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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v rozsahu prílohy č. 2 k zákonu

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina

I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov: Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
2. Identifikačné číslo: 37804880
3. Adresa sídla: Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín
4. Meno, priezvisko oprávneného zástupcu obstarávateľa: PhDr. Peter Vajda, predseda
združenia
Kontaktná osoba: Mgr. Oľga Jaroščiaková, tel.: +421 903 137857

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov: PHSR Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina na roky 2015-2020
2. Charakter: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je strednodobý strategický dokument,
ktorý popisuje a analyzuje súčasný stav mikroregiónu z hľadiska všeobecných charakteristík
územia, prírodných, ľudských, kultúrno-historických, ekonomických, inštitucionálnych
a iných zdrojov, definuje víziu a strategický cieľ jeho rozvoja a súčasne navrhuje priority,
špecifické ciele a opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie v stanovených oblastiach.

3. Hlavné ciele: Obce v združení
Mikroregión Terchovská dolina
budú vyvážene
zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov,
stanu sa významným strediskom cestového ruchu, a budú vyvážene a ohľaduplne využívať
svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľaďovania. V
súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa budú snažiť čo najlepšie prezentovať svoje
kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom
regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Z hospodárskeho hľadiska obce vytvoria
priaznivé podmienky na rozvoj tradičných výrobných a nevýrobných odvetví, pre ktoré majú
obce najväčší potenciál - cestovný ruch, lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo.
4. Obsah ( osnova)
1. Profil územia
2. Analýza SWOT
3. Strategické dokumenty
4. Rozvojový potenciál územia
5. Stratégia rozvoja územia
6. Opatrenia a aktivity PHSR
7. Realizácia stratégie
8. Financovanie aktivít PHSR
9. Záver

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického
dokumentu
PHSR Mikroregiónu Terchovská dolina bol pripravovaný na základe požiadaviek jednotlivých
obcí združených v mikroregióne. Veľkou výhodou v rámci východiskových pozícii pre
spracovanie spoločného PHSR bola existujúca snaha všetkých obcí o systematický a odborný

prístup k spoločnému rozvoju. Vzhľadom na spôsob prípravy dokumentu, a teda výber
vhodných riešení pre efektívny rozvoj obcí, neboli pripravené variantné riešenia strategického
dokumentu. PHSR 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.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
2/2016
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
PHSR MTD tak je v súlade s nasledovnými oficiálnymi dokumentmi a tiež s ďalšími lokálnymi
stratégiami a plánovacími koncepciami (územné plány obcí, ekonomické štúdie, štúdie rozvoja
cestovného ruchu, cezhraničné štúdie a pod.):
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na r. 20142020
• Regionálna integrovaná územná stratégia ZSK
• Platné územné plány a aktualizácie územných plánov jednotlivých členov mikroregiónu z r.
2015
• Schválená Partnerská dohoda SR na r. 2014-2020 zo dňa 20.6.2014,
• Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja
• Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011,
• Operačné programy Partnerskej dohody,
• Programové doplnky k operačným programom.
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Obecné zastupiteľstvo obce: Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše,
Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno. Teplička nad Váhom
Terchová, Varín, Zázrivá
9. Druh schvaľovacieho dokumentu
Uznesenie zastupiteľstva obce.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu
na životné prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy
Pre realizáciu akčného plánu obce je nevyhnutné zabezpečenie:
•
•
•
•

aktuálne platné strategické dokumenty a východiskové údajové podklady,
príslušná legislatíva, predpisy, normy a nariadenia,
analýzy socio-ekonomických, kultúrno-historických, krajinno-ekologických a finančných podmienok územia,
identifikácia problémov, určenie priorít a cieľov rozvoja v území

- pre aktivity rekonštrukcií: finančné zdroje na zabezpečenie prác, tovarov a služieb;

- pre aktivity novej výstavby: využitie existujúcich pozemkov obce, resp. monitoring
možnosti obstarania pozemkov v intraviláne obce, finančné zdroje na zabezpečenie prác,
tovarov a služieb;
- pre aktivity budovania infraštruktúry inžinierskych sietí: finančné zdroje na zabezpečenie
prác, tovarov a služieb, preukázaný záujem občanov o pripojenie;
2. Údaje o výstupoch
Výstupom je strednodobá stratégia rozvoja územia Združenia obcí Mikroregión Terchovská
dolina" štruktúrovaná do hlavných oblastí záujmu, zohľadňujúca víziu a poslanie združenia,
rešpektujúca rozvojové témy, územné a investičné priority a ciele, obsahujúca analytickú,
strategickú, programovú, realizačnú a finančnú časť, zahŕňajúca súbor indikátorov na
monitorovanie napĺňania cieľov a navrhujúca súbor projektových aktivít a zdroje financovania
aktivít pre dosiahnutie stanovených cieľov.
Jednotlivé konkrétne výstupy nemožno definovať vopred, keďže konkrétne projektové aktivity
sa budú vyberať v priebehu implementácie stratégie od viacerých žiadateľov z územia.
Výstupom realizačnej časti bude súbor aktivít hmotného alebo nehmotného charakteru,
vyplývajúcich z realizácie jednotlivých opatrení zameraných na posilnenie a skvalitnenie
sociálnych, ekonomických či environmentálnych podmienok v území. Tieto aktivity pozitívne
ovplyvnia využívanie ľudských zdrojov, prispejú ku skvalitneniu infraštruktúry, k lepšej kvalite
života obyvateľov a tiež k ochrane a tvorbe životného prostredia.
3= Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Navrhované aktivity PHSR sú prioritne zamerané na zvyšovanie kvality života obce, čoho
neoddeliteľnou súčasťou je aj skvalitňovanie životného prostredia. Výrazne pozitívny vplyv na
ŽP budú mať najmä aktivity zamerané na odkanalizovane, zníženie tepelnej náročnosti budov,
skvalitňovanie odpadového hospodárstva).
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Navrhované aktivity PHSR sú prioritne zamerané na zvyšovanie kvality života obce a teda aj
života jej občanov a ich zdravotný stav. Výrazne pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva
budú mať najmä aktivity zamerané na šport, úpravy verejných priestranstiev, znižovanie
emisií).
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
V riešenom území je z hľadiska ochrany prírody najvýraznejšou oblasťou Národný park Malá
Fatra, ktorý je zaradený do programu NATURA 2000 ako územie európskeho významu
v alpskom bioregióne. Značná časť územia národného parku sa prísnejšie chráni v rámci
viacerých plošne chránených území. Osobitne cenné prírodné územia NP boli vyhlásené za
národné prírodné rezervácie, prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, či chránené prírodné
výtvory. Z vyšších chránených území zasahuje do mikroregiónu terchovskej doliny ešte CHKO
Kysuce. Územím mikroregiónu Terchovská dolina" preteká rieka Váh, ktorá predstavuje
nadregionálny biokoridor a tri lokálne biokoridory. V oblasti možno vyčleniť 6 európsky

chránených území. Realizácia jednotlivých aktivít bude v súlade s platnou legislatívou SR v
oblasti ochrany prírody a krajiny. Pri plánovaných opatreniach sa nepočíta s negatívnym
vplyvom na životné prostredie, naopak, sa chce pričiniť o zvýšenie kvality ŽP a ochranu
prírody.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
Riziká pre realizáciu stratégie PHSR predstavujú najmä nedostatočné finančné zdroje a stratený
záujem občanov o využívanie jej výstupov. Obe riziká budú eliminované aktívnym prístupom
k využívaniu verejných zdrojov (fondy EU) a propagáciou pozitívnych vplyvov realizácie
stratégie pre občanov. Mnohé aktivity majú zároveň podporu legislatívy a ich vykonanie je
určené zákonom.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Vzhľadom na charakter dokumentu nie je predpoklad vplyvov na životné prostredie
presahujúcich štátne hranice.

IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení
Základnou cieľovou skupinou stratégie sú obyvatelia obce Belá, Dolná Tižina, Gbeľany,
Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža,
Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová, Varín a Zázrivá a ich aktivity vo forme občianskych
a pod. združení. Z externého prostredia bude mať PHSR vplyv na návštevníkov obce (turistov)
a tiež na okolité obce z pohľadu kvalitnejšej kultúrno-spoločenskej výmeny.
2. Zoznam dotknutých subjektov
Z hľadiska vplyvu PHSR na orgány samosprávy, právnické a fyzické osoby pôsobiace na
území. V rámci štátnej správy všetky príslušné orgány vstupujúce do schvaľovacieho procesu
investičných zámerov (Štátne lesy a Slovenská správa ciest).
3. Dotknuté susedné štáty
Nerelevantné

V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke
primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu)
Mapa a poloha dotknutých obcí (kap. 2 PHSR)
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu
Východiskové dokumenty pre spracovanie stratégie (kap. 1. PHSR)

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
21.03.2016

VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia
Mgr. Oľga Jaroščiaková

2. Potvrdenie správnosti
obstarávateľa, pečiatka.
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MiKROREGlON
TERCHOVSKÁ DOLINA

PhDr. Peter Vajda
predseda Združenia obcí Mikroregión
Terchovská dolina

