OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
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ROZHODNUTIE

V Žiline 24. 01.2017

č .j.: OU-ZA-OSZP3-2017/003963-003/Hnl

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle
zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon EIA") vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom
dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Mikroregión
Terchovská dolina na roky 2015-2020 (aktualizácia s výhľadom do r. 2023)", ktoré
predložil obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Námestie sv.
Floriána 1, 013 03 Varín, IČO 37804880 po ukončení zisťovacieho konania toto
rozhodnutie:
Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia
obcí Mikroregión Terchovská dolina na roky 2015-2020 (aktualizácia s výhľadom do r.
2023)", obstarávateľa: Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Námestie sv.
Floriána 1,013 03 Varín, IČO 37804880
sa

nebude

posudzovať

podľa zákona EIA v platnom znení. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie
podľa osobitných predpisov.
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ODÔVODNENIE
Obstarávateľ Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Námestie sv. Floriána
1, 013 03 Varín, IČO 37804880, predložil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
podľa § 5 zákona EIA dňa 01. 04. 2016 oznámenie o strategickom dokumente „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina na
roky 2015-2020 (aktualizácia s výhľadom do r. 2023)".
Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina na roky 2015-2020
(aktualizácia s výhľadom do r. 2023)".
Obsah dokumentu:
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. PHSR je
riešený pre obce Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica,
Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno. Teplička nad Váhom, Terchová,
Varín, Zázrivá.
Hlavné ciele:
Obce v združení Mikroregión Terchovská dolina (Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná
Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža,
Strečno. Teplička nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá) 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.
Obsah dokumentu:
1. Profil územia
2. Analýza SWOT
3. Strategické dokumenty
4. Rozvojový potenciál územia
5. Stratégia rozvoja územia
Špecifické ciele rozvoja stanovujú naplnenie jednotlivých hlavných cieľov rozvoja.
Ich vlastné napĺňanie sa realizuje pomocou opatrení, v rámci ktorých sa realizujú konkrétne
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aktivity. Na základe potrieb naplnenia hlavných cieľov pre ich dosiahnutie boli definované
nasledovné špecifické ciele:
Špecifické ciele

Hlavné ciele
1.1
1. Rozvoj
infraštruktúry
a občianskej vybavenosti

Podpora rozvoja bytovej výstavby

1.2 Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba
budov a zariadení občianskej a obecnej
infraštruktúry
1.3

Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba
základnej technickej infraštruktúry

2.1

Podpora
obyvateľov

2.2

Podpora rozvoja
a vzdelávania

poskytovania

služieb pre

kultúry,

športu

2. Rozvoj služieb pre obyvateľov
2.3 Zvýšenie bezpečnosti občanov a ochrany
majetku
2.4 Podpora cezhraničnej spolupráce

3. Rozvoj dopravnej infraštruktúry

4. Zvyšovanie
prostredia

5. Zvyšovanie
efektívnosti

kvality

3.1

Rekonštrukcia
a výstavba miestnych
komunikácií,
chodníkov
a zlepšenie
možností parkovania

3.2

Zlepšenie
dopravnej
infraštruktúry
a dostupnosti mikroregiónu

3.3

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
premostení, mostov a lávok

4.1

Zachovanie
potenciálu územia

4.2

Realizácia opatrení na
environmentálneho zaťaženia
prostredia mikroregiónu

4.3

Rozšírenie a rozvoj separovaného zberu
odpadu

4.4

Regulácia
vodných
a protipovodňové opatrenia

5.1

Zvyšovanie energetickej
verejných budov a služieb

životného

energetickej

a rozvoj

prírodného
znižovanie
životného

tokov

efektívnosti
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6. Rozvoj kvality ľudských zdrojov,
podpora
tvorby
pracovných
miest a sociálneho začlenenia

5.2

Zvyšovanie energetickej
bytových domov

efektívnosti

5.3

Podpora využívania obnoviteľných
a alternatívnych zdrojov energie

6.1 Využívanie aktívnych politík na podporu
trhu
práce
a vytváranie
nových
pracovných miest
6.2

Podpora sociálneho začlenenie skupín
obyvateľstva ohrozených chudobou

7.1 Podpora rozvoj a podnikania

7. Podpora podnikania

8.1 Rozvoj verejnej infraštruktúry cestovného
ruchu a turistického potenciálu
8. Rozvoj cestovného ruchu

8.2

Podpora
podnikateľských
aktivít
zameraných na rozvoj cestovného ruchu

9.1

Rozvoj vzťahov
mikroregiónu

a spolupráce

v rámci

9. Rozvoj
vzťahov
a spolupráce
v rámci regiónu a posilňovanie
identity mikroregiónu

9.2 Posilňovanie identity mikroregiónu

10. Zvyšovanie efektívnosti
správy a samosprávy

10.1 Zvyšovanie efektívnosti verejnej správy a
samosprávy

6. Opatrenia a aktivity

verejnej

PHSR

Programová časť PHSR mikroregiónu obsahuje zoznam opatrení
a aktivít na
zabezpečenie realizácie programu rozvoja územia. Všetky opatrenia a aktivity sú stanovené
na základe určenia špecifických cieľov rozvoja a vo väzbe na tieto špecifické ciele.
Vzhľadom na vnútorné rozdiely v rámci mikroregiónu a jeho rozdeleniu na výrazne
priemyselnú a turistickú časť a rôzny stupeň rozvoja jednotlivých obcí obsahuje PHSR
aktivity, ktorých realizácia sa dotýka iba jednotlivých vybraných obcí za účelom ich
samostatného rozvoja a homogenizácie vybavenosti územia mikroregiónu, tak aj aktivity,
ktoré sú zamerané na riešenie problémov a potrieb skupiny obcí resp. celého územia
mikroregiónu.
Špecifický cieľ 1.1 Podpora rozvoja bylotej v\stavb>
Opatrenie 1.1.1
Podpora rozvoja
individuálnej bytovej
výstavby

Aktivita 1.1.1.1 Príprava územia v lokalitách IBV a vybudovanie
základných inžinierskych sietí, komunikácií a cestného pripojenia
Aktivita
1.1.1.2
Vysporiadanie
vytipovaného
územia
a majetkovoprávnych vzťahov pre získavanie nových lokalít na
rozvoj bytovej výstavby
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Opatrenie 1.1.2

Aktivita 1.1.2.1 Výstavba nájomných obecných bytov v rámci
HBV v jednotlivých obciach

Podpora rozvoja hromadnej
bytovej výstavby

Aktivita 1.1.2.2 Výstavba bytových domov s bytmi do súkromného
vlastníctva
Špecifický cieľ 1.2 Modernizácia, rekonštrukcia a výstav ba budov a zariadení občianskej
a obecnej infraštruktúry

Opatrenie 1.2.1
Modernizácia,
rekonštrukcia a výstavba
budov školskej
infraštruktúry
Opatrenie 1.2.2
Modernizácia,
rekonštrukcia a výstavba
budov zdravotnej
a sociálnej infraštruktúry
Opatrenie 1.2.3
Modernizácia,
rekonštrukcia a výstavba
objektov kultúrnej
a športovej infraštruktúry

Aktivita 1.2.1.1 Modernizácia a rekonštrukcia budov základných
škôl a ich areálov
Aktivita
1.2.1.2
Modernizácia,
rekonštrukcia,
a zvyšovanie kapacít materských škôl a ich areálov

výstavba

Aktivita 1.2.2.1 Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba budov
infraštruktúry sociálnej starostlivosti
Aktivita 1.2.2.2 Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba budov
zdravotnej infraštruktúry
Aktivita 1.2.3.1 Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba objektov
kultúrnej infraštruktúry
Aktivita 1.2.3.1 Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba objektov
športovej infraštruktúry

Opatrenie 1.2.4
Modernizácia,
Aktivita 1.2.4.1 Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba objektov
rekonštrukcia a výstavba
ostatnej verejnoprospešnej obecnej infraštruktúry
objektov ostatnej
verejnoprospešnej obecnej
infraštruktúry
Špecificky cieľ 1.3 Modernizácia, rekonštrukcia a v\ stavba základnej technickej
infraštruktúry
Aktivita 1.3.1.1 Dobudovanie chýbajúcej kanalizácie na
dosiahnutie kompletného odkanalizovania územia mikroregiónu
Opatrenie 1.3.1
Modernizácia,
rekonštrukcia a výstavba
základnej technickej
infraštruktúry

Aktivita 1.3.1.2 Modernizácia, zvyšovanie kapacity a rozširovanie
vodovodov na území mikroregiónu
Aktivita
1.3.1.3
Budovanie
základnej
infraštruktúry
(kanalizácia, elektrina, voda, plyn, telekomunikácie, verejné
osvetlenie) v nových lokalitách bytovej výstavby a priemyselných
zónach

Špecifický cieľ 2.1 Podpora poskytovania služieb pre obyvateľov
Opatrenie 2.1.1
Podpora a rozvoj služieb pre
obyvateľov

Aktivita 2.1.1.1
a obchodnej siete

Podpora

rozvoja

komerčnej infraštruktúry

Aktivita 2.1.1.2 Vytvárať podmienky pre rozvoj drobného
podnikania v oblasti služieb pre obyvateľov, opravovní, remesiel,
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stravovacích služieb a služieb na športové vyžitie občanov
Aktivita 2.1.1.3 Podpora skvalitňovania a rozvoja poskytovania
služieb zdravotnej starostlivosti
Aktivita 2.1.1.4 Podpora skvalitňovania a rozvoja poskytovania
služieb sociálnej starostlivosti
Špecifický cieľ 2.2 Podpora ro/voja kultúry, športu a vzdelávania
Aktivita 2.2.1.1 Podpora vzniku, činnosti a vybavenia kultúrnych
a „m^Wkvdi telies a súborov na území mikroregiónu
I Opatrenie 2.2.1
Podpora rozvoja kultúry

Aktivita 2.2.1.2 Realizácia kultúrnych akcií
mikroregiónu

a súťaží na území
—

Aktivita 2.2.1.3 Podpora propagácie kultúry, umenia, zvykov
a tradícií mikroregiónu a činnosti kultúrnych telies z mikroregiónu
Aktivita 2.2.2.1 Podpora vzniku, činnosti a vybavenia športových
oddielov na území mikroregiónu
I Opatrenie 2.2.2
Podpora rozvoja športu

Aktivita 2.2.2.2 Realizácia športových akcií
mikroregiónu

a súťaží na území

Aktivita 2.2.2.3 Podpora propagácie športu a športových akcií v
mikroregióne
Aktivita

2.2.3.1 Rozvoj materiálno technického
a materských škôl v rámci mikroregiónu

vybavenia

Aktivita 2.2.3.2 Rozvoj spolupráce vzdelávacích zariadení na území
mikroregiónu
Aktivita 2.2.3.3 Rozvoj a realizácia celoživotného vzdelávania
a zvvšovania kvalifikácie pre potreby trhu práce

1 Opatrenie 2.2.3
1 Podpora rozvoja
I vzdelávania

Aktivita 2.2.3.4 Podpora rozvoja mimoškolských aktivít detí a
mládeže za účelom trávenia voľného času

i

*>pecinch\ ťifi j.
Aktivita 2.3.1.1 Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky
a odstraňovanie kritických miest v doprave realizáciou vhodných
opatrení
—

I Opatrenie 2.3.1
Zvyšovanie bezpečnosti
občanov a ochrany majetku

Aktivita 2.3.1.2 Inštalácia kamerových bezpečnostných systémov
na vhodných miestach za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov
a orevencie kriminality
Aktivita 2.3.1.3

Skvalitnenie verejného osvetlenia vo vybraných

Špecifický cieľ 2.4 Podpora ce/.liraničnej spolupráce
I Opatrenie 2.4.1
| Podpora cezhraničnej

Aktivita 2.4.1.1 Podpora cezhraničnej spolupráce v oblasti rozvoja
a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, cezhraničnej dopravy
a vzdelávania
„
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spolupráce

Aktivita 2.4.1.2
cestovného ruchu

Podpora

cezhraničnej

spolupráce

v oblasti

Aktivita 2.4.1.3 Podpora cezhraničnej spolupráce v oblasti inovácií
a výskumu, podnikania a hospodárskej spolupráce
Aktivita 2.4.1.4 Podpora cezhraničnej spolupráce miestnych
a regionálnych samospráv a miestnych iniciatív
Špecificky cieľ 3.1 Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a zlepšenie
možností parkovania
Opatrenie 3.1.1
Rekonštrukcia a výstavba
miestnych komunikácií,
chodníkov a zlepšenie
možností parkovania

Aktivita 3.1.1.1 Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a
prvkov verejnej dopravy
Aktivita 3.1.1.2 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov
Aktivita 3.1.1.3 Zlepšenie možností parkovania

Špecificky cieľ 3.2 Zlepšenie dopravnej infraštruktúrj a dostupnosti mikroregiónu
Aktivita 3.2.1.1 Zníženie intenzity dopravy v obciach budovaním
obchvatov obcí na hlavnom dopravnom ťahu

Opatrenie 3.2.1
Zlepšenie dopravnej
infraštruktúry
a dostupnosti mikroregiónu

Aktivita 3.2.1.2 Vybudovanie prístupu do mikroregiónu a spojenia
cez rieku Váh premostením a prepojením obcí Strečno a Teplička
nad Váhom
Aktivita
3.2.1.3
Podpora rozvoja bezmotorovej dopravy
rekonštrukciou a budovaním cyklistických trás na dopravu do
zamestnania a k službám v rámci regionálneho a nadregionálneho
ekologického dopravného systému
Aktivita 3.2.1.4 Modernizácia dopravnej infraštruktúry za účelom
zvýšenia dostupnosti objektov kultúrneho a prírodného dedičstva a
turistických atraktivít regiónu

Špecifický cieľ 3.3 Výstavba, rekonštrukciu a modernizácie premostení, mostov a lávok
Opatrenie 3.3.1
Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia premostení,
mostov a lávok

Aktivita 3.3.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia mostov
a lávok na vodných tokoch
Aktivita 3.3.1.2
Rekonštrukcia
a nadjazdov na cestných telesách

a modernizácia premostení

Špecifický cieľ 4.1 Zachovanie a rozvoj prírodného potenciálu územia
Opatrenie 4.1.1
Zachovanie a rozvoj
prírodného potenciálu

Aktivita 4.1.1.1 Krajinotvorba, obnova a rozvoj lesných porastov
a prírodných útvarov
Aktivita 4.1.1.2 Rekultivácia poľnohospodárskej pôdy a rozvoj
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poľnohospodárstva

územia

Aktivita 4.1.1.3 Ochrana fauny a flóry
Aktivita 4.1.1.4 Podpora environmentálnej výchovy na školách
a zvyšovanie
environmentálneho
povedomia
obyvateľov
prostredníctvom osvetových akcií
Špecifický cieľ 4.2 Realizácia opatrení na znižovanie environmentálneho zaťa?enia
životného prostredia mikroregiónu

|

Aktivita 4.2.1.1 Odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu
Opatrenie 4.2.1
Znižovanie
environmentálneho
zaťaženia regiónu

Aktivita 4.2.1.2 Čistenie verejných priestranstiev, miestnych
komunikácií, prírodných lokalít a turisticky zaujímavých oblastí
a spoločná koordinácia týchto aktivít v rámci mikroeregiónu
Aktivita 4.2.1.3 Znižovanie emisií a znečistenia ovzdušia

Špecificky cieľ 4.3 Rozšírenie a rozvoj separovaného zberu odpadu

Opatrenie 4.3.1
Rozšírenie a rozvoj
separovaného zberu odpadu

Aktivita
4.3.1.1
Separácia
rozložiteľného odpadu

|

a zhodnocovanie

biologicky

Aktivita 4.3.1.2 Rozšírenie a rozvoj separovaného zberu odpadu
Aktivita 4.3.1.3 Zvyšovanie povedomia obyvateľov o význame
separácie odpadu

Špecifický cieľ 4.4 Regulácia vodných tokov a protipovodňové opatrenia

Opatrenie 4.4.1
Regulácia vodných tokov
a protipovodňové opatrenia

Aktivita 4.4.1.1 Realizácia
opatrení na vodných tokoch

protipovodňových

(1

a regulačných

Aktivita 4.4.1.2 Rekultivácia brehov a okolia vodných tokov
Aktivita 4.3.1.3 Realizácia protipovodňových opatrení mimo
vodných tokov

Špecifický cieľ 5.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov a služieb
Opatrenie 5.1.1
Zvyšovanie energetickej
efektívnosti verejných
budov a služieb

Aktivita 5.1.1.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných
budov, vybavenia, zariadení a služieb

Špecifický cieľ 5.2 Zvyšovanie energetickej efcktí\ nosti bytových domov
Opatrenie 5.2.1
Zvyšovanie energetickej
efektívnosti bytových

j

Aktivita 5.2.1.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti
domov
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Í
bytových

domov
Špecifický cieľ S.3 Podpora vy uži vani n obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie
Opatrenie 5.3.1
Podpora využívania
obnoviteľných
a alternatívnych zdrojov
energie

Aktivita
5.3.1.1
Podpora
a alternatívnych zdrojov energie

využívania

obnoviteľných

Špecificky cieľ 6.1 Využívanie aktívnych politík na podporu trhu práce a vytváranie nových
pracovných miest
Aktivita 6.1.1.1 Podpora aktivít na vytváranie nových pracovných
miest
Opatrenie 6.1.1
Využívanie aktívnych
politík na podporu trhu
práce a vytváranie nových
pracovných miest

Aktivita 6.1.1.2 Podpora aktivít na vzdelávanie, zamestnávanie
a vytváranie pracovných miest pre znevýhodnené skupiny
a mladých ľudí
Aktivita 6.1.1.3 Podpora aktivít na skvalitnenie vzdelávania,
praktických zručností žiakov a jeho prepojenia na trh práce
Aktivita 6.1.1.4 Podpora aktivít celoživotného vzdelávania pre
zlepšovanie odbornosti a uplatnenie na trhu práce

Špecifický cieľ 6.2 Podpora sociálneho začlenenie skupín obyvateľstva ohrozených chudobou
Opatrenie 6.2.1
Podpora sociálneho
začlenenia skupín
obyvateľstva ohrozených
chudobou

Aktivita 6.2.1.1 Podpora sociálneho začlenenia skupín
obyvateľstva ohrozených chudobou a zlepšenie ich prístupu na trh
práce
Aktivita
6.2.1.2. Podpora sociálnej práce so skupinami
obyvateľstva ohrozenými chudobou

Špecifický cieľ 7.1 Podpora rozvoja podnikania
Aktivita 7.1.1.1 Zakladanie nových a podpora existujúcich
mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev
Opatrenie 7.1.1
Podpora rozvoja
podnikania

Aktivita
7.1.1.2
Podpora
aktivít
na
podnikanie
v poľnohospodárstve a rozvoj malých poľnohospodárskych
podnikov
Aktivita
7.1.1.3
Vytváranie podmienok na získavanie
nových investorov v oblasti priemyslu a služieb v
mikroregióne
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Hlavný cieľ 8. Rozvoj cestovného ruchu

Potenciál pre cestovný ruch, ktorý je už v mikroregióne značne rozvinutý, je výraznou
silnou stránkou mikroregiónu a jednou z jeho dominantných charakteristík.
V rámci špecifického cieľa 8.1 Rozvoj verejnej infraštruktúry cestovného ruchu
a turistického potenciálu sa budú podporovať aktivity na rozvoj turistickej infraštruktúry na
verejné využitie ako informačné systémy, chodníky, cyklotrasy , lavičky a pod., ktoré
vytvárajú prostredie pre rozvoj cestovného ruchu a investícií v danej lokalite. Podporované
budú tiež aktivity zamerané na zachovanie miestnych ľudových tradícií, zvykov a miestnej
kultúry.
V rámci špecifického cieľa 8.2 Podpora podnikateľských aktivít zameraných na rozvoj
cestovného ruchu sa budú podporovať aktivity podnikateľov v cestovnom ruchu ako
budovanie atrakcií CR, rozvoj stravovacích a ubytovacích služieb a pod. Súčasťou aktivít je aj
podpora agroturistiky a podpora diverzifikácie podnikateľov v poľnohospodárstve do
nepoľnohospodárskych činností v oblasti cestovného ruchu za účelom udržania miestneho
rozvoja a podpory takýchto podnikateľských subjektov. S ohľadom na historický a kultúrny
potenciál regiónu budú tiež špecificky podporované aktivity zamerané na podporu zachovania
a rozvoja tradičných remesiel a výroby miestnych špecialít.

Špecifický cieľ 8.1 Rozvoj a budovanie verejnej infraštruktúry cestovného ruchu
Opatrenie 8.1.1
Rozvoj verejnej
infraštruktúry cestovného
ruchu a turistického
potenciálu

Aktivita 8.1.1.1 Rozvoj a budovanie verejnej infraštruktúry
cestovného ruchu a cyklotrás
Aktivita 8.1.1.2 Podpora miestnych ľudových tradícií, zvykov
a miestnej kultúry

Špecifický cieľ 8.2 Podpora podnikateľských aktivít zameraných na rozvoj
cestovného ruchu
Opatrenie 8.2.1
Podpora podnikateľských
aktivít zameraných na
rozvoj cestovného ruchu

Aktivita
8.2.1.1
Podpora podnikateľských
zameraných na rozvoj v cestovného ruchu

aktivít

Aktivita 8.2.1.2
Podpora rozvoja tradičných miestnych
remesiel a výroby miestnych špecialít

Špecifický cieľ 9.1 Rozvoj vzťahov n spolupráce v rámci mikroregiónu
Opatrenie 9.1.1
Rozvoj vzťahov
a spolupráce v rámci
mikroregiónu

Aktivita 9.1.1.1 Realizácia spoločných športových, kultúrnych
a spoločenských akcií pre obyvateľov mikroregiónu
Aktivita 9.1.1.2 Rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti
samosprávy, subjektov regionálneho rozvoja a miestnych iniciatív
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Aktivita 9.1.1.3 Podpora spoločných aktivít a činností záchranných
zborov, obecných hasičských zborov a horskej záchrannej služby
na území mikroregiónu
Aktivita 9.1.1.4 Rozvoj vzájomnej spolupráce verejných
organizácií a záujmových združení v rámci mikroregiónu
Aktivita 9.1.1.5 Realizácia spoločných investičných projektov
zameraných na rozvoj regiónu
Aktivita 9.1.1.6 Podpora spoločných aktivít, projektov a stretnutí
podnikateľských subjektov v mikroregióne
Špecificky cieľ 9.2 ľosilňo\anie identity mikroregiónu
Aktivita 9.2.1.1 Tvorba spoločných zámerov a stratégií na
budovanie identity mikroregiónu, podpora rozvoja a propagácie
mikroregiónu
Opatrenie 9.2.1
Posilňovanie identity
mikroregiónu

Aktivita 9.2.1.2 Spracovanie a aktualizácia strategických
dokumentov
a územnoplánovacej
dokumentácie
v rámci
mikroregiónu alebo jeho častí a jednotlivých obcí
Aktivita 9.2.1.3 Spoločná propagácia mikroregiónu na výstavách
a prezentáciách cestovného ruchu.
Aktivita 9.2.1.4 Podpora účasti mikroregiónu na nadregionálnych
súťažiach a aktivitách

Špecifický cieľ 10.1 Zvyšovanie efektívnosti verejnej správy

Opatrenie 10.1.1
Zvyšovanie efektívnosti
verejnej správy a
samosprávy

Aktivita 10.1.1.1 Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb
verejnej správy a samosprávy v mikroregióne
Aktivita 10.1.1.2 Zvyšovanie kvalifikácie
verejnej správy a samosprávy

zamestnancov

Aktivita 10.1.1.3 Elektronizácia služieb verejnej správy

7. Realizácia stratégie
8. Financovanie aktivít PHSR
9. Závet
Vzťah k iným strategickým dokumentom
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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.
2014-2020
• 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.
Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
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 socioekonomických, kultúrnohistorických, krajinnoekologických 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;

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
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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.
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.
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.
Vplyvy na chránené územia - 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. 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 ZP a
ochranu prírody.
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 EÚ) a propagáciou pozitívnych vplyvov
realizácie stratégie pre občanov. Mnohé aktivity majú zároveň podporu legislatívy a ich
vykonanie je určené zákonom.

Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2) písm. a) zmena
strategického dokumentu uvedeného v ods. 1 podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný
úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia vykonal podľa § 7 zákona.
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V rámci zisťovacieho konania OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozoslal oznámenie o
strategickom dokumente podľa § 6, ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým
orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zároveň ho zverejnil na webovom sídle
ministerstva životného prostredia http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/phsr-zdruzeniaobci-mikroregion-terchovska-dolina-na-roky-2015-2020 a webovom sídle Okresného úradu
Žilina dňa 22. 04. 2016
V súlade s § 6 ods. 4 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému
orgánu písomné stanoviská tieto subjekty, ktorých stanoviská predkladáme v skrátenej forme:
1. Obec Dolná Tižina listom č.j. 203/2016 doručeným dňa 24. 04. 2016. K oznámeniu
neboli vznesené žiadne pripomienky.
2. Obec Nezbudská Lúčka listom doručeným dňa 27. 04. 2016. K oznámeniu neboli
vznesené žiadne pripomienky.
3. Obec Gbeľany listom č.j.: D2016/405 doručeným dňa 27. 04. 2016. K oznámeniu
neboli vznesené žiadne pripomienky.
4. Obec Nededza listom č.j.: 138-005/2016 doručeným dňa 09. 05. 2016. K oznámeniu
neboli vznesené žiadne pripomienky.
5. Obec Zázrivá listom č.j.: 297/2016 doručeným dňa 05. 05. 2016. K oznámeniu neboli
vznesené žiadne pripomienky.
6. Obec Terchová listom č.j.: 2016/1173 doručeným dňa 11. 05. 2016. K oznámeniu
neboli vznesené žiadne pripomienky.
7. Obec Teplička nad Váhom listom č.j.:407/2016/8583 doručeným dňa 04. 07. 2016.
K oznámeniu neboli vznesené žiadne pripomienky.
8. Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, Odbor štátnej geologickej správy
listom č.j.: 3054/2016-7.3 27499/2016 zo dňa 16. 05. 2016 s odporučením ukončiť
proces SEA v zisťovacom konaní s nasledujúcimi pripomienkami:
1)
V katastrálnom území obce Stráňavy sa nachádza:
- výhradné ložisko „Stráňavy - Strečno - Košová; dolomit (380)"; s určeným
dobývacím priestorom (DP) pre DOBÝVANIE, s.r.o., Stráňavy,
- výhradné ložisko „Stráňavy - Polom - haldy; vápenec ostatný (590)"; s určeným
DP pre DOBÝVANIE, s.r.o., Stráňavy,
- výhradné ložisko „Stráňavy - Polom; vápenec ostatný (589)"; s určeným DP pre
DOBÝVANIE, s.r.o., Stráňavy,
- výhradné ložisko „Stráňavy - Polom; stavebný kameň (489)" s určeným DP pre
DOBÝVANIE, s.r.o., Stráňavy.
2)

V katastrálnom území obce Strečno sa nachádza:
- výhradné ložisko „Stráňavy - Strečno - Košová; dolomit (380)"; s určeným
dobývacím priestorom (DP) pre DOBÝVANIE, s.r.o., Stráňavy,
- výhradné ložisko „Stráňavy - Polom - haldy; vápenec ostatný (590)"; s určeným
DP pre DOBÝVANIE, s.r.o., Stráňavy,
- výhradné ložisko „Stráňavy - Polom; vápenec ostatný (589)"; s určeným DP pre
DOBÝVANIE, s.r.o., Stráňavy,
- výhradné ložisko „Stráňavy - Polom; stavebný kameň (489)" s určeným DP pre
DOBÝVANIE, s.r.o., Stráňavy.
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3)
V katastrálnom území obce Terchová sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu
(LNN) „Terchová, lok. Kýčera; stavebný kameň (4669)", ktoré je v evidencii ROSSETA
s.r.o., Terchová.
Podľa
§ 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a
spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti
vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní
navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších
verejných
záujmov
najvýhodnejšie.
a) Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby
bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich
dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice
chránených ložiskových území a
dobývacích priestorov v územnoplánovacej
dokumentácii.
b) Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti
dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné účely.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.
4)
V katastrálnom území obcí Dolná Tižina, Krasňany, Nezbudská Lúčka, Strečno,
Varín, sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. (súčasť
rozhodnutia doručená navrhovateľovi).
c) Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce
zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územno-plánovacej dokumentácii.
5) V katastrálnom území obcí Belá, Dolná, Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany,
Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička
nad Váhom, Terchová, Varín sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na
priloženej mape. (súčasť rozhodnutia doručená navrhovateľovi).
d) Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
6)
V katastrálnom území obcí Belá, Dolná, Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka,
Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno,
Teplička nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá sú na základe výpisu z Informačného
systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:
Pravdepodobná environmentálna záťaž
1.
Názov EZ:
ZA (005) / Gbeľany - neriadená skládka TKO
Druh činnosti:
skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:
EZ so strednou prioritou ( K 35 - 65 )
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
2.

Názov EZ:
ZA (008) / Krasňany - riadená skládka TKO
Stupeň priority:
EZ so strednou prioritou ( K 35 - 65 )
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
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3.
Názov EZ:
ZA (014)/ Teplička nad Váhom - neriadená skládka TKO
Stupeň priority:
EZ so strednou prioritou ( K 35 - 65 )
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne
ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
7)
V Mikroregióne Terchovská dolina sú podľa priloženej mapy zaregistrované tieto
svahové deformácie v katastrálnych územiach jednotlivých obcí:
- obec Belá: 1 aktívna, 37 potenciálnych, 19 stabilizovaných,
- obec Dolná Tižina: 3 aktívne, 12 potenciálnych, 4 stabilizované,
- obec Gbeľany: 1 aktívna, 2 potenciálne, 4 stabilizované,
- obec Kotrčiná Lúčka: 4 potenciálne,
- obec Krasňany: 1 aktívna, 10 potenciálnych, 8 stabilizovaných,
- obec Lutiše: 1 aktívna, 35 potenciálnych, 20 stabilizovaných,
- obec Lysica: 1 aktívna, 7 potenciálnych, 5 stabilizovaných,
- obec Nededza: 6 potenciálnych, 2 stabilizované,
- obec Nezbudská Lúčka: 1 potenciálna, 1 stabilizovaná,
- obec Stráňavy: 3 aktívne, 9 potenciálnych, 6 stabilizovaných,
- obec Stráža: 2 potenciálne, 2 stabilizované,
- obec Strečno: 1 aktívna, 5 potenciálnych, 4 stabilizované,
- obec Teplička nad Váhom: 5 potenciálnych, 7 stabilizovaných,
- obec Terchová: 7 aktívnych, 72 potenciálnych, 28 stabilizovaných,
- obec Varín: 2 aktívne, 16 potenciálnych, 7 stabilizovaných,
- obec Zázrivá: 37 aktívnych, 96 potenciálnych, 1 s potenciálnymi a aktívnymi
formami, 25 stabilizovaných.
Jedná sa o región karpatského flyšu. Mnohé svahy so zaregistrovanými svahovými
deformáciami sú zaradené do rajónu nestabilných území s vysokým rizikom aktivizácie
svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, s možnosťou rozširovania sa
existujúcich zosuvov, prípadne vznikom ďalších. Územie je veľmi citlivé na negatívne
antropogénne zásahy.
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 l : 50 000 (Simeková,
Martinčeková et. al., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj informácie
o zmapovaných
a zaregistrovaných
svahových
deformáciách
(http://www.geologv.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas st sv.
http://mapserver.geologv.sk/zosuvvA.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia
nestabilných území pre stavebné účely.
8)
Katastrálne územie obcí Belá, Dolná, Tižina, Gbeľany, Krasňany, Lutiše, Lysica,
Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Varín
spadajú do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej
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mape. (súčasť rozhodnutia doručená navrhovateľovi).
negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Stredné radónové riziko môže

9)
Katastrálne územie obcí Terchová, Zázrivá spadajú do nízkeho až vysokého
radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. (súčasť rozhodnutia
doručená navrhovateľovi). Stredné a vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť
možnosti ďalšieho využitia územia.
10)
Katastrálne územie obce Kotrčiná Lúčka spadá do stredného radónového rizika,
tak ako je to zobrazené na priloženej
mape. (súčasť rozhodnutia doručená
navrhovateľovi). Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho
využitia územia.
11)
Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej
stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej
energie http://apl.geologv.Sk/mapportal/#/aplikacia/14
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká
stavebného využitia územia:
- výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. 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.
výskyt
stredného a vysokého radónového rizika. Vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom stredného a vysokého radónové rizika je
potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
a vyhlášky
MZ
SR
č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie
ožiarenia z prírodného žiarenia.
9. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava, Sekcia
záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov, Odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry,
Oddelenie dopravného modelovania a infraštruktúry listom č.j.: 06721/2016/B211SZEÚ/30261 zo dňa 10. 05. 2016 s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom
konaní s nasledujúcimi pripomienkami:
a) Pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja obce v oblasti dopravy je potrebné
rešpektovať priority rozvoja dopravnej infraštruktúry a navrhovaný PHSR
Mikroregión Terchovská dolina 2015-2020 zosúladiť so strategickými
dokumentmi MDVRR SR, ktorými sú Operačným programom Integrovaná
infraštruktúra 2014 - 2020, Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR
do roku 2020 a každoročne aktualizovaný Rozvojový program priorít verejných
prác.
b) Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácii a premávky na nich mimo
sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok
a koniec obce žiadame dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č.
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135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov.
c) Rešpektovať zákon 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
d) Postupovať v súlade s uznesením vlády SR č 223/2013 o Národnej stratégii
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR.
e) Pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácii a železničných
tratí je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo
hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle
vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí v znení
neskorších zmien a predpisov. S umiestnením lokalít, predovšetkým bývania
v týchto pásmach nesúhlasíme. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť
opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy
a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných
komunikácii nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto
opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie
známe.
f) Pri návrhu statickej dopravy odporúčame myslieť aj na parkovacie plochy pre
bicykle s určeným minimálnym percentuálnym počtom miest z kapacity
parkoviska pre motorové vozidlá, napr. parkovacie plochy pre bicykle s počtom
miesť rovnom minimálne 20 % kapacity parkoviska pre motorové vozidlá.
g) Pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá
zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov.
10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred
Banská Bystrica listom č.j.: ASMdpS-1-769/2016 zo dňa 04. 05. 2016 s odporučením
ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní bez pripomienok.
11. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja listom č.j.: OU-ZAOSZP2/2016/020921/Gr zo dňa 29. 04. 2016 s odporučením ukončiť proces EIA
v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:
a) Strategický dokument riešiť v súlade s dokumentáciami na úrovni Žilinského
samosprávneho kraja (ÚPN VÚC Žilinského kraja v znení jeho zmien
a doplnkov? PHSR ŽSK, RIUS ŽSK).
b) Rešpektovať
zásady
ochrany
poľnohospodárskej
pôdy
pri
jej
nepoľnohospodárskom využití, t.j. možnosť využiť pôdu na nepoľnohospodárske
účely, ako sú stavebné a iné, len v nevyhnutnom a odôvodnenom rozsahu)
c) Z hľadiska zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami nenavrhovať novú
výstavbu v zosuvnom území a inudačnom území vodných tokov a pozdĺž
drobných vodných tokov ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás o šírke 5
m.
12. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, SSOPaK listom č.j.: OU-ZAOSZP3/2016/020999-002/Bal zo dňa 02. 05. 2016 s odporučením ukončiť proces EIA
v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:
a) Žiadame, vzhľadom na skutočnosť, že dokument má všeobecný charakter, bez
presného stanovenia spôsobu realizácie aktivít a dosiahnutia určených
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strategických cieľov, aby v rámci jeho uskutočňovania v časovom horizonte rokov
2015 - 2020 bola zohľadnená územno-plánovacia dokumentácia a územný systém
ekologickej stability, vzťahujúci sa na dotknuté územie.
13. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, SVSlistom
č.j.: OU-ZAOSZP3/2016/020998-002/Kri zo dňa 04. 05. 2016 s odporučením ukončiť proces EIA
v zisťovacom konaní bez pripomienok.
14. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, SS OH listom č.j.: OU-ZAOSZP3/2016/021000-002/Slt zo dňa 03. 05. 2016 s odporučením ukončiť proces EIA
v zisťovacom konaní bez pripomienok.
15. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, SS OO listom č.j.: OU-ZAOSZP3/2016/021001-002/Cas(Roj) zo dňa 04. 05. 2016 s odporučením ukončiť proces
EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok.
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom č.j.:
A/2016/001613/HŽPZ zo dňa 02. 05. 2016 s odporučením ukončiť proces SEA v
zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:
a) Orgán na ochranu zdravia bude posudzovať jednotlivé stavby v územnom alebo
zlúčenom územnom a stavebnom konaní samostatne podľa zákona NR SR č.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
17. Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, listom č.j.: OU-ZA-OVBP12016/021234/HRI zo dňa 02. 05. 2016 s pripomienkou, že v danej veci nie je
dotknutým orgánom a teda sa k predmetnej veci nebude vyjadrovať.
18. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát
pôdohospodárstva
listom č.j.: OU-ZA-OOP4-2016/021217-2/KOZ
zo dňa U. 05. 2016 s požiadavkou
pokračovať v procese EIS s nasledovnými pripomienkami:
a) Požadujeme vyhodnotiť vplyv investičných činností v navrhovaných lokalitách na
poľnohospodársku pôdu, s dôrazom na najkvalitnejšiu j poľnohospodársku pôdu
v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č.
245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(a nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený
záber poľnohospodárskej pôdy.
19. Krajský pamiatkový úrad Žilina listom č.j.: KPUZA-2016/10901-2/32826/LEH)
zo
dňa 04. 05. 2016 s odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní bez
pripomienok.
20. Okresný
úrad Žilina,
odbor krízového
riadenia
listom
č.j.:
OU-ZAOKR1/2016/013107-004 zo dňa 29. 04. 2016 s odporučením ukončiť proces EIA
v zisťovacom konaní bez pripomienok.
21. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, SVS listom č.j.:
OU-DK-OSZP/2016/004344 zo dňa 12. 05. 2016 s odporučením ukončiť proces EIA
v zisťovacom konaní bez pripomienok.
22. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠS OH listom
č.j.: OU-DK-OSZP/2016/004364 zo dňa 11. 05. 2016 s odporučením ukončiť proces
EIA v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:
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23.

24.

25.

26.

27.

a) V prípade zvýšenej produkcie odpadov v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu
a iných oblastí, je potrebné zabezpečiť nakladanie s odpadmi (separovanie
komunálnych odpadov, zamedzovanie vzniku nelegálnych skládok) v súlade so
zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a súvisiacich predpisov.
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, SVS listom č.j.:
OU-DK-OSZP/2016/004344) zo dňa 12. 05. 2016 s odporučením ukončiť proces EIA
v zisťovacom konaní bez pripomienok.
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK listom
č.j.: OU-DK-OSZP/2016/004242 zo dňa 05. 05. 2016 s odporučením ukončiť proces
EIA v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:
a) V nadväznosti na jestvujúce turistické chodníky navrhnúť vytvorenie nových
náučných chodníkov na území NP Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme vk.ú.
Zázrivá, ktoré po vybudovaní a spropagovaní veľkou mierou prispejú k rozvoju
turizmu, cestovného ruchu a informovanosti širokej verejnosti o chránených
územiach a lokalitách v Zázrivej a okolí.
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom
č.j.: OU-DK-OCDPK-2016/004553/2
zo dňa 10. 05. 2016 s odporučením ukončiť
proces EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok.
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor krízového riadenia listom č.j.: OU-DK-OKR2016/004220-002 zo dňa 0412. 05. 2016 s odporučením ukončiť proces EIA
v zisťovacom konaní bez pripomienok.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne listom č.j.:
A/2016/01072-HŽP
zo dňa 13. 05. 2016 s odporučením ukončiť proces EIA
v zisťovacom konaní bez pripomienok.

Záver
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia v rámci zisťovacieho konania posúdil
oznámenie strategického dokumentu z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti,
miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu
poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu.
Dotknuté orgány štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania
nepožadovali ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického
dokumentu na úrovni zisťovacieho konania.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa
uvádza v strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť
opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente
a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov.
Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne
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upozornenia, ktoré sú zahrnuté vo vyššie uvedených stanoviskách dotknutých orgánov
a organizácií a je potrebné ich zohľadniť v procese schvaľovania dokumentu „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina na
roky 2015-2020 (aktualizácia s výhľadom do r. 2023)" obstarávateľa: Združenie obcí
Mikroregión Terchovská dolina, Námestie sv. Floriána 1, 013 0£ Varín, IČO 37804880
podľa osobitných predpisov.
V rámci strategického dokumentu sú navrhované činnosti, ktoré sú zaradené
v prílohe č. 8 zákona EIA. Pri špecifikácii umiestnenia týchto činností je potrebné
v rámci posúdenia strategických dokumentov - územnoplánovacích dokumentácií, ako
aj priamo samotných činností podľa § 18 posúdiť vplyvy na životné prostredie, vrátane
primeraného posúdenia v zmysle článku 6(3) a 6 (4) Smernice Rady 92/43/EHS z 21.
mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej
smernica o biotopoch) pre územia nachádzajúce sa v sústave NATURA 2000.
Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie:
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok), v platnom znení, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto
rozhodnutie možno preskúmať súdom.

RNDr. Drahomíra Macášková
vedúca odboru

Rozdeľovník:
1. Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín
2. Obec Belá, Oslobodenia 183/28, 01305 Belá
3. Obec Dolná Tižina, Hlavná 333, 01304 Dolná Tižina
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4. Obec Gbeľany, Gbeľany 139, 01302 Gbeľany
5. Obec Kotrčiná Lúčka, Kotrčina Lúčka 64, 01302 Gbeľany
6. Obec Krasňany, Krasňany 22, 013 03 Krasňany
7. Obec Lutiše, Lutiše 66, 01305 Lutiše
8. Obec Lysica, Lysica 138, 01305 Lysica
9. Obec Mojš, Mojš 147, 010 01 Žilina
10. Obec Nededza, Hlavná 1, 01302 Nededza
11. Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka
12. Obec Stráňavy, Májová 336, 01325 Stráňavy
13. Obec Stráža, Stráža 243, 01304 Stráža
14. Obec Strečno, Sokolská č. 487 013 24 Strečno
15. Obec Teplička nad Váhom, Námestie sväté Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad
Váhom
16. Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96/10, 013 06 Terchová
17. Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín
18. Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá
19. MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
20. Ministerstvo obrany SR, Správa majetku, detašované pracovisko, ČSA 7, 974 31
Banská Bystrica
21. Žilinský samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Odbor dopravy, Komenského
48,011 09 Žilina
22. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP, Ul. A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
23. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP
a vybraných zložiek ŽP kraja, Námestie M. R. Štefánika 1,010 01 Žilina
24. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Námestie M. R. Štefánika 1,010 01 Žilina
25. Okresný úrad Žilina, Odb. opravných prostriedkov, Ref. pôdohospodárstva, A. Kmeťa
17,010 01 Žilina
26. Okresný úrad Žilina, Odbor KR, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
27. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie VS
a vybraných zložiek ŽP, Námestie M. R. Štefánika 1,010 01 Žilina, ŠVS, ŠS OH, ŠS
OO, ŠSOPaK
28. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
29. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
30. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
31. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody 2902/6, 811 06 Bratislava
32. Okresný úrad Dolný Kubín, PLO, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
33. Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor KR, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
34. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, ŠS OH, ŠS OO,
ŠSOPaK, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
35. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a PK, Námestie slobody 1, 026 01
Dolný Kubín
36. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná
1944/12, 026 01 Dolný Kubín
37. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
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MR TERCHOVSKÁ DOLINA
Obec: Bela
Skládky (3) *
skládky s ukončenou prevádzkou (1 )odvezená (2)

Svahové deformácie (57)=
Aktívna ( o C l o t e n c i á l n a (37)1
(stabilizovaná
Neevidujeme výhradné ložiská DP
Neevidujeme výhradné ložiská CHLU
Neevidujeme výhradné ložiská OVL
Neevidujeme ložiská nevyhradeného nerastu
Neevidujeme prieskumné územia - návrhy
Neevidujeme prieskumné územia - určené
Neevidujeme staré banské diela
Radónové riziko - referenčné plochy (2)nízke (2)
Neevidujeme Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm)
Izopiochy radónového rizika (2)
nízke 36,7 % (6)
stredné 63,0 % (59)

(19)

Obec: Dolná Tižina
Skládky (3)

w

opustená skládka bez prekrytia (nelegálna skládka) (3)

Svahové deformácie ( 1 9 ) L Aktívna (3) i
Ipotenciálna
Neevidujeme výhradné ložiská DP
Neevidujeme výhradné ložiská CHLU
Neevidujeme výhradné ložiská OVL
Neevidujeme ložiská nevyhradeného nerastu

(12) C H s t a b i l i z o v a n á (4)

Neevidujeme prieskumné územia - návrhy
Neevidujeme prieskumné územia - určené
Staré banské diela (2)

2 - štôlňa (2)

R a í l ó n o v é r i z i k o - r e f f p r p n r n p—r.Šnrh
vJí l ) O e 9UCUUC
t r ^ w í iy±j
\
I

Neevidujeme Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm)
Izoplochy radónového rizika (1)
Obec: Gbeľany
Skládky (4

nízke 36,7 % (3)

stredné 63,0 % (26)

)odvezená (2) ® upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.)

Svahové deformácie (7)

Aktívna

(1) CZlpotenciálna

(1) ^ opustená skládka bez prekrytia (nelegálna skládka) (1)

(2) Q t a b i l i z o v a n á (4)

Neevidujeme výhradné ložiská DP
Neevidujeme výhradné ložiská CHLU
Neevidujeme výhradné ložiská OVL
Neevidujeme ložiská nevyhradeného nerastu
Neevidujeme prieskumné územia - návrhy
Neevidujeme prieskumné územia - určené
Neevidujeme staré banské diela
Radónové riziko - referenčné plochy (1) ^ nízke (i)
Neevidujeme Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm)
Izoplochy radónového rizika (1)

nízke 36,7 % (5)

stredné 63,0 % (11)

Obec: Kotrčiná Lúčka
Skládky (2) *

opustená skládka bez prekrytia (nelegálna skládka) (2)

