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ROZSAH HODNOTENIA  

 

určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zmenu 

navrhovanej činnosti „Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR“. 

 

Navrhovateľ, Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské Nivy 59/A, 

824 84 Bratislava 26  (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 21. 11. 2018 Ministerstvu 

životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (ďalej len ,,MŽP SR“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica 

SR/ČR“, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.  

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa 

§ 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, ako 

správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 

písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho 

poriadku, že dňom doručenia zámeru navrhovateľom začalo podľa § 18 správneho poriadku 

správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. 

Cieľom navrhovanej činnosti je inovácia vedenia zvlášť vysokého napätia 1x400 kV 

medzi elektrickou stanicou Varín a štátnou hranicou SR/ČR (v k. ú. Čadca), v celkovej dĺžke 

35,5 km. Navrhované vedenie bude na českej strane pokračovať obdobne rekonštruovaným 

vedením do elektrickej stanice Nošovice, čím vznikne obnovené 400 kV prepojenie 

elektrických staníc Varín a Nošovice.  

Trasa navrhovaného 400 kV vedenia prechádza katastrálnymi územiami Varín, 

Gbeľany, Nededza, Kotrčiná Lúčka, Zástranie v okrese Žilina, ďalej Snežnica, Oškerda, 

Kysucké Nové Mesto, Nesluša, Ochodnica v okrese Kysucké Nové Mesto a Zákopčie, 

Raková, Čadca v okrese Čadca. 

 



 Výmena vedenia je plánovaná v koridore existujúceho vedenia. V miestach, v ktorých 

existujúce vedenie prechádza okrajovými časťami rozšíreného zastavaného územia 

dotknutých obcí, je navrhované alternatívne trasovanie (k. ú. Kysucké Nové Mesto, k. ú. 

Zákopčie, k. ú. Snežnica). 

Podľa prílohy č. 8 k zákonu je navrhovaná činnosť zaradená nasledovne: 

Kapitola č. 2 - Energetický priemysel 

Pol. 

číslo 

Činnosť, objekty a zariadenia 
 

Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné 

hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie 

konanie) 

15. Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie 220 kV a viac s 

dĺžkou od 15 km 

 

Na prerokovaní rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti, ktoré sa konalo dňa 

06. 03. 2019, zástupca navrhovateľa upresnil informácie o zmene navrhovanej činnosti. 

V stanoviskách k zámeru, ktoré boli doručené na MŽP SR podľa zákona sa vyskytlo 

niekoľko podstatných pripomienok k navrhovanej činnosti, ktoré boli na prerokovaní 

podrobne prediskutované. Mesto Čadca a Úrad Žilinského samosprávneho kraja upozornili na 

kolíziu navrhovanej činnosti s Územným plánom veľkého územného celku Žilinského kraja 

(ďalej len „ÚPN VÚC ŽK“) v platnom znení a Územného plánu mesta Čadca (ďalej len 

„ÚPN Čadca“) v platnom znení.  

Navrhovateľ objasnil, že ešte v nedávnej minulosti bolo v jeho záujme vybudovať ako 

náhradu za existujúce vedenie V404 nové dvojité vedenie 2x400 kV, a to čiastočne v súbehu s 

V404 a čiastočne v novom koridore východne od mesta Čadca. Tento úmysel bol premietnutý 

do zatiaľ poslednej aktualizácie Koncepcie územného rozvoja Slovenska, ako aj 

do príslušných aktualizácií ÚPN VÚC ŽK a ÚPN Čadca v platnom znení. 

V nasledujúcom období bola medzi navrhovateľom a prevádzkovateľom prenosovej 

sústavy v Českej republike z technických dôvodov vzájomne odsúhlasená zmena koncepcie 

budovania vedení v cezhraničnom profile SR/ČR a pôvodný úmysel vybudovať jedno dvojité 

2x400 kV vedenie bol nahradený zámerom vybudovať jednoduché 1x400 kV vedenie ako 

inováciu existujúceho cezhraničného profilu V404 Varín - štátna hranica SR/ČR - Nošovice 

s posilnenou prenosovou kapacitou (v zmysle predkladaného zámeru), pričom česká strana už 

svoju časť vedenia inovuje a nie je možné iné prepojenie ako súčasný hraničný bod vedenia 

V404.  

Navrhovateľ informoval o tom, že požiadal Úrad Žilinského samosprávneho kraja o 

vyškrtnutie pôvodne uvažovaného koridoru pre nové dvojité vedenie 2x400 kV z ÚPN VÚC 

ŽK, čím by došlo k opätovnému zosúladeniu navrhovanej činnosti s ÚPN VÚC ŽK. 

Mesto Čadca v súlade s platným ÚPN Čadca počíta s vymiestnením existujúceho 

koridoru a rozšírením rozvojových plôch mesta smerom na západ a plánuje v lokalite 

hromadnú bytovú výstavbu Sihly. 

 Prítomní sa zhodli, že je potrebné rešpektovať existujúci právny stav a územné plány 

v platnom znení, a preto bolo dohodnuté posúdenie nového variantu v trase rezervy pre nové 

dvojité vedenie 2x400 kV východne od mesta Čadca, ako aj modifikácia existujúcej trasy 

v lokalite Čadca – U Siheľníka, aby sa minimalizovali vplyvy na plochu plánovanej výstavby.  

MŽP SR prerokovalo so zástupcom navrhovateľa navrhnutý rozsah hodnotenia, 

stanoviská a pripomienky, na základe ktorých špecifikovalo okruhy uvedené v bode 2.2. 

Zástupcom navrhovateľa boli odovzdané kópie doručených stanovísk. 

Na základe odborného posúdenia predloženého zámeru, zhodnotenia stavu životného 

prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov verejnej správy, dotknutej 



obce a dotknutej verejnosti a po prerokovaní s navrhovateľom, MŽP SR určuje nasledovný 

rozsah hodnotenia: 

 

1. VARIANTY RIEŠENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI  

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti „Inovácia vedenia 

V404 Varín - št. hranica SR/ČR“ (ďalej len „navrhovanej činnosti“) sa určuje dôkladné 

zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 

neuskutočnila), variantu uvedeného v predloženom zámere s modifikáciou v lokalite 

Čadca – U Siheľníka a nového variantu v zmysle ÚPN VÚC ŽK a ÚPN Čadca v platnom 

znení (rezerva pre nové dvojité vedenie 2x400 kV východne od mesta Čadca). 

 

2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV  

2.1.   Všeobecné podmienky 

2.1.1 Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej 

činnosti na životné prostredie (ďalej len „správa o hodnotení“). Vzhľadom na povahu 

a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení 

obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, 

primerane charakteru zmeny navrhovanej činnosti.  

2.1.2 Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti 

uvedenej vo vyhláške č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

2.1.3 Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje harmonogram ani žiadne 

špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia. Platnosť rozsahu 

hodnotenia je tri roky od jeho určenia. 

2.1.4 Navrhovateľ doručí na MŽP SR 13x kompletné listinné vyhotovenia správy  

o hodnotení, 17x vyhotovenie Všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia 

(uvedené v prílohe č. 11 časti C bode X. zákona) a 1x kompletnú správu o hodnotení 

na elektronickom nosiči dát. 

 

2.2. Špecifické požiadavky 

Z predloženého zámeru a stanovísk k nemu doručených na MŽP SR vyplynula 

požiadavka v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledujúce požiadavky súvisiace 

so zmenou  navrhovanej činnosti: 

2.2.1  Konkretizovať úseky s alternatívnym trasovaním vedenia a vyhodnotiť ich vplyvy na 

záujmy ochrany prírody a krajiny. Návrhy trasovania vedenia vopred konzultovať s 

územne príslušnými pracoviskami Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky 

(ďalej len „ŠOP SR“): Správa Chránenej krajinnej oblasti  Kysuce a Správa 

Národného parku Malá Fatra; 

2.2.2  Doplniť opatrenia na ochranu migrujúceho vtáctva (zvýraznenie vodičov minimálne 

ponad údolie potoka Kotrčiná, inštalácia búdok pre dravce s veľkosťou porovnateľnou 

minimálne s veľkosťou dravca sokola myšiara, ich umiestnenie vopred konzultovať s 

územne príslušnými pracoviskami ŠOP SR); 



2.2.3  Navrhnúť opatrenia na revitalizáciu priestoru pod vedením a v jeho ochrannom pásme 

v spolupráci so ŠOP SR výsadbou drobnej a kríkovej vegetácie, aby sa predišlo 

etablovaniu náletových drevín; 

2.2.4  Posúdiť vplyvy na kvalitu povrchových a podzemných vôd, vplyv 

elektromagnetického žiarenia na výskyt a rast živých organizmov vrátane rýb; 

2.2.5  Posúdiť vplyvy na biotu, najmä výskyt, úkrytové možnosti a migráciu zveri pod 

vedením vrátane migračného biokoridoru do Českej republiky (raticová zver, veľké 

šelmy); 

2.2.6  Konkretizovať potrebné prístupové komunikácie a spôsoby dopravy a montáže, resp. 

demontáže stĺpov (spôsob inštalácie, potreba prepravy komponentov vrtuľníkom, a 

pod.); 

2.2.7  Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (v danom prípade zdôvodniť, prečo 

nie) všetkých pripomienok doručených k zámeru, k určenému rozsahu hodnotenia a v 

samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia 

a časového harmonogramu pre navrhovanú činnosť. 

 

3.  UPOZORNENIE 

Navrhovateľ s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na 

riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby je povinný podľa 

§ 31 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie 

a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom. 

Uvedené opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.  

Ak spracovanie osobných údajov bude vykonávať sprostredkovateľ v mene 

navrhovateľa, navrhovateľ môže podľa § 34 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poveriť len sprostredkovateľa, 

ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných 

opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa 

zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním 

osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.  

Podľa § 30 ods. 6 zákona platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej 

zmeny, určeného podľa ods. 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak. 

Podľa § 30 ods. 7 zákona navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne 

informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny 

a jeho harmonograme spôsobom v mieste obvyklým. 

Podľa § 30 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, 

dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia 

navrhovanej činnosti alebo jej zmeny do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa 

ods. 7 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi. 

 

 

 

 

Ing. Roman Skorka 

riaditeľ odboru 

 

 



Doručuje sa (elektronicky): 

Navrhovateľ: 

1. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26  

Dotknutá obec/ povoľujúci orgán  

2. Mesto Žilina, mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina 

3. Mesto Kysucké Nové Mesto, mestský úrad, Námestie slobody 94, 024 01  Kysucké Nové 

Mesto 

4. Mesto Čadca, mestský úrad, Námestie slobody 30, 022 01  Čadca 

5. Obec Varín, obecný úrad, Námestie sv. Floriána 1, 013 03  Varín 

6. Obec Gbeľany, obecný úrad, Gbeľany 139, 013 02  Gbeľany 

7. Obec Nededza, obecný úrad, Hlavná 1, Nededza, 013 02  Gbeľany 

8. Obec Kotrčiná Lúčka, obecný úrad, Kotrčiná Lúčka 64, 013 02  Gbeľany 

9. Obec Snežnica, obecný úrad, Snežnica 17, 023 32  Snežnica 

10. Obec Nesluša, obecný úrad, Nesluša 978, 023 41  Nesluša 

11. Obec Ochodnica, obecný úrad, Ochodnica 121, 023 35  Ochodnica 

12. Obec Zákopčie, obecný úrad, Stred 824, 023 11  Zákopčie 

13. Obec Raková, obecný úrad, Raková 140, 023 51  Raková 

Rezortný orgán: 

14. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 

212 

Dotknutý orgán: 

15. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09  Žilina 

16. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33 

B, 010 08  Žilina 

17. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08  

Žilina 

18. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08  

Žilina 

19. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 

8556/33 B, 010 08  Žilina 

20. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 

010 01  Žilina 

21. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto - odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 

1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto 

22. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto - odbor krízového riadenia, Litovelská 1218, 024 01  

Kysucké Nové Mesto 

23. Okresný úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01  

Čadca 

24. Okresný úrad Čadca - odbor krízového riadenia, Slovenských dobrovoľníkov 1082, 022 

01 Čadca 

25. Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor, Palárikova 91, 022 01  Čadca 

26. Okresný úrad Čadca - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 

022 01  Čadca 

27. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01  

Čadca 

28. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71  

Žilina 

29. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01  

Čadca 

30. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01  Žilina 

31. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava  



32. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod 

Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I., 020 71 Nimnica 97 

33. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a krajiny, TU 

Dotknutá verejnosť (elektronicky): 

34. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02  Bratislava  

Dotknutá verejnosť (poštou): 

35. Rieka - združenie na ochranu vodných tokov, Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca 

36. Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia v Čadci, Horná ul. 1108, 022 01 Čadca 

37. Združenie poľovníckych spoločností Čierne – Svrčinovec, 023 12 Svrčinovec 778 

38. Občianske združenie za ochranu verejných záujmov, Podzávoz U Sedliaka 2419, 022 01 

Čadca 

 


