PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA PRE ROKY 2014 - 2020

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
z posúdenia strategického dokumentu
číslo OU-ZA-OSZP2-2015/039252-81/Gr
vydané Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie, podľa zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
Žilinský samosprávny kraj
2. Identifikačné číslo
37 808 427
3. Adresa sídla
Ul. Komenského 48
011 09 Žilina
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa
Ing. Miriam Skácelová
Tel.: 041 5032300
e-mail: miriam.skacelova@zilinskazupa.sk
Ing. Katarína Náhliková
Tel.: 041 5032310
e-mail: katarina.nahlikova@zilinskazupa.sk
Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Ul. Komenského 48
011 09 Žilina

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky
2014 – 2020.
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2. Charakter
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky
2014 – 2020 (ďalej len „PHSR ŽSK 2014 - 2020“) predstavuje významný strednodobý
strategicko – plánovací dokument, ktorý stanovuje priority a smery rozvoja regiónu a bude
poskytovať samosprávnemu kraju systémový nástroj na realizáciu svojich rozvojových
cieľov. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rastu, s platnou
legislatívou SR, predovšetkým so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona
č. 309/2014 Z. z. Dokument je spracovaný prioritne na roky 2014 – 2020 s možným
výhľadom do roku 2025. Vychádza z platnej územnoplánovacej dokumentácie, plne
rešpektuje Regionálnu výskumnú a inovačnú stratégiu Žilinského kraja 2014+ a je v súlade s
ostatnými koncepčnými a rozvojovými dokumentmi kraja.
PHSR ŽSK 2014 - 2020 je spolu s územným plánom regiónu základným a kľúčovým
dokumentom pre riadenie samosprávy. Vychádza z poznania situácie v kraji a konkrétnych
potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. V PHSR
ŽSK 2014 - 2020 je formulovaná predstava o budúcnosti spolu s opatreniami a indikatívnymi
aktivitami na jej zabezpečenie. PHSR ŽSK 2014 - 2020 koncepčne, systémovo analyzuje a
predikuje budúci rozvoj kraja spolu s činnosťami a investičnými projektmi s definovaným
možným zdrojovým krytím na ich realizáciu. Dokument vytvára rámec na dosiahnutie rastu
životnej úrovne na území ŽSK.
PHSR ŽSK 2014 - 2020 je strednodobý plán samosprávneho kraja a jeho sociálnoekonomických partnerov vypracovaný v partnerstve v rokoch 2014 - 2015. Na základe súladu
projektových zámerov žiadateľov z regiónu so schváleným PHSR ŽSK 2014 - 2020 je možné
čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov.
Strategický dokument PHSR ŽSK 2014 - 2020 bol ako strategický dokument s regionálnym
dosahom predmetom povinného posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné
prostredie podľa § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o posudzovaní vplyvov“).
3. Hlavné ciele
Hlavným cieľom strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 – 2020 je definovanie priorít
a koordinácia aktivít v kraji tak, aby Žilinský samosprávny kraj dosiahol v roku 2020
vrcholový cieľ, t.j. pozitívnu zmenu vedúcu k zvýšeniu kvality života jeho obyvateľov
v integrujúcej sa Európe. Zároveň sú definované ciele v 4 strategických oblastiach: ľudské
zdroje, ekonomika, vybavenosť územia, identita a sebestačnosť.
PHSR ŽSK 2014 - 2020 je strategickým dokumentom schvaľovaným Zastupiteľstvom
Žilinského samosprávneho kraja, ktorý určuje smerovanie rozvoja kraja na vytýčené obdobie.
Odráža regionálnu politiku a vzťahuje sa na celé územie Žilinského kraja.
PHSR ŽSK 2014 - 2020 predstavuje pomerne rozsiahly strednodobý programový dokument
rozvoja územia kraja na časové obdobie rokov 2014 - 2020, ktorý nadväzuje na PHSR ŽSK
2007 -2013 spracovaný a schválený Zastupiteľstvom ŽSK v roku 2007.
PHSR ŽSK 2014 - 2020 je spracovaný v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou
vyššieho územného celku Žilinského kraja, plne rešpektuje Regionálnu inovačnú a výskumnú
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stratégiu Žilinského kraja a je kompatibilný s ostatnými čiastkovými koncepciami kraja ako aj
spracovanými rozvojovými dokumentmi obcí, miest a mikroregiónov.
Na tento dokument nadväzuje akčné plánovanie na úrovni Úradu Žilinského samosprávneho
kraja (ďalej len „Úradu ŽSK“) a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Úlohou
Akčného plánu Úradu ŽSK bude rozpracovať uvedený program do realizačnej podoby
v plnom rozsahu kompetencií regionálnej samosprávy.
PHSR ŽSK 2014 – 2020 sa vydáva na obdobie siedmych rokov, tzn. na roky 2014 – 2020
a jeho účelom je zabezpečiť naplnenie okrem vrcholového cieľa štyri strategické ciele:
1. Dobudovať kvalitné prepojenie kraja s európskymi dopravnými a komunikačnými
sieťami, zlepšiť kvalitu životného prostredia a zabezpečiť udržateľnosť a efektivitu
využívania prírodných zdrojov.
2. Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť podnikateľské prostredie v kraji.
3. Dosiahnuť vyššiu uplatniteľnosť ľudského kapitálu na trhu práce a sociálnu inklúziu
všetkých znevýhodnených skupín.
4. Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na území kraja podporovať rast
ich atraktívnosti.
4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu
Riešiteľom strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 - 2020 je projektový tím
Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n. o. v zastúpení Mgr. Branislav
Zacharides, Ing. Ivana Bobrovská a členovia expertných komisií.
PHSR ŽSK 2014 – 2020 ako dokument s regionálnym dosahom v rozsahu 339 strán je
rozčlenený na 6 hlavných kapitol:
1. Východiskové podklady
2. Analytická časť
2.1 Postavenie Žilinského kraja z hľadiska hlavných rozvojových smerov
2.2 Socioekonomická a makroekonomická analýza
2.2.1 Súhrnná charakteristika územia Žilinského kraja
2.2.1.1 Prírodný potenciál
2.2.1.2 Demografický potenciál
2.2.1.3 Životná úroveň
2.2.1.4 Ekonomický potenciál a ekonomická aktivita
2.2.1.5 Organizačná a odvetvová štruktúra hospodárstva
2.2.1.6 Ekonomická aktivita obyvateľstva a trh práce
2.2.1.7 Technická infraštruktúra
2.2.1.8 Občianska infraštruktúra a vybavenosť územia
2.2.1.9 Veda, výskum a inovácie
2.2.1.10 Cestovný ruch
2.2.1.11 Životné prostredie
2.2.2 Charakteristika stavu vybavenosti a obsluhy Žilinského kraja
2.2.2.1 Región Horné Považie – stručná charakteristika regiónu
2.2.2.2 Región Kysuce – stručná charakteristika regiónu
2.2.2.3 Región Orava – stručná charakteristika regiónu
2.2.2.4 Región Liptov – stručná charakteristika regiónu
2.2.2.5 Región Turiec – stručná charakteristika regiónu
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3.

4.

5.

6.

2.2.3 SWOT analýza
2.3 Prognózy vývoja
2.3.1 Prognóza demografického vývoja v Žilinskom kraji
2.3.2 Makroekonomická prognóza vývoja v Žilinskom kraji
Strategická časť
3.1 Vízia
3.2 Vrcholový cieľ a strategické ciele
3.3 Špecifické ciele
Programová časť
4.1 Opatrenia
4.2 Indikatívne aktivity
Realizačná časť
5.1 Systém monitorovania
5.2 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
Finančná časť
6.1 Analýza finančných potrieb
6.2 Možnosti a zdroje financovania finančných potrieb PHSR ŽSK 2014- 2020
v rámci nástrojov Kohéznej politiky EÚ

Analyticko – strategická časť obsahuje:
- súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku územia
Žilinského samosprávneho kraja a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia
v členení na jednotlivé okresy územia, regióny (Turiec, Považie, Liptov, Orava, Kysuce)
a logické sumárne zhrnutie podstatných faktov za celé územie,
- hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie vrátane stavu verejného
zdravia, environmentálnej situácie a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy
územia v členení na jednotlivé okresy územia, regióny (Turiec, Považie, Liptov, Orava,
Kysuce) a logické sumárne zhrnutie podstatných faktov za celé územie,
- analýzu väzieb existujúcich strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s
územím,
- určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia, definovanie podmienok
udržateľného rozvoja územia v členení na jednotlivé okresy územia, regióny (Turiec,
Považie, Liptov, Orava, Kysuce) a logické sumárne zhrnutie podstatných faktov za celé
územie,
- prehľadne spracovanú stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík,
ktorá určí hlavné smery, priority, ciele rozvoja a možné scenáre vývoja územia pre roky
2014-2020 a v dlhodobom horizonte do roku 2025 a 2050,
- najdôležitejšie výstupy Regionálnej výskumnej a inovačnej stratégie platnej pre územie,
- analýzu finančných potrieb, možností a zdrojov financovania plnenia Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 2020.
Programová časť – rozvojová stratégia obsahuje:
- zoznamy opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR ŽSK 2014 - 2020 spracované
v členení na jednotlivé okresy územia, regióny (Turiec, Považie, Liptov, Orava, Kysuce)
a sumárne zhrnutie podstatných faktov za celé územie, zoznam opatrení a aktivít bude
členený na 4 základné strategické oblasti: ľudia, ekonomika, vybavenosť územia, identita
a sebestačnosť,
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- inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR ŽSK 2014 2020,
- finančné zabezpečenie realizácie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a
organizačnej stránky realizácie PHSR ŽSK 2014 - 2020,
- systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR ŽSK 2014 - 2020 s ustanovením
vhodných merateľných ukazovateľov vrátane zdrojov ich overenia,
- časový harmonogram realizácie PHSR ŽSK 2014 - 2020 vrátane prioritizácie jednotlivých
opatrení a aktivít na zabezpečenie plnenia PHSR ŽSK 2014 - 2020.
Samotná stratégia rozvoja územia (viď programová časť dokumentu) je definovaná
v nasledovnej štruktúre a obsahu:
Vrcholový cieľ:
Žilinský samosprávny kraj dosiahne do r. 2020 pozitívnu zmenu vedúcu k zvýšeniu
kvality života jeho obyvateľov v integrujúcej sa Európe.
Strategické a špecifické ciele:
1.

Dobudovať kvalitné prepojenie kraja s európskymi dopravnými a komunikačnými
sieťami, zlepšiť kvalitu životného prostredia a zabezpečiť udržateľnosť a efektivitu
využívania prírodných zdrojov
špecifické ciele:
1.1 Presadzovať dobudovanie a modernizáciu nadradenej dopravnej a
komunikačnej infraštruktúry a zabezpečiť pripojenosť územia na ňu
1.2 Zvyšovať atraktivitu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy
1.3 Zvyšovať uplatnenie nízkouhlíkového hospodárstva a podporovať
prispôsobovanie sa zmenám klímy
1.4 Zlepšiť kvalitu životného prostredia
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Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť podnikateľské prostredie v kraji
špecifické ciele:
2.1 Zlepšiť využiteľnosť výstupov výskumu a vývoja v praxi
2.2 Rozvíjať služby a podporovať inovácie vo firmách
2.3 Zabezpečiť účinnú o otvorenú verejnú správu vytvárajúcu priaznivé prostredie
pre podnikanie

3.

Dosiahnuť vyššiu uplatniteľnosť ľudského kapitálu na trhu práce a sociálnu
inklúziu všetkých znevýhodnených skupín
špecifické ciele:
3.1 Modernizovať všetky stupne vzdelávania vrátane ďalšieho vzdelávania
3.2 Podporovať sociálnu inklúziu všetkých znevýhodnených skupín a ich
uplatnenie na trhu práce
3.3 Zabezpečiť prispôsobenie sa služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti a
sociálnoprávnej ochrany a kurately hlavným výzvam súčasnosti

4.

Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na území kraja podporovať
rast ich atraktívnosti
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špecifické ciele:
4.1 Podporiť hospodársky rozvoj a spolupracujúce prostredie na vidieku
4.2 Rozvíjať cestovný ruch
4.3 Podporovať spoluprácu v kraji a Európe
4.4 Racionálne a efektívne využívať prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov pre
rozvoj kraja
V nasledujúcej programovej časti dokumentu sú tieto ciele rozpracované do konkrétnych
opatrení.
Programová časť následne obsahuje rozpracovanie jednotlivých špecifických cieľov
do úrovne indikatívnych aktivít, ktoré by sa mali realizovať prostredníctvom akčných plánov
jednotlivými aktérmi na území kraja.
5. Vzťah k iným strategickým dokumentom
PHSR ŽSK 2014 - 2020 vychádza z PHSR ZSK 2007 - 2013 a nadväzuje na ciele a
priority Národnej stratégie regionálneho rozvoja (2010) a Partnerskej dohody 2014 2020, ako základného strategického programového dokumentu SR pre oblasť kohéznej a
regionálnej politiky. Zároveň zohľadňuje stratégiu Európa 2020, ktorá je stratégiou EÚ na
zabezpečenie hospodárskeho rastu EÚ v nasledujúcom desaťročí.
A) na národnej úrovni:
- Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Zmien a doplnkov č.1,
- Partnerská dohoda,
- Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 2010,
- Národný program reforiem,
- Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov,
- Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy v SR do roku 2020, ako
príloha Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020,
- Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR,
- Vodný plán Slovenska,
- Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2015,
- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR vrátane
neskorších aktualizácií,
- Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy,
- Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v
Slovenskej republike,
- Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030,
- Stratégia celoživotného vzdelávania – aktualizácia 2011,
- Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020,
- Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR
Operačné programy pre programové obdobie 2014 - 2020:
- Operačný program Kvalita životného prostredia,
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-

Operačný program Ľudské zdroje,
Operačný program Integrovaná infraštruktúra,
Integrovaný regionálny operačný program,
Operačný program Výskum a inovácie,
Operačný program Efektívna verejná správa,
Operačný program Rybné hospodárstvo
Program rozvoja vidieka
programy cieľa európska územná spolupráca

B) na regionálnej úrovni:
- Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja v znení Zmien a doplnkov
č.4,
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky
2007 – 2013,
- Regionálna výskumná a inovačná stratégia Žilinského kraja 2014+
- Plán dopravnej obslužnosti ŽSK,
- Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja (cyklostratégia)
- Stratégia rozvoja cestovného ruchu ŽSK pre roky 2007 – 2013, ktorá bola
aktualizovaná cez RA ŽSK prostredníctvom dokumentu „Analýza doterajšej
implementácie Stratégie rozvoja cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja
pre roky 2007 – 2013 a návrh na skvalitnenie, zlepšenie situácie v oblasti efektívnej
podpory cestovného ruchu v ŽSK Budovanie cyklotrás na území Žilinského
samosprávneho kraja (cyklostratégia),
- Urbanistická štúdia Slovensko-českého prihraničného územia,
- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského
kraja – aktuálne znenie,
- Koncepcia sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva ŽSK,
vrátane jej aktualizácie v častiach 4. A Koncepcia sociálnych služieb, sociálnej
prevencie a sociálneho poradenstva ŽSK,
- Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky
2014 – 2017,
- Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky
2010 – 2013,
- Koncepcia rozvoja zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja,
- Stratégia systémovej spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom a
Moravskosliezskym krajom,
- Stratégia systémovej spolupráce inštitúcií Sliezskeho vojvodstva a Žilinského
samosprávneho kraja na roky 2010 – 2020.
V Správe o hodnotení strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 - 2020 (ďalej len správa o
hodnotení) - kapitola XI. Použitá literatúra a zdroje informácií, spracovateľ uvádza strategické
dokumenty, literatúru a zdroje informácií, ktoré boli použité pri spracovaní predmetnej správy
o hodnotení.
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III. Opis priebehu prípravy a posudzovania
1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Posudzovaný návrh strategického dokumentu bol obstaraný Žilinským samosprávnym
krajom, prostredníctvom oprávneného zástupcu obstarávateľa Ing. Juraja Blanára, predsedu
ŽSK.
Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania navrhovaného strategického
dokumentu:
 prípravné práce (verejné obstarávanie, výber dodávateľa) máj – október 2014,
 spracovanie návrhu strategického dokumentu október 2014 – august 2015,
 verejné pripomienkovanie strategického dokumentu (zverejnenie návrhu PHSR ŽSK 2014
- 2020 na www.zilinskazupa.sk.sk, mediálna kampaň o pripomienkovaní PHSR ŽSK 2014 2020, realizácia 5 stretnutí (Čadca 24.08.2015, Bytča 26.08.2015, Martin 27.8.2015, Dolný
Kubín 07.09.2015, Liptovský Mikuláš 04.09.2015) za účelom predstavenia strategického
dokumentu v regiónoch Žilinského kraja za účelom verejného pripomienkovania august –
september 2015,
 zapracovanie pripomienok a návrhov z verejného pripomienkovania, finalizácia
strategického dokumentu september – november 2015,
 schválenie PHSR ŽSK 2014 – 2020 Zastupiteľstvom ŽSK december 2015.
2. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja.
3. Druh prijatia, rozhodnutia
Uznesenie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu.
Správa o hodnotení strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 – 2020 bola vypracovaná
podľa prílohy č. 4 zákona o posudzovaní vplyvov v októbri 2015 na základe rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu určeného Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia
kraja podľa § 8 zákona o posudzovaní vplyvov pod č. OU-ZA-OSZP2-2015/022387-77/Gr,
zo dňa 07.07.2015. Zhotoviteľom správy o hodnotení strategického dokumentu je spoločnosť
ENVI-EKO, s.r.o. so sídlom v Žiline.
5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu
Proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu PHSR ŽSK 2004 – 2020
zabezpečil podľa jednotlivých ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov Okresný úrad
Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja. Posúdenie správy o hodnotení prebiehalo nasledovne:
 Oznámenie o strategickom dokumente:
 spracovanie oznámenia o strategickom dokumente obstarávateľom Žilinským
samosprávnym krajom 28. 05. 2015,
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 doručenie oznámenia o strategickom dokumente obstarávateľom na OU ZA, OSZP
podľa § 5 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov v písomnom vyhotovení a na
elektronickom nosiči dát dňa 03.06.2015,
 zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente na webovom sídle MŽP SR na adrese
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvojazilinskeho-samospravneho-kraj-1 (ďalej len „webové sídlo www.enviroportal.sk“)
a doručenie podľa § 6 ods.2 zákona o posudzovaní vplyvov na zaujatie stanoviska
dotknutým orgánom, obstarávateľovi, dotknutým obciam dňa 03.06.2015,
 OU ZA, OSZP zároveň podal informáciu, že stanoviská verejnosti k oznámeniu
o strategickom dokumente je možné predkladať do 15 dní od jeho zverejnenia,
najneskôr do 22.06.2015 spolu s adresou, na ktorú ich možno predkladať,
 zverejnená informácia o možnosti uskutočniť konzultácie podľa § 63 zákona
o posudzovaní vplyvov,
 k oznámeniu o strategickom dokumente bolo doručených celkom 102 stanovísk od
dotknutých orgánov a dotknutých obcí.
 Rozsah hodnotenia strategického dokumentu:
 určený podľa § 8 zákona o posudzovaní vplyvov listom č. OU-ZA-OSZP22015/022387-77/Gr, zo dňa 07.07.2015,
 zverejnený dňa 07.07.2015 na webovom sídle www.enviroportal.sk ,
 OU ZA, OSZP zároveň podal informáciu, že stanoviská verejnosti k určeniu rozsahu
hodnotenia je možné predkladať do 10 dní od jeho zverejnenia, najneskôr do
17.07.2015 spolu s adresou, na ktorú ich možno predkladať,
 k určenému rozsahu hodnotenia neboli doručené žiadne stanoviská, ktoré by vzniesli
nové požiadavky na rozsah hodnotenia,
 prehľad špecifických požiadaviek tohto rozsahu hodnotenia s komentárom ich riešenia,
prípadne s odkazom na miesto v správe, kde sú riešené je uvedené v odbornom
posudku.
 Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu:
 správa o hodnotení strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 – 2020 bola vypracovaná
podľa § 4 ods. 1 a prílohy č. 4 zákona o posudzovaní vplyvov v októbri 2015,
 doručenie správy o hodnotení obstarávateľom dňa 27.10.2015 na OU ZA, OSZP (v
tlačenej forme a na elektronickom nosiči dát) spolu s návrhom strategického dokumentu
PHSR ŽSK 2014 - 2020,
 dokumenty boli zverejnené dňa 27.10.2015 podľa § 10 ods. 2 zákona o posudzovaní
vplyvov
na
webovom
sídle
www.enviroportal.sk,
www.zilinskazupa.sk
a prostredníctvom e-mailu (obce kraja, ústredné a miestne orgány štátnej správy,
susedné samosprávne kraje),
 OU ZA, OSZP zároveň podal informáciu, že stanoviská verejnosti k správe o hodnotení
strategického dokumentu je možné predkladať do 21 dní od jeho zverejnenia, najneskôr
do 20.11.2015 spolu s adresou, na ktorú ich možno predkladať,
 zverejnená informácia o možnosti uskutočniť konzultácie podľa § 63 zákona
o posudzovaní vplyvov.
 Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického
dokumentu:
 verejné prerokovanie podľa § 11 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov sa konalo dňa
12.11.2015 v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja (kongresová sála)
o 1000 hod., pričom informácia o uskutočnení verejného prerokovania správy o
hodnotení a návrhu strategického dokumentu bola zverejnená dňa 04.11.2015 na
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webovom sídle www.enviroportal.sk, www.zilinskazupa.sk (http://www.regionzilina.
sk/sk/aktuality/aktuality/oznam-termine-mieste-verejneho-prerokovania.html)
a dňa
03.11.2015 prostredníctvom e-mailu (obce kraja, ústredné a miestne orgány štátnej
správy, susedné samosprávne kraje),
 obstarávateľ vypracoval záznam z verejného prerokovania podľa § 11 ods. 7 zákona,
ktorý tvorí súčasť spisovej dokumentácie na OU, OSZP Žilina.
 Doplňujúce informácie podľa § 12 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov:
 nebolo požiadané o doplňujúce informácie podľa § 12 ods. 4 zákona o posudzovaní
vplyvov.
 Odborný posudok k správe o hodnotení strategického dokumentu:
 OU ZA, OSZP určil spracovateľa odborného posudku k strategickému dokumentu Ing.
Beatu Vaculčíkovú a zároveň oznámil obstarávateľovi určenie odborne spôsobilej
osoby na vypracovanie odborného posudku,
 vypracovaný odborný posudok s návrhom záverečného stanoviska podľa § 14 zákona
bol doručený na OU, OSZP listom zo dňa 07.12.2015.
 Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu:
 OU ZA - OSZP vypracoval podľa § 14 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov toto
záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu, pod č. OU-ZA-OSZP22015/039252-81/Gr v termíne do 15 dní od doručenia odborného posudku.
Podľa § 13 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov určil OU ZA, OSZP listom č. OU-ZAOSZP2-2015/039252-18/Gr, zo dňa 18.11.2015 za spracovateľa odborného posudku
strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 - 2020 s regionálnym dosahom Ing. Beatu
Vaculčíkovú zapísanú v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č.
113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely
posudzovania vplyvov na životné prostredie pod číslom 423/2006-OPV.
Spracovateľ odborného posudku vypracoval odborný posudok a návrh záverečného
stanoviska na základe predloženej správy o hodnotení strategického dokumentu, samotného
návrhu strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 – 2020, vlastných poznatkov, konzultácií
s obstarávateľom a spracovateľom strategického dokumentu, záznamu z verejného
prerokovania navrhovaného strategického dokumentu a konštatoval, že správa o hodnotení
vypracovaná podľa prílohy č. 4 zákona o posudzovaní vplyvov obsahuje dostatočné
a prehľadné informácie o strategickom dokumente, navrhovanej stratégii, cieľoch, opatreniach
a aktivitách; pričom závažnejšie nedostatky neboli identifikované.
V návrhu záverečného stanoviska odborne spôsobilá osoba odporúča prijatie strategického
dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja
pre roky 2014 - 2020“ za dodržania podmienok uvedených v časti VI. „ZÁVERY“, bode č. 3
„Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ s
tým, že ak jednotlivé činnosti obsiahnuté v rámci návrhu uvedeného strategického dokumentu
budú podliehať procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona, bude
potrebné ich vykonať pred ich povolením podľa osobitných predpisov.
6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie
Podľa § 12 zákona o posudzovaní vplyvov k správe o hodnotení strategického dokumentu
bolo do termínu spracovania posudku a návrhu záverečného stanoviska na OU Žilina, OSZP
celkovo doručených 67 písomných stanovísk. Doručené stanoviská k správe o hodnotení
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strategického dokumentu boli taktiež vyhodnotené v odbornom posudku podľa § 13 zákona
o posudzovaní vplyvov.
6.1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava, Sekcia ochrany prírody a tvorby (list č. 5698/2015 - 2.1,54429/2015,
zo dňa 23.11.2015)
Zoznam chránených území v hodnotiacej správe neobsahuje chránené územia Pod
Suchým hrádkom (SKUEV0306, 2.stupeň ochrany) a Váh (SKUEV0253, 4.stupeň
ochrany).
Vzhľadom na všeobecnosť navrhovaných opatrení na dosiahnutie cieľov strategického
dokumentu nie je možné určiť závažnosť ich negatívnych vplyvov na záujmy ochrany
prírody a krajiny. Zároveň pri niektorých opatreniach možno predpokladať aj trvalé
negatívne vplyvy na záujmy ochrany prírody a krajiny.
 Vyhodnotenie: pripomienka sa akceptuje, bude zapracovaná do jednotlivých projektov
v rámci implementácie strategického dokumentu.

6.2

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky, Dobrovičova
12, 812 66 Bratislava, Sekcia rozvoja vidieka a priemyselných platieb (list č.
26511/2015, zo dňa 19.11.2015)
Pripomienka č. 1 – obyčajná pripomienka
Str. 81 – v prvom riadku je uvedený chybný názov ministerstva, a to “Ministerstvo
pôdohospodárstva a sociálneho rozvoja vidieka SR“. Navrhujeme zmeniť názov na
slovo „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR“.
 Vyhodnotenie: pripomienka sa akceptuje.
Pripomienka č. 2 – obyčajná pripomienka
Väčšina navrhovaných rozvojových aktivít, aj keď spoločensky odôvodniteľných, má
priamy vplyv na zábery lesných pozemkov a poľnohospodárskej pôdy. Vlastná správa
pri vyhodnocovaní pripomienok konštatuje, že vplyv a rozsah týchto záberov nie je
možné v rámci tohto strategického materiálu bližšie konkretizovať.
Napriek uvedenému, sme toho názoru, že najmä v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
(špecifický cieľ 4.1.) sa pre reguláciu tohto cieľa dajú už v rámci strategického
materiálu určiť limity. Ide o limity spomínané aj vo vlastnom texte predmetnej správy –
a to určenie limitov využitia územia. Určenie týchto limitov v rámci celého Žilinského
kraja – regiónu považujeme za prostriedok, ktorý vie napomôcť pri riešení predmetného
cieľa pri zohľadnení podmienok ochrany lesných pozemkov a poľnohospodárskej pôdy
vyplývajúcich z osobitných predpisov. V kontexte na uvedené poukazujeme najmä na
tú skutočnosť, že v zmenách a doplnkoch č. 4 územného plánu Veľkého územného
celku Žilinského kraja je využitie územia v rámci rozvoja cestovného ruchu spracované
len v grafickej časti (ktorá nie je záväznou územnoplánovacou dokumentáciou) bez
vyhodnotenia únosnosti využitia územia Žilinského regiónu ako celku, pričom takmer
každá obec, ktorá má kopec, tam má navrhnuté lyžiarske stredisko a pod.
V záujme koncepčnosti pri riešení navrhovaných strategických cieľov navrhujeme
doplniť do podmienok – resp. do navrhovaných opatrení na prevenciu, elimináciu,
minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie (str. 96 správy
o hodnotení) spracovanie únosnosti využitia územia pre rozvoj cestovného ruchu
v rámci globálneho celého Žilinského kraja.
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 Vyhodnotenie: strategický dokument PHSR ŽSK 2014 – 2020 a správa o hodnotení
strategického dokumentu sú v súlade so záväznou časťou platnej ÚPN VÚC Žilinského
kraja, ktorá uvedenú problematiku rieši, aktivity vyplývajúce zo strategického
dokumentu v rámci kraja musia byť realizované v súlade s touto nadradenou
dokumentáciou.
Pripomienka č. 3 – obyčajná pripomienka
Str. 330 – v celej tabuľke odstrániť opatrenie 9 Zakladanie skupín a organizácií
výrobcov a opatrenie 17 Riadenie rizík, ktoré sa nenachádzajú v schválenom Programe
rozvoja vidieka SR 2014-2020.
 Vyhodnotenie: pripomienka sa akceptuje.
Pripomienka č. 4 – obyčajná pripomienka
Str. 329- 331 – upraviť názvy opatrení, aby boli v súlade so schváleným PRV SR
2014-2020 Opatrenie 1 Prenos znalostí a informačné akcie.
Opatrenie 2 Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych
podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky.
Opatrenie 5 Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými
katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych
opatrení. Opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.
 Vyhodnotenie: pripomienka sa akceptuje.
6.3

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie
slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. Box 100, Sekcia záležitostí EÚ a zahraničných
vzťahov, (list č. 07309/2015/B211 – SZEÚ/72862, zo dňa 18.11.2015)
MDVRR SR predložený strategický dokument berie na vedomie. Zároveň
upozorňujeme, že pri realizácií stanovených opatrení a cieľov v oblasti dopravy je
potrebné rešpektovať priority rozvoja dopravnej infraštruktúry rezortu doprava
a navrhovaný „Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020“ koordinovať so
strategickými dokumentmi MDVRR SR, ktorými sú: Strategický plán rozvoja dopravnej
infraštruktúry do roku 2020 a Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 –
2020, ako aj každoročne aktualizovaný Rozvojový program priorít verejných prác, ktorý
obsahuje zoznam verejných prác, u ktorých sa predpokladá začatie ich realizácie
v nasledujúcich troch rokoch.
Odporúčacie pripomienky
- Hustota cestnej siete sledovaná v km/1000 obyvateľov (str.80, graf.58) je veľmi
hrubým štatistickým údajom. Nižšia hustota cestnej siete nemusí ešte znamenať nižšiu
výkonnosť cestnej siete. Celková výkonnosť cestnej siete je závislá na: dopravnej
výkonnosti jednotlivých cestných ťahov, t.j. na počte jazdných pruhov, priepustnosti
križovatiek, atď. To znamená, že dopravná výkonnosť aj redšej, ale kvalitnejšej cestnej
siete môže byť vyššia ako v prípade hustej cestnej siete s úzkymi miestami,
nepriepustnými križovatkami a pod. V takom prípade teda stačí často rekonštrukcia –
skapacitnenie existujúcej cestnej siete, a nie jej zahusťovanie,
- Nie je jasný spôsob hodnotenia priemeru stavu cestnej siete I, II, a III triedy (str. 306,
tab. 184) z uvedených súčasných 59,78% na plánovaných 70% v roku 2020,
- Nedostatočná hustota cestnej siete v ŽSK je podľa dokumentu aj príčinou zlého až
havarijného stavu mostných objektov na cestách II. a III. triedy (viď. Obr. 61 na str. 83)
s tým, že ide o dôsledok zvýšenej intenzity dopravy pri už uvedenej nízkej hustote. Toto
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tvrdenie však tiež nie je preukázané, iba pripísané nedostatočnej hustote cestnej siete.
Nie je možné, ale vylúčiť, že za tento stav môže i nižší podiel financií do správy
a údržby mostných objektov v ŽSK za posledné roky, v porovnaní s inými krajmi.
Objektívnosť dôvodu by preto preukázal iba obdobný tabuľkový prehľad vložených
finančných prostriedkov do správy a údržby mostných objektov II. a III. triedy v správe
samosprávnych krajov za obdobie napr. posledných 5-tich či 10.tich rokov,
- Str. 29, tab. č. 17: Základné údaje o cestnej siete ŽSK v roku 2013 – upozorňujeme, že
na stránke www.ssc.s sú dostupné údaje k 01.01.2015, a preto odporúčame tabuľku
aktualizovať.
 Vyhodnotenie: pripomienky sa akceptujú. Aktualizácia údajov bude premietnutá do
jednotlivých projektov v rámci implementácie strategického dokumentu.
Formálne pripomienky
- V kapitole III v bode č. 1 – Informácia o súčasnom stave životného prostredia vrátane
zdravia a jeho pravdepodobný vývoj, ak sa strategický dokument bude realizovať v časti
„Doprava“ (str. 32) navrhujeme nahradiť pôvodný text týkajúci sa leteckej dopravy
vrátane nadpisu nižšie uvedeným textom:
„Civilné letectvo
V blízkosti Žiliny sa nachádza regionálne letisko v obci Dolný Hričov, ktoré má štatút
medzinárodné verejné letisko. V súčasnej dobe je prevádzkovateľom Letiska Žilina
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Z Letiska Žilina nie je v súčasnosti vykonávaná
pravidelná letecká doprava. Letiská pre športové lietanie v Žilinskom kraji sú
v Tomčanoch (okr. Martin) a v Liskovej (okr. Ružomberok)“
V kapitole III., časti Doprava požadujeme opraviť nasledovné texty:
- Str. 29,3. Odrážka, správne znenie textu: „...a R1 Banská Bystrica – Ružomberok:
- Str. 29,4. Odrážka, správne znenie textu: „...a Prešovského kraja – Košice – Záhony
Záhor – št. hranica SR/Ukrajina,
- Str.29, text pod tab. č. 17, správne znenie textu „Nový projekt výstavby diaľnic ...“,
- Str. 30, 1.ods., text „...(Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník rýchlostná cesta R4)
požadujeme odstrániť z dôvodu jeho nesprávneho použitia a nepodstatnosti
v dokumente zaoberajúcim sa územím Žilinského samosprávneho kraja,
- Str. 30, 2 ods. „Na Kysuciach SJ orientovaná dopravná infraštruktúra..“ odporúčame
odstrániť celý, vzhľadom na jeho nejasnú formuláciu a tiež neopodstatnenosť použitých
údajov (rýchlostná cesta R3 nie je situovaná do oblasti Kysúc),
- V súvislosti s chybným označením cesty III. triedy Jasenovo – Turčianske Teplice na
str. 30 si dovoľujeme spracovateľovi dokumentácie dať do pozornosti rozhodnutie
MDVRR SR zo dňa 13.04.2015 (Rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete, účinnosť od
06.05 2015), ktorým sa v cestnej sieti prečíslovali cesty III. triedy na území SR novými
štvorcifernými číslami. Rozhodnutie spolu s prevodníkom čísel sú zverejnené na stránke
www.ssc.sk.
 Vyhodnotenie: pripomienky sa akceptujú. Aktualizácia údajov bude premietnutá do
jednotlivých projektov v rámci implementácie strategického dokumentu.
6.4

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 155 Bratislava 212,
(list č. 19785/2015-3320-56450, zo dňa 19.11.2015)
V nadväznosti na Váš list č. OU-ZA-OSZP2/2015/039252/Gr z 27.10.2015, ktorým
ste nám predložili správu o hodnotení strategického dokumentu „Program
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hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského kraja na roky 2014 – 2020“ Vám
oznamujeme, že k predmetnému materiálu neuplatňujeme pripomienky.
6.5

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel,
Limbová 2, 837 52 Bratislava, (list č. Z48861-2015-IKŽ, zo dňa 18.11.2015)
K predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu máme nasledovné
pripomienky:
- V tab. č. 3 na str. 14 požadujeme opraviť pôvodný názov tabuľky na názov: „Prírodné
liečivé zdroje, prírodné minerálne zdroje a minerálne zdroje v okresoch Žilinského
kraja“: aktuálna terminológia v zmysle zákona č. č. 538/2005 Z. z.
- V tab. č. 4 na str. 15 nesúhlasia uvedené sumárne výdatnosti zdrojov – Povolené
odberné množstva sú určené v povoleniach využívať zdroje.
- V tab. č. 5 na str. 15 sú uvedené neaktuálne čísla povolení MZ SR na prevádzkovanie
prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, zároveň je potrebné v tabuľke
doplniť aktuálne indikácie.
Obidve vyššie uvedené odporúčania je potrebné upraviť v zmysle aktuálnych povolení,
ktoré sú zverejnené na internetovej stránke MZ SR http://www.health.gov.sk/zdravotná
starostlivosť/Inšpektorát kúpeľov a žriediel. Prípadne odporúčame vypustiť predmetné
tabuľky a uviesť odkaz na internetovú stránku MZ SR, ktorá je priebežne aktualizovaná.
- Opätovne požadujeme do správy vhodne začleniť text, týkajúci sa ochrany prírodných
liečebných kúpeľov a prírodných minerálnych zdrojov zabezpečenej zákonom č.
538/2005 Z. z., štatútmi kúpeľných miest, informáciou o ochranných pásmach s
príslušnými vyhláškami MZ SR, tak ako je uvedené v stanovisku MZ SR č. Z279552015-IKŽ zo dňa 24.6.2015.
 Vyhodnotenie: pripomienky sa akceptujú. Aktualizácia údajov bude premietnutá do
jednotlivých projektov v rámci implementácie strategického dokumentu.

6.6

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813
30 Bratislava 1, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu, (list č. 2015-22980/57037-215FO, zo dňa 2.11.2015)
K oznámeniu o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu PHSR ŽSK
2014 – 2015 nemajú pripomienky.

6.7

Dopravný úrad TRANSPORT AUTHORITY, Letisko M. R. Štefánika, 823 05
Bratislava (list č. 18995/2015/ROP-002-P/38525, zo dňa 09.10.2015)
Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva
v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z .z. o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje,
že do Žilinského kraja zasahujú ochranné pásma a prekážkové roviny Letiska Žilina,
Vizuálnych leteckých pozemných zariadení na letisku Žilina v rozsahu: „Ochranné
pásmo svetlenej približovacej sústavy“ a „Ochranné pásmo svetelnej zostupovej
sústavy“, Rádiového leteckého pozemného zariadenia – systém zariadení na presné
priblíženie na Letisku Žilina v rozsahu: „Ochranné pásma ILS LLZ 06“ a „Ochranné
pásma ILS GP 06“, Letiska Martin, Letiska Ružomberok – Lisková, Letiska Poprad –
Tatry, Heliportu pre leteckú záchrannú službu Fakultnej nemocnice s poliklinikou
Žilina, Heliport pre leteckú záchrannú službu nemocnice s poliklinikou Liptovský
Mikuláš, Heliportu pre leteckú záchrannú službu nemocnice s poliklinikou MUDr. L.
Nadáši-Jégeho v Dolnom Kubíne, Leteckého pozemného zariadenia „Nesmerový
rádiomaják NDB, lokalita Dubové“ a letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve
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Košťany, Dolná Štubňa, Gôtovany (t. č. Jasná) a Liptovský Ondrej, ktoré musia byť pri
návrhu využitia územia zohľadnené.
 Vyhodnotenie: pripomienka sa akceptuje.
6.8

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul.
Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš (list č. 2015/007393/361-MUDr. Hudák, zo dňa
05.11.2015)
S podaním návrhu žiadateľa Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Nám. M.R. Štefánika č.1, Žilina, na schválenie návrhu oznámenia
o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020, súhlasí.
 Vyhodnotenie: stanovisko je kladné a bez pripomienok.

6.9

Regionálny úrad verejného zdravotníctva So sídlom v Čadci, ul. Palárikova 1156, PSČ
022 01, (list č. OPP/RPPL – 1867/2015, zo dňa 03.11.2015)
K navrhovanému obsahu a členeniu kapitol strategického dokumentu „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 –
2020“ vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci súhlasné
stanovisko.
 Vyhodnotenie: stanovisko je kladné a bez pripomienok.

6.10 Regionálny úrad verejného zdravotníctva So sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12,
PSČ 026 01, (list č. A/2015/01888-HŽP, zo dňa 19.11.2015)
Správny orgán súhlasí s návrhom žiadateľa, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného
prostredia kraja, Námestie M. R. Štefánika č. 1, 010 01 Žilina, zo dňa 27.10.2015,
k oznámeniu o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky
2014 – 2020, obstarávateľa Žilinský samosprávny kraj, odbor európskych projektov
a regionálneho rozvoja, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina.
 Vyhodnotenie: stanovisko je kladné a bez pripomienok.
6.11 Okresný úrad Žilina, Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 41 Žilina, Odbor výstavby a bytovej
politiky (list č. OU-ZA- OVBP1-2015/023051/TOM, zo dňa 05.11.2015)
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného
plánovania, nie je pri predmetnom oznámení podľa § 10 ods.3 zákona č.24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
dotknutým orgánom v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nebude sa k Oznámeniu
o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského
samosprávneho kraja na roky 2014/2020“ vyjadrovať.
6.12 Okresný úrad Žilina, Námestie M.R. Štefánika č. 1, 010 01 Žilina, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja (list č. OU-ZA-OSZP1/2015/05555/Gs, zo dňa 28.10.2015)
Na základe vyššie uvedeného a informácií získaných na internetovej stránke
a priamych konzultácií OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, nemá
z hľadiska dotknutých záujmov ochrany prírody a krajiny, k predmetnému oznámeniu
pripomienky.
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 Vyhodnotenie: stanovisko je kladné a bez pripomienok.
6.13 Okresný úrad Žilina, Ul. Predmestská č. 1613, 010 01 Žilina, Odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií (list č. OU-ZA-OCDPK-2015/039837/2/BIL, zo dňa
16.10.2015)
Z hľadiska nami sledovaných záujmov cestnej siete požadujeme rešpektovať
umiestnenie, funkciu, ako aj rozvojové zámery ciest I. II. a III. Tried, pričom akékoľvek
zámery vo vzťahu k dotknutým komunikáciám je potrebné konzultovať s ich
majetkovými správcami t. zn. - Slovenskou správou ciest vo vzťahu k cestám I. triedy
a rovnako tak Správou ciest ŽSK vo vzťahu k cestám II. a III. tried.
Nateraz nepovažujeme za nevyhnuté posudzovať strategický dokument podľa zákona.
 Vyhodnotenie: pripomienka sa akceptuje.
6.14 Žilinský samosprávny kraj, , 010 01 Žilina, Odbor dopravy a územného
plánovania (list č. 05860/2015/ODaÚP-2, zo dňa 20.11.2015)
Žilinský samosprávny kraj nemá pripomienky k predloženému Oznámeniu
o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského
samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020.
6.15 Mesto Žilina (list č. 23159/2015, zo dňa 20.11.2015)
Mesto Žilina súhlasí s predloženým oznámením a nepožaduje ďalšie posudzovanie
strategického dokumentu v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.
6.16 Mesto Tvrdošín (list č. 904/2015, zo dňa 12.11.2015) – bez pripomienok.
6.17 Mesto Čadca (list č. ŽP-3867/FE12/2015-ED, zo dňa 24.11.2015) – bez pripomienok.
6.18 Mesto Vrútky (list č. 2731/2015-PRE, zo dňa 18.11.2015) – bez pripomienok.
6.19 Mesto Trstená (list č. 17421/1891/2015/9, zo dňa 19.11.2015) – bez pripomienok.
6.20 Mesto Bytča (list č. OSO/18112/2015, zo dňa 24.11.2015) – bez pripomienok.
6.21 Obec Budiš (list zo dňa 11.11.2015) – bez pripomienok.
6.22 Obec Makov (list č. S352/R2244/2015, zo dňa 13.11.2015) – bez pripomienok.
6.23 Obec Štiavnik (list č. 1055/2015, zo dňa 09.11.2015) – bez pripomienok.
6.24 Obec Ťapešovo (list č. 110/2015, zo dňa 10.11.2015) – bez pripomienok.
6.25 Obec Rudno (list zo dňa 13.11.2015) – bez pripomienok.
6.26 Obec Nižná (list č. 929/2015, zo dňa 11.11.2015) – bez pripomienok.
6.27 Obec Divina (list č. 771/2015-1, zo dňa 12.11.2015) – bez pripomienok.
6.28 Obec Vavrišovo (list č. 614/2015, zo dňa 10.11.2015) – bez pripomienok.
6.29 Obec Lietavská Svinná - Babkov (list č. 993/2015, zo dňa 16.11.2015) – bez
pripomienok.
6.30 Obec Nededza (list č. 397-001/2015, zo dňa 16.11.2015) – bez pripomienok.
6.31 Obec Veľké Rovné (e-mail zo dňa 09.11.2015) – bez pripomienok.
6.32 Obec Svrčinovec (list č. 1439/2015, zo dňa 16.11.2015) – bez pripomienok.
6.33 Obec Hybe (list zo dňa 18.11.2015) – bez pripomienok.
6.34 Obec Háj (list č. 302/2015, zo dňa 19.11.2015) – bez pripomienok.
6.35 Obec Lipovec (list č. 336/2015, zo dňa 30.10.2015) – bez pripomienok.
6.36 Obec Horný Vadičov (list č. 1334/2015, zo dňa 02.11.2015) – bez pripomienok.
6.37 Obec Rosina (list č. OcÚ-1847-1/2015, zo dňa 03.11.2015) – bez pripomienok.
6.38 Obec Kotešová (list č. 714/238/2015, zo dňa 03.11.2015) – bez pripomienok.
6.39 Obec Konská (list č. 1380/2015, zo dňa 16.11.2015) – bez pripomienok.
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6.40 Obec Ochodnica (list č. Výst.398/2015/Ča, zo dňa 05.11.2015) – bez pripomienok.
6.41 Obec Hôrky (list č. 536/2015, zo dňa 10.11.2015) – bez pripomienok.
6.42 Obec Podvysoká (potvrdenie oznámenia o SD doručené dňa 11.11.2015) – bez
pripomienok.
6.43 Obec Malá Čierna (potvrdenie oznámenia o SD doručené dňa 19.11.2015) – bez
pripomienok.
6.44 Obec Vitanová (e-mail zo dňa 24.11.2015) – bez pripomienok.
6.45 Obec Zákamenné (list č. 1231/2015, zo dňa 18.11.2015) – bez pripomienok.
6.46 Obec Kolárovice (e-mail zo dňa 24.11.2015) – bez pripomienok.
6.47 Obec Veľká Čierna (list č. OcÚ/531/2015, zo dňa 23.11.2015) – bez pripomienok.
6.48 Obec Dolná Tižina (list č. 375/2015, zo dňa 19.11.2015) – bez pripomienok.
6.49 Obec Lietavská Lúčka (list č. OcÚ-2015/00170/1265/Šm, zo dňa 20.11.2015) – bez
pripomienok.
6.50 Obec Korňa (list zo dňa 19.11.2015) – bez pripomienok.
6.51 Obec Klokočov (list č. 1489/2015, zo dňa 20.11.2015) – bez pripomienok.
6.52 Obec Novoť (list č. 487/2015, zo dňa 24.11.2015) – bez pripomienok.
6.53 Obec Staškov (list č. S2015/229/R1476, zo dňa 19.11.2015) – bez pripomienok.
6.54 Obec Šuja (list č. 462/2015, zo dňa 25.11.2015) – bez pripomienok.
6.55 Obec Belá (list č. 1755/2015, zo dňa 23.11.2015) – bez pripomienok.
6.56 Obec Dlhé Pole (list č. OcÚ/2015/1078, zo dňa 24.11.2015) – bez pripomienok.
6.57 Obec Oravská Polhora (list č. 1074/2015, zo dňa 25.11.2015) – bez pripomienok.
6.58 Obec Žaškov (list č. 976/2015, zo dňa 20.11.2015) – bez pripomienok.
6.59 Obec Čimhová (list č. 591/2015, zo dňa 23.11.2015) – bez pripomienok.
6.60 Obec Podhorie (list č. 519/Cha/2015, zo dňa 23.11.2015) – bez pripomienok.
6.61 Obec Vysoká nad Kysucou (potvrdenie oznámenia o SD doručené dňa 23.11.2015) – bez
pripomienok.
6.62 Obec Zborov nad Bystricou (e-mail zo dňa 24.11.2015) – bez pripomienok.
6.63 Obec Ivachnová (list č. 346/2015, zo dňa 25.11.2015) – bez pripomienok.
6.64 Obec Lisková (list č. 303/2015, zo dňa 26.11.2015) – bez pripomienok.
6.65 Obec Rabča (list č. 2015/1670, zo dňa 25.11.2015) – bez pripomienok.
6.66 Obec Rabčice (list č. 2015/955, zo dňa 25.11.2015) – bez pripomienok.
6.67 Obec Predmier (list č. 392/2015, zo dňa 20.11.2015) – bez pripomienok.
Odporúčania vyplývajúce z pripomienok zainteresovaných orgánov sú zapracované do
kapitoly VI. „ZÁVERY“, časti 3 „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu
návrhu strategického dokumentu“ tohto záverečného stanoviska pre navrhovaný strategický
dokument.
Na stanoviská doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 podľa § 12 zákona
o posudzovaní vplyvov sa nebude prihliadať.
7. Verejné prerokovanie a jeho závery
Verejné prerokovanie správy o hodnotení s regionálnym dosahom sa uskutočnilo dňa
12.11.2015 o 1000 hod. v kongresovej sále Úradu ŽSK, Komenského 48, Žilina. Termín
a miesto konania verejného prerokovania obstarávateľ strategického dokumentu PHSR ŽSK
2014 – 2020 zverejnil podľa § 11 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 4.11.2015 na
webovom sídle www.enviroportal.sk, www.zilinskazupa.sk (http://www.regionzilina.sk/
sk/aktuality/aktuality/oznam-termine-mieste-verejneho-prerokovania.html) a prostredníctvom
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e-mailu rozposlaný dňa 03.11.2015 obciam kraja, ústredným a miestnym orgánom štátnej
správy, susedným samosprávnym krajom.
Verejné prerokovanie otvorila a stručne informovala prítomných o cieľoch stretnutia, jeho
programe Ing. Miriam Skácelová z Úradu Žilinského samosprávneho kraja, odbor európskych
projektov a regionálneho rozvoja.
Mgr. Branislav Zacharides z Rozvojovej agentúry ŽSK, n. o. následne predstavil strategický
dokument PHSR ŽSK 2014 – 2020, zhrnul východiská spracovaného dokumentu, proces
a harmonogram jeho tvorby a predstavil štruktúru dokumentu (vízia, strategické ciele,
špecifické ciele a opatrenia).
Na záver RNDr. Miloslav Badík zo spoločnosti ENVI-EKO, s.r.o. Žilina, ako zástupca
spracovateľa správy o hodnotení vplyvov podrobne predstavil štruktúru predmetnej správy,
jej obsah, zhrnul dôležité závery a navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu,
minimalizáciu a kompenzáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie, ktoré by mohli
vyplynúť z realizácie PHSR ŽSK 2014 – 2020.
Po uvedených prezentáciách bola prítomným daná možnosť na kladenie otázok
k prezentovaným materiálom.
V rámci diskusie neboli vznesené žiadne pripomienky k prerokovávanej správe.
Ing. Miriam Skácelová sa prítomným poďakovala za účasť a verejné prerokovanie ukončila.
Priebeh verejného prerokovania bol zaznamenaný v zápisnici z verejného prerokovania a
spolu s prezenčnou listinou (13 osôb) boli zaslané na Okresný úrad Žilina, Odbor
starostlivosti o životné prostredie a sú súčasťou spisovej dokumentácie z procesu
posudzovania vplyvov.
Podľa záznamu z verejného prerokovania bol priebeh verejného prerokovania informatívny
bez konfrontačných postojov k návrhu strategického dokumentu a predloženej správe
o hodnotení vplyvov.

IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu
Predpokladané vplyvy strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 - 2020 na životné
prostredie a vplyvy na zdravie budú priame a nepriame, synergické a kumulatívne, z hľadiska
časového pôsobenia ich delíme na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé resp. trvalé a dočasné,
tieto vplyvy vo vzťahu k zložkám životného prostredia a zdraviu obyvateľstva môžu mať
pozitívny ale i negatívny charakter.
Environmentálne vplyvy na zložky životného prostredia a vplyvy na zdravie
Hydrologické pomery a kvalita vôd
Realizáciou opatrení a indikatívnych aktivít uvedených v PHSR ŽSK 2014 - 2020 nedôjde
ku zhoršeniu hydrologických pomerov ani kvality a stavu povrchových či podpovrchových
vôd. Navrhované opatrenia a indikatívne aktivity by mali napomôcť zachovaniu súčasného
stavu, resp. k zlepšeniu súčasného stavu vôd na území kraja. S touto problematikou priamo
súvisia definované opatrenia:
- 1.3.4 Realizácia preventívnych opatrení na zníženie rizika povodní, požiarov a iných rizík
(mimo iného zahŕňa aj opatrenia spojené s využitím zelenej infraštruktúry, a tiež opatrenia
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na zadržiavanie vody v krajine, spomalenie odtoku vody z povodia a opatrenia
podporujúce akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných),
- 1.4.1 Skvalitnenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a systému odvádzania a čistenia
odpadových vôd (mimo iné obsahujú aj indikatívne aktivity ako: Budovanie, rozšírenie a
zvýšenie kapacity verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, Skvalitňovanie
systému monitorovania a hodnotenia vôd),
- 4.1.7 Podpora investícií do poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu zabezpečujúcich
vyššiu kvalitu životného prostredia a vodnej biodiverzity na vidieku.
Ovzdušie a kvalita ovzdušia
Realizáciou opatrení a indikatívnych aktivít uvedených v PHSR ŽSK 2014 - 2020 nedôjde
ku zhoršeniu kvality ovzdušia. Naopak, navrhované opatrenia a indikatívne aktivity by mali
napomôcť k zlepšeniu kvality ovzdušia v regióne. S touto problematikou priamo súvisí
opatrenie 1.3.3 Zavádzanie opatrení na zvyšovanie kvality ovzdušia s osobitným dôrazom
na tuhé emisie.
Pôdy, kvalita pôdy, zábery pôdy
Realizáciou opatrení a indikatívnych uvedených v PHSR ŽSK 2014 - 2020 nedôjde
ku zhoršeniu pôdnych pomerov ani kvality pôdy v kraji. Navrhované opatrenia a indikatívne
aktivity by mali napomôcť k zachovaniu, resp. k zlepšeniu súčasného stavu kvality a
využívania pôd. Nepredpokladajú sa významne rozsiahle zábery pôdy, ku ktorým by malo
dôjsť realizáciou navrhovaných opatrení.
Opatrenie 4.1.6. Podpora investícií do zvýšeného využívania obnoviteľných zdrojov a
znižovania následkov možných prírodných pohrôm priamo obsahuje indikatívnu aktivitu
„Ochrana proti erózii pôdy“.
Nerastné suroviny
Realizáciou opatrení a indikatívnych aktivít uvedených v PHSR ŽSK 2014 - 2020 nedôjde
ku zhoršeniu stavu zdrojov nerastných surovín. Navrhované opatrenia a indikatívne aktivity
by mali napomôcť k racionálnemu a efektívnejšiemu využívanou týchto prírodných
nerastných zdrojov.
Rastlinstvo a živočíšstvo, biodiverzita
Realizáciou opatrení a indikatívnych aktivít uvedených v PHSR ŽSK 2014 - 2020 nedôjde
ku zhoršeniu biotických pomerov v Žilinskom kraji. Navrhované opatrenia a indikatívne
aktivity by, práve naopak, mali napomôcť k zachovaniu súčasného stavu, resp. k jeho
zlepšeniu. S touto problematikou priamo súvisia opatrenia:
- 1.4.3 Realizácia opatrení na zvyšovanie ochrany prírody s dôrazom na územia
NATURA 2000,
- 4.1.3 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich
zázemím - opatrenie obsahuje mimo iné aj indikatívnu aktivitu: Podpora spolupráce
rôznych partnerov za účelom zachovania biodiverzity a stavu krajinných oblastí,
- 4.1.6. Podpora investícií do zvýšeného využívania obnoviteľných zdrojov a znižovania
následkov možných prírodných pohrôm priamo obsahuje indikatívnu aktivitu „Aktivity
na zníženie rizika zamokrenia a zaplavenia v čase povodní a zabezpečenia zavlažovania
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v čase sucha, na prevenciu poškodzovania lesov lesnými požiarmi, prírodnými pohromami
a katastrofickými udalosťami a obnovu poškodených lesov“,
- 4.1.7 Podpora investícií do poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu zabezpečujúcich
vyššiu kvalitu životného prostredia a vodnej biodiverzity na vidieku.
Kvalita životného prostredia a jeho poškodenie
Realizáciou opatrení a indikatívnych aktivít uvedených v PHSR ŽSK 2014 - 2020 nedôjde
ku zvýšeniu stupňa poškodenia území životného prostredia v posudzovanom regióne.
Navrhované opatrenia a indikatívne aktivity by mali napomôcť k jeho zlepšeniu stavu regiónu
z hľadiska kvality prírodného prostredia a zníženiu výmery územia ŽSK so stupňom IV. až V.
v zmysle environmentálnej regionalizácie SR. Jedná sa o horizontálnu problematiku, t.j.
s touto problematikou priamo súvisia všetky strategické časti dokumentu, nakoľko k zlepšeniu
územia dôjde v dôsledku synergických efektov realizovaných opatrení tak v oblasti
hospodárskej ako aj zabezpečením infraštruktúrnej vybavenosti územia, rozvojom ľudských
zdrojov atď.
Ochrana prírody, environmentálne významné územia
Národná sústava chránených území
Realizáciou opatrení a indikatívnych aktivít uvedených v PHSR ŽSK 2014 -2020 nedôjde
ku poškodeniu vyhlásených veľkoplošných ani maloplošných chránených území. Navrhované
opatrenia a indikatívne aktivity by mali napomôcť k racionálnemu využívaniu a zachovaniu
významnosti týchto chránených území. S touto problematikou priamo súvisia opatrenia:
- 1.4.3 Realizácia opatrení na zvyšovanie ochrany prírody s dôrazom na územia
NATURA 2000,
- 4.1.3 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich
zázemím - opatrenie obsahuje mimo iné aj indiatívnu aktivitu: Podpora spolupráce rôznych
partnerov za účelom zachovania biodiverzity a stavu krajinných oblastí,
- 4.1.7 Podpora investícií do poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu zabezpečujúcich
vyššiu kvalitu životného prostredia a vodnej biodiverzity na vidieku.
NATURA 2000
Chránené vtáčie územia
Realizáciou opatrení a indikatívnych aktivít uvedených v PHSR ŽSK 2014 -2020 nedôjde
ku poškodeniu vyhlásených chránených vtáčích území. Navrhované opatrenia a indikatívne
aktivity by mali napomôcť k racionálnemu využívaniu a zachovaniu významnosti chránených
vtáčích území. S touto problematikou priamo súvisia opatrenia:
- 1.4.3 Realizácia opatrení na zvyšovanie ochrany prírody s dôrazom na územia
NATURA 2000,
- 4.1.3 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich
zázemím - opatrenie obsahuje mimo iné aj indiatívnu aktivitu: Podpora spolupráce rôznych
partnerov za účelom zachovania biodiverzity a stavu krajinných oblastí,
- 4.1.7 Podpora investícií do poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu zabezpečujúcich
vyššiu kvalitu životného prostredia a vodnej biodiverzity na vidieku.
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Územia európskeho významu
Realizáciou opatrení a indikatívnych aktivít uvedených v PHSR ŽSK 2014 - 2020 nedôjde
ku poškodeniu území európskeho významu. Navrhované opatrenia a indikatívne aktivity by
naopak mali napomôcť k racionálnemu využívaniu týchto území a zachovaniu ich
environmentálnej významnosti. S problematikou priamo súvisia opatrenia:
- 1.4.3 Realizácia opatrení na zvyšovanie ochrany prírody s dôrazom na územia
NATURA 2000,
- 4.1.3 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich
zázemím - opatrenie obsahuje mimo iné aj indiatívnu aktivitu: Podpora spolupráce rôznych
partnerov za účelom zachovania biodiverzity a stavu krajinných oblastí,
- 4.1.7 Podpora investícií do poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu zabezpečujúcich
vyššiu kvalitu životného prostredia a vodnej biodiverzity na vidieku.
Cieľom návrhu celého špecifického cieľa 1.4 Zlepšiť kvalitu životného prostredia je
zabezpečiť nárast kvality prírodného prostredia, jeho racionálneho využívanie.
Územia chránené v zmysle medzinárodných dohovorov
Realizáciou opatrení a indikatívnych aktivít uvedených v PHSR ŽSK 2014 - 2020 nedôjde
ku poškodeniu území chránených v zmysle medzinárodných dohovorov. Navrhované
opatrenia a indikatívne aktivity by mali napomôcť k racionálnemu využívaniu týchto území
a zároveň k zachovaniu významnosti chránených území.
S problematikou priamo súvisia opatrenia:
- 1.4.3 Realizácia opatrení na zvyšovanie ochrany prírody s dôrazom na územia
NATURA 2000,
- 4.1.3 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich
zázemím - opatrenie obsahuje mimo iné aj indiatívnu aktivitu: Podpora spolupráce rôznych
partnerov za účelom zachovania biodiverzity a stavu krajinných oblastí,
- 4.1.7 Podpora investícií do poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu zabezpečujúcich
vyššiu kvalitu životného prostredia a vodnej biodiverzity na vidieku.
Cieľom návrhu celého špecifického cieľa 1.4 Zlepšiť kvalitu životného prostredia je
zabezpečiť nárast kvality prírodného prostredia, jeho racionálneho využívanie.
Životné prostredie a zdravie
Vzhľadom na skutočnosť, že plánované aktivity majú indikatívny charakter a dokument je
strategického charakteru, nie je možné určiť mieru a významnosť ovplyvnenia životného
prostredia a zdravia obyvateľstva v dôsledku realizácie opatrení uvedených v PHSR ŽSK
2014 - 2020. Strategický dokument ako celok navrhuje komplex cieľov a opatrení, realizáciou
ktorých by malo dôjsť ku zlepšenie životného prostredia a zdravia jeho obyvateľov.
Problematika životného prostredia a zdravia je v PHSR ŽSK 2014 - 2020
priamo/bezprostredne riešená prostredníctvom cieľov a opatrení, ktoré navrhujú zabezpečiť
zlepšenie kvality prírodného prostredia a podmienok pre zdravie obyvateľstva:
- Strategický cieľ 1: Dobudovať kvalitné prepojenie kraja s európskymi dopravnými a
komunikačnými sieťami, zlepšiť kvalitu životného prostredia a zabezpečiť udržateľnosť a
efektivitu využívania prírodných zdrojov,
 opatrenie 1.4 Zlepšiť kvalitu životného prostredia,
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- Strategický cieľ 3: Dosiahnuť vyššiu uplatniteľnosť ľudského kapitálu na trhu práce a
sociálnu inklúziu všetkých znevýhodnených skupín,
 opatrenie 3.3 Zabezpečiť prispôsobenie sa služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti a
sociálnoprávnej ochrany a kurately hlavným výzvam súčasnosti,
- Strategický cieľ 4: Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na území kraja
podporovať rast ich atraktívnosti,
 4.4 Racionálne a efektívne využívať prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov pre rozvoj
kraja.
Realizáciou aktivít jednotlivými subjektmi pôsobiacimi v regióne dôjde ku napĺňaniu
stanovených cieľov a opatrení a k nárastu kvality prírodného prostredie a podpore zlepšenie
zdravia v regióne na viacerých úrovniach a viacerými postupmi.
Posúdenie očakávaných environmentálnych vplyvov strategického dokumentu PHSR
ŽSK 2014 - 2020 na zložky životného prostredia a vplyvy na zdravie
Vrcholový cieľ Žilinského samosprávneho kraja vychádza z dlhodobej stratégie kraja, vízie
a je konkretizovaný vo forme strategických a špecifických cieľov v štyroch oblastiach,
rozpracovanie cieľa obsahuje 4 strategické a 14 špecifických cieľov, ktorým je priradených 74
opatrení.
Vrcholovým cieľom stratégie je, aby Žilinský samosprávny kraj dosiahol do roku 2020
pozitívnu zmenu vedúcu k zvýšeniu kvality života jeho obyvateľov v integrujúcej sa Európe.
Hodnotená stratégia pritom vychádza zo skutočnosti, že Žilinský samosprávny kraj má
v sídlach silný inovačný potenciál, postupne sa zvyšuje výkonnosť v oblasti cestovného
ruchu. Jedným z cieľov kraja je, aby transformujúcim sa vidieckym oblastiam efektívne
pomáhali nástroje na vyrovnávanie regionálnych rozdielov - predovšetkým diverzifikácia
hospodárskej činnosti. V stratégii kraja je významným prvkom využívanie a zachovávanie
špecifických čŕt sídiel a špecifických regiónov kraja (Orava, Liptov, Kysuce, Považie
a Turiec).
Vízia kraja je jasne špecifikovaná aj pre oblasť životného prostredia, kde cieľom stratégie je
navrhnúť také opatrenia, aby Žilinský kraj bol regiónom s kvalitnejším životným prostredím,
kvalitne vybudovanou dopravnou, podnikateľskou a verejnou infraštruktúrou,
konkurencieschopnou ekonomikou s dobrým podnikateľským prostredím, kde sa vo vyššej
miere uplatňuje ľudský kapitál a zároveň sú vytvorené podmienky pre sociálnu inklúziu
všetkých znevýhodnených skupín žijúcich v kraji.
Komplexný návrh strategického dokumentu sleduje ciele hospodárskeho a sociálneho rozvoja
územia Žilinského kraja zamerané na znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie a
zdravie obyvateľov, posilňovanie ochrany prírody a biodiverzity, podporu aktivít
zabezpečujúcich ochranu pred následkami (globálnej i lokálnej) zmeny klímy, zlepšenie
dopravnej situácie, regeneráciu sídiel a budovanie konkurencieschopnej regionálnej
ekonomiky.
Vrcholový cieľ bude napĺňaný prostredníctvom opatrení rozčlenených do 4 strategických
cieľov, ktorých cieľom je:
1. Dobudovať kvalitné prepojenie kraja s európskymi dopravnými a komunikačnými sieťami,
zlepšiť kvalitu životného prostredia a zabezpečiť udržateľnosť a efektivitu využívania
prírodných zdrojov - dosiahnutie vysokej úrovne dopravnej infraštruktúry, občianskej
vybavenosti a kvalitného životného prostredia.
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2. Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť podnikateľské prostredie v kraji dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti ekonomiky a zlepšenie podnikateľského
prostredia v kraji pri zabezpečení účinnej a otvorenej verejnej správy vytvárajúcu priaznivé
prostredie pre podnikanie v kraji.
3. Dosiahnuť vyššiu uplatniteľnosť ľudského kapitálu na trhu práce a sociálnu inklúziu
všetkých znevýhodnených skupín - modernizáciou všetkých stupňov vzdelávania,
podporou sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín a ich uplatnením na trhu práce
vytvoriť podmienky pre rozvoj kraja, zároveň postupným prispôsobovaním sa služieb
sociálnej a zdravotnej starostlivosti a sociálnoprávnej ochrany a kurately hlavným výzvam
súčasnosti zabezpečiť podmienky pre kvalitný život obyvateľov žijúcich na území kraja.
4. Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na území kraja podporovať rast ich
atraktívnosti – dosiahnuť hospodársky rozvoj a spolupracujúce prostredie na vidieku
v kraji, podporiť rozvoj cestovného ruchu ako jedného z hospodárskych odvetví a celkovo
podporovať spoluprácu ako nástroj rozvoja kraja.
Vzhľadom na snahu konkretizovať ciele a opatrenia uvedené v dokumente pre všetkých
sociálno-ekonomických partnerov v regióne ako aj pre laickú a odbornú verejnosť je
v dokumente ku každému opatreniu pripojený zoznam indikatívnych aktivít. Indikatívne
aktivity sú príkladmi aktivít (projektov), realizáciou ktorých dôjde v regióne k dosiahnutiu
stanovených strategických cieľov. Indikatívne aktivity nie sú záväzné, zoznam indikatívnych
aktivít nie je taxatívnym zoznamom. Nakoľko sú len ukážkovými aktivitami, t.j. majú len
odporúčací charakter a nie sú dostatočne konkrétne, nie je možné ich jednotlivo posudzovať
z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
Opatrenia uvedené v strategickom cieli 1 a taktiež v cieli 4 najvýraznejšie priamo ovplyvňujú
kvalitu životného prostredia v regióne.
Opatrenia uvedené v strategickom cieli 2 a 3 priamo ovplyvňujú kvalitu zdravia obyvateľstva
prostredníctvom zvyšovania kvality života, t.j. kvality vzdelania, poskytovaných služieb a
nárastu ekonomickej výkonnosti regiónu.
Vo všeobecnosti v posudzovanej stratégií výrazne prevyšujú opatrenia, ktorých očakávané
dopady (priame, nepriame) majú byť pozitívne. Taktiež z hľadiska synergických a
kumulatívnych vplyvov prevažujú očakávané pozitívne vplyvy nad vplyvmi negatívnymi.
Strategický cieľ 1 - Dobudovať kvalitné prepojenie kraja s európskymi dopravnými a
komunikačnými sieťami, zlepšiť kvalitu životného prostredia a zabezpečiť udržateľnosť a
efektivitu využívania prírodných zdrojov
Špecifické ciele:
1.1 Presadzovať dobudovanie a modernizáciu nadradenej dopravnej a komunikačnej
infraštruktúry a zabezpečiť pripojenosť územia na ňu
Dobudovanie dopravnej infraštruktúry všeobecne predstavuje nároky na plošný záber
pôdy (PP, LP) a zásah do dotknutých zložiek ŽP. Dobudovaním dopravného systému
v regióne dôjde ku eliminácii stresových javov pôsobiacich na zdravie obyvateľstva i
jednotlivé zložky ŽP.
1.2 Zvyšovať atraktivitu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy
Zvyšovaním atraktivity verejnej dopravy dôjde k zníženiu zaťaženia ŽP v dôsledku
individuálnej dopravy (aj statickej dopravy) a tým ku eliminácii stresových javov
pôsobiacich zložky ŽP ako aj na zdravie obyvateľstva.
1.3 Zvyšovať uplatnenie nízkouhlíkového hospodárstva a podporovať prispôsobovanie sa
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zmenám klímy
Znižovaním produkcie oxidov uhlíka dôjde ku eliminácii stresových javov pôsobiacich
zložky ŽP ako aj na zdravie obyvateľstva.
1.4 Zlepšiť kvalitu životného prostredia
Dôjde ku eliminácii stresových javov pôsobiacich všetky zložky ŽP ako aj na zdravie
obyvateľstva.
Strategický cieľ 2 - Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť podnikateľské
prostredie v kraji
Špecifické ciele:
2.1 Zlepšiť využiteľnosť výstupov výskumu a vývoja v praxi
2.2 Rozvíjať služby a podporovať inovácie vo firmách
2.3 Zabezpečiť účinnú o otvorenú verejnú správu vytvárajúcu priaznivé prostredie
pre podnikanie
Nedochádza ku významnejším zásahom do zložiek ŽP, dôjde ku zvýšeniu kvality života
v regióne.
Strategický cieľ 3 - Dosiahnuť vyššiu uplatniteľnosť ľudského kapitálu na trhu práce a
sociálnu inklúziu všetkých znevýhodnených skupín
Špecifické ciele:
3.1 Modernizovať všetky stupne vzdelávania vrátane ďalšieho vzdelávania
3.2 Podporovať sociálnu inklúziu všetkých znevýhodnených skupín a ich uplatnenie
na trhu práce
3.3 Zabezpečiť prispôsobenie sa služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti
a sociálnoprávnej ochrany a kurately hlavným výzvam súčasnosti
Nedochádza ku významnejším zásahom do zložiek ŽP, dôjde ku zvýšeniu kvality života
v regióne, pozitívny je aj dopad na zdravie obyvateľstva.
Strategický cieľ 4 - Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na území kraja
podporovať rast ich atraktívnosti
Špecifické ciele:
4.1 Podporiť hospodársky rozvoj a spolupracujúce prostredie na vidieku
4.2 Rozvíjať cestovný ruch
4.3 Podporovať spoluprácu v kraji a Európe
4.4 Racionálne a efektívne využívať prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov pre rozvoj kraja
Nedochádza ku trvalým významnejším zásahom do zložiek ŽP, dôjde ku zvýšeniu kvality
života v regióne.
Pravdepodobne významné cezhraničné environmentálne vplyvy vrátane vplyvov na zdravie
Územie Žilinského kraja susedí s Českou a Poľskou republikou. Preto je možné
predpokladať, že pri realizácii určitých projektov spadajúcich pod niektoré opatrenia
hodnoteného strategického dokumentu môže dôjsť k potenciálnym vplyvom s cezhraničným
dopadom na územie susedných štátov.
Posudzovaný strategický dokument má všeobecný charakter, stanovuje rámec podpory
regionálneho rozvoja Žilinského kraja. Napĺňanie stanoveného vrcholového cieľa,
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strategických a špecifických cieľov je navrhované prostredníctvom opatrení a indikatívnych
aktivít, ktoré však nie je možné premietnuť do konkrétneho územia tak, aby bolo možné
vyhodnotiť ich konkrétny vplyv na životné prostredie Žilinského kraja a okolitých krajín.
Potenciálne významné cezhraničné environmentálne vplyvy vrátane vplyvov na obyvateľstvo
sa týkajú najmä napĺňania opatrení špecifických cieľov v oblasti dopravy, ktoré spadajú
pod strategický cieľ 1 zameraný na dobudovanie kvalitného prepojenie kraja s európskymi
dopravnými a komunikačnými sieťami a zlepšenie kvality životného prostredia.
Dobudovaním a modernizáciou nadradenej cestnej siete a technickej infraštruktúry môže
dôjsť k určitým pozitívnym vplyvom na územie Českej resp. Poľskej republiky.
Aj ďalšie opatrenia hodnoteného strategického dokumentu sú nasmerované k podpore
činností s pozitívnym vplyvom na jednotlivé hodnotené zložky prostredia, pričom viaceré
môžu mať i cezhraničný charakter. Jedná sa najmä o opatrenia realizované v prihraničí
zamerané na podporu nemotorovej dopravy, nízkouhlíkového hospodárstva, zachovávanie
kvality a rozmanitosť prírodného dedičstva, či zvyšovanie ochrany prírody s dôrazom
na územia NATURA 2000 a pod.
Všetky rozvojové zámery súvisiace s navrhovanými opatreniami hodnoteného strategického
dokumentu, budú posúdené v zmysle platnej legislatívy. Pri ich príprave a realizácii bude
okrem iného uplatňovaný Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v platnom znení, Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, Zákon
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, a taktiež všetky
prislúchajúce vykonávacie predpisy.

V. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na navrhované
chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu
chránených území (NATURA 2000)
Vzhľadom na všeobecný charakter dokumentu bez presného stanovenia spôsobu realizácie
aktivít a možné variantné riešenia nie je možné špecifikovať. Realizované aktivity v rámci
implementácie PHSR ŽSK 2014 - 2020 budú realizované v zmysle platnej legislatívy SR
v oblasti ochrany prírody a krajiny, t.j. aj v súlade so stupňom ochrany dotknutého územia.
Žilinský kraj je región s najväčším plošným podielom území v rôznom stupni ochrany v rámci
SR. Národné parky (Malá Fatra, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Vysoké Tatry) a chránené krajinné
oblasti (Strážovské Vrchy, Horná Orava, Kysuce) pokrývajú viac ako 50% celkového územia
Žilinského kraja. Maloplošné chránené územia v kraji predstavujú 57 národných prírodných
rezervácií, 15 prírodných rezervácií, 18 národných prírodných pamiatok, 14 prírodných
pamiatok a 17 chránených areálov.
Osobitný význam pre Žilinský kraj má tiež sústava chránených území členských krajín
Európskej únie NATURA 2000, ktorú tvoria 2 typy území:
- osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) - vyhlasované na základe
smernice o vtákoch - v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia;
- osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na základe
smernice o biotopoch - v národnej legislatíve: územia európskeho významu - pred
vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených
území.
Chránené vtáčie územia - sú biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy
sťahovavých druhov vtákov, najmä v oblasti ich hniezdenia, preperovania, zimovania ako aj
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miesta ich odpočinku na ich migračných trasách Národný zoznam navrhovaných vtáčích
území (CHVÚ) bol vyhlásený na základe implementácie Smernice č. 79/409/EHS o ochrane
voľne žijúcich vtákov. Táto smernica reguluje činnosti, ktoré vážne ohrozujú druhy vtákov
tak, aby nedochádzalo k úmyselnému zabíjaniu, poškodzovaniu a obmedzovaniu vtáčích
druhov, poškodzovaniu hniezd a hniezdnych biotopov.
Na území kraja sa nachádza, resp. čiastočne doň zasahujú nasledovné chránené vtáčie územia:
Horná Orava (SKCHVU008), Malá Fatra (SKCHVU013), Strážovské vrchy (SKCHVU028),
Nízke Tatry (SKCHVU018), Tatry (SKCHVU030), Veľká Fatra (SKCHVU033), Chočské
vrchy (SKCHVU050).
Podrobný popis o jednotlivých chránených vtáčích územiach sa nachádza v tabuľkovom
prehľade odborného posudku.
Územia európskeho významu - sú na Slovensku tvorené územiami , na ktorých sa nachádzajú
biotopy alebo druhy európskeho významu na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia.
Boli vytypované v rámci implementácie smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Národný zoznam území európskeho významu
bol schválený uznesením vlády č. 239/2004 SR a zverejnený vo Výnose MŽP SR č.3/2004.1.
Výber týchto území bol postavený na vedeckých princípoch, pričom zohľadňuje celkové
rozšírenie biotopu alebo biotopu druhu uvedených v prílohách smernice o biotopoch na území
celého Slovenska. Významná časť navrhovaných území európskeho významu je už
v súčasnosti chránená v rámci národnej sústavy chránených území.
Na území kraja sa nachádza, resp. čiastočne doň zasahuje viac ako 70 území európskeho
významu, ktoré sú podrobne popísané v tabuľkovom prehľade odborného posudku.
V zmysle Medzinárodnej dohody UNESCO o ochrane významných prírodných krás v rámci
programu „Človek a biosféra“ bola v roku 1993 spoločne s Poľskou časťou Tatranského
národného parku vyhlásená Biosférická rezervácia Tatry.
V zmysle Dohovoru o mokradiach, majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy
vodného vtáctva (Ramsarský dohovor) boli v Žilinskom kraji zapísané do zoznamu
ramsarských lokalít nasledujúce územia: Mokrade Turca, Mokrade Oravskej kotliny, Rieka
Orava a jej prítoky, Jaskyne Demänovskej doliny.
Predpokladá sa, že úspešná implementácia PHSR ŽSK 2014 - 2020 bude mať pozitívny
vplyv na ochranu prírody, ochranu biodiverzity a chránené územia.
Je taktiež možné predpokladať, že realizáciou konkrétnych aktivít môže dôjsť k stretu
záujmov s ochranou prírody. Konkrétne aktivity vyplývajúce z implementácie PHSR ŽSK
2014 - 2020 však podliehajú samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona o posudzovaní
vplyvov, v procese ktorého budú navrhnuté opatrenia na elimináciu, resp. minimalizáciu
negatívnych vplyvov na životné prostredie.

VI. Závery
1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie)
Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie strategického
dokumentu s regionálnym dosahom „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského
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samosprávneho kraja pre roky 2014 - 2020" podľa ustanovení zákona o posudzovaní
vplyvov, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam
očakávaných vplyvov na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva, z
hľadiska ich pravdepodobnosti, kumulatívnych vplyvov, ich rozsahu a trvania, so zameraním
najmä na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej a lokálnej
úrovni, úroveň spracovania oznámenia o strategickom dokumente, stanovísk k oznámeniu,
určený rozsah hodnotenia, úroveň spracovania správy o hodnotení, samotného návrhu
strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 – 2020, po zohľadnení doručených stanovísk,
výsledku verejného prerokovania a konzultácií, záverov odborného posudku a za súčasného
stavu poznania
sa odporúča
prijatie strategického dokumentu s regionálnym dosahom „Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 - 2020" za dodržania
odporúčaní na prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu
uvedených v kapitole VI. „Závery“, časti 3 „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie,
úpravu návrhu strategického dokumentu“ a naplnenia požiadaviek na monitoring stanovených
v časti 5 „Návrh monitoringu“ tohto záverečného stanoviska.
2. Odporúčaný variant
Návrh strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 – 2020 je vypracovaný v jednom
variantnom riešení, ktoré je environmentálne prijateľné za podmienky dodržania odporúčaní
na prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu uvedených v
kapitole VI. „ZÁVERY“, časti 3 „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu
návrhu strategického dokumentu“ a naplnenia požiadaviek na monitoring stanovených v časti
5 „Návrh monitoringu“ tohto záverečného stanoviska.
Odporúčame strategický dokument PHSR ŽSK 2014 – 2020 prijať vo variante, ktorý bol
predmetom posudzovania z hľadiska vplyvov na životné prostredie.
3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického
dokumentu
Na základe celkových výsledkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie
strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského
samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020“ s regionálnym dosahom, pripomienok
a stanovísk vznesených počas procesu posudzovania, verejného prerokovania strategického
dokumentu, odborného posudku a na základe správy o hodnotení strategického dokumentu
nie je nutné posudzovaný strategický dokument prepracovať, dopracovať alebo zásadne
upraviť.
Na zabezpečenie environmentálnej optimálnosti implementácie projektov strategického
dokumentu sa odporúča:
 Konečné znenie strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 – 2020 sa odporúča
podstatne nemeniť.
 Zabezpečiť dôslednú realizáciu posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni
jednotlivých projektov (činností vyplývajúcich z implementácie strategického
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dokumentu) v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov tak, aby bola dodržaná
optimalizácia zvolených riešení a ich lokalizácie, výberu environmentálnych
technológií, časovej a vecnej následnosti jednotlivých realizačných krokov, ako aj
vyváženosť environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov realizovaných
projektov.
Rešpektovať zákon č. 57/2013 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 220/2004 Z. z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 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 ( ďalej zákon o ochrane
poľnohospodárskej pôdy).
Rešpektovať priority rozvoja dopravnej infraštruktúry rezortu doprava a riešenie
jednotlivých projektov koordinovať so strategickými dokumentmi MDVRR SR,
ktorými sú: Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020
a Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, ako aj každoročne
aktualizovaný Rozvojový program priorít verejných prác, ktorý obsahuje zoznam
verejných prác, u ktorých sa predpokladá začatie ich realizácie v nasledujúcich troch
rokoch.
Rešpektovať umiestnenie, funkciu, ako aj rozvojové zámery ciest I. II. a III. tried,
pričom akékoľvek zámery vo vzťahu k dotknutým komunikáciám je potrebné
konzultovať s ich majetkovými správcami t. zn. - Slovenskou správou ciest vo vzťahu
k cestám I. triedy a rovnako tak Správou ciest ŽSK vo vzťahu k cestám II. a III. tried.
Rešpektovať ochranu prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov,
klimatických podmienok vhodných na liečenie a kúpeľných území kúpeľných miest,
so zariadenými prírodnými liečebnými kúpeľami a kúpeľnými liečebňami,
zabezpečenú zákonom č. 538/2005 Z. z., štatútmi kúpeľných miest, ochrannými
pásmami (vyhlášky MZ SR, rozhodnutia MZ SR).
Rešpektovať ochranné pásma a prekážkové roviny Letiska Žilina, Vizuálnych
leteckých pozemných zariadení na letisku Žilina v rozsahu: „Ochranné pásmo
svetlenej približovacej sústavy“ a „Ochranné pásmo svetelnej zostupovej sústavy“,
Rádiového leteckého pozemného zariadenia – systém zariadení na presné priblíženie
na Letisku Žilina v rozsahu: „Ochranné pásma ILS LLZ 06“ a „Ochranné pásma ILS
GP 06“, Letiska Martin, Letiska Ružomberok – Lisková, Letiska Poprad – Tatry,
Heliportu pre leteckú záchrannú službu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina,
Heliport pre leteckú záchrannú službu nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš,
Heliportu pre leteckú záchrannú službu nemocnice s poliklinikou MUDr. L. NadášiJégeho v Dolnom Kubíne, Leteckého pozemného zariadenia „Nesmerový rádiomaják
NDB, lokalita Dubové“ a letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve Košťany,
Dolná Štubňa, Gôtovany (t.č. Jasna) a Liptovský Ondrej, ktoré musia byť pri návrhu
využitia územia zohľadnené.
Rešpektovať zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a smernice Rady
Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov a č.
92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín;
(doplniť zoznam chránených území o SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom
a SKUEV0253 Váh).

 Pri spracovaní konkrétnych riešených projektov, činností a aktivít vyplývajúcich
z implementácie PHSR ŽSK 2014 – 2020 použiť aktuálne údaje pri analýzach územia.
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4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu
Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 zákona o posudzovaní vplyvov v
súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, na základe celkového
výsledku procesu posudzovania vplyvov predmetného strategického dokumentu na životné
prostredie, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia,
význam očakávaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, chránené
územia a zdravie obyvateľstva z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania so
zameraním najmä na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej a
lokálnej úrovni, úroveň spracovania oznámenia o strategickom dokumente, stanovísk
k oznámeniu, určený rozsah hodnotenia, úroveň spracovania správy o hodnotení, samotného
návrhu strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 – 2020, po zohľadnení doručených
stanovísk, výsledku verejného prerokovania a konzultácií, záverov odborného posudku a za
súčasného stavu poznania.
Pri hodnotení podkladov a vypracovaní tohto záverečného stanoviska sa postupovalo
podľa ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov a pri odporúčaní návrhu strategického
dokumentu sa brali do úvahy environmentálne, sociálne a hospodárske vplyvy na národnej,
regionálnej a lokálnej úrovni, ako aj environmentálne vplyvy na zložky životného prostredia a
vplyvy na zdravie.
V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie na nepreukázali také negatívne
vplyvy na životné prostredie, ktoré by mohli ohroziť prijatie strategického dokumentu. Je
možné však predpokladať, že realizáciou konkrétnych aktivít môže dôjsť k stretu záujmov
s ochranou prírody. Konkrétne aktivity vyplývajúce z implementácie PHSR ŽSK 2014 - 2020
podliehajú samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov, v procese
ktorého budú navrhnuté opatrenia na elimináciu, resp. minimalizáciu negatívnych vplyvov na
životné prostredie.
K správe o hodnotení predmetného strategického dokumentu bolo doručených 67
stanovísk dotknutých subjektov, ktoré odporučili navrhovanú činnosť buď bez pripomienok
alebo za dodržania pripomienok, ktoré boli premietnuté do kapitoly VI. „ZÁVERY, časti 3
“Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu”.
5. Návrh monitoringu
Podľa § 16 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní
zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na
životné prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring, aby sa predišlo
zdvojovaniu monitorovania.
Podľa § 16 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov spočíva sledovanie a vyhodnocovanie
vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie v:
a) systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,
b) vyhodnocovaní jeho účinnosti,
c) zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o
hodnotení so skutočným stavom.
Podľa § 16 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy
strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného podľa zákona o posudzovaní
vplyvov sú horšie, ako sa predpokladalo v správe o hodnotení strategického dokumentu, je
povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie,
prípadne prepracovanie strategického dokumentu.
29

Proces monitorovania PHSR ŽSK 2014 - 2020 sa bude vykonávať systematicky a
priebežne počas celej doby jeho platnosti. Vstupnými údajmi pre monitorovanie budú
sledované definované merateľné ukazovatele. Výstupom monitorovania bude monitorovacia
správa za príslušný rok, ktorá po pripomienkovaní odbornými expertmi (členovia pracovných
skupín, ktorí sa podieľali na príprave dokumentu), prerokovaní vecne príslušnými komisiami
Zastupiteľstva ŽSK, bude prerokovaná v Zastupiteľstve ŽSK.
Súčasťou PHSR ŽSK 2014 – 2020 bude Akčný plán Úradu ŽSK ako základný nástroj,
prostredníctvom ktorého regionálna samospráva prispieva k implementácii strategického
dokumentu. Akčný plán bude spracovaný na trojročné obdobie, totožné s obdobím povinného
programového rozpočtovania samosprávy a bude obsahovať zoznam prioritných projektových
zámerov v rámci kompetencií ŽSK spolu so špecifikáciou potenciálnych zdrojov
financovania.
Na úrovni konkrétnych riešených projektov, činností a aktivít bude legislatívne
zabezpečené uplatnenie posudzovania vplyvov na životné prostredie pre jednotlivé projekty,
činnosti a aktivity spadajúce pod činnosti hodnotenia vplyvov spadajúce pod posudzovanie v
zmysle Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle
ďalších zmien, čo zabezpečuje uplatnenie konkrétneho cieleného návrhu monitorovania
environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie. Podobné je to vo vzťahu k iným
legislatívnym predpisom ako je Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku a všetky prislúchajúce vykonávacie predpisy, Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečistenia v znení jeho novelizácií, Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a iných legislatívnych predpisov na úseku
zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva, ktorých cieľom je dodržiavanie
konkrétnych stanovených limitov, podmienok a opatrení.
6. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch
do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického
dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení
strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu
schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a
informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom
Celkove je možné konštatovať, že environmentálne aspekty boli začlenené do
strategického dokumentu v plnej miere a vyčerpávajúco zohľadnené aj v správe o hodnotení.
Aktivity vyplývajúce z implementácie strategického dokumentu dávajú predpoklad na
realizáciu projektov, ktoré budú vo veľkej miere podrobené posudzovaniu vplyvov činností
na životné prostredie.
V rámci celého procesu posudzovania vplyvov (SEA) nevyužil možnosť konzultácie
žiadny z orgánov štátnej správy a verejnosti, ktorá mohol mať záujem na prijatí predmetného
strategického dokumentu, záujem neprejavila žiadna z dotknutých obcí, ani zainteresovaná
verejnosť (MVO) aj napriek tomu, že príslušný orgán OU Žilina, OSZP vytváral podľa § 63
zákona o posudzovaní vplyvov priestor pre vykonanie konzultácie.
Strategický dokument je predložený v jednom variantnom riešení, ktoré je modifikované
na celé územie Žilinského kraja. Je spracovaný v súlade s územno-plánovacou
dokumentáciou vyššieho územného celku Žilinského kraja, plne rešpektuje Regionálnu
inovačnú a výskumnú stratégiu Žilinského kraja a je kompatibilný s ostatnými čiastkovými
koncepciami kraja ako aj spracovanými rozvojovými dokumentmi obcí, miest a
mikroregiónov.
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Opatrenia navrhované správou o hodnotení sú uvedené v kapitole VI. „ZÁVERY“, časti 3
„Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“
tohto záverečného stanoviska. Návrh monitoringu, ktorý je uvedený v kapitole VI.
„ZÁVERY, časti 5 „Návrh monitoringu“ vychádza zo súčasného stavu územia a jeho účelom
je sledovanie jednotlivých zložiek ŽP v súvislosti so špecifickým návrhom rozvojových
aktivít v území.
7. Informácia pre schvaľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní
vplyvov strategických dokumentov
Dotknutá verejnosť podľa § 6a zákona č. 24/2006 Z. z. je verejnosť, ktorá má záujem
alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením. Medzi
zainteresovanú verejnosť patrí fyzická osoba (§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006
Z. z.), právnická osoba (§ 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z.), občianska iniciatíva (§ 6
ods. 2 písm. c) a § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z.).
Dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo
zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia
strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods.
8, § 12 ods. 2 č. 24/2006 Z. z., účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického
dokumentu.
V rámci procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu s regionálnym dosahom
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014
– 2020“ sa verejnosť podľa § 6a zákona o posudzovaní nezainteresovala.
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VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Spracovatelia záverečného stanoviska
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie
Ing. Dagmar Grófová
v súčinnosti s
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu,
pečiatka
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie
RNDr. Drahomíra Macášková, vedúca odboru
Námestie M.R. Štefánika 1
010 01 Žilina
3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska
Žilina, 17.12.2015
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