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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
(§5 zákona 24/2006 Z.z.) 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI 

 

1. Názov: Mikroregión Bystrická dolina  

2. Identifikačné číslo: 37905805 

3. Adresa sídla: Stará Bystrica č. 537, 023 04 Stará Bystrica 

4. Meno, adresa, tel. číslo oprávneného zástupcu:  

 PaedDr. Juraj Hlavatý, predseda združenia,  

 Zborov nad Bystricou 176  

 023 03 Zborov nad Bystricou  

 č.t.: 0917 942 367  

5. Meno, adresa, tel. číslo oprávneného zástupcu pre konzultácie:   

 PaedDr. Juraj Hlavatý, predseda združenia,  

 Zborov nad Bystricou 176  

 023 03 Zborov nad Bystricou  

  č.t.: 0917 942 367  

 

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 

 

1. NÁZOV 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+  (PHSR 

MBD 2022+) 

2. CHARAKTER 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je 

vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje 

ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho 

územného celku, na území ktorého sa obec, mesto nachádza a je vypracovaný podľa záväznej 

časti územnoplánovacej dokumentácie. Je to programový dokument, spracovaný na základe 

zákona č. 539/ 2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.  

Program je komplexným dokumentom, integrujúcim otázky rozvoja fyzických štruktúr  so 

sociálnymi, ekonomickými a ďalšími aspektmi. Preto bude mať voči ostatným plánovacím 

dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. Na rozdiel od územného 

plánu, ktorý rieši otázky fyzického rozvoja územia (lokalizáciu zástavby a priestorové 

regulatívy pre stavebný rozvoj, funkčné využitie rozvojových plôch), program rozvoja sa 

podrobnejšie zaoberá otázkami sociálneho a ekonomického rozvoja, čím vo vzťahu k 

územnému plánu plní komplementárnu funkciu. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Mikroregiónu Bystrickej Doliny PHSR MBD 2022+  je v súlade s cieľmi a prioritami 

ustanovenými v Národnom rozvojom pláne a v súlade s metodikou na vypracovanie príslušného 

programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre obce a mestá na roky 2021 - 2027.  

3. Hlavné ciele 

PHSR Mikroregiónu Bystrická dolina na roky 2022 + stanovuje vízie a strategické ciele, 

navrhuje konkrétne aktivity pre ich dosiahnutie, uvádza merateľné ukazovatele a určuje 
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opatrenia v oblasti: vzdelávania, kultúry, športu, voľného času a mládeže, sociálnych služieb   

a zdravotníctva, bývania a služieb občanom, bezpečnosti a poriadku, marketingu, cestovného 

ruchu a ekonomického rozvoja, dopravy a technickej infraštruktúry, životného prostredia a 

samosprávy. Na základe vytvoreného dokumentu je možné programovať územný a integrovaný 

rozvoj trvalo udržateľným spôsobom, pripraviť územie obcí, mesta a budovať jeho kapacity pre 

absorpciu nových technológií, služieb a rôznych ponúk a príležitostí pre zvýšenie kvality života 

obyvateľov na území obcí a mesta združených v Mikroregióne Bystrická dolina.  

Pre roky 2022 - 2028 s rešpektovaním vízie EÚ, Slovenskej republiky a v neposlednom rade aj 

Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021+ spracovatelia navrhujú, že: 

Mikroregión Bystrická dolina bude mikroregiónom, v ktorom budú obyvateľom vytvárané 

podmienky na pokojný a príjemný život. Mikroregión bude spoločenstvom ľudí, ktorí majú 

k tomuto územiu vzťah ako ku skutočnému vlastnému domovu, ktorí si navzájom rozumejú 

a vážia si jeden druhého.  

Mikroregión Bystrická dolina (MBD) bude územím bezpečným vo vzťahu k ochrane majetku 

a zdravia jej obyvateľov i návštevníkov. Bude združením obcí a mesta s atmosférou prirodzenej 

pohostinnosti a širokou ponukou dostupných a kvalitných služieb.  

Mikroregión bude združením vzdelaných, aktívnych a občiansky angažovaných obyvateľov, 

bude kvalitou života i sociálne zdravým životným prostredím. Bude ponúkať dostatočné 

množstvo podnetov a podmienok na všestranný občiansky život, na činnosť spolkov, združení 

a organizácií v širokom spektre záujmových oblastí.  

Mikroregión Bystrická dolina (mikroregión) má dobrú geografickú a územnú polohu, leží 

v blízkosti sídiel regiónu a kraja a má napojenie na dopravné siete medzinárodného charakteru. 

Tieto potenciálne hodnoty bude v plnej miere využívať pre svoj hospodársky 

 

STRATEGICKÁ OBLASŤ 1 PODNIKANIE, PRÁCA, MODERNÁ SAMOSPRÁVA 

A VZDELÁVANIE 

Špecifické ciele strategickej oblasti 1:  

 1.1 Podporiť hospodársky rozvoj, zavedenie inovácií a spolupracujúce prostredie 

v mikroregióne  

1.2 Zabezpečiť účinné a otvorené  moderné samosprávy vytvárajúce priaznivé prostredie v 

mikroregióne 

1.3 Modernizovať vzdelávanie vrátane celoživotného vzdelávania 

Špecifický cieľ 1.1  Podporiť hospodársky rozvoj, zavedenie inovácií a spolupracujúce 

prostredie v mikroregióne  

Opatrenia špecifického cieľa 1.1: 
1.1.1 Vytváranie vhodných podmienok na vznik, uchovanie, obnovu a rozvíjanie 

podnikateľských aktivít a služieb v mikroregióne 

1.1.2  Systematická podpora začínajúcich podnikateľských subjektov na území mikroregiónu 

1.1.3 Podpora rozvojových aktivít malých a stredných podnikateľov v jednotlivých 

podnikateľských oblastiach  

1.1.4  Vytváranie vhodných podmienok pre vznik a dlhodobé udržanie nových pracovných síl 

v záujme rozvoja zamestnanosti 

Špecifický cieľ 1.2  Zabezpečiť účinné a otvorené  moderné samosprávy vytvárajúce 

priaznivé prostredie v mikroregióne 

Opatrenia špecifického cieľa 1.2: 
1.2.1  Posilnenie a zefektívnenie jednotlivých samospráv na území mikroregiónu 

1.2.2  Podpora e-governmentu vo verejnej správe 

1.2.3 Podpora spolupráce medzi samosprávami v rámci aj mimo mikroregiónu   
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Špecifický cieľ 1.3  Modernizovať vzdelávanie vrátane celoživotného vzdelávania  

Opatrenia špecifického cieľa 1.3: 
1.3.1  Zlepšenie podmienok pre zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách na 

území mikroregiónu,  

1.3.2 Zabezpečenie modernizácie vzdelávania na základných školách na území mikroregiónu  

1.3.3 Zabezpečenie podmienok prístupného celoživotného vzdelávania  

 

STRATEGICKÁ OBLASŤ 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Špecifické ciele strategickej oblasti 2:  

2.1  Skvalitniť obehové hospodárstvo v Mikroregióne Bystrická dolina   

2.2 Podporiť zlepšenie kvality ovzdušia a uplatňovať nízkouhlíkové hospodárstvo   

2.3  Zlepšiť kvalitu životného prostredia a podporovať prispôsobovanie sa zmenám klímy 

Špecifický cieľ 2.1  Skvalitniť obehové hospodárstvo v Mikroregióne Bystrická dolina   

Opatrenia špecifického cieľa 2.1: 
2.1.1  Zvýšiť % podiel vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (Skvalitnenie systému 

zberu, separácie a zneškodňovania / zhodnocovania odpadu) 

2.1.2  Zaviesť opatrenia na opätovné použitie odpadov 

2.1.3 Vysporiadanie sa s environmentálnymi záťažami 

Špecifický cieľ 2.2 Podporiť zlepšenie kvality ovzdušia a uplatňovať nízkouhlíkové 

hospodárstvo   

Opatrenia špecifického cieľa 2.2: 
2.2.1  Zintenzívnenie využívania obnoviteľných zdrojov energií v mikroregióne  

2.2.2  Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, bytových domov, školských 

zariadení ...  

2.2.3 Zavádzanie opatrení na zvyšovanie kvality ovzdušia s osobitným dôrazom na tuhé emisie 

Špecifický cieľ 2.3  Zlepšiť kvalitu životného prostredia a podporovať prispôsobovanie sa 

zmenám klímy  

Opatrenia špecifického cieľa 2.3: 
2.3.1  Realizácia opatrení na zvyšovanie ochrany prírody s dôrazom na územia NATURA 2000 

a ostatné chránené územia 

2.3.2 Rozšírenie verejnej zelene, kultivácia životného prostredia obývaných častí mikroregiónu, 

revitalizácia centier obcí a vybudovanie oddychových zón 

2.3.3  Revitalizácia potokov a rybníkov,  podpora budovania vodozádržných opatrení  

2.3.4  Realizácia preventívnych opatrení na zníženie rizika povodní, požiarov a iných rizík 

 

STRATEGICKÁ OBLASŤ 3 DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA, IKT  

Špecifické ciele strategickej oblasti 3:  

3.1  Presadzovať dobudovanie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry mikroregiónu 

3.2  Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy 

3.3  Zlepšiť kvalitu a dostupnosť technickej infraštruktúry v mikroregióne 

3.4  Presadzovať dobudovanie a modernizáciu komunikačnej infraštruktúry mikroregiónu 

Špecifický cieľ 3.1  Presadzovať dobudovanie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry 

mikroregiónu 

Opatrenia špecifického cieľa 3.1: 
3.1.1 Dobudovanie cestného prepojenia Mikroregiónu Bystrická dolina s jeho okolím 

3.1.2  Dobudovanie, rekonštrukcia, smerovanie a rozšírenie miestnych komunikácií 

a chodníkov v Mikroregióne Bystrická Dolina  
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3.1.3  Modernizácia hlavných železničných tratí a uzlov, prípadne odstránenie kľúčových 

úzkych miest na ostatných tratiach  

Špecifický cieľ 3.2  Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy 

Opatrenia špecifického cieľa 3.2: 

 

3.2.1 Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok, tvorba vyhradených jazdných pruhov 

a iných opatrení na preferenciu verejnej osobnej dopravy 

3.2.2 Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu 

a zavádzanie prvkov na zvyšovanie bezpečnosti nemotorovej dopravy   

3.2.3 Tvorba analytických, koncepčných a strategických dokumentov na zabezpečenie zvýšenia 

atraktivity verejnej osobnej a nemotorovej dopravy vrátane jej propagácie v Mikroregióne 

Bystrická Dolina 

Špecifický cieľ 3.3  Zlepšiť kvalitu a dostupnosť technickej infraštruktúry v mikroregióne  

Opatrenia špecifického cieľa 3.3: 
3.3.1 Skvalitnenie zásobovania miestnych častí  mikroregiónu pitnou vodou a systému 

odvádzania a čistenia odpadových vôd, dažďových vôd 

3.3.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu 

a ostatnej drobnej infraštruktúry  v mikroregióne  

3.3.3  Pokrytie územia mikroregiónu kamerovým systémom 

Špecifický cieľ 3.4  Presadzovať dobudovanie a modernizáciu komunikačnej 

infraštruktúry mikroregiónu 

Opatrenia špecifického cieľa 3.4: 
 3.4.1  Podpora dostupnosti celého územia Mikroregiónu Bystrická Dolina výkonným 

internetom 

3.4.2 Pokrytie verejných budov a priestranstiev dostupným a voľným WIFI  

 

STRATEGICKÁ OBLASŤ 4 SOCIÁLNE SLUŽBY, ZDRAVOTNÍCTVO, BÝVANIE 

A SLUŽBY OBČANOM 

Špecifické ciele strategickej oblasti 4:  

4.1  Zabezpečiť prispôsobenie sa služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti hlavným výzvam 

súčasnosti 

4.2  Podporovať rozvoj bytovej výstavby v Mikroregióne Bystrická Dolina 

Špecifický cieľ 4.1  Zabezpečiť prispôsobenie sa služieb sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti hlavným výzvam súčasnosti  

Opatrenia špecifického cieľa 4.1: 
4.1.1  V reflexii na demografický vývoj v  mikroregióne prispôsobenie kapacít a foriem 

sociálnej starostlivosti, rozvíjanie externej  

formy sociálnych služieb dôrazom na vylúčené skupiny obyvateľov  

4.1.2 Podpora podmienok pre zabezpečenie dostupnej zdravotnej ambulantnej starostlivosti  

4.1.3  Podpora komunitných služieb obyvateľom   

2.2.2  Možnosti vzdelávania sa obyvateľov mikroregiónu ohrozených nezamestnanosťou 

a sociálnou exklúziou ????  

Špecifický cieľ 4.2  Podporovať rozvoj bytovej výstavby v Mikroregióne Bystrická Dolina 

Opatrenia špecifického cieľa 4.2: 
4.2.1  Výstavba nájomných bytových domov v Mikroregióne Bystrická Dolina 

4.2.2  Aktualizácia strategických a územnoplánovacích dokumentov  
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STRATEGICKÁ OBLASŤ 5 IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ, CESTOVNÝ RUCH, 

KULTÚRA A ŠPORT   

Špecifické ciele strategickej oblasti 5:  

5.1  Podporovať identitu a sebestačnosť obyvateľov, rozvíjať  spoluprácu na národnej 

a medzinárodnej úrovni 

5.2  Rozvíjať cestovný ruch v Mikroregióne Bystrická dolina 

5.3  Racionálne a efektívne využívať prírodné a kultúrne dedičstvo 

Špecifický cieľ 5.1  Podporovať identitu a sebestačnosť obyvateľov, rozvíjať  spoluprácu 

na národnej a medzinárodnej úrovni 

Opatrenia špecifického cieľa 5.1: 
5.1.1 Vytvoriť podmienky pre etablovanie tradičných ľudových zvykov a remeselných 

zručností do života obcí a mesta mikroregiónu 

5.1.2 Podporovať a vytvárať podmienky pre malých a stredných poľnohospodárov 

a záhradkárov     

5.1.3 Vytvárať siete a partnerstvá pre potreby projektovej spolupráce na miestnej, regionálnej, 

národnej a medzinárodnej úrovni 

5.1.4 Rozvíjať cezhraničnú, interregionálnu a medzinárodnú spoluprácu regionálnych 

subjektov 

5.1.5 Vytváranie podmienok pre rozvoj občianskeho, duchovného a športového života 

mikroregiónu (spolky, združenia, podujatia ...) 

Špecifický cieľ 5.2  Rozvíjať cestovný ruch v Mikroregióne Bystrická dolina 

Opatrenia špecifického cieľa 5.2: 
5.2.1 Zachovanie a vytvorenie atraktivít pre podporu cestovného ruchu    

5.2.2 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu na území mikroregiónu  

5.2.3 Propagácia mikroregiónu vo vzťahu k cestovnému ruchu  

Špecifický cieľ 5.3  Racionálne a efektívne využívať prírodné a kultúrne dedičstvo  

Opatrenia špecifického cieľa 5.3: 
5.3.1  Zveľaďovať hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo  

5.3.2  Zachovávať kvalitu a rozmanitosť prírodného dedičstva 

5.3.3  Podporiť renováciu kultúrnych pamiatok a iných historických objektov na danom území 

 

4. OBSAH 

ÚVOD                                             

   VÝZNAM PHSR                                            

1. ANALYTICKÁ ČASŤ PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA 

A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MIKROREGIÓNU BYSTRICKÁ DOLINA 2022+  

1.1 Charakteristika obcí združených v Mikroregióne Bystrická dolina  

1.2 Demografický vývoj Mikroregiónu Bystrická dolina  

1.2.1 Demografický vývoj v obciach mikroregiónu  

1.2.2 Prognóza demografického vývoja Slovenska  

1.2.3 Prognóza vývoja počtu obyvateľov Mikroregiónu Bystrická dolina  

1.2.4  Národnostná, náboženská a vzdelanostná štruktúra mikroregiónu  

1.3 Životné prostredie mikroregiónu  

1.3.1   Geologické, geomorfologické a pedologické pomery mikroregiónu  

1.3.2   Klimatické pomery na území mikroregiónu  
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1.3.3   Hydrologické pomery na území mikroregiónu  

1.3.4   Chránené územia mikroregiónu  

1.3.5   Flóra a fauna mikroregiónu  

1.3.6   Kvalita životného prostredia mikroregiónu  

1.3.7   Obehové hospodárstvo mikroregiónu  

1.4   Ekonomika a jej vývoj v Mikroregióne Bystrická dolina  

1.4.1.   Miera nezamestnanosti a štruktúra EAO mikroregiónu  

1.4.2   Trh práce a podmienky na podnikanie v Mikroregióne Bystrická dolina  

1.5   Identita a sebestačnosť Mikroregiónu Bystrická dolina  

1.5.1 Kultúra na území mikroregiónu  

1.5.2   Cestovný ruch na území Mikroregiónu Bystrická dolina  

1.6   Sociálna stabilita Mikroregiónu Bystrická dolina  

1.6.1 Sociálne služby na území mikroregiónu  

1.6.2   Bývanie a služby občanom mikroregiónu  

1.7 Infraštruktúra Mikroregiónu Bystrická dolina  

1.7.1 Dopravná infraštruktúra mikroregiónu  

1.7.2 Technická infraštruktúra mikroregiónu  

1.7.3  Vodovod na území Mikroregiónu Bystrická dolina  

1.7.4  Kanalizačná sieť na území Mikroregiónu Bystrická dolina  

1.8 Školstvo na území Mikroregiónu Bystrická dolina  

1.9   Územné plánovanie samosprávnych jednotiek mikroregiónu  

1.10   Analýza vonkajšieho prostredia Slovenskej republiky  

2. SWOT  

3. STRATEGICKÁ ČASŤ  

3.1  Strategická vízia Mikroregiónu Bystrická Dolina  

3.2  Zhodnotenie zámerov a cieľov v strategických oblastiach  Programov hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obcí a mesta Mikroregiónu Bystrická dolina v rokoch 2015 – 2022 

3.3 Vízie smerovania rozvoja  Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+ 

3.4 Programová časť PHSR Mikroregiónu Bystrická dolina 2022+ - Zoznam indikatívnych 

aktivít 

3.5  Realizačná časť PHSR Mikroregiónu Bystrická dolina na roky 2022 + 

3.5.1 Merateľné ukazovatele dopadu podľa piatich strategických oblastí 

3.5.2 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR    

3.5.3 Systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR 

3.6  Finančná časť PHSR Mikroregiónu Bystrická Dolina na roky 2022+ 

 

5. UVAŽOVANÉ VARIANTNÉ RIEŠENIA   

Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu jeho 

spracovávania, ktorý bol zaloţený na princípe partnerstva, je PHRSR spracovaný v jednom 

variante ako výsledok dohody jednotlivých členov partnerstva pri zapracovaní prevaţnej 
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väčšiny vzniknutých pripomienok. é riešenia zohľadňujúce ciele a geograficky rozmer str. 

dokumentu  

 

6. VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÍPRAVY A SCHVAĽOVANIA  

Zadanie spracovania 7/2022 

Obdobie spracovania 7-9/2022 

Termín schvaľovania 10-11/2022 

Forma spracovania – spracovanie zamestnancami obecných úradov a v spolupráci s externým 

dodávateľom  

Financovanie spracovania – z vlastných zdrojov obcí  

 

7. VZŤAH K INÝM STR. DOKUMENTOM  

Program hospodárskeho rozvoja a rozvoja Mikroregiónu Bystrická dolina  je súčasťou sústavy 

základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike.  

Lokálna úroveň:  

 Program odpadového hospodárstva obcí MBD  

 Viacročný rozpočet obcí MBD 

Regionálna úroveň 

 PHSR Žilinského samosprávneho kraja 2021+  

 Návrh Vstupnej správy pre spracovanie PHRSR/IUS Žilinského kraja  

 Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja – záväzná časť 

Celoštátna úroveň 

 Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030,  

 Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj 2030   

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001  

 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR, 2001  

 Plán obnovy SR  

 Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030  

 Strategický plán digitálnej transformácie Slovenska 2030 

 Udržateľná regionálna inovačná politika samosprávnych krajov (OP EVS)  

 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 

 Stratégia hospodárskej politiky pre Slovenskú republiku do roku 2030  

 Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 

 Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

 Zelenšie Slovensko  

 Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 

 Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 –2020 

 

8. ORGÁN KOMPETENTNÝ PRIJATIE STR. DOKUMENTU 

Obecné/mestské zastupiteľstvá obcí mikroregiónu Bystrická dolina: Dunajov, Klubina, Lutiše, 

Stará Bystrica, Nová Bystrica,  Zborov nad Bystricou, Krásno nad Kysucou, Radôstka  

9. DRUH SCHVAĽOVANÉHO DOKUMENTU (UZNESENIE) 

Uznesenie obecného /mestského zastupiteľstva 

III ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV STRATEGICKÉHO 

DOKUMENTU NA ŽP VRÁTANE ZDRAVIA 

1. POŽIADAVKY NA VSTUPY 
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Vstupmi strategického dokumentu sú príslušné právne predpisy v oblasti ochrany prírody a 

tvorby krajiny, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a zhodnotenie 

všetkých dostupných relevantných údajov o danom území a to z materiálov použitých pri 

vypracovaní strategického dokumentu.  

Vstupy pre PHRSR predstavujú aj finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja. Na realizáciu programu bude potrené zabezpečiť aj spolufinancovanie z prostriedkov 

štátneho rozpočtu a rozpočtu samotnej obce.  

Pri procese spracovania strategického dokumentu boli premietnuté a zohľadnené predstavy, 

potreby a požiadavky jednotlivých zainteresovaných skupín ako sú obyvatelia, rozpočtové a 

príspevkové organizácie zriadené v rámci pôsobnosti obce, mimovládne organizácie, záujmové 

skupiny obyvateľov, podnikateľské subjekty, obce a jej jednotlivé orgány: poslanci OZ, 

starostovia, primátor, komisie. 

2. ÚDAJE O VÝSTUPOCH 

Výstupom implementácie PHSR MBD 2022+ bude súbor aktivít, zameraných na posilnenie a 

skvalitnenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych podmienok obcí a mesta 

Mikroregiónu Bystrická dolina vyplývajúcich z realizácie jednotlivých opatrení. Tieto aktivity 

prispejú nielen ku skvalitneniu infraštruktúry, posilneniu ekonomickej bázy, zvýšenia 

konkurencieschopnosti, ale aj k efektívnemu a racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov, k 

ochrane a tvorbe životného prostredia, a tiež k zmierňovaniu mikroklimatických zmien. 

Výstupy a výsledky implementácie PHRSR budú hodnotené v rámci sledovania hodnôt 

merateľných ukazovateľov. 

3. ÚDAJE O PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH BA ŽP 

Indikatívne aktivity zamerané na zlepšenie kvality života v obci s dôrazom na životné 

prostredie:  

- Zriadenie centrálneho dvora separovaného zberu pre mikrororegión 

- Zriadenie centrálnych zberných zborov a  centrálnych kompostovísk na území MBD v rámci 

združenia obcí a mesta Mikroregiónu Bystrická dolina, prípadne zriadenie kompostovísk na 

území jednotlivých samospráv mikroregiónu, spracovanie projektovej dokumentácie a výber 

vhodnej lokality na výstavbu kompostoviska   

- Výstavba zariadení na opätovné použitie odpadov, vrátane zariadení na recykláciu 

a opätovné použitie stavebných a iných odpadov 

- Odhaľovanie, preverovanie a mapovanie environmentálnych záťaží a nelegálnych čiernych 

skládok v rámci územia Mikroregiónu Bystrická dolina 

- Sanácia environmentálnych záťaží a nelegálnych čiernych skládok v rámci územia 

Mikroregiónu Bystrická dolina 

- Podpora výstavby malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri 

zohľadnení miestnych podmienok v rámci  mikroregiónu  

- Inštalácia malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie - fotovoltické 

panely (výroba elektriny), veterné turbíny (výroba elektriny), slnečné kolektory (výroba tepla), 

kotly na biomasu (výroba tepla) a tepelné čerpadlá (výroba tepla) 

- Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obciach a meste mikroregiónu Bystrická Dolina 

a adaptácia urbanizovaného prostredia na zmenu klímy 

-  Dobudovanie sústavy NATURA 2000 a zabezpečenie dostatočnej starostlivosti  o chránené 

územia v rámci Mikroregiónu Bystrická dolina, ako aj ochrana a starostlivosť chránených 

druhov rastlín a živočíchov na danom území mikroregiónu  

- Úprava plôch verejnej zelene na území mikroregiónu, výsadba okrasných stromov a krovín 

s doplnením o vodozádržné prvky (vodné záhrady, malé vodné plochy, zelené steny, zelené 

strechy a pod.) 
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- Doplnenie upravených plôch verejnej zelene lavičkami  a preliezkami pre deti, osadenie 

malých zberných nádob na separované komodity 

- Vybudovanie peších a oddychových zón v intraviláne mikroregiónu podľa jeho 

priestorových možností    

- Systémové opatrenia na odstraňovanie zabránenie šíreniu inváznych rastlín 

-   Revitalizácia potokov a rybníkov,  podpora budovania vodozádržných opatrení 

- Realizácia preventívnych opatrení na zníženie rizika povodní, požiarov a iných rizík 

Treba očakávať najmä pozitívne priame aj nepriame vplyvy na životné prostredie. Niektoré 

konkrétne aktivity môžu podliehať samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona 180/2013 Z. 

z. v platnom znení, v procese ktorého budú navrhnuté opatrenia na elimináciu, resp. 

minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.  

Pri realizácii investičných zámerov vyplývajúcich z implementácie PHRSR je určité riziko 

negatívneho zásahu do životného prostredia, toto však bude eliminované dôsledným 

posudzovaním zámerov stavieb a činností na životné prostredie podľa zákona č. 180/2013 Z.z. 

a následnou realizáciou navrhnutých opatrení. 

4. VPLYV NA ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽOV 

V zásade možno konštatovať, že PHSR MBD 2022+ sa dotkne všetkých obyvateľov a 

návštevníkov obcí mikroregiónu. PHSR MBD 2022+ je plánovací dokument, ktorý nemá 

priamy vplyv na zdravie obyvateľov obce. PHSR MBD 2022+  vytvára predpoklady pre rozvoj 

územia, cieľom je získať optimálne urbanistické riešenie územia s doriešením existujúcich 

územno-technických podmienok a väzieb pre nové plánované využitie. Účelom je teda 

navrhnúť plnohodnotnú časť obce s vytvorením plôch pre rozvoj bývania a rekreácie. PHSR 

rieši problémy v oblasti rozšírenia dopravy a technickej infraštruktúry na základe požiadaviek 

na novú výstavbu. Regionálne územné vzťahy v regióne vytvárajú tlak aj na zvýšenie kvality 

prepojení susediacich obcí. Tento zámer pozitívne zmení kvalitu prepravných vzťahov, čo bude 

mať pozitívny, odľahčujúci efekt na jestvujúcej komunikačnej sieti a podporí tak udržateľnosť 

rozvoja v subtílnych priestorových podmienkach sídla.  

 

PHSR MBD 2022+ nepočíta s nárastom počtu obyvateľov, ale aj tak počíta s dočasným 

nárastom individuálnej dopravy a dopytu po nových bytov, čo bude popri intenzifikácii 

znamenať aj zväčšenie súčasnej zastavanej plochy obce s novými IBV, HBV, komunikáciami 

a parkoviskami tak, aby ich riešenie prispelo k zvýšeniu kvality bývania: odstupy novej 

zástavby bývania za OP, situovanie nových funkcií vybavenosti a výroby pozdĺž dopravnej 

kostry. 

Návrh PHSR MBD 2022+ sú vždy zamerané na zlepšene sociálnej a zdravotnej situácie 

obyvateľov a návštevníkov mikroregiónu.  

5. VPLYV NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA , VRÁTANE NÁVRHU OPATRENÍ 

Na území okresu Čadca, na ktorom sa rozprestiera takmer celé územie Mikroregiónu Bystrická 

dolina (s výnimkou obce Lutiše - okres Žilina) sa nenachádza žiaden národný park. Na jeho 

území sa nachádza chránená krajinná oblasť Kysuce, ktorá v okrese Čadca pozostáva z dvoch 

samostatných častí, a to západnej Javorníckej a východnej Beskydskej. Do beskydskej časti 

malou mierou zasahuje aj Chránené vtáčie územie Malá Fatra, ktoré je súčasťou NP  Malá Fatra 

a Chránené vtáčie územie Horná Orava, ktoré je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Horná 

Orava. Na území okresu sa taktiež nachádza 16maloplošných chránených území a 12 území 

európskeho významu. 

Na území okresu Žilina sa nachádza jeden národný park a dve chránené krajinné oblasti. Taktiež 

sa tu nachádza 22 maloplošných chránených území a 9 území európskeho významu. Na území 

tohto okresu sa nachádza Chránené vtáčie územie Malá Fatra, ktoré je súčasťou NP Malá Fatra 
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a Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy, ktoré je súčasťou CHKO Strážovské vrchy. 

Celková plocha veľkoplošných chránených území je cca 249,28 km2, čo je cca 30,6%podiel na 

celkovej rozlohe okresu.  

Predkladaný dokument predpokladá rozšírenie sústavy chránených území a dobudovanie 

sústavy NATURA v koordinácií SR.   

 

6. MOŽNÉ RIZIKÁ SÚVISIACE S UPLATŇOVANÍM STRATEGICKÉHO 

DOKUMENTU 

Uplatnenie dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska ţivotného prostredia. 

7. VPLYVY NA ŽP PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE 

Vzhľadom na polohu v území, charakter a rozsah návrhu tento nevyvolá žiadne vplyvy na 

životné prostredie presahujúce štátne hranice. 

 

IV DOTKNUTÉ SUBJEKTY  

1. VYMEDZENIE DOTKNUTEJ VEREJNOSTI VRÁTANE JEJ ZDRUŽENÍ  

- obyvatelia členov združenia obcí Mikroregión Bystrická dolina  

- fyzické a právnické osoby podieľajúce sa na využívaní územia mikroregiónu  

- združenia pôsobiace v mikroregióne  

2. ZOZNAM DOTKNUTÝCH SUBJEKTOV 

- Ministerstvo obrany SR, Sekcia ekonomiky, národný riaditeľ pre infraštruktúru, Kutuzovova 

8, 832 47 Bratislava  

- Ministerstvo ţivotného prostredia SR – Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám Ľudovíta 

Štúra 1, 812 35 Bratislava  

- Okresný úrad Ţilina, Odbor výstavby a BP, Odd. ÚP, Ul. A. Kmeťa17, 010 01 Ţilina  

- Ţilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Ţilina  

- Správa ciest ŢSK, Rázusova 104, 010 01 Ţilina  

- Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Horná 2483, 022 01 Čadca  

- Okresný úrad Čadca, Pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca  

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova 1156, 022 01 Čadca  

- Okresný úrad Čadca, Odbor krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca  

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca  

- Okresný úrad Čadca, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii , Slovenských 

dobrovoľníkov 1082, 022 01 Čadca  

- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11  

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ povodie Váhu, Nábreţie I.Krasku 834/3, 921/80 

Piešťany  

- Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Ţilina  

- Slovenská elektrizačná prenosná sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava  

- Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44, 821 09 Bratislava  

- Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava  

- Slovak Telecom, Karadţičova 10, 825 13 Bratislava  

- Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava  

- Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca  

3. DOTKNUTÉ SUSEDNÉ ŠTÁTY 

PHSR MBD 2022+ nezasahuje do záujmového územia a pôsobnosti iných štátov. Severnou 

hranicou katastrálneho územia prechádza štátna hranica s Poľskom. 
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V DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 

1. MAPOVÁ A INÁ GRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA  

 

Mapa Mikroregiónu Bystrická dolina 

 
 

 

2. MATERIÁLY POUŽITÉ NA VYPRACOVANIE STR. DOKUMENTU 

PHSR MBD 2022+ integruje všetky dokumenty na miestnej úrovni ako aj ciele a priority 

regionálnych a národných strategických dokumentov a dokumentov EÚ. PHSR MBD 2022+ 

integruje územné plány obcí členov MBD, viacročné rozpočty obcí  -členov MBD.  

PHSR MBD 2022+ je  spracovaný v súlade  splatnou  legislatívou zákonom  č.  539/2008 Z. z. 

o podpore regionálneho rozvoja vznení neskorších zmien, zákonom č. 302/2001 Z. z o 

samospráve a vyšších územných celkov v znení neskorších. Pri spracovaní boli primerane 

použité Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií a Metodika tvorby a 

implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov 

rozvoja obcí a skupín obcí.  

Východiskové podklady  

PHSR MBD 2022+ sa brali  do  úvahy  existujúce  strategické  a plánovacie dokumenty na 

národnej a regionálnej  úrovni vzmysle  zabezpečenia  súladu spracovávaného dokumentu 

splatnými stratégiami relevantnými pre územie MBD, dokument tiež zohľadňuje Stratégiu 

Európa 2020 a nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12.2.2021, ktorým 

sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.  
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PHSR MBD 2022+  vychádza zo strategických dokumentov žilinského samosprávneho kraja 

najmä PHRSR ŽSK 2021+, Nízko uhlíková stratégia ŽSK, Územný plán ŽSK  

Na národnej úrovni PHSR MBD 2022+ vychádza a integruje strategické dokumenty Partnerská 

dohoda SR 2021 -2027, ktorá určuje stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie fondov 

EÚ tak, aby sa dosiahli priority stratégie Európa 2030, ďalej Plán obnovy a odolnosti ako aj 

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 a Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj 2030.  

Ako zdroj dát bolo využité vlastné zisťovanie na úrovni obcí a verejné dáta Štatistického úradu 

SR.    

VI. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA 

 

V Zborove nad Bystricou 11.10.2022 

 

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

 

 

Meno spracovateľa oznámenia: PaedDr. Juraj Hlavatý, predseda združenia 

 

 

 

 

 

Potvrdenie správnosti údajov oznámenia – podpis oprávneného zástupcu, pečiatka  

 

 

 

 

 

 

 


