OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
č.j.: OU-ZA-OSZP3-2015/002922-003/Hnl
V Žiline 19. 12. 2016

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 rozvoja obce Dolná Tižina - aktualizácia pre obdobie 2015-2020“,
ktoré predložil obstarávateľ: Obec Dolná Tižina, Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina,
IČO 00321249 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Strategický dokument „Program rozvoja obce Dolná Tižina - aktualizácia pre
obdobie 2015-2020“, obstarávateľa: Obec Dolná Tižina, Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná
Tižina, IČO 00321249

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 Obec Dolná Tižina, Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina, IČO
00321249, 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 rozvoja obce Dolná
Tižina - aktualizácia pre obdobie 2015-2020“.
Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Program rozvoja obce Dolná
Tižina - aktualizácia pre obdobie 2015-2020“.
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
Obsah dokumentu:
ÚVOD
PRO je dokumentom ideových zámerov, tvorivých vízií a ďalšieho hľadania možností
rozvoja obce na základe podrobných analýz a definovania silných a slabých stránok. PRO
vyjadruje v rozhodujúcej miere záujmy občanov, vytvára priestor pre riešenie ekonomických,
sociálnych, kultúrnych a environmentálnych problémov obce v súlade s koncepciami rozvoja
Terchovskej doliny a Žilinského samosprávneho kraja.
PRO je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a
prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v
programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je
vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce. V zmysle zákona
sa regionálny rozvoj a jeho podpora realizuje na 4 úrovniach – prostredníctvom príslušných
dokumentov:
1) Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "národná
stratégia",
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2) programu rozvoja vyššieho územného celku (ďalej len "program rozvoja vyššieho
územného celku"),
3) programu rozvoja obce (ďalej len "program rozvoja obce") – môže byť nahradený
úrovňou 4,
4) spoločného programu rozvoja obcí (ďalej len "spoločný program rozvoja obcí") –
môže nahradiť úroveň 3.
obce v súlade s ďalšími koncepciami a zámermi rozvoja širšieho územia regiónu Horného
Považia, Žilinského samosprávneho kraja, resp. Mikroregiónu Hričov.
A/ Analýza hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Tižina
A/1. Vymedzenie a charakteristika riešeného územia
Z hľadiska územno-správneho členenia patrí obec Dolná Tižina do okresu Žilina,
Žilinského samosprávneho kraja. Je súčasťou Mikroregiónu Terchovská dolina. Z hľadiska
kategorizácie územno-štatistickej jednotky EUROSTAT, vystupuje na úrovni NUTS V.
V intraviláne obce prevláda obytná funkcia - súkromné pozemky, obecné pozemky,
rodinné domy, hospodárske budovy, jeden bytový dom, občianska vybavenosť, objekty
určené na rekreačné účely, oddych a poľnohospodárske objekty.
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
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
SWOT analýza slúži ako praktický nástroj na hodnotenie stavu územia a aktivít, ktoré
sa v ňom uskutočňujú. Silné a slabé stránky opisujú vnútorný stav týkajúci sa najmä minulosti
a prítomnosti obce, príležitosti a ohrozenia sa týkajú vonkajších faktorov a majú skôr väzbu
na budúcnosť obce. Svojím usporiadaním silné - slabé stránky, príležitosti - ohrozenia, tvoria
podstatu úvah, ktoré sú potrebné pri formulovaní stratégií budúceho vývoja obce, ako
zachovať alebo rozvíjať jej silné stránky, ako odstraňovať resp. eliminovať slabé stránky,
ktoré z budúcich príležitostí možno využiť pre jej ďalší rozvoj a akými aktivitami možno čeliť
očakávaným ohrozeniam jej ďalšieho rozvoja.
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D/ Analýza problémov obce Dolná Tižina
 nedostatočný technický stav miestnych komunikácií (kvality i kvantita pre nové IBV)
 nebezpečný a nekomfortný výjazd z obce na štátnu cestu
 zlý technický stav lesných ciest
 chýbajúce chodníky (najmä popri hlavnej ceste)
 nevybudované parkoviská
 zosuvy pôdy ohrozujúce cestné komunikácie, obytné a hospodárske budovy v obci
 nedobudovaná regulácia potoka Tižinka
 opakovaný výskyt neriadených skládok v katastri obce
 nedoriešené vlastnícke vzťahy súkromných vlastníkov, obce, urbariátu z minulého
obdobia
 nevybudované centrum obce
 neúplné služby pre obyvateľstvo
 pasívny postoj časti obyvateľov obce k spoločensko-ekonomickému rozvoju obce
 nedostatočné využívanie existujúceho prírodného bohatstva obce pre rozvoj zimnej
i letnej turistiky
 chýbajúce detské ihriská
 zlý technický stav obecných budov
E/ Vízia
Obec Dolná Tižina sa stane v priebehu obdobia 10-15 rokov modernou obcou strednej
veľkosti s kompletne vybudovanou infraštruktúrou, so zameraním na využitie čo najväčšieho
počtu svojich prírodných, materiálnych a ľudských zdrojov. Obec výrazne posilní svoju úlohu
pri rozvoji cestovného ruchu v Terchovskej doline a pri rešpektovaní požiadaviek ochrany
územia bude vhodnou lokalitou pre rodinné bývanie.
F/ Rozvojový potenciál
F/1. Identifikácia rozvojového potenciálu
Ľudské zdroje
 dostatok vhodnej pracovnej sily
 mobilita pracovnej sily v obci
 schopnosť jej adaptability na väčšiu diverzifikáciu výroby
 rast kapacít ľudských zdrojov (migrácia obyvateľstva)
Prírodný, sídelný a kultúrno-historický potenciál
 zachovalé prírodné danosti
 zachovalé osídlenie v osadách
 vhodné prepojenia na väčšie sídla a na centrá cestovného ruchu v silnom mikroregióne
Terchovská dolina
Cestovný ruch a rekreácia
 prírodný a podnikateľský potenciál na vybudovanie strediska zimných športov
 v nadväznosti na vybudovanie strediska zimných športov rozvoj služieb,
reštauračných a ubytovacích kapacít v kontexte MR Terchovská dolina
 možnosti podnikania v agroturistike - pestovanie rastlín, chov hospodárskych zvierat,
salašníctvo
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Hospodárstvo a podnikanie
 spracovanie biomasy
 zriaďovanie agrofariem v spojitosti s agroturistikou
 obnovenie tradície salašníctva
 obnovenie tradičnej remeselnej výroby
 zriaďovanie služieb pre obyvateľstvo
Väčšina faktorov identifikovaných ako rozvojový potenciál je spätých s oblasťou
rozvoja občianskej vybavenosti, podnikania, cestovného ruchu. Tieto oblasti spolu s obytnou
funkciou sa stávajú pre obec dominantnými na obdobie najbližších 10 rokov.
Pre rozvojové potenciály je dôležité ich komplexné napĺňanie, ktoré prinesie
rozhodujúce výsledky a prosperitu obce.
F/2. Strategické ciele rozvoja obce
G/ Priority rozvoja obce, opatrenia, aktivity
Opatrenie
Aktivity
1. PRIEMYSEL A SLUŽBY - PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE V OBCI
1.1. Dlhodobá podpora
* Vytváranie motivačného podnikateľského prostredia
podnikateľských aktivít v obci v obci:
- podpora rozvoja drobných prevádzok obci
- podpora rozvoja miestnej obchodnej siete
* Vytváranie vhodného podnikateľského prostredia pre
podnikateľov v CR.
* Podpora rozvoja remeselníckych prevádzok
a poskytovania služieb živnostníkmi.
2. BYTOVÁ VÝSTAVBA
2.1.Podpora individuálnej
* Dobudovanie komplexnej infraštruktúry v lokalitách
bytovej výstavby
Tižinky, Za vrchom.
* Koncepčné rozširovanie intravilánu obce.
2.2 Podpora hromadnej
* Realizácie výstavby bytového domu pre mladé rodiny
bytovej výstavby
3. ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU
3.1. Zriadenie komplexného
Aktivita je vylúčená
turistického strediska Borová
3.2. Podpora chalupárskeho
* Zabezpečenie komplexnej infraštruktúry pre osady.
osídlenia v osadách
* Podpora tradičného osídlenia v osadách prostredníctvom
vytváranie vhodných životných podmienok pre vlastníkov
nehnuteľností.
3.3. Rozvoj pešej a cyklo
* Vypracovanie evidencie a vybudovanie jednotného
turistiky
značenia cyklotrás a peších trás v intraviláne a extraviláne
obce.
* Budovanie a oprava značenia
4. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
4.1. Skvalitnenie miestnych
* Pravidelný monitoring a obnova krytu miestnych
komunikácií
komunikácií
* Budovanie nových komunikácií pre nové IBV
4.2 Zvýšenie bezpečnosti
* Rekonštrukcia križovatky pri vstupe do obce
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vstupu do obce
4.2. Zvýšenie bezpečnosti
pohybu chodcov po obci
4.3. Udržiavanie komfortu pre
cestujúcich hromadnou
dopravou
4.4. Obnova mostov

* Výstavby súbežných chodníkov popri miestnych
komunikáciách a pri výstavbe nových ulíc v miestach
s koncentrovaným pohybom osôb.
* Kontrola čistoty autobusových zastávok
* Rekonštrukcia autobusových zastávok

* Prestavba a obnova mostov v nevyhovujúcom technickom
stave.
4.5. Oprava lesných ciest
* Odstránenie aktívnej svahovej deformácie v časti Bačín:
k osadám
inžiniersko-geologický prieskum, prieskumno-sanačné
práce, sanačné práce.
* Oprava a spevnenie cestného zvršku lesných ciest
k osadám Frankovia, Bačín, Zichovia - 5 km
5. LOKÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA OBCE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
5.1. Skvalitnenie centra obce * Revitalizácia centra obce.
5.2. Zefektívnenie využitia
* Oprava a úprava dispozičného riešenia vnútorných
budovy OcÚ
priestorov OcÚ.
5.3 Zníženie energetickej
* Dokončenie výmeny okien, zateplenie
náročnosti a zvýšenie
* MŠ Dolná Tižina je vykurovaná tuhým palivom, plynom
využiteľnosti budovy materskej sa ohrieva iba voda. V budúcnosti je potrebné realizovať
školy
rekonštrukciu kotolne v MŠ, tak aby sa vykurovalo plynom.
5.4. Skvalitnenie zázemia pre * Realizácia projektu dobudovania vnútornej infraštruktúry
požiarnikov
budovy požiarnej zbrojnice.
* Vybavenie požiarnej zbrojnice potrebnou technikou.
5.5. Zníženie energetickej
* Realizácia projektu zvýšenia energetickej efektívnosti náročnosti a zvýšenie
zmena vykurovacieho média, zateplenie stropnej
využiteľnosti budovy
konštrukcie.
kultúrneho domu
5.6. Obnovenie prevádzky
* Majetkovo-právne vysporiadanie riešeného územia.
starého cintorína
* Vybudovanie infraštruktúry, chodníkov, oplotenia,
osvetlenia, realizácia sadovníckych úprav.
6. ENVIRONMENTÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA - VODOVOD, ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO OBCE, REGULÁCIA VODNÉHO TOKU
6.1. Podpora recyklácie
* Zriadenie kompostoviska pre obec.
biologického odpadu
6.2. Zvýšenie napojenosti do
* Realizácia rozšírenia kanalizácie
verejnej kanalizačnej siete
6.3. Zvýšenie napojenosti
* Rekonštrukcie existujúceho a realizácia rozšírenia
vodovodnej siete
vodovodu pre nové IBV
6.4. Skvalitniť separovaný zber * Plné technické zabezpečenie separovaného odpadu v obci.
tuhého odpadu
* Vytvorenie zberného dvora.
* Postupné rozširovanie separovaného zberu o ďalšie
komponenty.
6.5. Zvýšenie ochrany pred
* Realizácia regulácie vodných tokov po celej obci
povodňami
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7. ELEKTRIFIKÁCIA OBCE
7.1. Rozšírenie rozvodnej
* Realizácia rozšírenia elektrickej siete v obci v novo
elektrickej siete
vzniknutých obytných častiach.
7.2. Skvalitnenie verejného
* Rekonštrukcia osvetlenia
osvetlenia v obci
* Realizácia nového osvetlenia pre nové IBV
7.3. Skvalitnenie obecného
* Dokončenie technickej rekonštrukcie rozhlasu
rozhlasu v obci
7.4 Zvýšenie bezpečnosti v
* Inštalácia kamerového systému
obci
8. SOCIÁLNA OBLASŤ
8.1. Skvalitnenie sociálnych
* Vytvorenie prevádzky denného stacionára pre seniorov
služieb
9. ŠPORT A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
9.1. Skvalitnenie športového
* Vysporiadanie časti pozemkov pre športový areál,
areálu
prevzatie celej plochy športoviska do vlastníctva obce.
* Dobudovanie športového areálu (hygienického zariadenia,
vybavenie športovísk, atď.)
9.2. Rozvoj športov pri
* Vybudovanie viacúčelových športovísk v areáli ZŠ
multifunkčnom využití
* Vybudovanie viacúčelových športovísk pri OÚ
zariadení
* rekonštrukcia a doplnenie vybavenia ihrísk
9.3. Organizovanie športových * Podpora už existujúcich športových klubov
podujatí
* Organizovanie športových podujatí na miestnej
a regionálnej úrovni.
10. PROPAGÁCIA OBCE A INFORMATIŹÁCIA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
10.1. Skvalitnenie
* Aktívne využívanie internetu ako najdynamickejšie sa
informačného portálu obce
rozvíjajúceho informačného kanála.
10.2. Vytvorenie komplexnej * Spracovanie, vydanie, distribúcia publikácie o obci - Obec
publikácie o obci
Dolná Tižina - v tlačenej a elektronickej verzii.
10.3. Skvalitnenie
* Osadenie informačný tabúľ v obci s presným
informačného orientačného
kartografickým popisom katastrálneho územia obce,
systému v obci
s vyznačením cyklotrás, turistických chodníkov,
zaujímavostí.
* Osadenie informačných tabúľ o obci pri hlavných
komunikačných trasách Terchovskej doliny.
11. OŽIVENIE ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ, PÔVODNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL V
OBCI
11.1. Podpora ľudových
* Udržanie existujúcich ľudových tradícií.
tradícií
* Postupné oživenie ďalších miestnych ľudových tradícií,
zvykov.
* Podpora tradičnej remeselnej výroby.
12. PODPORA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
12.1. Posilnenie života
* Podpora života miestnej komunity cez podporu činnosti
miestnej komunity
miestnych záujmových a profesných združení.
* Podpora organizovania podujatí s cieľom zvýšiť
propagáciu činnosti združení.
12.2. Podpora vytvárania
* Podpora vytvárania partnerstiev na miestnej, regionálnej,
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partnerstiev na miestnej,
národnej, medzinárodnej úrovni s cieľom zvýšenia
regionálnej, národnej,
dostupnosti finančnej podpory Európskeho spoločenstva
medzinárodnej úrovni
v mikroregióne.
13. ZAMESTNANOSŤ OBYVATEĽOV
13.1. Podpora zamestnanosti v * Podpora zamestnanosti v obci s dôrazom na zapojenie
obci
znevýhodnených skupín do aktívneho života komunity cez
možnosť využívania projektov štrukturálnych fondov EÚ.
14. Územnoplánovacia dokumentácia
14.1 Vypracovanie územného * Vypracovanie územného plánu obce
plánu obce
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
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 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.
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.
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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 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).
VPYV 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).
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.
Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2) písm. c) 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.
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/program-rozvojaobce-dolna-tizina-aktualizacia-pre-obdobie-2015-2020 a webovom sídle Okresného úradu
Žilina.
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. 359/2015 doručeným dňa 02. 11. 2016 na tunajší úrad
s informáciou o zverejnení sprístupnenia zámeru pre obyvateľstvo v termíne 19. 10.
2015 – 02.11. 2015. K oznámeniu neboli vznesené žiadne pripomienky.
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2. Obec Belá listom č,j. 1681/2015 doručeným dňa 05. 11. 2016 s informáciou o
zverejnení sprístupnenia zámeru pre obyvateľstvo v termíne 19. 10. 2015 – 04. 11.
2015. K oznámeniu neboli vznesené žiadne pripomienky.
3. Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, Sekcia ochrany prírody a tvorby
krajiny listom č.j.: 7722/2015-2.1 52413/2015 zo dňa 05. 11. 2015 s požiadavkou
pokračovať v procese SEA s nasledujúcimi pripomienkami:
a) V k.ú. Dolná Tižina sa nachádza územie NP Malá Fatra, kde platí tretí stupeň
ochrany prírody, jeho ochranné pásmo s druhým stupňom územnej ochrany a NPR
Prípor s piatym stupňom územnej ochrany. Ďalej sa tu nachádzajú územia
európskej sústavy NATURA 2000, ÚEV Malá Fatra , ÚEV Varínka a CHVÚ
Malá Fatra.
Požadujeme vyhodnotiť vplyv strategického dokumentu na chránené územia
národnej sústavy i európskej sústavy NATURA 2000, ako aj ostatné záujmy
ochrany prírody.
Žiadame bližšiu charakteristiku navrhovaných aktivít a ich presné mapové
zobrazenie.
V prípade možného priameho i nepriameho ovplyvnenia chránených území
sústavy NATURA 2000 je potrebné vypracovať (odporúčame v samostatnej
prílohe) tzv. primerané posúdenie vplyvov (vrátane kumulatívnych) navrhovaného
strategického dokumentu na územie sústavy NATURA 2000 v zmysle čl. 6.3.
smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín
4. 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.: 25424/2015/B211SZEÚ/67427 zo dňa 27. 10. 2015 s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom
konaní s nasledujúcimi pripomienkami:
a) Pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja obce v oblasti dopravy je potrebné
zosúladiť priority rozvoja dopravnej infraštruktúry a PHSR s Programovým
vyhlásením vlády SR (2016 - 2020) za oblasť dopravy, Koncepciou územného
rozvoja Slovenska 2001, v znení KURS 2011, Operačným programom
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Stratégiou rozvoja dopravy Slovenskej
republiky do roku 2020, Strategickým plánom rozvoja dopravnej infraštruktúry
SR do roku 2020 a každoročne aktualizovaným Rozvojovým programom priorít
verejných prác.
b) Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie.
c) Pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácii 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 pásmach s negatívnymi dopadmi
a vplyvmi z dopravy 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
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5.

6.

7.

8.

komunikácii nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení,
pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
d) Rešpektovať ochranné pásma ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov i mimo zastavaného
územia obce a ochranné pásma železničných tratí v zmysle zákona č. 513/2009
Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred
Banská Bystrica listom č.j.: ASMdpS-1-1463/2015 zo dňa 25. 10. 2015 s odporučením
ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní bez pripomienok.
Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žiriediel, Bratislava listom č. j.
Z46333/2015-IKŽ zo dňa 30. 10. 2015 s odporučením ukončiť proces SEA
v zisťovacom konaní bez pripomienok, nakoľko územie obce sa nachádza mimo
kúpeľného územia.
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia listami OU-ZA-OSZP32015/038325-002/Cas zo dňa 28. 10. 2015 za úsek ŠSOO s odporučením ukončiť
proces SEA v zisťovacom konaní bez pripomienok, OU-ZA-OSZP3-2015/038322002/Slt zo dňa 20. 10. 2015 za úsek ŠSOH s odporučením ukončiť proces SEA
v zisťovacom konaní bez pripomienok, OU-ZA-OSZP3-2016/038320-002/Bal zo dňa
29. 10. 2015 za úsek ŠSOPaK a OU-ZA-OSZP3-2016/038321-002/Ros zo dňa 10. 11.
2015 za úsek ŠVS s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní
s nasledovnými pripomienkami:
a) 1. Vody z povrchového odtoku, môžu byť vypúšťané do podzemných vôd a to
len prípade, pokiaľ sú na to vytvorené vhodné podmienky na základe
preskúmania a zhodnotenia hydrogeologických pomerov predmetnej lokality
oprávnenou osobou alebo do povrchových vôd - do vhodného recipientu
(vypúšťané množstvo dažďových vôd nesmie byť vyššie, ako je prirodzený
odtok z povodia).
b) 2. Odvedenie dažďových vôd zo striech, spevnených plôch a cestných
komunikácií riešiť v zmysle platných technických noriem a predpisov. V
prípade ich zaústenia do miestnych recipientov je potrebné tieto práce
odsúhlasiť správcom vodných tokov v území
c) 3. Vody zo spevnených plôch (napr. z parkovísk, komunikácií) je pred
vypúšťaním do podzemných/povrchových vôd nutné prečistiť t.j. odstrániť
škodlivé látky (napr. odlučovačmi ropných látok).
d) 4. Pre elimináciu rizík spojených zo znečistením povrchovej a podzemnej vody
(únik ropných látok) je nutné dodržiavať povinnosti ustanovené v § 27,§ 39 a §41
vodného zákona.
e) Časť k.ú. obce na základe znenia zákona 287/1994 Z.z. o Národnom parku Malá
Fatra siaha do Krivánskej Malej Fatry, Kataster obce mimo zastavaného územia
zasahuje popri území NP Malá Fatra v rámci území Natura 2000 aj do chráneného
vtáčieho územia Malá Fatra, a územia európskeho významu Malá Fatra a Varínka.
Uvedené územia nebudú realizáciou programu rozvoja dotknuté.
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja listom OU-ZA-OSZP12015/039998-004/Ryb zo dňa 29. 12. 2015 s odporučením ukončiť proces SEA
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v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami pre doplnenie strategického
dokumentu:
a) Doplniť informácie v kapitole B/1 Geografické údaje – prírodné podmienky (str.
10) strategického dokumentu, kde je potrebné uviesť NPR Príbor, ako územie
sústavy NATURA 2000, ktorého sa strategický dokument dotýka.
b) Aktivitu 3.1 Zriadenie komplexu turistického strediska Borová, zo strategického
dokumentu úplne vylúčiť. Navrhovaná aktivita priamo zasahuje do územia
sústavy NATURA 2000, prioritného biotopu európskeho významu Tr1
Suchomilné travinno-bylinné a krovinové priestory na vápnitom substráte
s bohatým výskytom druhov čeľade vstavačovité (Orchideaceae), ktorý je
predmetom ochrany SKUUEV 0252 Malá Fatra, a ktorý zasahuje aj do prvkov
RÚSES okresu Žilina.
c) Po opravení uvedených nezrovnalostí a odstránení aktivity 3.1 Zriadenie
komplexného turistického strediska Bánová, nie je potrebné strategický dokument
posudzovať.
d) V prípade aktivít uvedených v dokumente len v širšom rámci (najmä regulácia
vodných tokov) je potrebné na úrovni konkrétneho projektu počítať s prípadným
posudzovaním v procese EIA, resp. stanovením realizačných podmienok, návrhu,
úprav a opatrení. Mieru zásahov, ktoré sa prípadne dotknú území NATURA 2000,
je dôležité posúdiť aj v zmysle Metodiky k ustanoveniam čl. 6(3) a 6(4) smernice
o biotopoch.
9. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja listom OU-ZA-OSZP22015/038386/Gr zo dňa 23. 10. 2015 s odporučením ukončiť proces SEA v
zisťovacom konaní bez pripomienok.
10. Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a územného plánovania listom č j.
05497/2015/ODaÚP-2 zo dňa 22.10. 2015 s odporučením ukončiť proces SEA
v zisťovacom konaní bez pripomienok.
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom č.j.:
A/2015/03834/HŽPZ zo dňa 06. 11. 2015 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
12. Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, listom č.j.: OU-ZA-OVBP12015/038485/HRI zo dňa 23. 10. 2015 s pripomienkou, že v danej veci nie je
dotknutým orgánom a teda sa k predmetnej veci nebude vyjadrovať.
13. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva
listom č.j.: OU-ZA-OOP4-2015/038517-2/KOZ zo dňa 30. 10. 2015 bez pripomienok.
14. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom č.j.:
OU-ZA-OCDPK-2015/038750/2/RAJ zo dňa 02. 11. 2015 bez pripomienok.
15. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia listom č.j.: OU-ZA-OKR12015/038350-002 zo dňa 03. 11. 2015 bez pripomienok.
16. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina listom č.j.: 2015/456615/OE zo dňa 20.
10. 2015 bez pripomienok.
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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
upozornenia, ktoré sú zahrnuté vo vyššie uvedených stanoviskách dotknutých orgánov
a organizácií a je potrebné ich zohľadniť v procese schvaľovania dokumentu „Program
rozvoja obce Dolná Tižina - aktualizácia pre obdobie 2015-2020“, obstarávateľa: Obec
Dolná Tižina, Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina, IČO 00321249 podľa osobitných
predpisov.
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
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Rozdeľovník:
Obec Dolná Tižina, Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina,
Obec Belá, Oslobodenia 183/28, 01305 Belá, 013 05
Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, Krasňany 013 03
Obec Stráža, Stráža č. 243, Stráža 013 04
MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Správa majetku, detašované pracovisko, ČSA 7, 974 31
Banská Bystrica
7. Žilinský samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Odbor dopravy, Komenského
48, 011 09 Žilina
8. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP, Ul. A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
9. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP a
vybraných zložiek ŽP kraja, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
10. 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
11. Okresný úrad Žilina, Odb. opravných prostriedkov, Ref. pôdohospodárstva, A. Kmeťa
17, 010 01 Žilina
12. Okresný úrad Žilina, Odbor KR, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
13. 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
14. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
16. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
17. Okresný úrad Žilina, PLO, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
18. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 831 01 Bratislava 37
19. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody 2902/6, 811 06 Bratislava
20. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Jozefa Miloslava Hurbana 16, 010 01 Žilina
21. Okresný úrad Žilina, odbor školstva, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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