2 ÚPN-M KNM bola 12,775 ha, z toho 11,994 ha bol záber
poľnohospodárskej pôdy a 0,781 ha bol nepoľnohospodárskej pôdy.
V zmysle zákona č. 58/2013 Z.z. bolo z celkovej poľnohospodárskej pôdy záber osobitne
chránenej poľnohospodárskej pôdy 8,641 ha. Uvedená pôda bola identifikovaná kódom a skupinou
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0706015/5 sa nachádza v navrhovaných lokalitách s novým označením 26, 27, 29 (pôv. ozn. č.1, 2
a 4).
- Lokalita (1) - je určená pre rozvoj HBV (hromadnej bytovej výstavby), komunikácií
- Lokalita (2) - je určená verejnú (izolačnú) zeleň
- Lokalita (3) - je určená pre rozvoj IBV (individuálnej bytovej výstavby), komunikácií
- Lokalita (4) - je určená rozvoj OV (občianskej vybavenosti), komunikácií
ZDÔVODNENIE ZÁBEROV POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
Mesto Kysucké Nové Mesto leží v ťažisku osídlenia najvyššej úrovne - v žilinsko-martinskej
aglomerácii, celoštátneho a medzinárodného významu s významným postavením v Euroregióne
Beskydy a na rozvojovej osi prvého stupňa - žilinsko-kysuckej rozvojovej osi : Žilina – Čadca - hranica
SR/ČR. Ako nové okresné sídlo, v zmysle územnosprávneho členenia SR, s regionálnym až
nadregionálnym významom musí podporovať a vytvárať podmienky, hlavne pre absentujúcu občiansku
vybavenosť, nové bývanie a pokračovanie rozvoja priemyslu, nakoľko je významným centrom
zamestnanosti v regióne.
Tieto rozvojové podmienky sú determinované a zároveň limitované výhodnou polohou mesta z
hľadiska dopravných koridorov, nakoľko leží v trase multimodálneho koridoru najvyššieho významu č.
VI. (súčasť koridorovej siete TEN-T, Žilina - Čadca - Skalité - Poľská republika, schválené pre diaľnicu
D3, modernizované železničné trate č. 127 a 129 I. kategórie),
ÚPN mesta bol vypracovaný v roku 1994, aktualizovaný v rokoch 2003 a 2006. V ÚPN mesta
nastavený urbanistický rozvoj rozhodujúcou mierou vyčerpal schválené rozvojové možnosti resp. sa v
nich obmedzil, medzičasom nastavený, rozvoj hlavne nadradenou dopravnou infraštruktúrou (diaľnica
D3, Vážska vodná cesta - VVC) a technickou infraštruktúrou (koridor VVN), v zmysle ÚPN-VÚC ŽK.
Spracovanie Zmeny a doplnku č.2 ÚPN-M tak riešilo:

aktuálne potreby mesta vo vybraných funkciách.

nevyhnutné rozvojové potreby mesta do doby vypracovania nového ÚPN-M.
Návrh perspektívneho použitia PP na stavebné a iné zámery aj na osobitne chránených
plochách PP bol riešený z nasledovných dôvodov:
1. Absenciou schválených extenzívnych plôch na rozvoj obytnej výstavby
Súčasný dynamický rozvoj priemyslu v meste vyvoláva potreby riešenia súvisiacich problémov
pre zabezpečenie stabilizácie obyvateľstva a vytvorenie podmienok pre možnú migráciu obyvateľov do
mesta, vyplývajúcu z nárastu pracovných príležitostí v priemysle a s tým súvisiacu nevyhnutnú potrebu
riešiť ďalšiu novú hromadnú bytovú výstavbu (HBV - Vyšné Kamence – východ), individuálnu bytovú
výstavbu (IBV – Suľkov, Dubie).
V lokalite Vyšné Kamence východ čiastočne nastavil rozvoj ÚPN – M v platnom znení.
Obmedzovalo ho však trasovanie VVC, ktoré riešila ZaD č.2 ÚPN-M.
Aktuálny údaj dokumentuje 650 žiadostí o byt v meste. Súčasný stav nastavený v ÚPN mesta
neumožňuje pokryť potreby súvisiace s rozvojom bytovej výstavby intenzifikáciou výstavby v súčasnom
zastavanom území. V lokalite Kamence - východ sa predpokladá čiastočné, no nevyhnutné riešenie
problému – cca 350 b.j. Návrh riešenia HBV v tejto lokalite tiež determinuje vhodná morfológia terénu
a priama väzba na obdobnú výstavbu.
V lokalite Suľkov - Dubie sa rieši potreba pre umiestnenie ďalších cca 25 b.j. v IBV vo forme
izolovaných rodinných domov.
V obidvoch lokalitách bol navrhovaný rozvoj v priamej väzbe na súčasné zastavané územie
2. Absenciou schválených extenzívnych plôch na rozvoj občianskej vybavenosti s väčšími
plošnými nárokmi na pozemok
S rozvojom priemyslu a súvisiacou zamestnanosťou a tiež rozvojom bývania úzko súvisí
riešenie vyššej a špecifickej občianskej vybavenosti. Pre nové okresné sídlo je nevyhnutné vytvárať
podmienky rozvoja aj pre takýto druh vybavenosti, ktorá v súčasnosti v meste absentuje a tiež ju nie je
možné umiestniť, vzhľadom na plošné nároky, v zastavanom území mesta. Lokalita od Kysuce niže
mesta (pri Rudinskej ceste - cesta III/507057), je pre jej umiestnenie polohou urbanisticky
najvhodnejšia, nakoľko je determinovaná aj novým napojením mesta na nadradenú cestnú sieť, ktorú
bude v blízkej budúcnosti reprezentovať diaľnica D3 s diaľničným privádzačom do mesta.
V tejto lokalite je tiež evidovaný vysoký záujem vstupu investorov v oblasti výstavby
obchodných centier, nevýrobných služieb a ostatných zamestnaneckých prevádzok mimo priemyslu.
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Umiestnenie takýchto stavieb v tejto lokalite, tiež nezaťaží súčasné zastavané (hlavne obytné) územie
so zvýšenými nárokmi na logistickú dopravu.
V lokalite bol navrhovaný rozvoj v priamej väzbe na súčasné zastavané územie.
Jedným z hlavných dôvodov navrhovaného rozvoja aj na osobitne chránenej pôde súvisí aj
s determinovanými možnosťami disponibilných a vhodných morfologických území a ucelených plôch
v riešenom území pre umiestnenie nevyhnutnej HBV a plošne náročnej vyššej
občianskej
vybavenosti.
Okrem toho, uvedená výstavba bude mať rozhodujúci a pozitívny dopad na stabilizáciu
obyvateľstva, ekonomickú činnosť v meste v III. sektore, a tiež na riešenie hospodárskej základne
v meste so vznikom cca 150 pracovných príležitostí.
Mesto má značne limitované možnosti rozvoja, nakoľko osobitne chránené pôdy priamo
nadväzujú na zastavané územie mesta. Ak sa mesto má rozvíjať ako nové okresné sídlo, v zmysle
nadradenej koncepcie podľa ÚPN-VÚC ŽK, je nevyhnutné nastaviť rozvoj aj na takto chránených
pôdach a nevyhnutnosť riešiť návrh ich nepoľnohospodárskeho využitia.
Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

Lok.
číslo

(1)
(2)
(3)
(4)

C.3

Katastrálne
územie

Funkčné
využitie

Výmera
lokality
celková
v ha

Predpokladaná výmera
poľnohospodárskej pôdy
celkom
v ha

z toho
kód/skupina
Výmera
BPEJ
lok. v ha

Vykonané
investičné
zásahy
v ha

Užívateľ
poľnohosp.
pôdy

KNM

HBV
1,434
komunikácie,

1,434

0706015 / 5

1,434

-

PD Radoľa

KNM

Verejná zeleň 2,155

2,072

0706015 / 5

2,072

-

PD Radoľa

IBV,
4,051
komunikácie
OV,
KNM
5,135
komunikácie
Celkom lokality
12,775

1,629
1,724

0871012 / 6
0871212 / 6

1,629
1,724

odvodnenia
odvodnenia

Súkromné
osoby

5,135

0706015 / 5

5,135

-

PD Radoľa

KNM

11,994

11,994

VYHODNOTENIE DOSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA
LESNEJ PODE V PREDCHÁDZAJÚCICH ÚPN

C.3.1. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na lesnej pôde
V pôvodnom územnom pláne v platnom znení (t.j. v úplnom znení vrátane schválených
Aktualizácií a Zmien a Doplnkov) sa neuvažovalo s zábermi lesnej pôdy – LPF.

D.

DOKLADOVÁ ČASŤ

Dokladová časť v súvislosti so spracovaním územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto je
súčasťou elaborátu obstarávateľa. Okrem ďaľších dokumentov sú súčasťou tohto elaborátu aj
nasledovné dokumenty :







Údaje, vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, ako odpovede po oznámení
a začatí prác na ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto (viď. doklady, ktoré sú súčasťou elaborátu
obstarávateľa).
Zadanie pre územný plán mesta Kysucké Nové Mesto vypracoval Ing. arch. Ján Burian odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a UPD reg. č. 048. (viď. doklady, ktoré sú
súčasťou elaborátu obstarávateľa).
Súborné stanovisko ku Konceptu ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto.
Výsledné vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
právnických osôb ku Konceptu ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto.
Výsledné vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osôb ku Konceptu ÚPN mesta
Kysucké Nové Mesto.
Prílohy stanovísk dotnutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb ku
Konceptu ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto.
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Prílohy stanovísk fyzických a právnických osôb ku Konceptu ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto.
Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb
k návrhu ÚPN mesta KNM, 25.01.2016, ing. arch. Burian
Vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osôb k návrhu ÚPN mesta KNM,
25.01.2016, ing. arch. Burian,
Pokyny na dopracovanie Návrhu ÚPN – M KNM, 25.01.2016, ing. arch. Burian.
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