OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
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Žilinský samosprávny kraj
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Váš list číslo/zo dňa



Naše číslo
OU-ZA-OSZP2-2021/035841-38/Gr

V Žiline, dňa
20. 10. 2021

Vybavuje
Ing. Grófová

Vec

ROZSAH

HODNOTENIA

strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského
samosprávneho kraja 2021+“ určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“ )
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obstarávateľ Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru
starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z., oznámenie o vypracovaní
strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského
samosprávneho kraja 2021+“.
Cieľom dokumentu je na základe komplexnej analýzy územia stanoviť stratégiu jeho
ďalšieho rozvoja v rôznych oblastiach, aby bol zabezpečený optimálny hospodársky a sociálny
rozvoj územia s cieľom jeho vyváženého a udržateľného rozvoja. Strategický dokument je
strednodobý rozvojový dokument, ktorý bude vypracovaný v súlade so záväznou časťou
územnoplánovacej dokumentácie Žilinského kraja.
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručil oznámenie podľa § 6
ods.2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, obstarávateľovi, dotknutým obciam
a zverejnil ho na príslušnom webovom sídle. Zároveň v zmysle § 6 ods. 1 zákona obstarávateľovi
oznámil adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti a vyzval obstarávateľa na
zverejnenie formou informácie na úradnej tabuli.
V zmysle § 6 ods. 6 zákona, boli príslušnému orgánu doručené stanoviská dotknutých
orgánov, obcí, miest, ako aj zainteresovanej verejnosti. Navrhovateľovi boli osobne odovzdané
všetky kópie doručených stanovísk k predmetnému strategickému dokumentu.
Po preštudovaní predloženého oznámenia a s prihliadnutím na doručené písomné stanoviská,
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie po prerokovaní s obstarávateľom,
určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu:
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1. Varianty pre ďalšie hodnotenie :
Pre ďalšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu podľa § 8 ods. 3 písm. a) zákona sa
určuje rozpracovať a zhodnotiť navrhovaný variant riešenia uvedený v oznámení podrobnejšie a
dôkladné zhodnotenie nulového variantu. Na základe uvedeného a vzhľadom na charakter
strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského
samosprávneho kraja 2021+“ sa nepožaduje variantné riešenie.

2. ROZSAH HODNOTENIA
2.1 Všeobecné podmienky
2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
podľa § 9 zákona. V správe o hodnotení je potrebné rozpracovať všetky body uvedené
v prílohe č.4 zákona, primerane k navrhovanému strategickému dokumentu.
2.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani
žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah.
2.1.3 Obstarávateľ doručí Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie
vypracovanú správu o hodnotení SD 1x v listinnej forme a 14x na CD nosiči.

2.2 Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k oznámeniu a z obsahu oznámenia vyplynula potreba v správe
o hodnotení rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným
strategickým dokumentom:
2.2.1 Pri príprave správy o hodnotení SD, je potrebné písomne vyhodnotiť všetky doručené
pripomienky v jednotlivých stanoviskách od orgánov štátnej správy, miest a obcí,
verejnosti Žilinského kraja, doručených k strategickému dokumentu, vykonať dôslednú
analýzu všetkých pripomienok a opodstatnené pripomienky zohľadniť v správe
o hodnotení.
2.2.2 Ak sa počas vypracovania správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti súvisiace
s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť v správe o hodnotení.
2.2.3 Vyhodnotiť vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na zásahy do území
NATURA, do chránených území národnej sústavy a na migráciu živočíchov.
2.2.4 Vyhodnotiť vplyv rozvojových zámerov so špeciálnymi záujmami osobitne v krasových
územiach a zohľadňovať jaskyne vrátane súvisiacich podzemných hydrologických
systémov (dôležité najmä v prípade Demänovskej Doliny v NP Nízke Tatry s potrebou
prísnej regulácie a limitovania ďalšieho rozvoja cestovného ruchu a turizmu, vrátane
prislúchajúcej dopravy).
2.2.5 Vyhodnotiť vplyv rozvoja kraja v oblasti dopravy s osobitným dôrazom na územia
národnej a medzinárodnej sústavy chránených území, biotopy a biotopy druhov.
2.2.6 V samostatnej kapitole správy o hodnotení zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov
rozsahu hodnotenia pre predmetný strategický dokument.
2.2.7 Rešpektovať výstupy a návrhy dokumentov ochrany prírody a krajiny (programy
starostlivosti a programy záchrany o chránené územia a chránené stromy, propjekty
ÚSES).
2.2.8 Pri programovaní rozvojových projektov rešpektovať kúpeľné územia kúpeľných miest
Lúčky, Rajecké Teplice, Turčianske Teplice, Liptovský Ján, Kunerad, Korytnica
a ochranné pásma I. a II. prírodných minerálnych zdrojov v Budiši, Kláštore pod
Znievom, Mošovciach, Martine, Socovciach, Liptovskej Štiavnici, Ludrovej a Korytnici.
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2.2.9 Rešpektovať strategické a rozvojové zámery na železničnej infraštruktúre a výsledky
procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie.
2.2.10 V strategickom dokumente uviesť aj kultúrne dedičstvo ako integrálnu súčasť budúceho
rozvoja kraja.
2.2.11 Pri plánovanej činnosti zohľadniť evidované environmentálne záťaže v riešenom území.
2.2.12 Rešpektovať chránené ložiskové územia a dobývacie priestory na území Žilinského
kraja.
2.2.13 Navrhujeme doplniť – zavádzať, podporovať vodozádržné opatrenia (napr.
v špecifickom cieli Obnovené, zrevitalizované územia – lesy;

2.

Upozornenie
Podľa § 8 ods. 7 zákona je obstarávateľ povinný zverejniť rozsah hodnotenia
strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení – formou informácie o rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.
V súlade s § 8 ods.6 zákona príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia aj na webovom
sídle MŽP SR.
Podľa § 8 ods. 8 zákona môžu subjekty posudzovania zaslať k rozsahu hodnotenia
navrhovaného strategického dokumentu pripomienky do 10 dní od jeho zverejnenia podľa
§ 8 ods.6 a 7 zákona a to na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina.

Ing. arch. Pavel Kropitz.
vedúci odboru
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