OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE - ZMENA A DOPLNOK
PROGRAM ROZVOJA OBCE DOLNÁ TIŽINA
pre obdobie 2015 - 2020
podľa prílohy č. 2 zákona EIA
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
2. Identifikačné číslo
3. Adresa sídla

Dolná Tižina
IČO: 00321249
Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina
Ing. Ľubica Ďuricová
Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina
tel: 041 599 50 80, e-mail:
starostka@obecdolnatizina.sk
Ing. Ľubica Ďuricová
Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina
tel: 041 599 50 80, e-mail:
starostka@obecdolnatizina.sk

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné
kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné
kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno
dostať relevantné informácie o strategickom
dokumente, a miesto na konzultácie
II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov

Program rozvoja obce Dolná Tižina - aktualizácia pre
obdobie 2015-2020
Strategický dokument obce - program rozvoja obce v
zmysle § 5 ods. c) zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja účinného od 1. januára 2015

2. Charakter

3. Hlavné ciele

Globálny cieľ rozvoja: Komplexná revitalizácia sídla
Dolná Tižina v intenciách súčasnej potreby s hlavným
zameraním na rozvoj obytnej funkcie sídla pri
zachovaní jeho prírodných daností s cieľom zabezpečiť
všeobecnú prosperitu obce.
Strategické ciele:
- zabezpečiť všestranný rozvoj obce, a to dobudovaním
verejnej, dopravnej, občianskej, technickej a sociálnej
vybavenosti obce
- posilniť demografický vývoj podporou individuálnej i
hromadnej bytovej výstavby, rozvojom školstva,
kultúry a telovýchovy
- vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj
diverzifikovanej hospodárskej základne
- primerane rozvíjať kultúrne dedičstvo, prírodné
hodnoty a plne využiť existujúci potenciál obce, najmä
pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie v rámci MR
Terchovská dolina
- účelne skvalitniť životné prostredie a systém
ekologickej stability
- podporovať rozvoj osídlenia v osadách, s cieľom
vytvoriť rovnocenné životné podmienky pre všetkých
obyvateľov obce
- podporovať využívanie podhorských častí, s cieľom
zachovania krajinársky a ekologicky hodnotných území

4. Obsah (osnova)

Úvod
A/ Analýza hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Dolná Tižina
A/1. Vymedzenie a charakteristika riešeného územia
A/2. Východiská a podklady
B/ Popis súčasnej sociálno-ekonomickej situácie obce
B/1. Geografické údaje - prírodné podmienky
B/2. Osídlenie
B/3. Obyvateľstvo
B/4. Domový a bytový fond
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B/5. Hospodárska základňa
B/6. Výrobná činnosť
B/7. Poľnohospodárska výroba
B/8. Lesné hospodárstvo
B/9. Cestovný ruch
B/10. Obchod a služby
B/11. Dopravná infraštruktúra
B/12. Technická infraštruktúra
B/13. Občianska vybavenosť
B/14. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
B/15. Správa obce a kultúra
B/16. Životné prostredie
B/17. Ľudské zdroje
B/18. Majetkové pomery
C/ SWOT analýza
D/ Analýza problémov obce Dolná Tižina
E/ Vízia
F/ Rozvojový potenciál
F/1. Identifikácia rozvojového potenciálu
F/2. Strategické ciele rozvoja obce
G/ Priority rozvoja obce, opatrenia, aktivity
H/ Systém realizácie programu rozvoja
H/1. Plán realizácie
H/2. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
realizácie PRO
I/ Finančné krytie realizácie PRO
I/1. Zdroje financií
I/2. Štruktúra financovania z EÚ v rokoch 2014 - 2020
J/ Východiská PRO
K/ Záver
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a
geografický rozmer strategického dokumentu

Vzhľadom na spôsob prípravy dokumentu, a teda výber
potrebných a vhodných riešení pre efektívny
a udržateľný rozvoj obce, nebolo uvažované s
variantným riešením strategického dokumentu. PHSR
obsahuje najvhodnejšiu alternatívu a je ako dokument
záväzný a prípadné zmeny budú spracované ako
aktualizácia a v súlade s postupmi definovanými
zákonom a samotným PHSR bude takáto aktualizácia
predmetom schvaľovania (kapitola Úvod a H/
dokumentu).

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a
schvaľovania
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom

09/2015
PHSR obce Dolná Tižina je v súlade so strategickými
dokumentmi na regionálnej i národnej úrovni (kapitola
J/ dokumentu). Obec Dolná Tižina v súčasnosti nemá
spracovaný Územný plán.
Zastupiteľstvo obce.
Uznesenie zastupiteľstva obce.

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
9. Druh schvaľovacieho dokumentu
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch
strategického dokumentu na životné prostredie
vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy

Pre realizáciu aktivít stratégie (kapitola G/ dokumentu)
je nevyhnutné zabezpečenie:
- pre aktivity rekonštrukcií: finančné zdroje na
zabezpečenie prác, tovarov a služieb;
- pre aktivity novej výstavby: využitie existujúcich
pozemkov členských obcí, resp. monitoring možnosti
obstarania pozemkov v intraviláne obcí, finančné
zdroje na zabezpečenie prác, tovarov a služieb;
- pre aktivity budovania infraštruktúry inžinierskych
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sietí (vodovod, kanalizácia a pod.): finančné zdroje na
zabezpečenie prác, tovarov a služieb, preukázaný
záujem občanov o pripojenie.
Uvedené zdroje vstupy bude zabezpečovať obec po
finančnej stránke z vlastných zdrojov (rozpočet), z
dotačných schém štátneho rozpočtu a tiež
prostredníctvom fondov EÚ.
2. Údaje o výstupoch

Kompletná realizácia akčného plánu PHSR bude mať
pozitívny vplyv na životné prostredie, nakoľko každá
aktivita uvažuje s eliminovaním negatívnych vplyvov
na životné prostredie tak pri jej realizácii
(environmentálne vhodné stavebné postupy
a materiály, publicita a zvyšovanie povedomia
o ochrane životného prostredia a pod.), ako aj pri
následnom využívaní výsledkov (zníženie energetickej
náročnosti, zníženie emisií do ovzdušia, zníženie
znečisťovania, zvýšenie efektivity využívania
prírodných zdrojov a pod.). Vzhľadom na povahu
navrhovaných aktivít (kapitola G/ dokumentu) sa
nepredpokladá povinnosť pre ich povinné hodnotenie
z hľadiska vplyvu na životné prostredie (zákon č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie – EIA). Pri realizácii vybraných aktivít bude
nevyhnutné realizovať zisťovacie konanie (napr.
cintorín, protipovodňová ochrana), avšak
nepredpokladáme, že jeho výsledkom bude požiadavka
na povinné hodnotenie, prípadne negatívne stanovisko.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné Navrhované aktivity PHSR sú prioritne zamerané na
prostredie
zvyšovanie kvality života obce, čoho neoddeliteľnou
súčasťou je aj skvalitňovanie životného prostredia
a zvyšovanie jeho ochrany. Výrazne pozitívny vplyv na
ŽP budú mať najmä aktivity zamerané na zníženie
energetickej náročnosti budov, lepšie zázemie pre
požiarnikov, skvalitňovanie odpadového hospodárstva,
zvýšenie protipovodňovej ochrany (kapitola G/
dokumentu).
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

Navrhované aktivity PHSR sú prioritne zamerané na
zvyšovanie kvality života v obci a teda aj života jej
občanov a ich zdravotný stav. Výrazne pozitívny vplyv
na zdravie obyvateľstva budú mať najmä aktivity
zamerané na turistiku, šport, zvýšenie bezpečnosti na
cestách, znižovanie emisií, zvýšenie ochrany pred
povodňami, podpora zamestnanosti (kapitola G/
dokumentu).

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované
chránené vtáčie územia, územia európskeho významu,
európska sústava chránených území (Natura 2000),
národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené
vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu
opatrení na ich zmiernenie

Aktivity navrhované v rámci PHSR nemajú priamy
vplyv na územia Natura 2000, nakoľko realizácia
investičných aktivít sa uvažuje v zastavanom území
obcí, kde predmetné územia nezasahujú. Aktivity,
ktoré budú mať dosah na územia Natura 2000 budú
zamerané prevažne na ľahký poznávací turistický ruch
(informačné tabule pre turistov a pod.) a budú
realizované s dôrazom na podporu informovanosti
a ochrany existujúcich chránených území. Kataster
obce mimo zastavaného územia zasahuje územie NP
Malá Fatra a v rámci území Natura 2000 chránené
vtáčie územie Malá Fatra (SKCHVU013) a územia
európskeho významu Malá Fatra (SKUEV0252) a
Varínka (SKUEV0221). Uvedené územia nebudú
realizáciou stratégie dotknuté.
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6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického Riziká pre realizáciu stratégie PHSR predstavujú najmä
materiálu
nedostatočné finančné zdroje a stratený záujem
občanov o využívanie jej výstupov. Obe riziká budú
eliminované aktívnym prístupom k využívaniu
verejných zdrojov (fondy EÚ) a propagáciou
pozitívnych vplyvov realizácie stratégie pre občanov.
Mnohé aktivity majú zároveň podporu legislatívy a ich
vykonanie je ustanovené zákonom.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne
hranice
IV. Dotknuté subjekty

nerelevantné – územie obce nezasahuje k hraniciam
iných krajín.

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej
združení

Základnou cieľovou skupinou stratégie sú obyvatelia
obce a ich aktivity vo forme občianskych a pod.
združení. Z externého prostredia budú mať aktivity
vplyv na návštevníkov obce a prechádzajúcich turistov.

2. Zoznam dotknutých subjektov

PHSR bude mať vplyv výlučne na samotnú obec Dolná
Tižina, nakoľko je z dopravného hľadiska koncovou
obcou. Zo susedných obcí sa realizácia stratégie dotkne
najmä obce Stráža, cez ktorú sa obec Dolná Tižina
napája na cestu II. Triedy č. 583.
V rámci štátnej správy budú dotknuté všetky príslušné
orgány vstupujúce do schvaľovacieho procesu
investičných zámerov.
Z pohľadu hospodárskeho vplyvu budú zvýšením
kvality života občanov pozitívne dotknuté všetky
podnikateľské subjekty (výrobné i podniky služieb)
i neziskové organizácia.
Susediace obce: Obec Belá, Obec Krasňany, Obec
Stráža
Dotknuté štátne subjekty: SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Odštepný
závod Piešťany
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

3. Dotknuté susedné štáty

nerelevantné – územie obce nezasahuje k hraniciam
iných krajín.

V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres
širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a
pôsobnosti strategického dokumentu)
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického
dokumentu

Mapa – Poloha obce Dolná Tižina v rámci SR a ŽSK
(kapitola B/1. Dokumentu, strana č. 10)
Východiská a podklady (kapitola A/2. Dokumentu),
Východiská PHSR (kapitola J/ dokumentu), obecné
dokumenty, údaje štatistického úradu SR
13.10.2015, Obec Dolná Tižina

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia.
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom
oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka.

Ing. Ľubica Ďuricová
Ing. Ľubica Ďuricová – starostka obce Dolná Tižina
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