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Vec 
„Program hospodářského a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávného kraja na 

roky 2014 - 2020 " 
zaslanie závěrečného stanoviska 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vod 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vám v prílohe zasiela podl'a § 14 ods.4 zákona 
č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon"), závěrečné stanovisko z procesu posudzovania strategického 
dokumentu „Program hospodářského a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávného kraja 
na roky 2014 - 2020 ktoré bolo vypracované v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia. 
Dotknutá obec má za povinnost' podia § 14 ods.5 zákona, zveřejnit' závěrečné stanovisko v mieste 
obvyklým sposobom a to v lehote do troch pracovnveh dní od jeho doručenia a oznámit', kde a kedy 
je možné do neho nahliadnuť, robit' z neho výpisy, odpisy alebo na vlastně náklady zhotovit' kópie. 
SchvaPujúci orgán má za povinnost' postupovat' v zmysle § 15 ods. 2 zákona. SchvaPujúci orgán 
nemóže bez závěrečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu schválit' strategický 
dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Schvalujúci orgán je povinný vzicíťclo úvahy výsledky 
účasti veřejnosti a to najma stanoviská veřejnosti, výsledky konzultacii a veřejného prerokovania 
s verejnosťou, vznesené pripomienky veřejnosti. 
Příslušný orgán zveřejní závěrečné stanovisko na webovom sídle ministerstva a doručí ho 
orgánom uvedeným v § 14 ods.4 zákona. 
S pozdravom 

Okresný úrad Žilina 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

Náin. M. R. Šlefánika I 
010 01 Žilina 
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PROGRAM HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 
ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA PRE ROKY 2014 - 2020 

Z Á V Ě R E Č N É  S T A N O V I S K O  
z posúdenia strategického dokumentu 

číslo OU-ZA-OSZP2-2015/039252-81/Gr 

vydané Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie, podfa zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých 

zákonov v znění neskorších predpisov 

I. Základné údaje o obstarávatePovi 
1. Názov 

Žilinský samosprávný kraj 

2. Identifikačné číslo 
37 808 427 

3. Adresa sídla 
Ul. Komenského 48 
011 09 Žilina 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktně údaje oprávněného zástupců 
obstarávatePa 

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 samosprávného kraj a 
Ul. Komenského 48 
011 09 Žilina 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 
1. Názov 

Program hospodářského a sociálneho rozvoj a Žilinského samosprávného kraj a pre roky 
2014-2020. 
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2. Charakter 

Program hospodářského a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávného kraja pre roky 
2014 - 2020 (ďalej len „PHSR ŽSK 2014 - 2020") představuje významný strednodobý 
strategicko - plánovací dokument, ktorý stanovuje priority a směry rozvoja regiónu a bude 
poskytovat' samosprávnému krajů systémový nástroj na realizáciu svojich rozvojových 
cielův. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami trvalo udržatďného rastu, s platnou 
legislativou SR, predovšetkým so zákonom č. 416/2001 Z. z. o přechode niektorých 
posobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znění neskorších 
predpisov a zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znění zákona 
č. 309/2014 Z. z. Dokument je spracovaný prioritně na roky 2014 - 2020 s možným 
výh]'adom do roku 2025. Yychádza z platnej územnoplánovacej dokumentácie, plne 
respektuje Regionálnu výskumnú a inovačnú stratégiu Žilinského kraj a 2014+ a je v súlade s 
ostatnými koncepčnými a rozvojovými dokumentmi kraja. 

PHSR ŽSK 2014 - 2020 je spolu s územným plánom regiónu základným a kl'účovým 
dokumentom pre riadenie samosprávy. Vychádza z poznania situácie v kraji a konkrétných 
potrieb obyvatelův, podnikatelův, záujmových skupin a ďalších subjektov v území. V PHSR 
ŽSK 2014 - 2020 je formulovaná představa o budúcnosti spolu s opatreniami a indikatívnymi 
aktivitami na jej zabezpečenie. PHSR ŽSK 2014 - 2020 koncepčně, 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 úrovně na území ŽSK. 

PHSR ŽSK 2014 - 2020 je strednodobý plán samosprávného kraja a jeho sociálno-
ekonomických partnerov vypracovaný v partnerstve v rokoch 2014 - 2015. Na základe súladu 
projektových zámerov žiadatelův z regiónu so schváleným PHSR ŽSK 2014 - 2020 je možné 
čerpat' 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 podfa § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o posudzovaní vplyvov"). 

3. Hlavné ciele 

Hlavným cielům strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 - 2020 je definovanie priorit 
akoordinácia aktivit v kraji tak, aby Žilinský samosprávný kraj dosiahol v roku 2020 
vrcholový ciď, t.j. pozitivnu změnu vedúcu kzvýšeniu kvality života jeho obyvatelův 
v integrujúcej sa Európe. Zároveň sú definované ciele v 4 strategických oblastiach: Fudslcé 
zdroje, ekonomika, vybavenost' územia, identita a sebestačnosť. 

PHSR ŽSK 2014 - 2020 je strategickým dokumentom schvalůvaným ZastupiteFstvom 
Žilinského samosprávného kraja, ktorý určuje smerovanie rozvoja kraja na vytýčené obdobie. 
Odráža regionálnu politiku a vzťahuje sa na celé územie Žilinského kraja. 
PHSR ŽSK 2014 - 2020 představuje pomeme rozsiahly strednodobý programový dokument 
rozvoja územia kraja na časové obdobie rokov 2014 - 2020, ktorý nadvázuje na PHSR ŽSK 
2007 -2013 spracovaný a schválený ZastupiteFstvom ŽSK v roku 2007. 
PHSR ŽSK 2014 - 2020 je spracovaný v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou 
vyššieho územného celku Žilinského kraja, plne respektuje Regionálnu inovačnú a výskumnú 
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stratégiu Žilinského kraj a a je kompatibilný s ostatnými čiastkovými koncepciami kraj a ako aj 
spracovanými rozvojovými dokumentmi obcí, miest a mikroregiónov. 
Na tento dokument nadvazuje akčné plánovanie na úrovni Úřadu Žilinského samosprávného 
kraja (ďalej len „Úřadu ŽSK") aorganizácií v jeho zriaďovatelSkej posobnosti. Úlohou 
Akčného plánu Úřadu ŽSK bude rozpracovat' uvedený program do realizačnej podoby 
v plnom rozsahu kompetencií regionálnej samosprávy. 

PHSR ŽSK 2014 - 2020 sa vydává na obdobie siedmych rokov, tzn. na roky 2014 - 2020 
a jeho účelom je zabezpečit' naplnenie okrem vrcholového ciel'a štyri strategické ciele: 

1. Dobudovat' kvalitné prepojenie kraja s európskymi dopravnými a komunikačnými 
sieťami, zlepšit' kvalitu životného prostredia a zabezpečit' udržatel'nosť a efektivitu 
využívania prírodných zdroj ov. 

2. Zvýšit' konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšit' podnikatelské prostredie v kraji. 

3. Dosiahnuť vyššiu uplatnitefnosť 1'udského kapitálu na trhu práce a sociálnu inklúziu 
všetkých znevýhodněných skupin. 

4. Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických črt regiónov na území kraja podporovat' rast 
ich atraktivnosti. 

4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu 

RiešiteFom strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 - 2020 je projektový tím 
Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávného 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 stráň je 
rozčleněný na 6 hlavných kapitol: 

1. Východiskové podklady 
2. Analytická časť 

2.1 Postavenie Žilinského kraja z hfadiska 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 odvětvová štruktúra hospodárstva 
2.2.1.6 Ekonomická aktivita obyvatefstva a trh práce 
2.2.1.7 Technická infraštruktúra 
2.2.1.8 Občianska infraštruktúra a vybavenost' územia 
2.2.1.9 Veda, výskům 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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2.2.3 SWOT analýza 
2.3 Prognózy vývoj a 

2.3.1 Prognóza demografického vývoja v Žilinskom kraji 
2.3.2 Makroekonomická prognóza vývoja v Žilinskom kraji 

3. Strategická časť 
3.1 Vízia 
3.2 Vrcholový ciel' a strategické ciele 
3.3 Specifické ciele 

4. Programová časť 
4.1 Opatrenia 
4.2 Indikatívne aktivity 

5. Realizačná časť 
5.1 Systém monitorovania 
5.2 Institucionálně a organizačně zabezpečenie 

6. Finančná časť 
6.1 Analýza finančných potrieb 
6.2 Možnosti a zdroje financovania finančných potrieb PHSR ŽSK 2014- 2020 

v rámci nástroj ov Kohéznej politiky EÚ 

Analyticko - strategická časť obsahuje: 
- súhrnnú geografická, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku územia 

Žilinského samosprávného kraj a a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia 
včlenení na jednotlivé okresy územia, regióny (Turiec, Považie, Liptov, Orava, Kysuce) 
a logické sumárně zhrnutie podstatných faktov za celé územie, 

- hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie vrátane stavu veřejného 
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 sumárně zhrnutie podstatných faktov za celé územie, 

- analýzu vázieb existuj úcich strategických dokůmentov v oblasti regionálneho rozvoj a s 
územím, 

- určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia, definovanie podmienok 
udržatefného rozvoja územia v členení na jednotlivé okresy územia, regióny (Turiec, 
Považie, Liptov, Orava, Kysuce) a logické sumárně zhrnutie podstatných faktov za celé 
územie, 

- prehfadne spracovanú stratégiu rozvoja územia pri zohfadnení jeho vnútomých specifik, 
ktorá určí hlavné směry, priority, ciele rozvoja a možné scenáre vývoja územia pre roky 
2014-2020 a v dlhodobom horizonte do roku 2025 a 2050, 

- najdóležitejšie výstupy Regionálnej výskumnej a inovačnej stratégie platnej pre územie, 
- analýzu finančných potrieb, možností a zdroj ov financovania plnenia Programu 

hospodářského a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávného kraja pre roky 2014 -
2020. 

Programová časť - rozvojová stratégia obsahuje: 
- zoznamy opatření a aktivit na zabezpečenie realizácie PHSR ŽSK 2014 - 2020 spracované 

v členení na jednotlivé okresy územia, regióny (Turiec, Považie, Liptov, Orava, Kysuce) 
a sumárně zhrnutie podstatných faktov za celé územie, zoznam opatření a aktivit bude 
členený na 4 základné strategické oblasti: 1'udia, ekonomika, vybavenost' územia, identita 
a sebestačnosť, 
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- institucionálně zabezpečenie a organizačně zabezpečenie realizácie PHSR ŽSK 2014 -
2020, 

- finančně zabezpečenie realizácie jednotlivých opatření a aktivit, inštitucionálnej a 
organizačnej stránky realizácie PHSR ŽSK 2014 - 2020, 

- systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR ŽSK 2014 - 2020 s ustanovením 
vhodných meratel'ných ukazovatehov vrátane zdroj ov ich overenia, 

- časový harmonogram realizácie PHSR ŽSK 2014 - 2020 vrátane prioritizácie jednotlivých 
opatření a aktivit na zabezpečenie plnenia PHSR ŽSK 2014 - 2020. 

Samotná stratégia rozvoja územia (viď programová časť dokumentu) je definovaná 
v nasledovnej štruktúre a obsahu: 

Vrcholový ciď: 

Zilinský samosprávný kraj dosiahne do r. 2020 pozitivnu změnu vedúcu k zvýšeniu 
kvality života jeho obyvatePov v integrujúcej sa Európe. 

Strategické a specifické ciele: 

1. Dobudovat' kvalitné prepojenie kraja s európskymi dopravnými a komunikačnými 
sieťami, zlepšit' kvalitu životného prostredia a zabezpečit' udržatePnosť a efektivitu 
využívania prírodných zdroj ov 

specifické ciele: 
1.1 Presadzovať dobudovanie a modernizáciu nadradenej dopravnej a 

komunikačnej infraštruktúry a zabezpečit' připojenosť územia na ňu 
1.2 Zvyšovat' atraktivitu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy 
1.3 Zvyšovat' uplatnenie nízkouhlíkového hospodárstva a podporovat' 

prispósobovanie sa změnám klímy 
1.4 Zlepšit' kvalitu životného prostredia 

2 Zvýšit' konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšit' podnikatePské prostredie v kraji 

Specifické ciele: 
2.1 Zlepšit' využitefnosť výstupov výskumu a vývoja v praxi 
2.2 Rozvíjať služby a podporovat' inovácie vo firmách 
2.3 Zabezpečit' účinnú o otvorenú verejnú správu vytvárajúcu priaznivé prostredie 

pre podnikanie 

3. Dosiahnuť vyššiu uplatnitePnosť Pudského kapitálu na trhu práce a sociálnu 
inklúziu všetkých znevýhodněných skupin 

Specifické ciele: 
3.1 Modernizovat' všetky stupně vzdelávania vrátane ďalšieho vzdelávania 
3.2 Podporovat' sociálnu inklúziu všetkých znevýhodněných skupin a ich 

uplatnenie na trhu práce 
3.3 Zabezpečit' prispósobenie sa služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti a 

sociálnoprávnej ochrany a kurately hlavným výzvám súčasnosti 

4. Rešpektovaním a rozvíjaním Specifických črt regiónov na území kraja podporovat' 
rast ich atraktivnosti 
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specifické ciele: 
4.1 Podpořit' hospodářsky rozvoj a spolupracujúce prostredie na vidieku 
4.2 Rozvíjať cestovný ruch 
4.3 Podporovat' spoluprácu v kraji a Európe 
4.4 Racionálně a efektívne využívat' prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov pre 

rozvoj kraj a 

V následuj úcej programovej časti dokumentu sú tieto ciele rozpracované do konkrétných 
opatření. 

Programová časť následne obsahuje rozpracovanie jednotlivých specifických ciďov 
do úrovně indikatívnych aktivit, ktoré by sa mali realizovat' prostredmctvom akčných plánov 
jednotlivými aktérmi na území kraj a. 

5. Vzťah k iným strategickým dokumentom 

PHSR ŽSK 2014 - 2020 vychádza z PHSR ZSK 2007 - 2013 a nadvázuje na ciele a 
priority Národnej stratégie regionálneho rozvoja (2010) a Partnerskej dohody 2014 -
2020, ako základného strategického programového dokumentu SR pre oblast' kohéznej a 
regionálnej politiky. Zároveň zohl'adňuje stratégiu Európa 2020, ktorá je stratégiou EÚ na 
zabezpečenie hospodářského rastu EÚ v nasledujúcom desaťročí. 

A) na národnej úrovni: 
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znění Zmien a doplnkov č.l, 
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 
příloha Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, 

- Národná stratégia rozvoja cyklisti cicej dopravy a cykloturistiky v SR, 
Vodný plán Slovenska, 

- Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2015, 
- Plán rozvoja veřejných vodovodov a veřejných kanalizácií pre územie SR vrátane 

neskorších aktualizácií, 
- Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dósledky změny 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 

Operačně programy pre programové obdobie 2014 - 2020: 
Operačný program Kvalita životného prostredia, 
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Operačný program Eudské zdroje, 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, 

- Integrovaný regionálny operačný program, 
Operačný program Výskům a inovácie, 
Operačný program Efektívna veřejná správa, 

- Operačný program Rybné hospodárstvo 
Program rozvoj a vidieka 

- programy ciel'a európska územná spolupráca 

B) na regionálnej úrovni: 
Uzemný plán vel'kého územného celku Žilinského kraj a v znění Zmien a doplnkov 
č.4, 
Program hospodářského a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávného kraja na roky 
2007-2013, 
Regionálna výskumná a inovačná stratégia Žilinského kraja 2014+ 
Plán dopravnej obslužnosti ŽSK, 
Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávného kraja (cyklostratégia) 
Stratégia rozvoja cestovného ruchu ŽSK pre roky 2007 - 2013, ktorá bola 
aktualizovaná cez RA ŽSK prostředníctvom dokumentu „Analýza doterajšej 
implementácie Stratégie rozvoja cestovného ruchu Žilinského samosprávného kraja 
pre roky 2007 - 2013 a návrh na skvalitnenie, zlepšenie situácie v oblasti efektívnej 
podpory cestovného ruchu v ŽSK Budovanie cyklotrás na území Žilinského 
samosprávného kraja (cyklostratégia), 
Urbanistická štúdia Slovensko-českého prihraničného územia, 
Plán rozvoja veřejných vodovodov a veřejných kanalizácií pre územie Žilinského 
kraja - aktuálně 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 zdravotnictva Žilinského samosprávného kraja, 
Stratégia systémovej spolupráce medzi Žilinským samosprávným krajom a 
Moravskosliezskym krajom, 
Stratégia systémovej spolupráce inštitúcií Sliezskeho vojvodstva a Žilinského 
samosprávného kraja na roky 2010 - 2020. 

V Správě o hodnotení strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 - 2020 (ďalej len správa o 
hodnotení) - kapitola XI. Použitá literatúra a zdroje informácií, spracovatel' uvádza strategické 
dokumenty, literatúru a zdroje informácií, ktoré boli použité pri spracovaní predmetnej správy 
o hodnotení. 
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III. Opis priebehu přípravy a posudzovania 

1. Věcný a časový harmonogram přípravy a schvaFovania 

Posudzovaný návrh strategického dokumentu bol obstaraný Žilinským samosprávným 
krajom, prostredníctvom oprávněného zástupců obstarávateFa Ing. Juraja Blanára, předsedu 
ŽSK. 

Věcný a časový harmonogram přípravy a schvaFovania navrhovaného strategického 
dokumentu: 
© přípravné práce (veřejné obstarávanie, výběr dodáváte Fa) máj - október 2014, 
© spracovanie návrhu strategického dokumentu október 2014 - august 2015, 
• veřejné pripomienkovanie strategického dokumentu (zverejnenie návrhu PHSR ŽSK 2014 
- 2020 na www.zilinskazupa.sk.sk. mediálna kampaň o pripomienkovaní PHSR ŽSK 2014 -
2020, realizácia 5 střetnutí (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 kraj a za účelom veřejného pripomienkovania august — 
september 2015, 
® zapracovanie pripomienok a návrhov z veřejného pripomienkovania, flnalizácia 
strategického dokumentu september - november 2015, 
® schválenie PHSR ŽSK 2014-2020 ZastupiteFstvom ŽSK december 2015. 

2. Orgán kompetentný na jeho prijatie 

Zastupitelstvo Žilinského samosprávného kraja. 

3. Druh prijatia, rozhodnutia 

Uznesenie Zastupitelstva Žilinského samosprávného kraja. 

4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu. 

Správa o hodnotení strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 - 2020 bola vypracovaná 
podFa přílohy č. 4 zákona oposudzovaní vplyvov v októbri 2015 na základe rozsahu 
hodnotenia strategického dokumentu určeného Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vod a vybraných zložiek životného prostredia 
kraja podFa § 8 zákona oposudzovaní vplyvov pod č. OU-ZA-OSZP2-2015/022387-77/Gr, 
zo dňa 07.07.2015. ZhotoviteFom správy o hodnotení strategického dokumentuje spoločnosť 
ENVI-EKO, s.r.o. so sídlom v Žilině. 

5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu 

Proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu PHSR ŽSK 2004 - 2020 
zabezpečil podFa jednotlivých ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov Okresný úrad 
Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vod a vybraných 
zložiek životného prostredia kraja. Posúdenie správy o hodnotení prebiehalo následovně: 
Z Oznámenie o strategickom dokumente: 

• spracovanie oznámenia o strategickom dokumente obstarávateFom Žilinským 
samosprávným krajom 28. 05. 2015, 
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© doručenie oznámenia o strategickom dokumente obstarávateFom na OU ZA, OSZP 
podl'a § 5 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov v písomnom vyhotovení a na 
elektronickom nosiči dát dňa 03.06.2015, 

o zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente na webovom sídle MŽP SR na adrese 
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoia-
zilinskeho-samospravneho-kraj-1 (ďalej len „webové sídlo www.enviroportal.sk") 
a doručenie podl'a § 6 ods.2 zákona o posudzovaní vplyvov na zaujatie stanoviska 
dotknutým orgánom, obstarávatebovi, dotknutým obciam dňa 03.06.2015, 

o OU ZA, OSZP zároveň podal informáciu, že stanoviská veřejnosti koznámeniu 
o strategickom dokumente je možné predkladať do 15 dní od jeho zverejnenia, 
najneskór do 22.06.2015 spolu s adresou, naktorú ich možno predkladať, 

© zverejnená informácia o možnosti uskutočniť konzultácie podFa § 63 zákona 
o posudzovaní vplyvov, 

© k oznámeniu o strategickom dokumente bolo doručených celkom 102 stanovísk od 
dotknutých orgánov a dotknutých obcí. 

Z Rozsah hodnotenia strategického dokumentu: 
o určený podFa § 8 zákona o posudzovaní vplyvov listom č. OU-ZA-OSZP2-

2015/022387-77/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 veřejnosti k určeniu rozsahu 

hodnotenia je možné predkladať do 10 dní od jeho zverejnenia, najneskór 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, 

© prehFad specifických požiadaviek tohto rozsahu hodnotenia s komentárom ich riešenia, 
připadne s odkazom na miesto v správě, kde sú riešené je uvedené v odbornom 
posudku. 

Z Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu: 
© správa o hodnotení strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 - 2020 bola vypracovaná 

podfa § 4 ods. 1 a přílohy č. 4 zákona o posudzovaní vplyvov v októbri 2015, 
o doručenie správy o hodnotení obstarávateFom dňa 27.10.2015 na OU ZA, OSZP (v 

tlačenej formě a na elektronickom nosiči dát) spolu s návrhom strategického dokumentu 
PHSR ŽSK 2014 -2020, 

© dokumenty boli zverejnené dňa 27.10.2015 podFa § 10 ods. 2 zákona o posudzovaní 
vplyvov na webovom sídle www.enviroportal.sk,www.zilinskazupa.sk 
a pro střední ctvom e-mailu (obce kraja, ústredné amiestne orgány štátnej správy, 
susedné samosprávné kraje), 

© OU ZA, OSZP zároveň podal informáciu, že stanoviská veřejnosti k správě o hodnotení 
strategického dokumentuje možné predkladať do 21 dní od jeho zverejnenia, najneskór 
do 20.11.2015 spolu s adresou, na ktorú ich možno predkladať, 

© zverejnená informácia o možnosti uskutočniť konzultácie podFa § 63 zákona 
o posudzovaní vplyvov. 

Z Veřejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického 
dokumentu: 
© veřejné prerokovanie podFa § 11 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov sa konalo dňa 

12.11.2015 vpriestoroch Úřadu Žilinského samosprávného kraja (kongresová sála) 
o 10°° hod., pričom informácia o uskutočnení veřejného 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 prostřední ctvom e-mailu (obce kraj a, ústredné amiestne orgány štátnej 
správy, susedné samosprávné kraje), 

e obstarávatel' vypracoval záznam z veřejného prerokovania podl'a § 11 ods. 7 zákona, 
ktorý tvoří súčasť spisovej dokumentácie na OU, OSZP Žilina. 

Z Doplňujúce informácie podia § 12 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov: 
o nebolo požiadané o doplňujúce informácie podFa § 12 ods. 4 zákona o posudzovaní 

vplyvov. 
Z Odborný posudok k správě o hodnotení strategického dokumentu: 

o OU ZA, OSZP určil spracovateFa odborného posudku k strategickému dokumentu Ing. 
Beatu Vaculčíkovú a zároveň oznámil obstarávateFovi určenie odborné spósobilej 
osoby na vypracovanie odborného posudku, 

© vypracovaný odborný posudok s návrhom závěrečného stanoviska podfa § 14 zákona 
bol doručený na OU, OSZP listom zo dňa 07.12.2015. 

Z Závěrečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: 
© OU ZA - OSZP vypracoval podFa § 14 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov toto 

závěrečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu, pod č. OU-ZA-OSZP2-
2015/039252-81/Gr v termíne do 15 dní od doručenia odborného posudku. 

Podfa § 13 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov určil OU ZA, OSZP listom č. OU-ZA-
OSZP2-2015/039252-18/Gr, zo dňa 18.11.2015 za spracovateFa odborného posudku 
strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 - 2020 s regionálnym dosahom Ing. Beatu 
Vaculčíkovú zapísanú v zozname odborné spósobilých osob podFa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 
113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spósobilosti na účely 
posudzovania vplyvov na životné prostredie pod číslom 423/2006-OPV. 

Spracovatel' odborného posudku vypracoval odborný posudok a návrh závěrečného 
stanoviska na základe predloženej správy o hodnotení strategického dokumentu, samotného 
návrhu strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 - 2020, vlastných poznatkov, konzultách 
s obstarávateFom a spracovateFom strategického dokumentu, záznamu z veřejného 
prerokovania navrhovaného strategického dokumentu a konstatoval, že správa o hodnotení 
vypracovaná podFa přílohy č. 4 zákona o posudzovaní vplyvov obsahuje dostatočné 
a prehFadné informácie o strategickom dokumente, navrhovanej stratégii, cieFoch, opatreniach 
a aktivitách; pričom závažnejšie nedostatky neboli identifikované. 

V návrhu závěrečného stanoviska odborné spósobilá osoba odporúča prijatie strategického 
dokumentu „Program hospodářského a sociálneho rozvoj a Žilinského samosprávného kraj a 
pre roky 2014 - 2020" za dodržania podmienok uvedených v časti VI. „ZÁVĚRY", 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 procesoru posudzovania vplyvov na životné prostredie podFa zákona, bude 
potřebné ich vykonat' pred ich povolením podFa osobitných predpisov. 

6. Stanoviská předložené k správě o hodnotení a ich vyhodnotenie 

PodFa § 12 zákona o posudzovaní vplyvov k správě o hodnotení strategického dokumentu 
bolo do termínu spracovania posudku a návrhu závěrečného stanoviska na OU Žilina, OSZP 
celkovo doručených 67 písomných stanovísk. Doručené stanoviská k správě o hodnotení 
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strategického dokumentu boli taktiež vyhodnotené v odbornom posudku podl'a § 13 zákona 
o posudzovaní vplyvov. 

6.1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Eudovíta Stára 1, 
812 35 Bratislava, Sekcia ochrany prírody a tvorby (list č. 5698/2015 - 2.1,54429/2015, 
zodňa 23.11.2015) 

Zoznam chráněných území v hodnotiacej správě neobsahuje chráněné územia Pod 
Suchým hrádkom (SKUEV0306, 2.stupeň ochrany) aVáh (SKUEV0253, 4.stupeň 
ochrany). 
Vzhl'adom na všeobecnost' navrhovaných opatření na dosiahnutie ciďov strategického 
dokumentu nie je možné určiť závažnost' ich negativných vplyvov na záujmy ochrany 
prírody a krajiny. Zároveň pri niektorých opatreniach možno předpokládat' aj trvalé 
negativné vplyvy na záujmy ochrany prírody a krajiny. 
• Vyhodnotenie: pripomienka sa akceptuje, bude zapracovaná do jednotlivých projektov 

v rámci implementácie strategického dokumentu. 

6.2 Ministerstvo podohospodárstva 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 - oby čaj ná pripomienka 
Str. 81 - vprvom riadku je uvedený chybný názov ministerstva, a to "Ministerstvo 

podohospodárstva a sociálneho rozvoja vidieka SR". Navrhujeme zmeniť názov na 
slovo „Ministerstvo podohospodárstva a rozvoja vidieka SR". 
• Vyhodnotenie: pripomienka sa akceptuje. 

Pripomienka č. 2 - obyčajná pripomienka 
Váčšina navrhovaných rozvojových aktivit, aj keď spoločensky odóvodnitel'ných, má 

priamy vplyv na záběry lesných pozemkov a pol'nohospodárskej pódy. Vlastná správa 
pri vyhodnocovaní pripomienok konstatuje, že vplyv a rozsah týchto záberov nie je 
možné v rámci tohto strategického materiálu bližšie konkretizovat'. 

Napriek uvedenému, sme toho názoru, že najma v oblasti rozvoja cestovného ruchu, 
(specifický ciď 4.1.) sa pre reguláciu tohto ciďa 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 
kraj a - regiónu považujeme za prostriedok, ktorý vie napomoct' pri riešení předmětného 
ciďa pri zohl'adnení podmienolc ochrany lesných pozemkov a pďnohospodárskej pódy 
vyplývajúcich z osobitných predpisov. V kontexte na uvedené poukazujeme najma na 
tú slcutočnosť, že v změnách adoplnkoch č. 4 územného plánu Vel'kého územného 
celku Žilinského kraj a je využitie územia v rámci rozvoja cestovného ruchu spracované 
len v grafickej časti (ktorá nie je závaznou územnoplánovacou dokumentáciou) bez 
vyhodnotenia únosnosti využitia územia Žilinského regiónu ako celku, pričom takmer 
každá obec, ktorá má kopec, tam má navrhnuté lyžiarske středisko a pod. 

V záujme koncepčnosti pri riešení navrhovaných strategických ciďov navrhujeme 
doplnit' do podmienok - resp. do navrhovaných opatření 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 kraj a. 
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® Vyhodnotenie: strategický dokument PHSR ŽSK 2014 - 2020 a správa o hodnotení 
strategického dokumentu sú v súlade so závaznou častou platnej UPN VUC Zilinského 
kraja, ktorá uvedená 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 - vcelej tabufke odstrániť opatrenie 9 Zakladanie skupin a organizácií 

výrobcov a opatrenie 17 Riadenie rizik, ktoré sa nenachádzajú v schválenom Programe 
rozvoj a vidieka SR 2014-2020. 
• Vyhodnotenie: pripomienka sa akceptuje. 

Pripomienka č. 4 - obyčajná pripomienka 
Str. 329- 331 - upravit' názvy opatření, aby boli v súlade so schváleným PRV SR 

2014-2020 Opatrenie 1 Přenos znalostí a informačně akcie. 
Opatrenie 2 Poradenské služby, služby pomoci pri riadení pofnohospodárskych 

podnikov a výpomoci pre pofnohospodárske podniky. 
Opatrenie 5 Obnova potenciálu pofnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými 

katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventivných 
opatření. Opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciativy LEADER. 
• Vyhodnotenie: pripomienka sa akceptuje. 

3 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie 
slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. Box 100, Sekcia záležitostí EU a zahraničných 
vzťahov, (list č. 07309/2015/B211 -SZEÚ/72862, zo dna 18.11.2015) 

MDVRR SR předložený strategický dokument berie na vedomie. Zároveň 
upozorňujeme, že pri realizácií stanovených opatření a ciefov v oblasti dopravy je 
potřebné respektovat' priority rozvoja dopravnej infrastruktury rezortu doprava 
a navrhovaný „Žilinského samosprávného kraja na roky 2014 - 2020" koordinovat' so 
strategickými dokumentmi MDVRR SR, ktorými sú: Strategický plán rozvoja dopravnej 
infraštruktúry do roku 2020 a Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 -
2020, ako aj každoročně aktualizovaný Rozvojový program priorit veřejných prác, ktorý 
obsahuje zoznam veřejných prác, u ktorých sa předpokládá začatie ich realizácie 
v nasledujúcich troch rokoch. 

Odporúčacie pripomienky 
- Hustota cestnej siete sledovaná v km/1000 obyvatefov (str.80, graf.58) je vel'mi 
hrubým statistickým údajom. Nižšia hustota cestnej siete nemusí ešte znamenat' nižšiu 
výkonnost' cestnej siete. Celková výkonnost' cestnej siete je závislá na: dopravnej 
výkonnosti jednotlivých cestných ťahov, t.j. na počte jazdných pruhov, priepustnosti 
križovatiek, atď. To znamená, že dopravná výkonnost' aj redšej, ale kvalitnejšej cestnej 
siete móže byť vyššia ako v případe hustej cestnej siete s úzkými miestami, 
nepriepustnými křižovatkami a pod. V takom případe teda stačí často rekonštrukcia -
skapacitnenie existujúcej cestnej siete, aniejej zahusťovanie, 
- Nie je jasný spósob 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, 
- Nedostatečná hustota cestnej siete v ŽSK je podfa dokumentu aj příčinou zlého až 
havarijného stavu mostných objektov na cestách II. a III. triedy (viď. Obr. 61 na str. 83) 
s tým, že ide o dósledok zvýšenej intenzity dopravy pri už uvedenej nízkej hustotě. Toto 
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tvrdenie však tiež nie je preukázané, iba pripísané nedostatočnej hustotě cestnej siete. 
Nie je možné, ale vylúčiť, že za tento stav móže i nižší podiel fínancií do správy 
a údržby mostných objektov v ŽSK za posledně roky, v porovnaní s inými krajmi. 
Objektivnost' dóvodu by preto preukázal iba obdobný tabuPkový prehPad vložených 
finančných prostriedkov do správy a údržby mostných objektov II. a III. triedy v správě 
samosprávných krajov za obdobie napr. posledných 5-tich či lO.tich rokov, 
- Str. 29, tab. č. 17: Základné údaje o cestnej siete ŽSK v roku 2013 - upozorňujeme, že 
na stráň ke www.ssc.s sú dostupné údaje k 01.01.2015, a preto odporúčame tabuPku 
aktualizovat'. 
• Vyhodnotenie: pripomienky sa akceptujú. Aktnalizácia údajov bude premietnutá do 

jednotlivých projektov v rámci implementácie strategického dokumentu. 

Formálně pripomienky 
- V kapitole III v bode č. 1 - Informácia o súčasnom stave životného prostredia vrátane 
zdravia a jeho pravděpodobný vývoj, ak sa strategický dokument bude realizovat' v časti 
„Doprava" (str. 32) navrhujeme nahradit' póvodný text týkajúci sa leteckej dopravy 
vrátane nadpisu nižšie uvedeným textom: 

„Civilně letectvo 
V blízkosti Žiliny sa nachádza regionálně letisko v obci Dolný Hričov, ktoré má štatút 
medzinárodné veřejné letisko. V súčasnej dobe je prevádzkovatel'om 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 Liškovej (okr. Ružomberok)" 

V kapitole III., časti Doprava požadujeme opravit' následovně texty: 
- Str. 29,3. Odrážka, správné znenie textu: „...a R1 Banská Bystrica - Ružomberok: 
- Str. 29,4. Odrážka, správné znenie textu: „...a Prešovského kraja - Košice - Záhony 
Záhor - št. hranica SR/Ukrajina, 
- Str.29, text pod tab. č. 17, správné znenie textu „Nový projekt výstavby dial'nic ...", 
- Str. 30, l.ods., text „...(Stará Lubovňa, Bardejov, Svidník rýchlostná cesta R4) 
požadujeme odstrániť z dóvodu jeho nesprávného použitia a nepodstatnosti 
v dokumente zaoberajúcim sa územím Žilinského samosprávného kraja, 
- Str. 30, 2 ods. „Na Kysuciach SJ orientovaná dopravná infraštruktúra.." odporúčame 
odstrániť celý, vzhFadom 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 dovolujeme spracovateFovi dokumentácie dať do pozornosti rozhodnutie 
MDVRR SR zo dňa 13.04.2015 (Rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete, účinnost' od 
06.05 2015), ktorým sa v cestnej sieti přečíslovali 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. 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 155 Bratislava 212, 
(listč. 19785/2015-3320-56450, zo dňa 19.11.2015) 

Vnadváznosti na Váš list č. OU-ZA-OSZP2/2015/039252/Gr z 27.10.2015, ktorým 
ste nám předložili správu o hodnotení strategického dokumentu „Program 
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hospodářského asociálneho rozvoja Žilinského kraja na roky 2014 - 2020" Vám 
oznamujeme, že k předmětnému materiálu neuplatňujeme pripomienky. 

6.5 Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky, Inspektorát kúpelov ažriediel, 
Limbová 2, 837 52 Bratislava, (list č. Z48861-2015-IKŽ, zo dna 18.11.2015) 

K predloženej správě o hodnotení strategického dokumentu máme nasledovné 
pripomienky: 
- V tab. č. 3 na str. 14 požadujeme opravit' póvodný názov tabuFky na názov: „Prírodné 
liečivé zdroje, prírodné minerálně zdroje a minerálně 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 sumárně výdatnosti zdrojov - Povolené 
odběrné množstva sú určené v povoleniach využívat' zdroje. 
- V tab. č. 5 na str. 15 sú uvedené neaktuálně čísla povolení MZ SR na prevádzkovanie 
prírodných liečebných kúpeFov a kúpeFných liečební, zároveň je potřebné v tabuFke 
doplnit' aktuálně indikácie. 
Obidve vyššie uvedené odporúčania je potřebné upravit' v zmysle aktuálnych povolení, 
ktoré sú zverejnené na intemetovej stránke MZ SR http://www.health.gov.sk/zdravotná 
starostlivosť/Inšpektorát kúpeFov a žriediel. Připadne odporúčame vypustit' predmetné 
tabuFky a uviesť odkaz na internetovú stránku MZ SR, ktorá je priebežne aktualizovaná. 
- Opatovne požadujeme do správy vhodné začlenit' text, týkajúci sa ochrany prírodných 
liečebných kúpeFov a prírodných minerálnych zdroj ov zabezpečenej zákonom č. 
538/2005 Z. z., štatútmi kúpeFných miest, informáciou o ochranných pásmach s 
příslušnými vyhláškami MZ SR, tak ako je uvedené v stanovisku MZ SR č. Z27955-
2015-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 sportu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 
30 Bratislava 1, Sekcia vysokých škol, vedy a výskumu, (list č. 2015-22980/57037-2-
15FO, zodňa 2.11.2015) 

K oznámeniu o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu PHSR ŽSK 
2014 — 2015 nemajú pripomienky. 

6.7 Dopravný úřad 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 doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov, Vám oznamuje, 
že do Žilinského kraja zasahujú ochranné pásma a překážkové 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 přesné 
priblíženie na Letisku Žilina v rozsahu: „Ochranné pásma ILS LLZ 06" a „Ochranné 
pásma ILS GP 06", Letiska Martin, Letiska Ružomberok - Lišková, 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 poFnohospodárstve 

14 



Košťany, Dolná Štubňa, Gótovany (t. č. Jasná) a Liptovský Ondřej, ktoré musia byť pri 
návrhu využitia územia zohl'adnené. 
• Vyhodnotenie: pripomienka sa akceptuje. 

6.8 Regionálny úrad veřejného zdravotnictva 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 podáním návrhu žiadatefa Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, Nám. M.R. Štefánika č.l, Žilina, na schválenie návrhu oznámenia 
o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu Program hospodářského 
a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávného kraja na roky 2014 - 2020, súhlasí. 
® Vyhodnotenie: stanovisko je kladné a bez pripomienok. 

6.9 Regionálny úrad veřejného zdravotnictva 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 
hospodářského a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávného kraja na roky 2014 -
2020" vydává Regionálny úrad veřejného zdravotnictva so sídlom v Čadci súhlasné 
stanovisko. 
• Vyhodnotenie: stanovisko je kladné a bez pripomienok. 

6.10 Regionálny úrad veřejného zdravotnictva So sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 
PSČ 026 01, (list č. A/2015/01888-HŽP, zo dňa 19.11.2015) 

Správný orgán súhlasí s návrhom žiadatefa, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vod 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 
hospodářského a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávného kraja pre roky 
2014 - 2020, obstarávatefa Žilinský samosprávný 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 podfa § 10 ods.3 zákona č.24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých zákonov 
dotknutým orgánom v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých zákonov a nebude sa k Oznámeniu 
o strategiclcom dokumente „Program hospodářského a sociálneho rozvoja Žilinského 
samosprávného kraja na roky 2014/2020" vyjadřovat'. 

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-OSZPl/2015/05555/Gs, zo dňa 28.10.2015) 

Na základe vyššie uvedeného a informácií získaných na intemetovej stránke 
a priamych konzultách OU Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, nemá 
z hl'adiska dotknutých záujmov ochrany prírody a krajiny, k předmětnému oznámeniu 
pripomienky. 
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• Vyhodnotenie: stanovisko je kladné a bez pripomienok. 

6.13 Okresný úrad Žilina, Ul. Předměstská č. 1613, 010 01 Žilina, Odbor cestnej dopravy 
apozemných komunikácií (list č. OU-ZA-OCDPK-2015/039837/2/BIL, zo dňa 
16.10.2015) 

Z hl'adiska nami sledovaných záujmov cestnej siete požadujeme respektovat' 
umiestnenie, funkciu, ako aj rozvojové záměry ciest I. II. a III. Tried, pričom akékolvek 
záměry vo vzťahu k dotknutým komunikáciám je potřebné konzultovat' sich 
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 podia zákona. 
® Vyhodnotenie: pripomienka sa akceptuje. 

6.14 Žilinský samosprávný kraj, , 010 01 Žilina, Odbor dopravy aúzemného 
plánovania (list č. 05860/2015/ODaÚP-2, zo dňa 20.11.2015) 

Žilinský samosprávný kraj nemá pripomienky k předloženému Oznámeniu 
o strategickom dokumente „Program hospodářského a sociálneho rozvoja Žilinského 
samosprávného kraj a pre roky 2014 - 2020. 

6.15 Město Žilina (list č. 23159/2015, zo dňa 20.11.2015) 
Město Žilina súhlasí s předloženým oznámením a nepožaduje ďalšie posudzovanie 

strategického dokumentu v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie. 

6.16 Město Tvrdošín (list č. 904/2015, zo dňa 12.11.2015) - bez pripomienok. 
6.17 Město Čadca (list č. ŽP-3867/FE12/2015-ED, zo dňa 24.11.2015) - bez pripomienok. 
6.18 Město Vrátky (list č. 2731/2015-PRE, zo dňa 18.11.2015) - bez pripomienok. 
6.19 Město Trstená (list č. 17421/1891/2015/9, zo dňa 19.11.2015) - bez pripomienok. 
6.20 Město 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 Ťapesovo (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 Vel'ké 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 Koňská (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 dna 05.11.2015) - bezpripomienok. 
6.41 Obec Horky (list č. 536/2015, zo dna 10.11.2015) - bez pripomienok. 
6.42 Obec Podvysoká (potvrdenie oznámenia o SD doručené dna 11.11.2015) - bez 

pripomienok. 
6.43 Obec Malá Cierna (potvrdenie oznámenia o SD doručené dna 19.11.2015) - bez 

pripomienok. 
6.44 Obec Vitanová (e-mail zo dna 24.11.2015) - bez pripomienok. 
6.45 Obec Zákamenné (list č. 1231/2015, zo dna 18.11.2015) - bez pripomienok. 
6.46 Obec Kolárovice (e-mail zo dna 24.11.2015) - bez pripomienok. 
6.47 Obec VeVká Čierna (list č. OcÚ/531/2015, zo dna 23.11.2015) - bez pripomienok. 
6.48 Obec Dolná Třtina (list č. 375/2015, zo dna 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 Koma (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 Bělá (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 Lišková (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. „ZÁVĚRY", časti 3 „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu 
návrhu strategického dokumentu" tohto závěrečného stanoviska pre navrhovaný strategický 
dokument. 

Na stanoviská doručené po uplynutí lehót uvedených v odsekoch 1 a 2 podlá §12 zákona 
o posudzovaní vplyvov sa nebude prihliadať. 

1. Veřejné prerokovanie a jeho závěry 

Veřejné prerokovanie správy o hodnotení s regionálnym dosahom sa uskutočnilo dňa 
12.11.2015 o 10°° hod. vkongresovej sále Úřadu ŽSK, Komenského 48, Žilina. Termín 
a miesto konania veřejného prerokovania obstarávatel' strategického dokumentu PHSR ŽSK 
2014 - 2020 zveřejnil podl'a § 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/aktuahty/oznam-termine-mieste-verejneho-prerokovania.html) a prostredníctvom 
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e-mailu rozposlaný dňa 03.11.2015 obciam kraj a, ústredným amiestnym orgánom štátnej 
správy, susedným samosprávným krajom. 

Veřejné prerokovanie otvorila a stručné informovala přítomných o ciefoch stretnutia, jeho 
programe Ing. Miriam Skácelová z Úřadu Žilinského samosprávného kraj a, odbor európskych 
projektov a regionálneho rozvoj a. 

Mgr. Branislav Zacharides z Rozvojovej agentúry ŽSK, n. o. následne představil strategický 
dokument PHSR ŽSK 2014 - 2020, zhmul východiská spracovaného dokumentu, proces 
a harmonogram jeho tvorby a představil štruktúru dokumentu (vízia, strategické ciele, 
specifické ciele a opatrenia). 

Na závěr RNDr. Miloslav Badík zo spoločnosti ENVI-EKO, s.r.o. Žilina, ako zástupca 
spracovatefa správy o hodnotení vplyvov podrobné představil štruktúru predmetnej správy, 
jej obsah, zhrnul dóležité závěry a navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, 
minimalizáciu akompenzáciu negativných vplyvov na životné prostredie, ktoré by mohli 
vyplynúť z realizácie PHSR ŽSK 2014 - 2020. 

Po uvedených prezentáciách bola přítomným daná možnost' na kladenie otázok 
k prezentovaným materiálom. 
V rámci diskusie neboli vznesené žiadne pripomienky k prerokovávanej správě. 
Ing. Miriam Skácelová sa přítomným poďakovala za účasť a veřejné prerokovanie ukončila. 

Priebeh veřejného prerokovania bol zaznamenaný v zápisnici z veřejného prerokovania a 
spolu sprezenčnou listinou (13 osob) boli zaslané na Okresný úrad Žilina, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie a sú súčasťou spisovej dokumentácie z procesu 
posudzovania vplyvov. 

PodFa záznamu z veřejného prerokovania bol priebeh veřejného prerokovania informatívny 
bez konfrontačných postojov k návrhu strategického dokumentu apredloženej správě 
o hodnotení vplyvov. 

IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu 

Předpokládané vplyvy strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 - 2020 na životné 
prostredie a vplyvy na zdravie budú priame a nepriame, synergické a kumulativně, z hFadiska 
časového pósobenia ich delíme na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé resp. trvalé a dočasné, 
tieto vplyvy vo vzťahu k zložkám životného prostredia a zdraviu obyvateFstva móžu mať 
pozitivny ale i negativny charakter. 

Environmentálne vplyvy na zložky životného prostredia a vplyvy na zdravie 

Hydrologické poměry a kvalita vod 

Realizáciou opatření a indikatívnych aktivit uvedených v PHSR ŽSK 2014 - 2020 nedojde 
ku zhoršeniu hydrologických pomerov ani kvality a stavu povrchových či podpovrchových 
vod. Navrhované opatrenia a indikatívne aktivity by mali napomoct' zachovaniu súčasného 
stavu, resp. k zlepšeniu súčasného stavu vod na území kraj a. S touto problematikou priamo 
súvisia definované opatrenia: 
- 1.3.4 Realizácia preventivných opatření na zníženie rizika povodní, požiarov a iných rizik 

(mimo iného zahřňa aj opatrenia spojené s využitím zelenej infraštruktúry, a tiež opatrenia 
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na zadržiavanie vody v krajině, spomalenie odtoku vody z povodia a opatrenia 
podporujúce akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných), 

- 1.4.1 Skvalitnenie zásobovania obyvatelstva pitnou vodou a systému odvádzania a čistenia 
odpadových vod (mimo iné obsahuj ú aj indikatívne aktivity ako: Budovanie, rozšírenie a 
zvýšenie kapacity veřejných kanalizácií a čistiarní odpadových vod, Skvalitňovanie 
systému monitorovania a hodnotenia vod), 

- 4.1.7 Podpora investici! do poFnohospodárstva, lesnictva a rybolovu zabezpečujúcich 
vyššiu kvalitu životného prostredia a vodnej biodiverzity na vidieku. 

Ovzdušie a kvalita ovzdušia 

Realizáciou opatření a indikatívnych aktivit uvedených v PHSR ŽSK 2014 - 2020 nedojde 
ku zhoršeniu kvality ovzdušia. Naopak, navrhované opatrenia a indikatívne aktivity by mali 
napomoct' k zlepšeniu kvality ovzdušia v regióne. S touto problematikou priamo súvisí 
opatrenie 1.3.3 Zavádzanie opatření na zvyšovanie kvality ovzdušia s osobitným dórazom 
na tuhé emisie. 

Pody, kvalita pódy, záběry pody 

Realizáciou opatření a indikatívnych uvedených v PHSR ŽSK 2014 - 2020 nedojde 
ku zhoršeniu pódnych pomerov ani kvality pody v kraji. Navrhované opatrenia a indikatívne 
aktivity by mali napomoct' k zachovaniu, resp. k zlepšeniu súčasného stavu kvality a 
využívania pod. Nepredpokladajú sa významné rozsiahle záběry pódy, ku ktorým by malo 
dójsť realizáciou navrhovaných opatření. 

Opatrenie 4.1.6. Podpora investícií do zvýšeného využívania obnovitefných zdrojov a 
znižovania následkov možných prírodných pohrom priamo obsahuje indikatívnu aktivitu 
„Ochrana proti erózii pódy". 

Nerastné suroviny 

Realizáciou opatření a indikatívnych aktivit uvedených v PHSR ŽSK 2014 - 2020 nedojde 
ku zhoršeniu stavu zdrojov nerastných surovin. Navrhované opatrenia a indikatívne aktivity 
by mali napomoct' k racionálnemu a efektívnejšiemu využívanou týchto prírodných 
nerastných zdrojov. 

Rastlinstvo a živočíšstvo, biodiverzita 

Realizáciou opatření a indikatívnych aktivit uvedených v PHSR ŽSK 2014 - 2020 nedojde 
ku zhoršeniu biotických pomerov v Žilinskom kraji. Navrhované opatrenia a indikatívne 
aktivity by, právě naopak, mali napomoct' k zachovaniu súčasného stavu, resp. kjeho 
zlepšeniu. S touto problematikou priamo súvisia opatrenia: 
- 1.4.3 Realizácia opatření na zvyšovanie ochrany prírody s dórazom na územia 

NATURA 2000, 
- 4.1.3 Zlepšenie udržateFných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím - opatrenie obsahuje mimo iné aj indikatívnu aktivitu: Podpora spolupráce 
róznych partnerov za účelom zachovania biodiverzity a stavu krajinných oblastí, 

- 4.1.6. Podpora investícií do zvýšeného využívania obnoviteFných zdrojov a znižovania 
následkov možných prírodných pohrom 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 pol'nohospodárstva, lesnictva a rybolovu zabezpečujúcich 
vyššiu kvalitu životného prostredia a vodnej biodiverzity na vidieku. 

Kvalita životného prostredia a jeho poškodenie 

Realizáciou opatření a indikatívnych aktivit uvedených v PHSR ŽSK 2014 - 2020 nedojde 
ku zvýšeniu stupňa poškodenia území životného prostredia v posudzovanom regióne. 
Navrhované opatrenia a indikatívne aktivity by mali napomoct' k jeho zlepšeniu stavu regiónu 
z hl'adiska kvality prírodného prostredia a zníženiu výměry územia ŽSK so stupňom IV. až V. 
vzmysle environmentálnej regionalizácie SR. Jedná sa o horizontálnu problematiku, t.j. 
s touto problematikou priamo súvisia všetky strategické časti dokumentu, nakol'ko k zlepšeniu 
územia dojde v dósledku synergických efektov realizovaných opatření tak v oblasti 
hospodárskej ako aj zabezpečením infraštruktúrnej vybavenosti územia, rozvojom 1'udských 
zdroj o v atď. 

Ochrana prírody, environmentálne významné územia 

Národná sústava chráněných území 

Realizáciou opatření a indikatívnych aktivit uvedených v PHSR ŽSK 2014 -2020 nedojde 
ku poškodeniu vyhlášených velkoplošných ani maloplošných chráněných území. Navrhované 
opatrenia a indikatívne aktivity by mali napomoct' k racionálnemu využívaniu a zachovaniu 
významnosti týchto chráněných území. S touto problematikou priamo súvisia opatrenia: 
- 1.4.3 Realizácia opatření na zvyšovanie ochrany prírody s dórazom na územia 

NATURA 2000, 
- 4.1.3 Zlepšenie udržatePných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím - opatrenie obsahuje mimo iné aj indiatívnu aktivitu: Podpora spolupráce róznych 
partnerov za účelom zachovania biodiverzity a stavu krajinných oblastí, 

- 4.1.7 Podpora investícií do pol'nohospodárstva, lesnictva a rybolovu zabezpečujúcich 
vyššiu kvalitu životného prostredia a vodnej biodiverzity na vidieku. 

NATURA 2000 

Chráněné vtáčie územia 

Realizáciou opatření a indikatívnych aktivit uvedených v PHSR ŽSK 2014 -2020 nedojde 
ku poškodeniu vyhlášených chráněných vtáčích území. Navrhované opatrenia a indikatívne 
aktivity by mali napomoct' k racionálnemu využívaniu a zachovaniu významnosti chráněných 
vtáčích území. S touto problematikou priamo súvisia opatrenia: 
- 1.4.3 Realizácia opatření na zvyšovanie ochrany prírody s dórazom na územia 

NATURA 2000, 
- 4.1.3 Zlepšenie udržatePných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím - opatrenie obsahuje mimo iné aj indiatívnu aktivitu: Podpora spolupráce róznych 
partnerov za účelom zachovania biodiverzity a stavu krajinných oblastí, 

- 4.1.7 Podpora investícií do poPnohospodárstva, lesnictva a rybolovu zabezpečujúcich 
vyššiu kvalitu životného prostredia a vodnej biodiverzity na vidieku. 
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Územia európskeho významu 

Realizáciou opatření a indikatívnych aktivit uvedených vPHSR ŽSK 2014 - 2020 nedojde 
ku poškodeniu území európskeho významu. Navrhované opatrenia a indikatívne aktivity by 
naopak mali napomoct' k racionálnemu využívaniu týchto území a zachovaniu ich 
environmentálnej významnosti. S problematikou priamo súvisia opatrenia: 
- 1.4.3 Realizácia opatření na zvyšovanie ochrany prírody s dórazom na územia 

NATURA 2000, 
- 4.1.3 Zlepšenie udržateFných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím - opatrenie obsahuje mimo iné aj indiatívnu aktivitu: Podpora spolupráce róznych 
partnerov za účelom zachovania biodiverzity a stavu krajinných oblastí, 

- 4.1.7 Podpora investícií do poFnohospodárstva, lesnictva a rybolovu zabezpečujúcich 
vyššiu kvalitu životného prostredia a vodnej biodiverzity na vidieku. 

CieFom návrhu celého specifického cieFa 1.4 Zlepšit' kvalitu životného prostredia je 
zabezpečit' nárast kvality prírodného prostredia, jeho racionálneho využíváme. 

Územia chráněné v zmysle medzinárodných dohovorov 

Realizáciou opatření a indikatívnych aktivit uvedených vPHSR ŽSK 2014 - 2020 nedojde 
ku poškodeniu území chráněných v zmysle medzinárodných dohovorov. Navrhované 
opatrenia a indikatívne aktivity by mali napomoct' k racionálnemu využívaniu týchto území 
a zároveň k zachovaniu významnosti chráněných území. 

S problematikou priamo súvisia opatrenia: 
- 1.4.3 Realizácia opatření na zvyšovanie ochrany prírody s dórazom na územia 

NATURA 2000, 
- 4.1.3 Zlepšenie udržateFných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím - opatrenie obsahuje mimo iné aj indiatívnu aktivitu: Podpora spolupráce róznych 
partnerov za účelom zachovania biodiverzity a stavu krajinných oblastí, 

- 4.1.7 Podpora investícií do poFnohospodárstva, lesnictva a rybolovu zabezpečuj úcich 
vyššiu kvalitu životného prostredia a vodnej biodiverzity na vidieku. 

CieFom návrhu celého Specifického cieFa 1.4 Zlepšit' kvalitu životného prostredia je 
zabezpečit' nárast kvality prírodného prostredia, jeho racionálneho využívanie. 

Životnéprostredie a zdravie 

VzhFadom na skutočnosť, že plánované aktivity majů indikatívny charakter a dokument je 
strategického charakteru, nie je možné určit' mieru a významnost' ovplyvnenia životného 
prostredia a zdravia obyvateFstva v dósledku realizácie opatření uvedených v PHSR ŽSK 
2014 - 2020. Strategický dokument ako celok navrhuje komplex cieFov a opatření, realizáciou 
ktorých by malo dójsť ku zlepšenie životného prostredia a zdravia jeho obyvateFov. 

Problematika životného prostredia a zdravia je vPHSR ŽSK 2014 - 2020 
priamo/bezprostredne riešená prostredníctvom cieFov a opatření, ktoré navrhujú zabezpečit' 
zlepšenie kvality prírodného prostredia a podmienok pre zdravie obyvateFstva: 
- Strategický ciď 1: Dobudovat' kvalitné přepoj enie kraj a s európskymi dopravnými a 

komunikačnými sieťami, zlepšiť kvalitu životného prostredia a zabezpečit' udržateFnosť a 
efektivitu využívania prírodných zdroj ov, 
© opatrenie 1.4 Zlepšiť kvalitu životného prostredia, 
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- Strategický ciel' 3: Dosiahnuť vyššiu uplatnitďnosť 1'udského kapitálu na trhu práce a 
sociálnu inklúziu všetkých znevýhodněných skupin, 
® opatrenie 3.3 Zabezpečit' prispósobenie sa služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti a 

sociálnoprávnej ochrany a kurately hlavným výzvám súčasnosti, 
- Strategický ciel' 4: Respektováním a rozvíjaním specifických črt regiónov na území kraja 

podporovat' rast ich atraktivnosti, 
o 4.4 Racionálně a efektívne využívat' prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov pre rozvoj 

kraja. 

Realizáciou aktivit jednotlivými subjektmi pósobiacimi v regióne dojde ku naplňaniu 
stanovených ciďov a opatření 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 
ZSK 2014 - 2020 na zložky životného prostredia a vplyvy na zdravie 

Vrcholový ciď Žilinského samosprávného kraja vychádza z dlhodobej stratégie kraja, vízie 
a je konkretizovaný vo formě strategických a specifických ciďov v štyroch oblastiach, 
rozpracovanie ciefa obsahuje 4 strategické a 14 specifických ciďov, ktorým je priradených 74 
opatření. 

Vrcholovým cieVom stratégie je, aby Žilinský samosprávný kraj dosiahol do roku 2020 
pozitivnu změnu vedúcu k zvýšeniu kvality života jeho obyvatel'ov v integrujúcej sa Európe. 

Hodnotená stratégia přitom vychádza zo skutočnosti, že Žilinský samosprávný kraj má 
v sídlach silný inovačný potenciál, postupné sa zvyšuje výkonnost' v oblasti cestovného 
ruchu. Jedným z ciefov 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 
specifických črt sídiel a specifických regiónov kraja (Orava, Liptov, Kysuce, Považie 
a Turiec). 

Vízia kraja je jasné specifikovaná aj pre oblast' životného prostredia, kde ciďom stratégie je 
navrhnúť také opatrenia, aby Žilinský kraj bol regiónom s kvalitnějším životným prostředím, 
kvalitně vybudovanou dopravnou, podnikatďskou a veřejnou infraštruktúrou, 
konkurencieschopnou ekonomikou s dobrým podnikatefským prostředím, kde sa vo vyššej 
miere uplatňuje 1'udský kapitál a zároveň sú vytvořené podmienky pre sociálnu inklúziu 
všetkých znevýhodněných skupin žijúcich v kraji. 

Komplexný návrh strategického dokumentu sleduje ciele hospodářského a sociálneho rozvoj a 
územia Žilinského kraja zamerané na znižovanie negativných vplyvov na životné prostredie a 
zdravie obyvatefov, posilňovanie ochrany prírody a biodiverzity, podporu aktivit 
zabezpečujúcich ochranu pred následkami (globálnej i lokálnej) změny klímy, zlepšenie 
dopravnej situácie, regeneráciu sídiel a budovanie konkurencieschopnej regionálnej 
ekonomiky. 

Vrcholový ciď bude naplňaný prostredníctvom opatření rozčleněných do 4 strategických 
ciefov, ktorých ciďom je: 
1. Dobudovat' kvalitné přepojenie kraja s európskymi dopravnými a komunikačnými sieťami, 

zlepšit' kvalitu životného prostredia a zabezpečit' udržatďnosť a efektivitu využívania 
prírodných zdroj ov - dosiahnutie vysokej úrovně dopravnej infraštruktúry, občianskej 
vybavenosti a kvalitného životného prostredia. 
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2. Zvýšit' k o n kurcn c i es cho p n o sť ekonomiky a zlepšit' podnikateFské prostredie v kraji -
dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti ekonomiky a zlepšenie podnikatelského 
prostredia v kraji pri zabezpečení účinnej a otvorenej verejnej správy vytvárajúcu priaznivé 
prostredie pre podnikáme v kraji. 

3. Dosiahnuť vyššiu uplatniteFnosť 1'udského kapitálu na trhu práce a sociálnu inklúziu 
všetkých znevýhodněných skupin - modemizáciou všetkých stupňov vzdelávania, 
podporou sociálnej inklúzie znevýhodněných skupin a ich uplatněním na trhu práce 
vytvořit' podmienky pre rozvoj kraj a, zároveň postupným prispósobovaním sa služieb 
sociálnej a zdravotnej starostlivosti a sociálnoprávnej ochrany a kurately hlavným výzvám 
súčasnosti zabezpečit' podmienky pre kvalitný život obyvateFov žijúcich na území kraja. 

4. Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických črt regiónov na území kraja podporovat' rast ich 
atraktivnosti - dosiahnuť hospodářsky rozvoj a spolupracujúce prostredie na vidieku 
v kraji, podpořit' rozvoj cestovného ruchu ako jedného z hospodářských odvětví a celkovo 
podporovat' spoluprácu ako nástroj rozvoj a kraja. 

VzhFadom na snahu konkretizovat' ciele a opatrenia uvedené v dokumente pre všetkých 
sociálno-ekonomických partnerov v regióne ako aj pre laickú a odbornú veřejnost' je 
v dokumente ku každému opatreniu připojený zoznam indikatívnych aktivit. Indikatívne 
aktivity sú príkladmi aktivit (projektov), realizáciou ktorých dojde v regióne k dosiahnutiu 
stanovených strategických cieFov. Indikatívne aktivity nie sú závazné, zoznam indikatívnych 
aktivit nie je taxatívnym zoznamom. NakoFko sú len ukážkovými aktivitami, t.j. majů len 
odporúčací charakter a nie sú dostatočne konkrétné, nie je možné ich jednotlivo posudzovať 
z hFadiska ich vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateFstva. 

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 obyvateFstva 
prostředníctvom zvyšovania kvality života, t.j. kvality vzdelania, poskytovaných služieb a 
nárastu ekonomickej výkonnosti regiónu. 

Vo všeobecnosti v posudzovanej stratégií výrazné prevyšujú opatrenia, ktorých očakávané 
dopady (priame, nepriame) majů byť pozitivně. Taktiež z hFadiska synergických a 
kumulatívnych vplyvov prevažujú očakávané pozitivně vplyvy nad vplyvmi negativnými. 

Strategický ciel' 1 - Dobudovat' kvalitně prepojenie kraja s európskymi dopravnými a 
komunikačnými sieťami, zlepšit' kvalitu životného prostredia a zabezpečit' udržatel'nosť a 
efektivitu využívania prírodných zdrojov 

Specifické ciele: 
1.1 Presadzovať dobudovanie a modernizáciu nadradenej dopravnej a komunikačnej 

infrastruktury a zabezpečit'připojenosť územia na ňu 
Dobudovanie dopravnej infraštruktúry všeobecne představuje nároky na plošný záběr 
pódy (PP, LP) a zásah do dotknutých zložiek ŽP. Dobudováním dopravného systému 
v regióne dojde ku eliminácii stresových javov pósobiacich na zdravie obyvateFstva i 
jednotlivé zložky ŽP. 

1.2 Zvyšovat' atraktivitu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy 
Zvyšováním atraktivity verejnej dopravy dojde k zníženiu zaťaženia ŽP v dósledku 
individuálnej dopravy (aj statickej dopravy) a tým ku eliminácii stresových javov 
pósobiacich zložky ŽP ako aj na zdravie obyvateFstva. 

1.3 Zvyšovat' uplatnenie nízkouhlíkového hospodárstva a podporovat'prispósobovanie sa 
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změnám klímy 
Znižovaním produkcie oxidov uhlíka dojde ku eliminácii stresových javov pósobiacich 
zložky ŽP ako aj na zdravie obyvatefstva. 

1.4 Zlepšit' kvalitu životného prostredia 
Dojde ku eliminácii stresových javov pósobiacich všetky zložky ŽP ako aj na zdravie 
obyvatelstva. 

Strategický ciel' 2 - Zvýšit' konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšit' podnikatelské 
prostredie v kraji 

Specifické ciele: 
2.1 Zlepšit' využitelnost' výstupov výskumu a vývoj a v praxi 
2.2 Rozvij ať služby a podporovat' inovácie vo firmách 
2.3 Zabezpečit' účinná o otvorenú verejnú správu vytvárajúcu priaznivé prostredie 

pre podnikanie 

Nedochádza ku významnějším zásahom do zložiek ZP, dojde ku zvýšeniu kvality života 
v regióne. 

Strategický ciď 3 - Dosiahnuť vyššiu uplatnitďnosť l'lidského kapitálu na trhu práce a 
sociálnu inklúziu všetkých znevýhodněných skupin 

Specifické ciele: 
3.1 Modernizovat' všetky stupně vzdelávania vrátane ďalšieho vzdelávania 
3.2 Podporovat' sociálnu inklúziu všetkých znevýhodněných skupin a ich uplatnenie 

na trhu práce 
3.3 Zabezpečit'prispósobenie sa služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti 

a sociálnoprávnej ochrany a kurately hlavným výzvám súčasnosti 

Nedochádza ku významnějším zásahom do zložiek ŽP, dojde ku zvýšeniu kvality života 
v regióne, pozitivny je aj dopad na zdravie obyvatelstva. 

Strategický ciď 4 - Rešpektovaním a rozvíjaním Specifických črt regiónov na území kraja 
podporovat' rast ich atraktivnosti 

Specifické ciele: 
4.1 Podpořit' hospodářsky rozvoj a spolupracujúce prostredie na vidieku 
4.2 Rozvijať cestovný ruch 
4.3 Podporovat' spoluprácu v kraji a Európe 
4.4 Racionálně a efektívne využívat'prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov pre rozvoj kraja 

Nedochádza ku trvalým významnějším zásahom do zložiek ŽP, dojde ku zvýšeniu kvality 
života v regióne. 

Pravděpodobně významné cezhraničné environmentálne vplyvy vrátane vplyvov na zdravie 
Územie Žilinského kraja susedí s Českou a PoFskou republikou. Preto je možné 

předpokládat', že pri realizácii určitých projektov spadajúcich pod niektoré opatrenia 
hodnoteného strategického dokumentu móže dójsť k potenciálnym vplyvom s cezhraničným 
dopadom na územie susedných štátov. 

Posudzovaný strategický dokument má všeobecný charakter, stanovuje rámec podpory 
regionálneho rozvoja Žilinského kraja. Naplňanie stanoveného vrcholového ciefa, 
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strategických a specifických cieťov je navrhované prostředníctvom opatření a indikatívnych 
aktivit, ktoré však nie je možné premietnuť do konkrétného územia tak, aby bolo možné 
vyhodnotit' ich konkrétny vplyv na životné prostredie Žilinského kraj a a okolitých krajin. 

Potenciálně významné cezhraničné environmentálne vplyvy vrátane vplyvov na obyvatelstvo 
sa týkajú najma naplňania opatření specifických cieFov v oblasti dopravy, ktoré spadajú 
pod strategický ciel' 1 zameraný na dobudovanie kvalitného prepojenie kraj a s európskymi 
dopravnými a komunikačnými sieťami a zlepšenie kvality životného prostredia. 
Dobudováním a modemizáciou nadradenej cestnej siete a technickej infraštruktúry móže 
dojsť k určitým pozitívnym vplyvom na územie Českej resp. Pol'skej republiky. 

Aj ďalšie opatrenia hodnoteného strategického dokumentu sú nasměrované k podpore 
činností s pozitívnym vplyvom na jednotlivé hodnotené zložky prostredia, pričom viaceré 
móžu mať i cezhraničný charakter. Jedná sa najma o opatrenia realizované v příhraničí 
zamerané na podporu nemotorovej dopravy, nízkouhlíkového hospodárstva, zachovávanie 
kvality a rozmanitost' prírodného dedičstva, či zvyšovanie ochrany prírody s dórazom 
na územia NATURA 2000 a pod. 

Všetky rozvojové záměry súvisiace s navrhovanými opatreniami hodnoteného strategického 
dokumentu, budú posúdené v zmysle platnej legislativy. Pri ich príprave a realizácii bude 
okrem iného uplatňovaný Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v platnom znění, Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochraně prírody a krajiny v platnom znění, Zákon 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znění, a taktiež všetky 
prislúchajúce vykonávacie předpisy. 

V. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na navrhované 
chráněné vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu 
chráněných území (NATURA 2000) 

VzhFadom na všeobecný charakter dokumentu bez přesného stanovenia spósobu realizácie 
aktivit a možné variantně riešenia nie je možné Specifikovat'. Realizované aktivity v rámci 
implementácie PHSR ŽSK 2014 - 2020 budú realizované v zmysle platnej legislativy SR 
v oblasti ochrany prírody a krajiny, t.j. aj v súlade so stupňom ochrany dotknutého územia. 
Žilinský kraj je región s najváčším plošným podielom území v róznom stupni ochrany v rámci 
SR. Národné parky (Malá Fatra, Vel'ká Fatra, Nízké Tatry, Vysoké Tatry) a chráněné krajinné 
oblasti (Strážovské Vrchy, Horná Orava, Kysuce) pokrývajú viac ako 50% celkového územia 
Žilinského kraj a. Maloplošné chráněné územia v kraj i predstavujú 57 národných prírodných 
rezervách, 15 prírodných rezervách, 18 národných prírodných pamiatok, 14 prírodných 
pamiatok a 17 chráněných areálov. 

Osobitný význam pre Žilinský kraj má tiež sústava chráněných území členských krajin 
Európskej únie NATURA 2000, ktorú tvoria 2 typy území: 

osobitne chráněné územia (Speciál Protection Areas, SPA) - vyhlašované na základe 
smernice o vtákoch - v národnej legislativě: chráněné vtáčie územia; 
osobitné územia ochrany (Speciál Areas of Conservation, SAC) - vyhlašované na základe 
smernice o biotopoch - v národnej legislativě: územia európskeho významu - pred 
vyhlášením, po vyhlášení je územie zaradené v príslušnej národnej kategorii chráněných 
území. 

Chráněné vtáčie územia - sú biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy 
sťahovavých druhov vtákov, najma 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 vyhlášený na základe implementácie Smemice č. 79/409/EHS o ochraně 
vofne žijúcich vtákov. Táto smemica reguluje činnosti, ktoré vážné ohrožujú druhy vtákov 
tak, aby nedochádzalo k úmyselnému zabijaniu, poškodzovaniu a obmedzovaniu vtáčích 
druhov, poškodzovaniu hniezd a hniezdnych biotopov. 
Na území kraj a sa nachádza, resp. čiastočne doň zasahujú následovně chráněné vtáčie územia: 
Horná Orava (SKCHVU008), Malá Fatra (SKCHVU013), Strážovské vrchy (SKCHVU028), 
Nízké Tatry (SKCHVU018), Tatry (SKCHVU030), Vel'ká Fatra (SKCHVU033), Chočské 
vrchy (SKCHVU050). 
Podrobný popis o jednotlivých chráněných vtáčích územiach sa nachádza v tabuťkovom 
prehláde odborného posudku. 

Územia európskeho významu - sú na Slovensku tvořené územiami, na ktorých sa nachádzajú 
biotopy alebo druhy európskeho významu na ochranu ktorých sa vyhlasujú chráněné územia. 
Boli vytypované v rámci implementácie smemice 92/43/EHS o ochraně biotopov, vol'ne 
žijúcich živočíchov a vol'ne 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. 
Výběr týchto území bol postavený na vědeckých princípoch, pričom zohl'adňuje celkové 
rozšírenie biotopu alebo biotopu druhu uvedených v přílohách smemice o biotopoch na území 
celého Slovenska. Významná časť navrhovaných území európskeho významu je už 
v súčasnosti chráněná v rámci národnej sústavy chráněných území. 
Na území kraja sa nachádza, resp. čiastočne doň zasahuje viac ako 70 území európskeho 
významu, ktoré sú podrobné popísané v tabiďkovom prehláde odborného posudku. 

V zmysle Medzinárodnej dohody UNESCO o ochraně významných prírodných krás v rámci 
programu „Člověk a biosféra" bola v roku 1993 spoločne s Pofskou časťou Tatranského 
národného parku vyhlášená Biosférická rezervácia Tatry. 

V zmysle Dohovoru o mokradiach, majúcich medzinárodný význam, najma ako biotopy 
vodného vtáctva (Ramsarský dohovor) boli v Žilinskom kraj i zapísané do zoznamu 
ramsarských lokalit nasledujúce územia: Mokřade Turca, Mokřade Oravskej kotliny, Rieka 
Orava a jej přítoky, Jaskyne Demánovskej doliny. 

Předpokládá sa, že úspěšná implementácia PHSR ŽSK 2014 - 2020 bude mať pozitivny 
vplyv na ochranu prírody, ochranu biodiverzity a chráněné územia. 

Je taktiež možné předpokládat', že realizáciou konkrétných aktivit móže dójsť k střetu 
záujmov s ochranou prírody. Konkrétné aktivity vyplývajúce z implementácie PITSR ŽSK 
2014 - 2020 však podliehajú samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona oposudzovaní 
vplyvov, v procese ktorého budú navrhnuté opatrenia na elimináciu, resp. minimalizáciu 
negativných vplyvov na životné prostredie. 

VI. Závěry 

1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie) 

Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie strategického 
dokumentu s regionálnym dosahom „Program hospodářského a sociálneho rozvoja Žilinského 

26 



samosprávného kraj a pre roky 2014 - 2020" podl'a ustanovení zákona o posudzovaní 
vplyvov, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnost' prírodného prostredia, význam 
očakávaných vplyvov na životné prostredie, chráněné územia a zdravie obyvatelstva, z 
hl'adiska ich pravděpodobnosti, kumulatívnych vplyvov, ich rozsahu a trvania, so zameraním 
najma 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 zohl'adnení doručených stanovísk, 
výsledku veřejného prerokovania a konzultách, záverov odborného posudku a za súčasného 
stavu poznania 

s a  o d p o r ú č a  

prijatie strategického dokumentu s regionálnym dosahom „Program hospodářského 
asociálneho rozvoja Žilinského samosprávného kraja pre roky 2014 - 2020" za dodržania 
odporúčaní na prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu 
uvedených v kapitole VI. „Závěry", časti 3 „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, 
úpravu návrhu strategického dokumentu" a naplnenia požiadaviek na monitoring stanovených 
v časti 5 „Návrh monitoringu" tohto závěrečného stanoviska. 

2. Odporúčaný variant 

Návrh strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 - 2020 je vypracovaný vjednom 
variantnom riešení, ktoré je environmentálne přijatelné za podmienky dodržania odporúčaní 
na prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu uvedených v 
kapitole VI. „ZÁVĚRY", časti 3 „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu 
návrhu strategického dokumentu" a naplnenia požiadaviek na monitoring stanovených v časti 
5 „Návrh monitoringu" tohto závěrečného stanoviska. 

Odporúčame strategický dokument PHSR ŽSK 2014 - 2020 prijať vo variante, ktorý bol 
predmetom posudzovania z hladiska 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 hospodářského a sociálneho rozvoja Žilinského 
samosprávného kraja pre roky 2014 - 2020" s regionálnym dosahom, pripomienok 
a stanovísk vznesených počas procesu posudzovania, veřejného prerokovania strategického 
dokumentu, odborného posudku a na základe správy o hodnotení strategického dokumentu 
nie je nutné posudzovaný strategický dokument přepracovat', dopracovat' alebo zásadné 
upravit'. 

Na zabezpečenie environmentálnej optimálnosti implementácie projektov strategického 
dokumentu sa odporúča: 

> Konečné znenie strategického dokumentu PHSR ŽSK 2014 - 2020 sa odporúča 
podstatné nemeniť. 

> Zabezpečit' dóslednú 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, výběru environmentálnych 
technologií, časovej avecnej následnosti jednotlivých realizačných krokov, ako aj 
vyváženost' environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov realizovaných 
projektov. 

> Respektovat' zákon č. 57/2013 Z. z. , ktorým sa mení adopíňa z. č. 220/2004 Z. z. 
o ochraně a využívaní pol'nohospodárskej pódy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov ( ďalej zákon o ochraně 
pofnohospodárskej pódy). 

> Respektovat' priority rozvoj a dopravnej infraštruktúry rezortu doprava ariešenie 
jednotlivých projektov koordinovat' so strategickými dokumentmi MDVRR SR, 
ktorými sú: Strategický plán rozvoj a dopravnej infraštruktúry do roku 2020 
a Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, ako aj každoročně 
aktualizovaný Rozvojový program priorit veřejných prác, ktorý obsahuje zoznam 
veřejných prác, u ktorých sa předpokládá začatie ich realizácie v nasledujúcich troch 
rokoch. 

> Respektovat' umiestnenie, funkciu, ako aj rozvojové záměry ciest I. II. a III. tried, 
pričom akékofvek záměry vo vzťahu k dotknutým komunilcáciám je potřebné 
konzultovat' s ich majetkovými správcami t. zn. - Slovenskou správou ciest vo vzťahu 
k cestám I. triedy a rovnako tak Správou ciest ZSK vo vzťahu k cestám II. a III. tried. 

> Respektovat' ochranu prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov, 
klimatických podmienok vhodných na liečenie a kúpefných území kúpefných miest, 
so zariadenými prírodnými liečebnými kúpefami a kúpefnými liečebňami, 
zabezpečenú zákonom č. 538/2005 Z. z., štatútmi kúpefných miest, ochrannými 
pásmami (vyhlášky MZ SR, rozhodnutia MZ SR). 

> Respektovat' ochranné pásma a překážkové 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 přesné priblíženie 
na Letisku Žilina v rozsahu: „Ochranné pásma ILS LLZ 06" a „Ochranné pásma ILS 
GP 06", Letiska Martin, Letiska Ružomberok - Lišková, 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 pofnohospodárstve Košťany, 
Dolná Stubňa, Goto vany (t.č. Jasna) a Liptovský Ondřej, ktoré musia byť pri návrhu 
využitia územia zohFadnené. 

> Rešpektovať zákon č. 543/2002 Z. z. o ochraně prírody a krajiny a smemice Rady 
Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochraně voFne žijúcich vtákov a č. 
92/43/EHS o ochraně biotopov, voFne žijúcich živočíchov a voFne rastúcich rastlín; 
(doplnit' zoznam chráněných území o SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom 
a SKUEV0253 Váh). 

> Pri spracovaní konkrétných riešených projektov, činností a aktivit vyplývajúcich 
z implementácie PHSR ŽSK 2014 - 2020 použit' aktuálně údaje pri analýzach územia. 
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4. Odóvodnenie závěrečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu 

Závěrečné stanovisko bolo vypracované podFa § 14 zákona o posudzovaní vplyvov v 
súčinnosti s Uradom veřejného zdravotnictva Slovenskej republiky, na základe celkového 
výsledku procesu posudzovania vplyvov předmětného strategického dokumentu na životné 
prostredie, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnost' prírodného prostredia, 
význam očakávaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, chráněné 
územia a zdravie obyvatelstva z hl'adiska ich pravděpodobnosti, rozsahu a trvania so 
zameraním najma 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 zohPadnení doručených 
stanovísk, výsledku veřejného prerokovania a konzultách, záverov odborného posudku a za 
súčasného stavu poznania. 

Pri hodnotení podkladov a vypracovaní tohto závěrečného stanoviska sa postupovalo 
podl'a ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov a pri odporúčaní návrhu strategického 
dokumentu sa brali do úvahy environmentálne, sociálně a hospodářské 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 negativné 
vplyvy na životné prostredie, ktoré by mohli ohrozit' prijatie strategického dokumentu. Je 
možné však předpokládat', že realizáciou konkrétných aktivit móže dójsť k střetu záujmov 
s ochranou prírody. Konkrétné 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 negativných vplyvov na 
životné prostredie. 

K správě o hodnotení předmětného strategického dokumentu bolo doručených 67 
stanovísk dotknutých subjektov, ktoré odporučili navrhovanú činnost' bud' bez pripomienok 
alebo za dodržania pripomienok, ktoré boli premietnuté do kapitoly VI. „ZÁVĚRY, časti 3 
"Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu". 

5. Návrh monitoringu 

Podl'a § 16 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov obstaráváte!' a rezortný orgán sú povinní 
zabezpečit' sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na 
životné prostredie, připadne použit' na tento účel existujúci monitoring, aby sa predišlo 
zdvoj ovaniu monitorovania. 

PodFa § 16 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov spočívá 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 předpokládaných vplyvov uvedených v správě o 

hodnotení so skutočným stavom. 
PodPa § 16 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, ak obstarávatel' zistí, že skutočné vplyvy 

strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného podl'a zákona o posudzovaní 
vplyvov sú horšie, ako sa předpokládalo v správě o hodnotení strategického dokumentu, je 
povinný zabezpečit' opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečit' změnu, doplnenie, 
připadne prepracovanie strategického dokumentu. 
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Proces monitorovania PHSR ŽSK 2014 - 2020 sa bude vykonávat' systematicky a 
priebežne počas celej doby jeho platnosti. Vstupnými údajmi pre monitorovanie budú 
sledované definované merateFné ukazovatele. Výstupom monitorovania bude monitorovacia 
správa za příslušný rok, ktorá po pripomienkovaní odbornými expertmi (členovia pracovných 
skupin, ktorí sa podiePali na príprave dokumentu), prerokovaní vecne příslušnými komisiami 
Zastupitelstva ŽSK, bude prerokovaná v ZastupitePstve ŽSK. 

Súčasťou PHSR ŽSK 2014 - 2020 bude Akčný plán Úřadu 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 obsahovat' zoznam prioritných projektových 
zámerov v rámci kompetencií ŽSK spolu so špecifikáciou potenciálnych zdrojov 
financovania. 

Na úrovni konkrétných riešených projektov, činností a aktivit bude legislativně 
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 konkrétného 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 předpisy, Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečistenia v znění jeho novelizácií, Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochraně 
prírody a krajiny v znění neskorších predpisov a iných legislatívnych predpisov na úseku 
zložiek životného prostredia a zdravia obyvatelstva, ktorých ciePom je dodržiavanie 
konkrétných stanovených limitov, podmienok a opatření. 

6. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začleněné úvahy o environmentálnych aspektoch 
do strategického dokumentu, ako bola zohPadnená správa o hodnotení strategického 
dokumentu, ako boli zohl'adnené stanoviská veřejnosti k správě o hodnotení 
strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dóvody výběru 
schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijatePnými variantmi a 
informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom 

Celkove je možné konstatovat', že environmentálne aspekty boli začleněné do 
strategického dokumentu v plnej miere a vyčerpávajúco zohPadnené aj v správě o hodnotení. 
Aktivity vyplývajúce z implementácie strategického dokumentu dávajú předpoklad na 
realizáciu projektov, ktoré budú vo vePkej miere podrobené posudzovaniu vplyvov činností 
na životné prostredie. 

Y rámci celého procesu posudzovania vplyvov (SEA) nevyužil možnost' konzultácie 
žiadny z orgánov štátnej správy a veřejnosti, ktorá mohol mať záujem na přijatí předmětného 
strategického dokumentu, záujem neprejavila žiadna z dotknutých obcí, ani zainteresovaná 
veřejnost' (MVO) aj napriek tomu, že příslušný orgán OU Žilina, OSZP vytváral podPa § 63 
zákona o posudzovaní vplyvov priestor pre vykonanie konzultácie. 

Strategický dokument je předložený v jednom variantnom riešení, ktoré je modifikované 
na celé územie Žilinského kraj a. Je spracovaný v súlade s územno-plánovacou 
dokumentáciou vyššieho územného celku Žilinského kraj a, plne rešpektuje Regionálnu 
inovačnú a výskumnú stratégiu Žilinského kraj a a je kompatibilný s ostatnými čiastkovými 
koncepciami kraj a ako aj spracovanými rozvojovými dokumentmi obcí, miest a 
mikroregiónov. 
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Opatrenia navrhované správou o hodnotení sú uvedené v kapitole VI. „ZÁVĚRY", časti 3 
„Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu" 
tohto závěrečného stanoviska. Návrh monitoringu, ktorý je uvedený v kapitole VI. 
„ZÁVĚRY, časti 5 „Návrh monitoringu" vychádza zo súčasného stavu územia a jeho účelom 
je sledovanie jednotlivých zložiek ŽP v súvislosti so specifickým návrhom rozvojových 
aktivit v území. 

7. Informácia pre schvaPujúci orgán o zainteresovanej veřejnosti pri posudzovaní 
vplyvov strategických dokumentov 

Dotknutá veřejnost' podfa § 6a zákona č. 24/2006 Z. z. je veřejnost', ktorá má záujem 
alebo móže mať záujem o přípravu strategických dokumentov pred ich schválením. Medzi 
zainteresovaná veřejnost' patří 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 iniciativa (§ 6 
ods. 2 písm. c) a § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z.). 

Dotknutá veřejnost' pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo 
zúčastnit' sa přípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia 
strategického dokumentu, vrátane práva podat' písomné stanovisko podťa § 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 hospodářského a sociálneho rozvoja Zilinského samosprávného kraja pre roky 2014 
- 2020" sa veřejnost' podťa § 6a zákona o posudzovaní nezainteresovala. 
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VII. Potvrdenie správnosti údajov 

1. Spracovatelia závěrečného stanoviska 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie 
Ing. Dagmar Grófová č/nt'/) 7 

v súčinnosti s y ^ 

Úradom veřejného zdravotnictva Slovenskcj republiky, Bratislava 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PliD., MPH 

hlavný hygienik Slovenskej republiky 

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávněného zástupců příslušného 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 závěrečného stanoviska 

Žilina, 17.12.2015 „ 
Okresný úrad Zi'ina 

odbor starostlivosti o životné prostredie 
Nám. M. R. Štefánika 1 

010 01 Žilina 


