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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi :
Obstarávateľ :
Obec Žaškov
Odborne spôsobilá osoba
pre obstarávanie ÚPP a ÚPD:
Ing. Igor Kmeť, preukaz reg. č.282
Spracovateľ :
Ing. arch. Ján Kubina, autorizovaný architekt, Aleja slobody
č. 2245/7, Dolný Kubín
A.1
A.1.1

HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI
Dôvody obstarania územného plánu obce:

Obec Žaškov nemá doteraz spracovaný komplexný dokument priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia - územný plán obce. V súčasnosti jediným platným územným plánom vzťahujúcim sa na
katastrálne územie obce je ÚPN – VÚC Žilinského kraja – jeho aktualizácia, ktorý vzhľadom na svoju podrobnosť zameranú na rozvoj Žilinského kraja nemôže byť relevantným územnoplánovacím nástrojom na
stanovenie zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce, ale je základným ÚP dokumentom určujúcim základné princípy pre riešenie Územného plánu obce.
Obec Žaškov má menej ako 2000 obyvateľov, ale podľa platného zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (v súčasnosti zákon č.50/ /1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov § 11, ods. 2, pís. a) je povinná mať ÚPN-O, ak je treba:
 riešiť koncepciu územného rozvoja obce,
 uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu
 umiestniť verejnoprospešné stavby
Ďalšími dôvodmi pre obstaranie územného plánu obce sú:
 potreba získať právne záväzný dokument, usmerňujúci rozvoj obce na základe odborných kritérií a
dohody všetkých zainteresovaných (občanov, samosprávy, štátnej správy atď.),
 potreba vytvoriť podmienky pre rozvoj obce spolu s jej katastrálnym územím, zabezpečiť bezkolízny
rozvoj jednotlivých funkcií.
ÚPN-O stanoví zásady a regulatívy funkčného využitia riešených plôch tak, aby nedochádzalo
k nežiaducim kolíziám jednotlivých funkcií, vzájomnú koordináciu činností v území, a tak zabezpečí účelné a
perspektívne vynakladanie prostriedkov na technickú infraštruktúru.
Vzhľadom na vyššie uvedené problémy Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov rozhodlo o vypracovaní nového ÚPN-O Žaškov na svojom zasadnutí dňa 19.02.2016, Uznesením č.91.

Tab. č. 1 - Základné údaje charakterizujúce územie obce k 30.06.2016:
Žaškov
2.472,3 ha
1.640
481
611
38

Rozloha riešeného katastrálneho územia
Počet obyvateľov
Počet trvalo obývaných bytov
Počet súpisných čísiel
Počet objektov využívaných na rekreáciu
zdroj: Obecná štatistika obce Žaškov, 2016

A.1.2
Problémy, ktoré územný plán rieši
Riešenie a návrh územného plánu sleduje a napĺňa hlavne tieto ciele:
komplexné riešenie a určenie zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou
vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej
stability,
stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v obci a vo voľnej krajine,
Návrh, str. 5
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vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov
na technickú infraštruktúru,
vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch, napomáhajúcej rozvoju všetkých funkcií, vrátane hospodárskej základne obce

A.2 VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
Pre obec Žaškov nebola zatiaľ vypracovaná žiadna komplexná územno-plánovacia dokumentácia. Preto
je potrebné vypracovanie takého dokumentu, ktorý by komplexne riešil priestorové usporiadanie a funkčné
využívanie územia, určil jeho zásady a regulatívy rozvoja vo väzbe na spoločenské a ekonomické zmeny,
ktoré vplývajú na urbanistickú koncepciu obce.
A.3 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM
Návrh je spracovaný v súlade so Zadaním pre spracovanie územného plánu obce Žaškov, ktoré bolo
schválené v Obecnom zastupiteľstve (OZ) v Žaškove Uznesením 99/5/2017 zo dňa 28.11.2017. Obsah záväznej časti bol vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z. z.
Návrhovým rokom je r. 2037.
Výhľadové obdobie je po návrhovom r.2037.
Katastrálne územie obce je riešené v M 1:10 000 a zastavané územie a rozvojové plochy sú riešené v
M 1:2000.
Súpis použitých ÚPP a iných podkladov
Pri spracovaní návrhu územného plánu obce boli použité nasledovné podklady :
 Prieskumy a rozbory pre územný plán obce Žaškov, Ing. arch. Ján Kubina, 11/2016
 ÚPN-VÚC Žilinského kraja, Združenie VÚC Žilina, 1998
 Nariadenie vlády SR č.223/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-VÚC Žilinský kraj
 Územný plán VÚC Žilinského kraja, Zmeny a doplnky, Ing. arch. Kropitz, Ing. arch. Pivarči, 2005
 Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Žilinského kraja, záväzná časť schválená VZN č.6/2005 Žilinského samosprávneho kraja
 Zmeny a doplnky č.3 ÚPN VÚC Žilinského kraja, záväzná časť schválená VZN č.17/2009 Žilinského samosprávneho kraja
 Zmeny a doplnky č.4 ÚPN VÚC Žilinského kraja, záväzná časť schválená VZN č.26/2011 Žilinského samosprávneho kraja
 Zmeny a doplnky č.5ÚPN-VÚC Žilinského kraja, záväzná časť schválená VZN ŽSK č.49/2018 Žilinského
samosprávneho kraja zo dňa 19.03.2018
 Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, Uznesenie vlády SR č.148/2014,
26.03.2014,
 Rajonizácia cestovného ruchu v SR
 Stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2020
 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Dolný Kubín, SAŽP Banská Bystrica, 2011
 Územný generel cestovného ruchu ŽSK, arch. Toman a kol., 2007,
 Cyklostratégia „Budovanie cyklotrás na území ŽSK“, Ing. arch. Kubina, 02/2014,
 Krajinno-ekologický plán obce Žaškov, Mgr. T. Šolomeková, PhD. a kol., 2016,
 podklady ŠOP o sústave chránených území NATURA 2000,
 Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov z r.1991, 2001, 2011 - Štatistický úrad SR, 2016
 obecná štatistika obce Žaškov
 Spoločný program rozvoja obcí Dolnej Oravy 2015 - 2023
 Údaje o parcelách, Katastrálny portál SR, 2016
 Rýchlostná cesta R3 Dolný Kubín, juh - Križovatka D1
 Údaje o kvalite poľnohospodárskej pôdy, Pôdny portál - Info servis Výskumného ústavu pôdoznalectva
a výživy rastlín, 2016
 Stratégia rozvoja cestovného ruchu ŽSK pre roky 2007 - 2013
 Ústredný zoznam pamiatkového fondu SR, 2016
 Porastové mapy lesného hospodárskeho celku Žaškov a Dolný Kubín
 Údaje o existencii hydromelioračných zariadení, Hydromeliorácie, š.p. Bratislava
 prieskumné práce v teréne za účelom zistenia skutkového stavebnotechnického stavu objektov, skutočného funkčného využitia plôch, negatívnych javov, ...
 vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, získane v etape prípravných prác ÚPN-O
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 konzultácie s organizáciami a správcami sietí , a iné.
 internetové portály: stránka obce Žaškov; Katastrálny portál SR, 2016; Pôdny portál – infoservis Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín, 2016; Štatistický úrad SR, 2016; a iné
 Programové vyhlásenie vlády za oblasť dopravy
 Stratégia rozvoja dopravy SR do r.2020
 Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do r.2020
 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
Ako mapový podklad bola použitá digitálna katastrálna mapa obce Žaškov, poskytnutá Geografickým a kartografickým ústavom Bratislava.
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B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

B.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS
B.1.1Riešené územie
Riešeným územím územného plánu obce je katastrálne územie Žaškov - pozostáva zo zastavaného
územia obce a ostatného katastrálneho územia. Zastavané územie je v súčasnosti legislatívne vymedzené
hranicou zastavaného územia k 1.1.1990. Celková výmera riešeného katastrálneho územia je 2.472,3 ha a je
vymedzená katastrálnymi hranicami obce. Plocha zastavaného územia obce k 1.1.1990 je 91,40 ha.
Obec Žaškov z hľadiska územno-správneho členenia patri do Žilinského samosprávneho kraja, do okresu Dolný Kubín. Z hľadiska kategorizácie územno-štatistickej jednotky EUROSTAT vystupuje ako úroveň
LAU 2 (do r.2002 NUTS V).
Rozhodnutím MV RR SR č.3/2007 zo dňa 06.06.2007 bola obec Žaškov zaradená do skupiny obcí kohéznych pólov rastu ležiacich mimo záujmového územia inovačných pólov rastu.
Obec Žaškov je súčasťou Dolnej Oravy a leží , na ľavom brehu údolnej nivy rieky Orava, v južnej časti
okresu Dolný Kubín, v blízkosti mesta Dolný Kubín - cca 12,0 km.
Územný plán obce Žaškov rieši celé katastrálne územie obce v mierke 1:10 000 a ťažiskové územie
obce v rozsahu zastavaného územia a predpokladaných rozvojových plôch v mierke 1:2000.
B.1.2 Geografický opis a prírodné podmienky územia
zdroj: KEP, Mgr. T. Šolomeková, PhD. a kol., 2016

Geologické pomery

Podľa regionálneho geologického členenia (Vass et al. 1988) môžeme v záujmovom území vyčleniť 2
oblasti:

Vnútrokarpatský paleogén je tu reprezentovaný podoblasťou Oravský paleogén, jednotkou Oravská
vrchovina, s pestrým sledom viacerých súvrství paleogénnych flyšových hornín - patrí sem zuberecké
súvrstvie ((západná časť územia medzi Žaškovským potokom a potokom Trsteník), hutnianske súvrstvie
(sa vyskytuje v 0,5 až 1 km širokom páse na ľavej strane Žaškovského potoka) a borovské súvrstvie (v
hornej časti Žaškovského potoka, od lokality Uhlisko, smerom k Žaškovskému Šípu).

Chočské vrchy sú tu reprezentované Chočským a Krížňanským príkrovom (Z a centrálna časť k.ú.)

Inžiniersko-geologické pomery

Podľa inžinierskogeologickej rajonizácie (Hrašna & Klukanová 2002) patrí riešené územie do 2 regiónov
a 4 typov rajónov:

región karpatského flyšu, subregión bradlové pásmo a subregión vnútorných Karpát,

región jadrových pohorí, subregión obalových jednotiek,

Sf – rajón flyšoidných hornín,

Sv – rajón vápencovo-dolomitických hornín,

Ss – rajón ílovcovo-vápencových hornín,

D – rajón deluviálnych sedimentov

Geomorfologické členenie

V zmysle geomorfologických jednotiek Slovenska (Mazúr & Lukniš 1986) je riešené územie tvorené
nasledovne:
Sústava:
Alpsko-Himalájska
Podsústava:
Karpaty
Provincia:
Západné Karpaty
Subprovincie:
Vnútorné západné Karpaty, Vonkajšie západné Karpaty
Oblasti:
Fatransko-tatranská oblasť, Stredné Beskydy
Celky:
Veľká Fatra, Oravská vrchovina
Podcelok:
Šípska Fatra
Do celku Veľká Fatra patrí prevažná časť predmetného územia, do celku Oravská vrchovina len
severovýchodná časť medzi Žaškovským potokom a potokom Trsteník.
Návrh, str. 8
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Charakteristika hlavných typov reliéfu

Medzi Žaškovom, Oravskou Porubou a Jasenovou na horninách zubereckého súvrstvia s typickým flyšovým charakterom je vyvinutý reliéf nekrasových planín (
Riešené územie je z hľadiska sklonov reliéfu značne diferencované. Najnižší sklon je v údolí rieky Orava
(540 m n.m.), maximálna nadmorská výška v území dosahuje do 1170 m (vrchol Šíp). Exponované svahy
dosahujú sklonitosť > 35°, miestami sa vyskytujú bralné a skalnaté svahy. Morfologicko-morfometrické
štruktúry reliéfu v k.ú. (Tremboš & Minár 2002):

rovina: nerozčlenená (vlastná niva Oravy),

vrchovina: veľmi silne členitá (oblasť Zemianskeho dielu na V k.ú.),

vyššia hornatina: silne členitá (menšia časť územia v JZ časti k.ú.),

vyššia hornatina: veľmi silne členitá (prevažná časť územia v Z časti k.ú.).

Sklonitosť reliéfu

Riešené územie je členité a patrí k územiam podhorského až horského charakteru s prevahou stredne
strmých až strmých svahov. Celkovo prevažujú kategórie sklonitosti > 17° v západnej polovici k.ú. a > 7° vo
východnej polovici k.ú. Na nive Oravy, Žaškovského potoka a prítokov dosahuje sklonitosť 1-3° a 3-7°.
Najstrmšie svahy v území dosahujú sklonitosť nad 35°.

Orientácia reliéfu

Vzhľadom k pestrosti reliéfu sú v území zastúpené všetky kategórie orientácie. Vo všeobecnosti
môžeme konštatovať, že v Z časti k.ú. prevažujú severné, severozápadné a západné orientácie, v centre k.ú.
a po ľavej strane Žaškovského potoka mierne prevažujú východné a severovýchodné orientácie a na pravej
strane uvedeného potoka sú to južné a juhozápadné orientácie.

Klimatické podmienky




V rámci územia je možné rozlíšiť podľa Atlasu krajiny SR (2002) nasledovné klimatické regióny:
chladná oblasť s priemernou teplotou vzduchu v júli pod 16 °C, okrsok mierne chladný (C1) s teplotou v
júli 12 °C až 16 °C, veľmi vlhký – stredné polohy územia do cca 800 m. Patrí sem prevažná časť
územia,
mierne teplá oblasť (počet letných dní do 50, maximálna teplota vzduchu 25 °C, priemerná teplota
vzduchu v júli nad 16 °C) podoblasti veľmi vlhkej (Iz = 120 a viac), okrsok mierne teplý, veľmi vlhký,
vrchovinový (M7) s výškou prevažne nad 500 m n.m. Patrí sem dolina Oravy a priľahlé okolie do výšky
cca 550-600m, na juhozápadných svahoch Zadného Šípu až do cca 900-1000 m n.m.

Priemerné ročné teploty v území sa pohybujú v rozpätí 4,0 – 7,0 °C na väčšine územia katastra a 7,0 7,5 °C v nive Oravy. Najteplejším mesiacom je júl (14,0 – 16,5 °C), najchladnejším január (-3,5 až -5,5 °C).
Priemerný ročný úhrn zrážok sa v celom posudzovanom území pohybuje v rozmedzí 800 – 900 mm,
pričom zrážkový gradient (pribúdanie ročného úhrnu zrážok na 100 výškových metrov) je cca 10 – 15 mm.
Najviac zrážok spadne v mesiacoch máj - august, najmenej v mesiacoch január - marec. Celkovo patrí celé
posudzované územie medzi oblasti s prebytkom zrážok, a to aj počas vegetačného obdobia. Snehová pokrývka (vyššia ako 1 cm) leží v území priemerne 85 - 100 dní do roka, z toho v nive Oravy okolo 85 – 90 dní.
Vietor je najdynamickejším klimatickým prvkom, je veľmi závislý na miestnych podmienkach. Oblasť
Oravy je z tohto hľadiska netypická pre územie Slovenska, kde v globále prevládajú Z až SZ vetry. Veterné
pomery nie sú priamo v území sledované – najbližšou stanicou je Ústie nad Priehradou, v období 1946-61
boli sledované i na meteorologickej stanici Oravský Podzámok.

Hydrologické a hydrogeologické podmienky

Celé riešené územie z hľadiska hydrologického členenia patrí do povodia rieky Váh, číslo
hydrologického povodia 4-21, do základného povodia Orava od nádrže po ústie – číslo hydrologického
povodia 4-21-04. Orava je tokom II. rádu s celkovou dĺžkou 105,7 km a plochou povodia 1992 km 2 (z toho
359 km2 sa nachádza v Poľsku).

a) Vodné toky
V prílohe č. 1 k vyhláške č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných
vodných tokov a vodárenských vodných tokov sa nachádza v k.ú. 1 tok:
Návrh, str. 9
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4-21-04-001 Orava: prietokové pomery na dolnej Orave sú od r. 1952 silno ovplyvňované prevádzkou
VN Orava a vyrovnávacej nádrže Tvrdošín, ktoré zabezpečujú znižovanie maximálnych a povodňových
prietokov a naopak nadlepšovanie minimálnych vodných stavov.
Vo vlastnom riešenom území okrem rieky Oravy sa nachádza jej ľavostranný prítok Žaškovský potok s
prítokmi: Sídelný, Šípový, Sychravý, Šuškavý, Pánsky, Haľamovský, Bradovský, Zemianskym potokom,
potokom Uhlisko a niekoľko bezmenných prítokov. Územím preteká aj drobný vodný tok Trsteník a niekoľko
bezmenných prítokov v práve Lesov SR, š.p.



b) Stojaté vody
V k. ú. sa nachádzaj časť mŕtveho ramena rieky Orava a malá časť rozsiahlej siete štrkovísk na hranici
s k. ú. Žaškov a Párnica, ktoré potom pokračujú okolo pravého brehu rieky až do k. ú. Veličná. Štrkoviská
vznikli ako materiálové jamy, neskôr ich rybárska obec začala aktívne využívať.
c) Minerálne vody
Obec Žaškov sa podľa vyjadrenia MZ SR – Inšpektorátu kúpeľov a žriedel (č. Z35013-2016-IKŽ) nachádza mimo území ochranných pásiem prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov.
Stav k poslednej zmene registratúry minerálnych vôd (rok 1992), podľa ktorej sa na západe k.ú. v časti
Dierová nachádzajú 3 registrované pramene (Bohálová et al. 2010),:
 prameň s reg. č.: DK33, názov zdroja: Medokýš pod chatou, mineralizácia 3494,45 mg.l -1, teplota:
10 °C, výdatnosť: 0,1 l.min.-1, rok 1960
 prameň s reg. č.: DK43, názov zdroja: Nový medokýš – existujúci, ale nevyužívaný,
 prameň s reg. č.: DK34, názov zdroja: Medokýš nad chatou (v lesnom poraste) - zaniknutý
d) Zdroje pitnej vody
Voda v obecnom vodovode pochádza z prameňa Tepeľ. Do predmetného územia nezasahuje chránená
vodohospodárska oblasť. V oblasti vápencového príkrovu Šípu vo východnej polovici územia obce je
vyhlásené pásmo hygienickej ochrany vodných zdrojov II. stupňa. Nachádza sa tu niekoľko zdrojov pitnej
vody, tie, ktoré sú využívané majú ochranné pásmo I. stupňa oplotené. Viaceré pramene sú podchytené ako
napájadlá pre dobytok.
e) Hydrogeológia
Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Šuba et al. 1981) patrí hodnotené územie do:

MG 027 Mezozoikum a kryštalinikum Žaškovnskej Fatry (rajón budovaný horninami mezozoického a
predmezozoického veku), využiteľné množstvá: 303,98 l.s-1, odber: 18,02 l.s-1,

M 019 Mezozoikum Z časti Chočských vrchov (rajón budovaný horninami mezozoického veku),
využiteľné množstvá: 332,82 l.s-1, odber: 37,95 l.s-1,

PQ 018 Paleogén Oravskej vrchoviny, Skorušiny a časti Oravskej Magury (rajón budovaný horninami
paleogénneho veku s rozsiahlejšími územiami kvartérneho, resp. neogénneho pokryvu), využiteľné
množstvá: 513,23 l.s-1, odber: 31,41 l.s-1,

Prírodné pomery

Záujmové územie podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák in Atlas SSR 1980) patrí širšie
záujmové územie do oblasti západokarpatskej flóry, obvodu západobeskydskej flóry a fytogeografického
okresu Západné Beskydy. Pôvodné druhové zloženie bolo tvorené na väčšine plochy predovšetkým druhmi
karpatskej lesnej flóry. Výnimkami sú plochy primárneho bezlesia, ku ktorým môžeme zaradiť plochy
rašelinísk a slatinísk, ako aj skalných útvarov bradlového pásma. Územie leží na vonkajšej, severnej strane
karpatského oblúka, čo má taktiež vplyv na druhové zloženie flóry tohto regiónu. Tento vplyv sa prejavuje
väčším zastúpením chladnomilných, často boreálnych prvkov.
Prirodzená/potenciálna vegetácia predstavuje klimaxové spoločenstvá, ktoré by sa v danom území
vyvinuli bez činnosti človeka v krajine. V záujmovom území sa vykytujú nižšie uvedené vegetačné jednotky
prirodzenej vegetácie podľa Geobotanickej mapy ČSSR 1:200 000 (Michalko 1986) o poznámku z dotknutého
územia podľa MÚSES pre účely Projektu pozemkových úprav (ENGOM, s.r.o. 2007): Lužné lesy podhorské
a horské

Bukové a jedľové lesy kvetnaté

Bukové kvetnaté lesy podhorské

Dubovo-hrabové lesy karpatské

Lužné lesy podhorské a horské
Návrh, str. 10
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Bukové lesy vápnomilné
Bukové kyslomilné lesy horské
Lipovo-javorové lesy

Prírodné stresové javy
a)

Seizmicita územia
Obec Žaškov podľa stupnice MSK-64 patrí k územiam s ohrozením 6-7°. Seizmické ohrozenie v
hodnotách špickového zrýchlenia na skalnom podloží pre 90% pravdepodobnosť nepresiahnutia počas 50
rokov je stredné (0,8 – 1,0).
b)

Radónové riziko
Z hľadiska radónového rizika patrí územie obce Žaškov a jeho okolie prevažne do kategórie nízkeho
rizika (flyšové pásmo v západnej časti), východná časť územia (vápencový príkrov Šípu) patrí do kategórie
stredného rizika.
Pre severný svah Žaškovského Šípu (od nivy rieky Orava) sa uvádza prognóza zvýšeného radónového
rizika (eU nad 4 ppm).
c)

Erózia pôdy
Pôdna erózia sa v našich pôdno-klimatických podmienkach najčastejšie vyskytuje ako vodná a veterná
erózia pôdy. Samotný erózny proces zahrňuje čiastkové subprocesy, ktorými je pôdny materiál uvoľnený
(dezintegrácia pôdneho povrchu), transportovaný (po pôdnom povrchu) a sedimentovaný (v svahových
depresiách).
d)

Vodná erózia
Predmetné územie (s výnimkou nivy rieky Orava a Žaškovského potoka) je charakterizované silnou
potenciálnou vodnou eróziou. Aktuálnu eróziu vcelku priaznivo ovplyvňuje priestorové rozmiestnenie kultúr
druhotnej krajinnej štruktúry, kde v sklonitých lokalitách dominujú lesné porasty, trvalé trávne porasty a
nelesná drevinová vegetácia s vysokou hodnotou faktora ochranného vplyvu vegetácie voči plošnej erózii.
Aktuálna vodná erózia dosahuje v škále 1 – 6 stupeň 3 (stredne silná) a 4 (silná) len na svahoch s ornou
pôdou a intenzívnymi trvalými trávnymi porastami. Zalesnené plochy a údolná niva má aktuálnu vodnú eróziu
stupňa 1 – 2 (slabá až nepatrná).
e) Svahové pohyby a deformácie
Stabilita je ohrozená najmä na svahoch, ktorých spodnú vrstvu delúvií tvoria flyšoidné sedimenty s
podstatným zastúpením ílovcových a slieňovcových hornín. Priamo v k.ú. Žaškov sú na zosuvy náchylné rozsiahle polohy po obvode doliny Žaškovského potoka, kde sa nachádza množstvo menších potenciálnych a
stabilizovaných zosuvných plôch.
Na základe vypracovaného geologického prieskumu najviac ohrozenou oblasťou je časť katastra obce
Žaškov – Homoľa, kde zosuv ohrozuje novovystavanú ulicu v počte cca pať domov.
Podľa vyjadrenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra sa v riešenom území eviduje 61
svahových deformácií:

5 aktívnych
 49 potenciálnych

7 stabilizovaných
Na základe porušenosti územia svahovými deformáciami a prognózy ich ďalšieho vývoja sa rozčleňujeme
územie do troch rovnorodých územných celkov a to na:
 nestabilné územie (aktívne)
 podmienečne stabilné územie (potenciálne)
 stabilné územie (stabilizované)
Autori PPÚ pre k.ú. Žaškov (ENGOM, s.r.o. 2007) stanovili nasledovné najproblémovejšie lokality a navrhli
opatrenia na ich stabilizáciu:
 zosuv v lokalite Kozlovo: cca 5 árov zosúvajúcej sa svahoviny v okolí prameniska, zjavný horný
odtrh, riedko porastené vlhkomilnými krovinami. Poľnohospodársky pôdny fond, zarastajúci
pasienok. Opatrenia: zalesnenie širšieho okolia zosuvu, v priestore prameniska použiť melioračné
dreviny,
Návrh, str. 11
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zosuv v lokalite Hankovská: cca 3 ha zosúvajúcej sa svahoviny na pasienkoch a kultivovaných lúkach
- PPF, s horným odtrhom a výraznou bočnou stenou riedko porastenou krovinami. Opatrenia: plochu
samotného zosuvu s okolitým pásom 20 – 50 m zalesniť melioračnými drevinami, prípadne použiť
iné melioračné opatrenia – odviesť povrchovú alebo aj podpovrchovú vodu aspoň z priestoru nad
nátržou zosuvu. Nepásť a nepreháňať hospodárske zvieratá, nepoužívať tažké mechanizmy,
2 zosuvy menšieho rozsahu pri začiatku potoka Trsteník, na vlhkých pasienkoch a kultivovaných lúkach – PP, zosúvajúca sa svahovina, cca 10 árov. Opatrenia: vzhľadom na rozsah a lokalizáciu nie je
nutné vykonať špeciálne opatrenia – obmedziť alebo vylúčiť pasenie a pohyb hospodárskych zvierat,
vhodné vysadiť melioračnými drevinami alebo nechať zarásť prirodzenou sukcesiou, lokality s výskytom vstavačovitých kosiť

Do nestabilných území sú začlenené územia (viď grafická časť) postihnuté aktívnymi zosuvmi, potenciálnymi, stabilizovanými zosuvmi, aktívnymi a potenciálnymi zemnými prúdmi, ďalej územie ohrozené
opadávaním alebo rútením skalných hornín, intenzívnou výmoľovou eróziou, a tiež územie s výskytom nečlenených blokových polí a medzizosuvných chrbátov porušených blokovými posunmi. Nestabilné územie vyčleňujeme tam, kde došlo ku vzniku akéhokoľvek porušenia územia. Z hľadiska územného plánovania územie
postihnuté aktívnymi deformáciami hodnotíme ako nevhodné, v prípade územného plánovania v územiach
postihnutých potenciálnymi a stabilizovanými svahovými deformáciami je nutný inžinierskogeologický prieskum a realizácia preventívnych opatrení.
Aktívne zosuvy sa vyskytujú na SV hranici k.ú. nad lokalitou Zemiansky diel.
Podmienečne stabilné územie tvoria svahy, kde sa striedajú skalné a poloskalné sedimenty, vystupujúce na povrch, ďalej mierne až strmé svahy, tvorené prekrývajúcimi poloskalné sedimenty kvartérnymi
sedimentami, úvaliny so sezónnym zamokrením a strmšie svahy terasových stupňov a glacifluviálnych kužeľov. Podmienečne stabilné územie tvoria územia za súčasných podmienok stabilné, ale kde pri vytvorení
určitých priaznivých zosuvotvorných podmienok v horninovom prostredí je územie náchylné k svahovým
deformáciám. Územie poskytuje podmienečne vhodné podmienky pre výstavbu pozemných a komunikačných
stavieb. Náchylné k zosúvaniu je územie budované flyšovými paleogénnymi a flyšoidnými trias-kriedovými
sedimentami, vystupujúci na povrch, resp. prekrytými kvartérnymi sedimentami. Podmienečne stabilné územie sú na svahoch mimo z. ú. v okolí Žaškovského potoka a na SV okraji k.ú. - Žaškovský Šíp, Suchá, Lazy.
Z hľadiska územného plánovania územie podmienečne stabilné hodnotíme ako podmienečne vhodné.
V prípade výstavby je potrebné realizovať na dotknutom území inžinierskogeologický prieskum, ďalej doporučujeme vyhnúť sa väčším zásahom do svahu, v prípade výskytu zamokrenín svah odvodniť a pod.
Stabilné územie, sa vyskytuje v miestach výskytu plochých chrbtov tvorených striedaním skalných
a poloskalných hornín, miestami s kvartérnymi pokryvom, tiež tam, kde sú svahy tvorené skalnými horninami
a v miestach výskytu nív, terás a v miestach akumulácie proluviálnych a glacifluviálnych kužeľov.
Stabilné územie je bez svahových pohybov a predpoklad narušenia stability je možný len v prípade
extrémnej zmeny prírodných resp. antropogénnych podmienok. Stabilné územie
poskytuje vhodné
podmienky pre výstavbu pozemných a komunikačných stavieb s výnimkou územia tvoreného skalnými
horninami, ktoré má náročné geomorfologické pomery.
B.1.3 Krajinná ekológia, krajinárske hodnotenie územia

a) Krajinno-estetické hodnoty územia

Významné krajinárske a ekologické štruktúry predstavujú súbor jedinečných hodnôt a prvkov krajiny,
ktoré sa svojimi mimoriadnymi vlastnosťami odlišujú od ostatných, a na ktoré sa vzťahuje legislatívna ochrana. Patria medzi mimoriadne hodnoty prírodného dedičstva. Ich hodnota pre človeka, ako užívateľa krajiny,
vyplýva z viacerých úžitkových funkcií, napr. ekostabilizačnej, genofondovej, protieróznej, protiimisnej, hygienickej, historickej, estetickej a inej (Hrnčiarová a kol. 2000).





Do k. ú. zasahuje sieť chránených území NATURA 2000:
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne
žijúceho vtáctva, tzv. chránené vtáčie územia (CHVÚ), do k. ú. zasahujú dve: SKCHVÚ013 Malá
Fatra a SKCHVÚ050 Chočské vrchy
podľa smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín - tzv. územia európskeho významu (ÚEV), do k ú. Žaškov
zasahujú dve: SKUEV0243 Orava a SKUEV0663 Šíp.
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Krajinársku stabilitu riešeného územia zvyšuje 8 genofondových lokalít, resp. plôch (vyplývajúce z RUSES Dolný Kubín a MUSES Žaškov) a sieť prvkov územného systému ekologickej stability nadregionálneho
a regionálneho charakteru s prvkami vyplývajúcimi:
a) zo záväzného dokumentu ÚPN VÚC Žilinského kraja
 Jadrové územie európskeho významu Malá Fatra
 Biocentrum regionálneho významu Šíp, ID 3/5
 Biokoridor nadregionálneho významu vodný tok Orava (terestricko-hydrický), ID 3/9
b) z dokumentu RÚSES okresu Dolný Kubín
 Biocentrum nadregionálneho významu Šíp NRBc6 (k. ú. Žaškov),
 Biocentrum regionálneho významu RBc9 Párnické štrkoviská (k.ú.: Žaškov, Veličná, Istebné,
Žaškov),
 Biocentrum regionálneho významu RBc10 Trsteník (k.ú.: Oravská Poruba, Žaškov),
 Biokoridor nadregionálneho významu NRBk2 Orava,
Biokoridor regionálneho významu RBk1Trsteník – Šíp.

b) Krajinno-ekologická významnosť územia

Ekologická významnosť územia sa hodnotí z hľadiska výskytu chránených území, prvkov územného
systému ekologickej stability (ÚSES) a ostatných ekostabilizačných prvkov krajiny. Okres Dolný Kubín prináleží medzi územia s vysokou ekologickou stabilitou (SAŽP 2010).
Všeobecne by mal stupeň ekologickej významnosti vyjadrovať:
 zachovanie genofondu, biologickej a krajinoekologickej diverzity,
 udržanie ekologickej stability krajiny,
 ochranu a tvorbu prírodných zdrojov (najmä vodných, lesných a pôdnych)
 plnenie rôznych úžitkových funkcií v krajine, ako napr. funkcie pôdoochranné, zdravotno-hygienické,
estetické, liečebné, poznávacie a pod.
Ekologická stabilita (krajinnoekologická významnosť) jednotlivých prvkov krajinnej štruktúry vyjadrená
pre účely projektu pozemkových úprav k.ú. Žaškov (2007):
 veľmi významné ekologické prvky SKŠ: horské a podhorské lesné a lúčnopasienkové oblasti. Patria
sem aj všetky územia zahrnuté do systému chránených území aj územia navrhované na ochranu,
ako aj prvky RÚSES, genofondové lokality,
 prvky SKŠ ekologicky významné a stredne významné: tvoria pufračnú zónu medzi prvkami
ekologicky významnými a málo významnými alebo bez ekologickej významnosti. Tieto prvky sa v
prevažnej časti vyskytujú mimo zastavaného územia a mimo intenzívne obrábaných plôch. Radíme
sem hlavne prvky lesnej a nelesnej vegetácie, vodné plochy a toky, TTP, pasienky,
 prvky so stupňom ekologickej významnosti 1: antropogénne vytvorené alebo pozmenené. Sú to
hlavne zastavané územia, objekty poľnohospodárskej výroby, chaty, hnojiská, komunikácie atď.

B.2

VÄZBY, VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU
Pri riešení ÚPN-O Žaškov bola rešpektovaná nadradená územnoplánovacia dokumentácia, ktorou je
Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja (ďalej len ÚPN-VÚC ŽK), schválený uznesením vlády
SR č. 359 zo dňa 26.5.1998. Záväzná časť ÚPN-VÚC ŽK bola vyhlásená nariadením vlády SR č.223/98 Z.z.
Všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č.6/2005 boli vyhlásené záväzné časti
Zmien a doplnkov ÚPN-VÚC ŽK. V roku 2008 boli obstarané Zmeny a doplnky ÚPN-VÚC ŽK č.3, ktorých záväzná časť bola vyhlásená VZN ŽSK č.17/2009 zo dňa 17.03.2009. V roku 2011 boli obstarané Zmeny
a doplnky ÚPN-VÚC ŽK č.4, ich záväzná časť bola vyhlásená VZN ŽSK č.26/2011 zo dňa 27.06.2011. V r.
2018 boli obstarané Zmeny a doplnky ÚPN-VÚC ŽK č.5, ich záväzná časť bola vyhlásená VZN ŽSK č.49/2018
zo dňa 19.03.2018.
Riešeného územia sa dotýkajú nasledovné body (číslovanie je totožné s číslovaním v ÚPN-VÚC ZaD,
resp. NV SR č.223/1998 Z. z., VZN č.6/2005, VZN č.17/2009, VZN 26/2011, VZN 49/2018):
Návrhový rok 2015 uvedený v záväznej časti platného Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja sa nahrádza návrhovým rokom 2025 v celom rozsahu záväznej časti. Výhľadový rok sa posúva
po roku 2025.
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I.ČASŤ - ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPO- RIADANIA ÚZEMIA

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

1.1 vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj Žilinského kraja v oblastiach osídlenia, ekonomickej, sociálnej
a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného prostredia a biodiverzity v súlade
s princípmi trvalo udržateľného rozvoja
1.2 vychádzať pri územnom rozvoji Žilinského kraja z rovnocenného zhodnotenia vzťahov vnútroregionálnych a nadregionálnych, pri zdôraznení územnej polohy kraja, ktorý hraničí s Českou republikou a Poľskou republikou a jeho špecifických podmienok spočívajúcich vo veľmi vysokom plošnom podiele chránených území v kraji (najvyššom v celej SR),
1.3 formovať koncepciu sídelnej štruktúry Žilinského kraja v nadväznosti na národnú a celoeurópsku polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru medzinárodne odsúhlasených dopravných koridorov
1.4 zabezpečovať rozvojovými osami na území Žilinského kraja pozdĺž komunikač
ných prepojení medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na
medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových
podmienok s ostatným územím Slovenskej republiky
1.5 formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierar
chických úrovní ťažísk osídlenia, centier
osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov
1.8 podporovať vznik a posilnenie suburbánnych pásiem okolo miest Žilina, Martin, Čadca, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Dolný Kubín
1.17 napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na základe nového partnerstva, založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka nasledovnými opatreniami :
1.17.1 vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných
vzťahov mesta a vidieka,
1.17.2 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej
štruktúry,
1.17.3 zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať
špecifické prírodné, krajinné a architektonicko-priestorové prostredie,
1.17.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať
výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných
technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie
voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,
1.20 rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných štruktúr, a to najmä
lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, areálov historickej zelene a národných kultúrnych pamiatok, lokalít tvoriacich charakteristické panorámy chránených území, národnú sústavu chránených území v príslušnej kategórii a stupni
ochrany a medzinárodne chránených území (ramsarské lokality, lokality NATURA).
1.21 ďalšie rozvojové plochy v katastrálnych územiach jednotlivých obcí riešiť v nadväznosti na zastavané
územia, nevytvárať izolované urbanistické celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia
obce; v novovytváraných územných celkoch ponechať rezervu pre vnútrosídelnú a vnútroareálovú zeleň.

2. V oblasti sociálnej infraštruktúry
2.5

zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od konkrétnych potrieb občanov, najmä v každom sídle okresu,
2.10 vytvoriť územné predpoklady pre malé a stredné podnikanie v oblasti zdravotníctva a to najmä
v územiach vzdialenejších od sídelných centier,
2.12 riešiť nedostatočné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a ich zaostalú materiálnotechnickú základňu v regiónoch,
2.14 zachovať územné predpoklady pre prevádzku a činnosť existujúcej siete a rozvoj nových kultúrnych
zariadení v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry a kultúrnych služieb obyvateľstvu.

3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
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3.1

vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny funkčno-priestorový subsystém turistiky a rekreácie
v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja, ktorý zabezpečí každodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov kraja, hlavne z miest a vytvorí optimálnu ponuku pre pre domácu a zahraničnú turistiku, prednostne kúpeľnú, poznávaciu , športovú a relaxačnú,
3.2 podporovať diferencované regionálne potreby využitia rekreácie, turistiky a cestovného ruchu na zlepšenie hospodárskej stability a zamestnanosti, najmä na Kysuciach, Orave a v Turci, na upevňovanie
zdravia a rekondíciu obyvateľstva, predovšetkým v mestách Žilina, Ružomberok, Martin a Liptovský
Mikuláš a na zachovanie a využitie kultúrneho dedičstva vo všetkých okresoch kraja,
3.6 využiť polohu Kysúc a Oravy, ktoré sú dobre dostupné z veľkých sídelných aglomerácií v Českej republike a Poľskej republike, na budovanie vybavenosti pre zahraničnú návštevnosť pri Oravskej priehrade
a v Oraviciach; s rozvojom športového a rekreačného vybavenia je potrebné uvažovať plošne vo všetkých horských a podhorských sídlach,
3.11 podporovať aktivity súvisiace s rozvojom vidieckeho turizmu v podhorských oblastiach najmä na Kysuciach, Orave a v Turci
3.14 podporovať aktivity, ktoré súvisia s realizáciou siete miestnych cyklotrás nadväzujúcich na navrhované
cyklomagistrály

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany pôdneho fondu, ochrany prírody
a krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva

4.1 rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam v kategóriách
4.1.1 biocentrá nadštátneho významu - Žaškovská Malá Fatra, Vychylovka – Harvelka - Riečnica, Tlstá
a Súľovské skaly,
4.1.3 biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu,
4.2 rešpektovať podmienky ochrany prírody v súlade so schváleným národným zoznamom území európskeho významu,
4.3 dodržiavať pri hospodárskom využívaní území, začlenených medzi prvky územného systému ekologickej
stability, podmienky
4.3.1 pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o
ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupňa ochrany,
4.3.2 pre lesné ekosystémy vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane lesov v kategóriách
ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
4.3.3 pre poľnohospodárske ekosystémy vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v kategóriách podporujúce a zabezpečujúce ekologickú stabilitu
územia (trvalé trávne porasty),
4.3.4 pre ekosystémy mokradí vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská
republika viazaná,
4.3.5 pre navrhované chránené vtáčie územia a dodržiavať ochranné podmienky, stanovované samostatne osobitným predpisom pre každé chránené vtáčcie územie,
4.3.6 pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich využívania tak, aby nedošlo k ohrozeniu predmetu ochrany,
4.4 zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory, chrániť jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi,
4.5 zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami – trávne porasty,
stromová a krovinná vegetácia a vylúčiť všetky aktivity ohrozujúce prirodzený vývoj (vylúčenie chemických vyživovacích a ochranných látok, skládky odpadov a pod.),
4.6 stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les – bezlesie,
4.7 podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí s cieľom zachovať krajinárske a
ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou,
4.8 zachovať územné časti s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry daného regiónu (Kysuce, Orava,
Liptov, Turiec)
4.8.2 preveriť pri každom navrhovanom veľkoplošnom zábere, líniovom zábere krajiny, alebo inom
technickom diele :
a) dopad navrhovaných stavieb na okolitú krajinu - krajinný obraz (harmónia, kompozícia, vyváženosť, mierka),
b) dopad navrhovaných stavieb na zmenu krajinnej panorámy miesta alebo línie,
c) bezprostredný dopad a mieru devastácie lokálnych prírodných scenérií alebo ich zmenu,
d) prínos možných vizuálnych vnemov z krajinného obrazu priamo z navrhovaných diel (diaľnice),
e) dopad na psychologické pôsobenie navrhovaných stavieb v krajine,
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f) dopad na biodiverzitu, prvky ÚSES a biotopy chránených druhov.
4. 9 zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene,
4.10 prispôsobovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, aby sa maximálne zabezpečila ich vodivosť a homogénnosť a nezasahovať do bezcestných území v rámci chránených území s 3. a vyšším stupňom ochrany prírody,
4.11 eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, znečisťovanie vodných tokov a pod.),
4.12 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj
kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu; osobitne chrániť ornú pôdu s veľmi vysokým až
stredne vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu na ktorej boli vybudované osobitné opatrenia
na zvýšenie jej produkčnej schopnosti,
4.13 v obciach a ich miestnych častiach v ochranných pásmach Národného parku Malá Fatra, Tatranského
národného parku a Národného parku Nízke Tatry a Národného parku Veľká Fatra
4.13.1 viazať novú výstavbu v ďalšom procese urbanizácie predovšetkým na jestvujúce sídelné útvary
v podhorskej oblasti,
4.13.2 realizovať rozširovanie zastavaného územia obcí na úkor poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy len v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a na základe posúdenia
vplyvov na životné prostredie,
4.13.3 zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území ich predpokladaný vplyv na životné prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov
4.15 povoľovať výstavbu malých vodných elektrární na vodnom toku Váh a jeho prítokoch len výnimočne,
4.15.1 nepovoľovať výstavbu malých vodných elektrární na vodných tokoch, ktorým sa poskytuje
územná ochrana prírody a krajiny:
a) Chránený areál rieky Orava
4.17 rešpektovať zásady rekreačnej funkcie krajinných celkov a limity rekreačnej návštevnosti podľa schválených územných plánov obcí, aktualizovaných územnoplánovacích podkladov a dokumentov a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí kraja a obcí v záujme trvalej a objektívnej ochrany prírodného prostredia Žilinského kraja,
4.18 uprednostňovať aktívny turizmus na území NP Malá Fatra v súlade s trvalo udržateľným rozvojom –
ekoturizmus,
4.19 zabezpečiť ochranu prirodzených ekosystémov podporou rozvoja komplexnej vybavenosti (vrátane
zvyšovania lôžkových kapacít v ochranných pásmach národných parkov) a taktiež rozvojom obcí
v podhorských oblastiach s dôrazom na vyzdvihnutie miestnych zvláštností a folklóru. Uvedenú vybavenosť riešiť komplexne s dôrazom na limity prírodných zdrojov,
4.20 vymedziť hranice zátopových území vodných tokov v ÚPD obcí za účelom ochrany priestoru riečnych
alúvií pre situácie vysokých vodných stavov a ochrany biotických prvkov a ich stanovíšť v alúviách
vodných tokov,
4.21 zabezpečiť pri ochrane pamiatkových území ich primerané funkčné využitie, zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, vylúčenie veľkoplošných asanácií, zachovanie objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, uličného parteru, zachovania charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, rešpektovanie historických a architekto nických dominánt, zachovanie archeologických nálezísk.

5. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry

5.1 Dopravná regionalizácia
5.1.1 v návrhovom období realizovať opatrenia stabilizujúce pozíciu Žilinského kraja v dopravnogravitačnom regióne Severozápadné Slovensko a v tejto súvislosti premyslene a koordinovane
uprednostňovať dopravné stavby podporujúce efektívnu dopravnú obsluhu územia Severozápadného Slovenska ako jedného kompaktného územia, hlavne dopravno-gravitačného centra Žilina –
Martin.
5.3 infraštruktúra cestnej dopravy
5.3.1 v návrhovom i výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry
diaľnic až ciest III. triedy - definovanú pasportom Slovenskej správy ciest „Miestopisný priebeh
cestných komunikácií“ - ohraničenú jej ochrannými pásmami mimo zastavaného územia a cestnými pozemkami v rámci zastavaného územia kraja,
5.3.8
do doby ukončenia procesu EIA a vydania územného rozhodnutia pre rýchlostnú cestu R3 v
úseku Oravský Podzámok - Dolný Kubín - pripojenie na diaľnicu D1 zabezpečiť územnú rezervu
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pre rýchlostnú cestu R3, cieľový stav podľa záťaže úsekov v kategórii R 24,5/120 - 80, v trase a
úsekoch :
a) Oravský Podzámok - Dolný Kubín - Kraľovany, koridor cesty I/70, s pripojením na diaľnicu
D1, sieť AGR č. E77,

6. V oblasti vodného hospodárstva
6.1.
6.4

6.5
6.6

6.7

6.8
6.11
6.12
6.13

6.14

rešpektovať z hľadiska ochrany vôd
6.1.1. ochranné pásma vodárenských zdrojov
podporovať rozvoj skupinových vodovodov pre zásobovanie obyvateľov a uvažovaný územný rozvoj
zabezpečením výstavby týchto stavieb:
6.4.16 dokončenie rozostavaných obecných verejných vodovodov,
6.4.22 rekonštrukcie a rozšírenia verejných vodovodov v obciach s cieľom znížiť straty vody a zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou pre uvažovaný územný rozvoj,
podporovať rozvoj miestnych vodovodov v obciach a ich miestnych častiach s nedostatočným zásobovaním pitnou vodou, mimo dosahu SKV,
zabezpečiť rozvoj verejných kanalizácií v súlade s vecnými požiadavkami smernice 91/271/EHS (trasponovanými do zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách), vrátane časového harmonogramu, s cieľom vytvoriť podmienky pre zabezpečenie dobrého stavu vôd do roku 2015. To znamená:
6.6.4 zabezpečiť realizáciu opatrení pre zmiernenie negatívneho dopadu odľahčovaní a
odvádzania vôd z povrchového odtoku na ekosystém recipienta,
6.6.5 vylúčiť vypúšťanie čistiarenského kalu a obsahu žúmp do povrchových vôd a podzemných vôd,
prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb:
6.7.1 pre aglomerácie viac ako 10 000 EO :
d) Dolný Kubín, dobudovanie kanalizácie v obciach Vyšný Kubín, Jasenová,
vybudovanie kanalizácie v obciach Oravská Poruba, Žaškov, Veličná, Žaškov (pripojenie aglomerácie Žaškov), Beňova Lehota - Kubínska hoľa, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dolný
Kubín, vo výhľade vybudovanie kanalizácie v obciach Leštiny, Osádka a napojenie obce Bziny
podporovať rozvoj kanalizácií a ČOV v obciach a miestnych častiach, ktoré nie je možné riešiť formou skupinových kanalizácií,
v súlade s Plánom manažmentu čiastkového povodia Váh realizovať opatrenia na dosiahnutie dobrého
stavu vôd do roku 2015,
zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať protipovodňové opatrenia
na tokoch v území, ktoré je ohrozované povodňovými prietokmi s dôrazom na ochranu intravilánov
miest a obcí
na ochranu územia pred povodňami po dohode s ochranou prírody:
6.13.2 vytvoriť podmienky účasti obcí na riešení povodňovej ochrany v zmysle Organizačnej smernice č. 5/2008 Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Žilina a možnosti financovania
v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 „Ochrana pred povodňami“,
operačný cieľ : 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami,
6.13.4 komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorých výsledkom bude
zvýšenie retenčného účinku pôdy, spomalenie a vyrovnanie odtoku vody z povodia a zníženie
erózneho účinku vody v súlade s opatreniami Plánu manažmentu čiastkového povodia Váh;
úpravy tokov realizovať tak, aby nedochádzalo k napriameniam tokov,
6.13.5
rešpektovať záplavové čiary z máp povodňového ohrozenia a zamedziť výstavbu v okolí
vodných tokov a v území ohrozovanom povodňami,
6.13.6
rešpektovať preventívne protipovodňové opatrenia navrhované v pláne manažmentu po
vodňového rizika,
rešpektovať pásma ochrany verejných vodovodov, verejných kanalizácií a vodohospodárskych stavieb.

7. V oblasti nadradenej energetickej infraštruktúry
7.1

zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami a vytvárať efektívne
diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja,
7.2 zabezpečiť zvýšenú výrobu elektrickej energie:
7.2.1 modernizáciou a rekonštrukciou existujúcich zdrojov,
7.2.2 budovaním nových zdrojov využívaním vodnej energie,
7.2.3 využitím zemného plynu v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie v paroplynových cykloch a kogeneračných jednotkách,
7.3 zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dodávku a prenos elektrickej energie dobudovaním elektrizačnej rozvodnej sústavy kraja v nadväznosti na sústavu SR a sústavu medzištátnu,
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7.4 v energetickej náročnosti spotreby :
7.4.1 realizovať opatrenia na zníženie spotreby elektrickej energie v priemysle a energeticky náročných
prevádzkach,
7.4.2 minimalizovať využívanie elektrickej energie na výrobu tepla,
7.7 podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich a navrhovaných plynovodov
a plynárenských zariadení,
7.8 zvýšiť percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomicky efektívnych oblastiach a v územiach so zvýšenými požiadavkami na ochranu životného a prírodného prostredia (Národné parky, ich OP, CHKO a
pod.),
7.10 zamerať sa v spotrebe zemného plynu na jeho využívanie :
7.10.1 v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie, paroplynových cykloch a kogeneračných
jednotkách,
7.10.2 ako alternatívne palivo pre pohon motorových vozidiel hlavne v hromadnej (MHD, prímestská
doprava) a individuálnej doprave,
7.11 vytvoriť územné podmienky pre realizáciu plynárenských zariadení, prípadne ich
rekonštrukciu a
pri využívaní územia chrániť vybudované plynárenské zariadenia predpísanými ochrannými pásmami,
7.12 presadzovať v oblasti zásobovania teplom uplatnenie energetickej politiky SR a regionálnej energetickej politiky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK); s využi
tím kompetencie miestnych orgánov
samosprávy budovanie kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla tam, kde je to ekonomicky
a enviromentálne zdôvodniteľné, udržať a inovovať už vybudované systémy s centralizovaným zá sobovaním obyvateľstva teplom,
7.13 vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a dru hotných zdrojov ener
gie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike,
7.14 podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami využitie miestnych energetických
zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby obyvateľstva a služieb pri
zohľadnení miestnych podmienok,
7.15 znižovať energetickú náročnosť objektov (budov) z hľadiska tepelných strát.

8. V oblasti odpadového hospodárstva

8.1 zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých environmentálnych záťaží do roku 2015,
8.2 sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územ ného systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú zložky životného prostredia.“
8.3 zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení súvisiacich s triedením, recykláciou,
využívaním a zneškodňovaním odpadov v obciach, určených v územnom pláne,
8.4 zneškodňovanie nevyužitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na zabez pečených
regionálnych skládkach odpadov obcí, určených v ÚPD

9.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja

9.1 zamerať hospodársky rozvoj jednotlivých okresov v kraji na zvýšenie počtu pracovných príležitostí v
súlade s kvalifikačnou štruktúrou obyvateľstva s cieľom znížiť vysokú mieru nezamestnanosti vo väčšine okresov kraja,

10. V oblasti telekomunikácií

10.1 zabezpečiť realizáciu hlavných a strategických cieľov, stanovených v telekomunikačných projektoch,

11. V oblasti pôšt

11.1 rešpektovať koncepčné materiály, schválené vládou SR a MDPT SR
11.2 zabezpečovať poštové služby v rámci ŽSK regionálnymi poštovými centrami (RPC) :
b) RPC Liptovský Mikuláš pre okresy : Dolný Kubín, ...
11.3 skvalitňovať poštové služby v kraji realizáciou nasledovných úloh a cieľov :
c)
rozšírenie poštových služieb vo vybraných poštách v kraji, optimalizovanie komerčnej činnosti na
poštách z hľadiska záujmu zákazníkov, pokračovať v skvalitňovaní služieb, poskytovaných Poštovou bankou, a.s.
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II. ČASŤ - VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov v katastrálnom území
sú tieto:

1. Stavby na sledovanie stavu životného prostredia – sieť sledovacích, dokumentačných a výskumných staníc

(stanovíšť) v blízkosti, resp. v areáloch nadregionálnych biocentier a biokoridorov a lokalít medzinárodného
významu.

2. Dopravné stavby
2.1

stavby cestnej dopravy :
2.1.3 rýchlostná cesta R3 v kompletnej trase, križovatky a privádzače, sprievodné komunikácie alternatívne I/59 a I/70, cestný ťah alternatívne I/65, II/519, III/06538 a I/14,

3. Technická infraštruktúra
3.1

vodohospodárske stavby
3.1.2 skupinové vodovody pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a s nimi súvisiace stavby :
v) rekonštrukcie a rozšírenia verejných vodovodov v obciach,
3.1.3 kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby:
d) Dolný Kubín, dobudovanie kanalizácie v obciach Vyšný Kubín, Jasenová, vybudovanie kanalizácie v obciach Oravská Poruba, Žaškov, Veličná, Žaškov, Beňova Lehota – Kubínska hoľa, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dolný Kubín, vo výhľade vybudovanie kanalizácie v obciach
Leštiny a Osádka a napojenie obce Bziny,
3.1.10 odstraňovanie povodňových škôd,
3.1.11 preventívne protipovodňové opatrenia v povodiach drobných tokov,
3.2 energetické stavby
3.2.4 stavby súvisiace s plynofikáciou v okresoch Žilinského kraja,
3.3 pošta a telekomunikácie
3.3.1 súvisiace stavby pre rozvoj telekomunikácií na dosiahnutie špičkovej medzinárodnej úrovne telekomunikačných služieb,
3.4 stavby na zneškodňovanie, využívanie a spracovanie odpadov
3.4.2 stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona č.50/1976 Zb.o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zákona č.103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.136/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č.175/1999, zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke
práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
B.3

ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE

B.3.1 Demografická charakteristika
Povojnový rozvoj obce trval do 80-tych rokov 20.storočia. Bol založený na pracovných príležitostiach
hlavne v blízkych mestách Dolný Kubín, Ružomberok a v obci Istebné, kde sa rozvíjal priemysel s pomerne
veľkými nárokmi na pracovné sily. Pre potreby ÚPN-O sú dôležité údaje o počtoch obyvateľov z posledného
obdobia (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011-základné údaje, Žilinský kraj) a navrhované trendy rastu.
Po roku 1989 nastalo postupné spomalenie demografického vývoja, zmenilo sa reprodukčné správanie
sa obyvateľstva – znížila sa pôrodnosť, zvyšuje sa pohyb obyvateľstva. V takýchto podmienkach sa ťažšie
robia prognózy vývoja počtu obyvateľstva a ich spoľahlivosť je nižšia. Vývoj počtu obyvateľov odráža vplyv
viacerých faktorov - predovšetkým vekovú skladbu obyvateľov, rovnováhu v počte mužov a žien, počet pracovných príležitostí v obci a v prijateľnej dochádzkovej vzdialenosti, dostatok disponibilných plôch pre rozvoj
obce, ale aj bytovú, hospodársku a sociálnu politiku štátu. ÚPN – VÚC Žilinského kraja predpokladá nerovnomerný vývoj – do roku 2005 intenzívnejší s indexom rastu 102,2 a v rokoch 2006 – 2015 pomalší vývoj a
indexom rastu 101,2 (v okrese Dolný Kubín 101,5). Aj napriek zhoršujúcemu sa demografickému vývoju v
rámci SR, okres Dolný Kubín patrí k okresom s priaznivým vývojom v rámci Slovenska. Charakterizuje ho
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pomerne vysoká pôrodnosť, nízka úmrtnosť a z toho vyplývajúci prirodzený prírastok, ktorého hodnoty prevyšujú hodnoty krajské aj celoslovenské.
Vývoj počtu obyvateľov obce
Obec Žaškov mala pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 2011 1.633 obyvateľov, z toho 803 žien
a 830 mužov. Pri sčítaní k v roku 2001 mala obec 1.700 trvale bývajúcich obyvateľov. Do roku 1980 počet
obyvateľov obce stúpal, v rokoch 1980 – 2010 došlo k nárastu v priemere o 1,6 obyvateľa ročne. Od r.
2011 nastal mierny úbytok obyvateľstva, v priemere 6,8 obyv./rok.
Katastrálne územie obce má rozlohu 2.472,3 ha. Hustota osídlenia 66,17 obyv./km².

Tab. č. 2 - Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov obce Žaškov
Rok

Počet obyvateľov

1870
1930

1.025
1.132

1980
1991
2001
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1.632
1.609
1.700
1.702
1.681
1.633
1.622
1.605
1.592
1.599

Index rastu

100,0
98,6
104,2
104,2
103,0
100,1
99,4
98,4
97,5
98,0

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov zo zdroja: SPRO Dolná Orava 2015-2023, Štatistický úrad SR, 2016, stav k 31.12.

Za obdobie 35 rokov (r.1980-2015) klesol počet obyvateľov v o 33 osôb a priemerný ročný úbytok predstavuje 0,9 osoby. Počet obyvateľov za sledované obdobie klesol o 2,0%. Možno konštatovať, že
stav obyvateľstva je v zásade stabilný.

Tab. č. 3 - Pohyb obyvateľstva za posledné obdobie od r.2006
rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Spolu

prirodzenarodení zomrelí ný príras- prisťahotok/
vaní
úbytok
19
15
4
12
15
23
-8
10
15
8
7
16
14
13
1
16
20
16
4
18
20
13
7
20
16
18
-2
12
13
28
-15
18
17
20
-3
16
16
14
2
23
20
14
6
29
15
13
2
21
165
168
-3
161

vysťahovaní
10
16
18
40
17
33
21
20
26
18
23
24
219

migračné
saldo

celkový
prírastok

počet obyvateľov k 31.12.

2
-6
-2
-24
1
-13
-9
-2
-10
5
6
-3
-58

6
-14
5
-23
5
-6
-11
-17
-13
7
12
-1
-61

1.708
1.694
1.699
1.676
1.681
1.633
1.622
1.605
1.592
1.599
1.644
1.642

Pozn. Tabuľka bola spracovaná bez korekcií s použitím údajov Štatistického úradu SR, r.2016 a Obecnej štatistiky, 2018. Údaje o
celkovom úbytku v r.2011 nie sú v súlade s počtom obyvateľov.

Počet obyvateľov obce od roku 2006 prirodzeným úbytkom mierne klesal a zároveň klesal záporným
migračným saldom, pričom úbytok migračným saldom (-58 obyvateľov/ 9 rokov) bol vyšší ako prirodzený
úbytok (-3 obyv./9 rokov).
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Zloženie obyvateľstva podľa charakteristických vekových skupín, index vitality obyvateľstva
Z tabuľky je zrejmé, že veková skladba obyvateľstva je v súčasnosti veľmi nepriaznivá. V období medzi sčítaním v roku 1991 a sčítaním v roku 2001 ubudlo rovnomerne obyvateľstva vo všetkých troch vekových skupinách. Celkovo možno konštatovať, že veková skladba obyvateľstva bola v tomto desaťročí stabilizovaná – napriek tomu, že index vitality mierne klesol. Z tabuľky je zrejmé, že sa postupne znižuje podiel
obyvateľov v predproduktívnom veku a zvyšuje sa podiel obyvateľov v produktívnom veku. Podiel obyvateľov v poproduktívnom veku sa znižuje.

Tab. č. 4- Vývoj zloženia obyvateľstva v obci Žaškov podľa charakteristických vekových skupín, index vitality
Veková skupina

spolu
predprodukt. vek
produktívny vek
poproduktív. vek
nezistený vek
index vitality
priemerný vek

sčítanie 1991
počet
obyv.
1.646
422
901
323
-

SODB 2001

podiel v %
100
25,6
54,7
19,6
-

počet
obyv.
1.711
388
1.013
293
17

130,7
33,6

SODB 2011

podiel v
%
100
22,7
59,2
17,1
1,0
132,4
34,5

počet
obyv.
1.633
255
1.178
200
-

podiel v %
100
15,62
72,14
12,25
127,5
38,6

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov o počte obyvateľov a vekovej skladbe zo zdroja: ŠÚ SR , SODB 1991, 2001, 2011

Tab. č. 5 - Zloženie obyvateľstva podľa charakteristických vekových skupín v okrese Dolný Kubín
Veková skupina
spolu
predprodukt. vek
produktívny vek
poproduktív. vek
index vitality

sčítanie 1991
počet
obyv.
37 319
10 580
21 307
5 432

SODB 2001

podiel v %
100
28,35
57,09
14,56

počet
obyv.
39 364
8 410
24 590
6 075

podiel v %
100
21,40
62,50
15,40
138,4

194,8

SODB 2011
počet
obyv.
38 968
6 513
28 023
4 432

podiel v %
100
16,7
71,9
11,4
147,0

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov o počte obyvateľov a vekovej skladbe zo zdroja: Štatistický úrad SR , 2016

Z tabuliek vyplýva, že veková skladba obyvateľov obce je zhruba na rovnakej úrovni ako veková
skladba obyvateľov okresu. V období 1991 - 2011 sa veková skladba obyvateľov okresu výrazne zhoršila,
veková skladba obyvateľstva Žaškova sa mierne zlepšila, ale stále je nepriaznivejšia ako veková skladba
obyvateľov okresu. V rámci kraja sa predpokladá vo vidieckych sídlach horšia veková štruktúra obyvateľstva
(index vitality 119,2) ako v mestách (index vitality 170,8).
Základné údaje o obyvateľstve

Tab. č. 6- Veková štruktúra obyvateľstva v obci k 31.12.2017
Obec

Žaškov

Počet trvale bývajúcich obyvateľov
celkom
muži
ženy

1642

834

808

0 – 14

246

Veková štruktúra obyvateľov
15-64 15-64
65+
65+
muži
ženy
muži
ženy
611

564

85

135

nezistený

-

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov zo zdroja: obecná štatistika obce Žaškov, 2018

Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva je 49,6 %.

Index maskulinity

K 31.12.2017 bol počet mužov v obci 834 a žien 808 (zdroj: obecná štatistika obce Žaškov, 2018).
V prepočte na 1000 mužov v obci pripadá 969 žien, čo sa pokladá za výrazné porušenie početnej rovnováhy
medzi mužmi a ženami.
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Obyvateľstvo podľa národností

Tab. č. 7 - Obyvateľstvo podľa národnostného zloženia (SODB, 2011)
Národnosť
slovenská
rómska
česká
nemecká
iná a nezistená
Spolu

Počet osôb
1.589
1
4
2
37
1.633

Podiel v %
97,3
0,06
0,24
0,10
2,3
100,0

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov o počte obyvateľov a vekovej skladbe zo zdroja: Štatistický úrad SR , 2016

V obci je najviac zastúpená obyvateľstvo slovenskej národnosti až 97,3 %.
Štruktúra obyvateľstvo podľa vierovyznania

Tab. č. 8 - Obyvateľstvo podľa vierovyznania (SODB, 2011)

Vierovyznanie
Rímsko-katolícka cirkev
Evanjelická cirkev a.v.
Evanjelická cirkev metodistická
Grékokatolícka cirkev
Bez vyznania
Nezistené
Spolu

Počet osôb

Podiel v %

690
856
4
1
36
52
1.639

42,1
52,2
0,2
0,1
2,2
3,2
100,0

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov o počte obyvateľov a vekovej skladbe zo zdroja: Štatistický úrad SR , 2016

V obci je veriacich okolo 94,6 %, z toho 52,2% je vyznania evanjelického a.v. a 42,1 % rímskokatolíckeho. Podiel ostatných vierovyznaní je menší ako 1%, ľudí bez vyznania bolo 36 a nezistené vierovyznanie bolo u 52 osôb (3,2%).
Prognóza demografického vývoja
V Žilinskom kraji sa v období do roku 2015 predpokladá postupné zhoršovanie vekovej skladby obyvateľov a zmena typu populácie zo stabilizovanej až stagnujúcej (index vitality v rozmedzí 120 – 200) na ubúdajúcu (index vitality menší ako 120) v období po roku 2015. V najbližších rokoch sa predpokladá ďalšie
zhoršovanie vekovej skladby obyvateľov kraja aj okresu. V najbližších rokoch sa predpokladá ďalšie zhoršovanie vekovej skladby obyvateľov kraja aj okresu. Vzhľadom na vývoj v obci Žaškov v posledných rokoch
(výstavba nových rodinných domov, prisťahovanie mladých rodín, pracovné príležitosti v primárnom a sekundárnom sektore) predpokladáme v najbližších rokoch mierne zlepšenie vekovej skladby obyvateľstva,
neskôr stagnáciu. Z hľadiska typu populácie predpokladáme, že v návrhovom období do roku 2037 index
vitality nedosiahne hodnotu 120, čo znamená, že sa typ populácie (ubúdajúca) nezmení.
Pre obdobie do roku 2015 ÚPN – VÚC Žilinského kraja predpokladal nerovnomerný vývoj – do roku
2005 intenzívnejší s indexom rastu 102,2 a v rokoch 2006 – 2015 pomalší vývoj a indexom rastu 101,7.
Vzhľadom k pracovným príležitostiam v dostupnej vzdialenosti (najmä Dolný Kubín) resp. možným v
návrhovom období priamo v obci - služby súvisiace s rozvojom CR, je predpokladom stabilizácie a zlepšenia
vekovej štruktúry obyvateľstva vytvorenie dobrých podmienok pre bytovú výstavbu v obci. Uvedené podporuje aj vhodné prostredie pre bývanie, a je tu záujem hlavne mladých rodín o výstavbu nových rodinných
domov, čo sa prejavuje aj stabilnou pôrodnosťou (v priemere 18 detí ročne).

Tab. č. 9 - Na základe vyhodnotenia uvedených východísk predpokladáme nasledovný vývoj počtu
obyvateľov obce :
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Rok

Počet obyvateľov

%

Priemerný ročný prírastok v %

2 016

1.640

100,0

-

2 027

1.790

109,1

0,83

2 037

1.917

116,9

0,71

B.3.2 Ekonomická aktivita obyvateľov, pracovné príležitosti
Pri sčítaní v roku 2011 bolo v obci 777 (47,4 %) ekonomicky aktívnych osôb, z toho 330 (42,5 %) žien.
Z 1.178 obyvateľov v produktívnom veku bolo ekonomicky aktívnych 65,9 %.
V okrese Dolný Kubín bolo pri sčítaní v r.2011 bolo ekonomicky aktívnych 18 887 osôb, tj. 47,8 % z celkového počtu obyvateľov.

Tab. č. 10 - Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (SOBD, 2011)
Ekonomicky aktívne osoby
Obec

Počet obyvateľov
Spolu

%

Žaškov

1.639

777

47,4

Okres Dolný Kubín

39 520

18 887

47,8

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov o počte obyvateľov a vekovej skladbe zo zdroja: Štatistický úrad SR , 2016

Tab. č. 11 - Predpokladaný vývoj počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov do roku 2015 (ÚPN-VÚC) v okrese
Dolný Kubín
Rok
1 996 (stav)
2 005 (prognóza)
2 015 (prognóza)

Absolútny počet ekonom. aktívnych osôb
17 191
19 400
19 200

v%
44,1
48,2
47,0

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov o počte obyvateľov a vekovej skladbe zo zdroja: Štatistický úrad SR , 2016

Rozhodujúci vplyv na vývoj ekonomickej aktivity obyvateľstva má veková štruktúra obyvateľstva.
Predpokladá sa, že do roku 2015 sa mierne zvýši zapojenie do pracovného pomeru u obyvateľstva zo skupiny osôb v produktívnom veku, ktorej zapojenie dosiahne 76 %.

Tab. č. 12 - Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie
muži
spolu

2011
72
116

rok
2013
85
135

2012
90
139

2014
66
109

2015
60
99

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov zo zdroja: Štatistický úrad SR, 2016

Najvyšší počet uchádzačov o zamestnanie bol v rokoch 2012 a 2013, v ostatných rokoch je počet
uchádzačov o zamestnanie stabilizovaný.
V r.2011 bolo v obci evidovaných 116 uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje 14,9% z ekonomicky
aktívnych obyvateľov.
Z tabuľky vyplýva, že počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie od r.2013 klesá, medziročne predstavu pokles o 25 uchádzačov, t.j. v priemere 8,3 uchádzača ročne.

Tab. č. 13 - Štruktúra pracovných príležitostí (SODB,2011)
spolu

obyvatelia
Ekonomicky aktívny
Odchádza z obce
Prichádza do obce

1.639
777
646
23

%
z trvale bývajúcich

47,4
39,4

primárny
sektor

45
5

%

5,8

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov zo zdroja: Štatistický úrad SR, 2016
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sekundárny sektor

329
3

%

42,3

terciárny
sektor

362
15

%

46,6
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Z celkového počtu bolo ekonomicky aktívnych 777 obyvateľov, čo predstavuje 47,4% všetkých obyvateľov, 83,1 % z ekonomicky aktívnych odchádzalo za prácou mimo obec. Z ekonomicky aktívnych pracovalo
v primárnom sektore 5,8%, v sekundárnom 42,3% a v terciárnom 46,6%.
Obec Žaškov je možné charakterizovať ako obec s priemernou podnikateľskou aktivitou, v celookresnom meradle a s mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je v SR (10,6% k 31.12.2015).
Hospodárska základňa obce je málo rozvinutá, so zastúpením všetkých troch sektorov. Vzhľadom na
nízky počet pracovných príležitostí v obci, podľa sčítania v r.2011 veľká časť pracujúcich až 83,1% (646)
ekonomicky aktívnych, odchádzala za prácou do iných sídel, najmä do Dolného Kubína.
V ďalších rokoch predpokladáme zvýšenie počtu pracovných príležitostí najmä v terciárnej sfére (predpokladaný rozvoj rekreácie a služieb).
B.3.3
Charakteristika bytového a domového fondu
Podľa výsledkov sčítania v roku 2011 bolo v obci 511 bytových jednotiek, z toho trvale obývaných 426
(83,4 %). Celkový počet domov bol 499, z toho trvale obývaných 415 (83,2%). Pri sčítaní v roku 2001 bolo
v obci 502 bytových jednotiek, z toho trvale obývaných 427 (85,1,0 %). Celkový počet domov bol 490,
z toho trvale obývaných 419. Za posledné desaťročie podiel trvale obývaných bytov klesol z 85,1 % v roku
2001 na 83,4 % v roku 2011 (trvale neobývaných bytov bolo 81). V návrhovom období predpokladáme zníženie počtu trvale neobývaných domov.

Tab. č. 14 - Základné údaje o domovom a bytovom fonde stav k 30.06.2016
Obec

Domy
spolu

Žaškov

557

Trvalo obývané domy
spolu

Z toho
rodinné

471

470

Trvale obývané byty

Neobývané
domy

Byty
spolu

spolu

Z toho
v rodinných
domoch

86

569

481

471

Neobývané
byty

2

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov zo zdroja: Obecná štatistika obce Žaškov, 2016

Tab. č. 15 - Neobývané byty podľa dôvodu neobývanosti (SODB, 2011)
Neobývané byty podľa dôvodu neobývanosti

Počet bytov

Podiel v %

13
24
20
24
81

16,1
29,6
24,7
29,6
100,0

Zmena vlastníkov
Určený na rekreáciu
Nespôsobilý na bývanie
Z iných dôvodov
Spolu

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov zo zdroja: Štatistický úrad SR , 2016

Tab. č. 16 - Vývoj domového a bytového fondu (SODB,2011)
Rok
1980
1991
2001
2011

Trvale obývané domy
Počet domov
Index rastu
397
100,0
415
104,5
419
105,5
415
104,5

Trvale obývané byty
Počet bytov
Index rastu
401
100,0
424
105,7
427
106,5
426
106,2

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov zo zdroja: Štatistický úrad SR , 2016

V obci prevládajú individuálne rodinné domy a tvoria 99,0 % z celkového bytového fondu. Z celkového
počtu 426 trvale obývaných bytov je 358 situovaných v rodinných domoch a 42 v bytových domoch.

Tab. č. 17 - Byty podľa veľkosti obytnej plochy v m2 (SODB, 2011)
Ukazovateľ
Počet bytov s obytnou plochou < 40 m2
Počet bytov s obytnou plochou 40 - 80 m2

33
254
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Ukazovateľ
Počet bytov s obytnou plochou 81 - 100 m2
Počet bytov s obytnou plochou 100 + m2

66
69

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov zo zdroja: Štatistický úrad SR , 2016

V obci je najviac zastúpených bytov s obytnou plochou od 40 do 80 m 2.

Tab. č. 18- Charakteristika bytového fondu v obci
Ukazovateľ
Počet osôb na 1 byt v r.1991
Počet osôb na 1 byt v r.2001
Počet osôb na 1 byt v r.2011

3,88
4,0
3,9

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov zo zdroja: Štatistický úrad SR , 2016

Pri sčítaní v roku 2011 pripadalo v Žaškove na 1 trvale obývaný byt 3,9 obyvateľa (pri sčítaní v roku
2001 na 1 trvale obývaný byt 4,0 obyvateľa), čo vysoko prekračovalo slovenský priemer (3,26), mierne aj
priemer za bývalý veľký okres Dolný Kubín (3,93). V hraniciach súčasného okresu Dolný Kubín pripadalo na
1 trvale obývaný byt 3,51 obyvateľov, z toho vo vidieckych sídlach 3,63 obyvateľa/byt. Koeficient obývanosti
sa v obci oproti roku 2001 zlepšil o 0,10 osoby.
V Žilinskom kraji pripadalo pri sčítaní v roku 2011 3,20 obyvateľa/1 byt, v okrese Dolný Kubín 3,93
obyvateľa/1 byt. Obývanosť bytového fondu v obci bola v r.2011 nižšia ako v okrese Dolný Kubín, a vyššia v
Žilinskom kraji.
V najbližších rokoch predpokladáme v súlade so všeobecným trendom vo vyspelých štátoch
a prognózami v ÚPN-VÚC Žilinského kraja ďalšie znižovanie koeficientu obývanosti v obci nasledovne :
v roku 2 001 ................................................
4,31 obyv. / 1 byt
v roku 2 011 .................................................
4,16 obyv./ 1 byt
v roku 2 025 ...............................................
3,50 obyv. / 1 byt
v roku 2 037 ..............................................
2,80 obyv./ 1 byt
Predpokladáme, že v návrhovom období do roku 2 037 sa bude potreba nových bytov v obci uspokojovať hlavne výstavbou rodinných domov.
B.3.4
Súčasný dopyt po bytoch
Obecný úrad eviduje žiadosti na výstavbu nových rodinných domov. Obec má záujem o výstavbu nájomných bytov. Ročne vydá obec okolo 9 nových stavebných povolení a skolauduje 7 nových domov. Za
posledné 3 roky (2013 – 2016) bolo vydaných v obci 43 stavebných povolení a 26 kolaudačných rozhodnutí
na rodinné domy. Záujem o bytovú výstavbu v obci pretrváva. Predpokladáme, že v návrhovom období do
roku 2 037 sa bude potreba väčšiny nových bytov v obci uspokojovať hlavne výstavbou rodinných domov.
Najväčší záujem o výstavbu je v lokalite severne od PD - Roveň, v nových lokalitách na juhozápad od z.ú.
obce - lokalita Rekovo, Tepeľ, Chlabovská a Babicovská Raľa a na severovýchod od z.ú. - lokalita Na Mláčnitom.
Z hľadiska nákladov na technickú infraštruktúru je najvýhodnejšou formou využitie prieluk medzi jestvujúcou zástavbou pozdĺž existujúcich komunikácií a intenzifikácia súčasných obytných plôch a plôch
priamo nadväzujúce na obytné územie.
Pre predpokladaný počet 1.870 obyvateľov obce v roku 2 037 a pre dosiahnutie obývanosti 2,80 obyvateľa/1 byt je v roku 2037 potrebný celkový počet 668 trvale obývaných bytov. Pri zachovaní súčasného
podielu trvale neobývaných bytov (19,0 %) je potrebných v obci celkom 790 bytov, t.j. do roku 2 037
potrebné v obci rezervovať pozemky pre výstavbu približne 240 bytov.
Na základe predpokladu, že k cieľovému roku 2037 budú niektoré lokality len rozostavané, je v územnom pláne potrebné pripraviť obytné plochy väčšie o primeranú urbanistickú rezervu. Predpokladaná urbanistická rezerva je 30%, t.j. 72 bytov.
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B.4

RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA

B.4.1 Funkcia a poloha obce v sídelnej štruktúre
Obec Žaškov patrí do okresu Dolný Kubín, nachádza sa v jeho južnej časti. Patrí k sieti sídiel vidieckeho
typu, ležiacich v blízkosti intermodálnych koridorov, s dobrými predpokladmi pre rozvoj. Z hľadiska širších
územných vzťahov je súčasťou Žilinského samosprávneho kraja.
Územie sa rozprestiera v nadmorských výškach od 452 m n. m. - pri rieke Orava až po hrebeňovú časť, kde
najvyšší bod je na kóte Šíp s nadmorskou výškou 1.169 m n. m. Stred obce leží v nadmorskej výške 482 m
n.m.
Vymedzené katastrálne územie hraničí : na západe s k. ú. obce Kraľovany, na severe s k.ú. obcí Párnica a Istebné, na východe s k. ú. obce Oravská Poruba, na juhovýchode s k. ú. obce Komjatná, na juhu s
k. ú. obcí Švošov a Stankovany. Zastavané územie obce je v ľavobrežnej časti údolia rieky Orava, pozdĺž
Žaškovského potoka.
Územie je súčasťou mikroregionálneho združenia Dolná Orava do ktorého patrí 9 obcí: Kraľovany,
Žaškov, Žaškov, Istebné, Veličná, Oravská Poruba, Jasenová, Vyšný Kubín a Leštiny.
Riešené územie má veľmi dobré dopravné napojenie na okresné mesto Dolný Kubín, cestou III. triedy
na hlavný ťah - cestu I. triedy č.59 Banská Bystrica - Ružomberok - Dolný Kubín - Trstená - Poľská republika. V blízkosti obce prechádza železničná trať III. kategórie č. 113. Regionálne letisko pre medzinárodnú
dopravu v Žiline a v Poprade.
Katastrálne územie obce má význam z hľadiska vodohospodárskeho a rekreačného ako aj z hľadiska
zachovania prírodných hodnôt
B.4.2 Vzťah k ťažiskám a centrám osídlenia
Územie obce Žaškov patrí v súlade s ÚPN-VÚC Žilinského kraja a v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska medzi:
2. Ťažiská osídlenia nadregionálneho a celoštátneho významu (6 ťažísk v SR).
Na území Žilinského kraja je to liptovskomikulášsko – ružombersko – dolnokubínske ťažisko.
Poloha na rozvojových osiach
Obec Žaškov neleží v rámci Žilinského kraja na žiadnej sídelnej rozvojovej osi.
Vzťah k sídelným centrám
Obec Žaškov patrí k administratívno-sídelným centrám:
 Dolný Kubín regionálny
B.4.3 Záujmové územie
Záujmové územie je územie priľahlé k územiu obce, v ktorom prevládajú súčasné alebo výhľadové vzťahy k
obci a ktorého usporiadanie je potrebné riešiť vo vzájomnej funkčnej a technickej súvislosti s územím obce.
Z hľadiska funkčných a technických súvislostí je za takéto územie možné pokladať:

Územie susedných obcí Žaškov, Istebné a Oravská Poruba, ktoré sú s obcou Žaškov prepojené sústavou
sietí dopravnej a technickej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, elektrina, spoje). Obyvatelia obce využívajú niektoré služby, ktoré sa nachádzajú v obci Žaškov (zdravotnícke služby, sociálne služby, obchodná sieť a pod.)

Žaškov patrí do záujmového územia mesta Dolný Kubín, kde je umiestnená prevažná časť zariadení
vyššej vybavenosti.

B.5 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA
Urbanistická koncepcia návrhu územného plánu obce vychádzala z týchto cieľov :
 vytvoriť podmienky pre optimálny rozvoj hlavných funkcií obce (bývanie, výroba, rekreácia) pri zachovaní
priestorových kvalít urbanistickej štruktúry a okolitého krajinného prostredia,
 vytvoriť podmienky pre hierarchizáciu urbanistickej štruktúry a posilnenie centrálnych funkcií obce
v území medzi kostolmi,
 využiť polohu obce s dobrou dostupnosťou v spojení s kvalitou krajinného prostredia na podporu hospodárskej základne obce v súlade potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologicNávrh, str. 26

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
kej stability,
 odstrániť, príp. zmierniť funkčné a prevádzkové závady v organizme obce .
B.5.1
Súčasný stav
V urbanistickej štruktúre je jasne rozoznateľný historický vývoj. Miestne prírodné podmienky
v minulosti určovali situovanie a počiatočnú formu osady ako aj komunikačnú väzbu s jeho vzdialenejším aj
bližším okolím, predovšetkým poľami, pastvinami a lesmi.
Osada sa začala tvoriť na údolnej a úrodnej nive rieky Orava, ktorá sa však pri povodniach vybrežovala
zo svojho koryta a neumožňovala stavbu osady priamo na jej brehu. Vzhľadom na to, výstavba obce bola
situovaná do doliny potoka Žaškov, v počiatočnom vývoji pri jeho ústí do rieky Orava. Osada sa rozširovala
juhovýchodným smerom od rieky Orava pozdĺž potoka, takto bol už od najstarších čias obci daný topografický charakter a to uličnou potočnou zástavbou.
Najstaršiu časť obce tvorí historická zástavba pozdĺž potoka. Pôvodná urbanistická štruktúra je charakterizovaná úzkou pozdĺžnou parceláciou. Pôvodnú zástavbu tvorili typické jednotraktové trojpriestorové vidiecke domy - drevenice, zastrešené sedlovou alebo valbovou strechou, ktoré boli orientované k ulici častejšie štítovým priečelím ako pozdĺžnou stranou. Obytné i hospodárske časti stavieb boli väčšinou pod jednou
strechou. Čelná fasáda bola symetrická, väčšinou s dvomi oknami. Najstarším stavebným materiálom bolo
drevo, sčasti kameň. Historická urbanistická štruktúra je dodnes pomerne dobre zachovaná i s časťou pôvodnej zástavby.
Po vojne a neskôr hlavne v 70-tych rokoch 20.stor.v sa začala uskutočňovať pomerne rozsiahla výstavba rodinných domov, v blízkosti pôvodnej zástavby. Novšia obytná štruktúra, rozvíjaná okolo hlavných
ulíc smerovaných v smere severozápad-juhovýchod s jasnou uličnou sieťou a zástavbou individuálnych rodinných domov, je dobre pozorovateľná v uliciach rovnobežných s hlavnou ulicou. Plošne je rozvinutá v
južnej časti zastavaného územia, kde je jasne čitateľný uličný systém, na plochách so širšou parceláciou a
objemnejšími hmotami jednotlivých domov. Ťažisko urbanistickej štruktúry je v polohe medzi rímskokatolíckym a evanjelickým kostolom. Nové domy sú väčšinou štvorcového pôdorysu so šikmou strechou
(sedlová, stanová, valba,..).
Obec tvorí v krajine svojou kompaktnou zástavbou ucelený priestorový útvar. V rámci starej urbanistickej štruktúry nedisponuje dostatočným potenciálom na ďalšiu zástavbu, hlavne vzhľadom na obmedzenia
vyplývajúce z prírodných a terénnych daností.
B.5.2
Navrhovaný stav
Návrh urbanistickej koncepcie má zachovať prírodné a krajinné prostredie, eliminovať v čo najväčšej
možnej miere negatívny dopad jednotlivých činností v území, vytvárať podmienky pre koordináciu vidieckeho
prostredia a moderného spôsobu života.
Urbanistický návrh smeruje k vytvoreniu priestorovo prehľadnej a hierarchizovanej štruktúry sídla s
funkčným a priestorovým zjednotením jednotlivých častí do jedného sídelného celku. Obec tvorí v krajine
svojou kompaktnou zástavbou ucelený priestorový útvar, s možnosťou rozvíjania urbanistickej štruktúry v
údolí Žaškovského potoka.
Za hlavnú kompozičnú os je treba považovať urbanistickú štruktúru okolo komunikácie prebiehajúcej
stredom obce v smere SZ-JV (štruktúra medzi kostolmi) a za centrálny, ťažiskový priestor obce - priestor
okolo obecného úradu a domu kultúry.
Návrh rieši postupné vytvorenie centra v ťažiskovom priestore obce pomocou funkčných a priestorových regulatívov, ktorými definuje podmienky pre vytvorenie centrálnych funkcií a verejných priestorov, ktoré podporujú verejný a spoločenský život obyvateľov.
Z hľadiska priestorového pôsobenia majú dominantné postavenie v štruktúre obce kostoly - navrhujeme vytvorenie plôch verejnej zelene s oddychovými plochami okolo kostolov.
Je potrebné uvažovať o väčšom zapojení prírodných, zelených štruktúr do organizmu obce pri zachovaní prírodnej krajinnej štruktúry, v území nevytvárať izolované urbanistické celky, zamedziť rozptýlenej
obytnej zástavbe.
V rámci formovania urbanistickej štruktúry je potrebné vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a
zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru, prírodné a krajinné prostredie, eliminovať v čo najväčšej možnej miere negatívny dopad jednotlivých činností v území, vytvárať podmienky pre koordináciu vidieckeho
prostredia a moderného spôsobu života. Dôležitá je harmonizácia urbanistickej štruktúry s okolitým krajinným prostredím. Na vyvýšených, pohľadovo exponovaných polohách zabezpečiť nenarušenie súčasnej sídelnej štruktúry nevhodnou schématickou zástavbou.
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B.6

NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE, VRÁTANE URČENIA PRÍPUSTNÉHO, OBMEDZUJÚCEHO A ZAKAZUJÚCEHO VYUŽÍVANIA

Súčasné funkčné využitie územia a návrh rozvoja územia obce je zachytené vo výkrese č.2 a č.3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. V súčasnej dobe v zastavanom území prevláda obytná funkcia, t. j. pozemky rodinných domov, sčasti s doplnkovými funkciami.
V rámci štruktúry organizmu obce je poloha väčšiny plôch občianskej vybavenosti veľmi dobrá - nachádzajú sa na hlavnej kompozičnej osi.
Plochy výroby sa nachádzajú mimo obytného územia.
Rekreačná a oddychová funkcia viac-menej absentuje, nachádzajú sa tu plochy bývalého rekreačného
strediska Dierová, kde je aj je niekoľko rekreačných chát.
Návrh rozvoja funkčných plôch zodpovedá súčasnému využitiu územia a nadväzuje naň, zároveň zohľadňuje všetky požiadavky a obmedzenia vyplývajúce z platnej legislatívy tak, aby územie obce bolo využité
čo najoptimálnejšie.

Rozvoj obytnej funkcie

je navrhnutý doplnením urbanistickej štruktúry, nadväzujúcej na z. ú. obce: na JZ od z.ú, hlavne v lokalitách
Chudovská a Babicovská raľa, Tepeľ, Rekovo; na SV od z.ú. hlavne v lokalitách Zemanov vŕšok I a II, Na
Mláčnitom, Pobehajka; čiastočne v rámci existujúceho reálne zastavaného územia obce - doplnenie prieluk
novostavbami a rekonštrukciami pôvodných objektov (nadstavby, prístavby, ap).

Rozvoj občianskej vybavenosti

je navrhnutý hlavne na funkčne zmiešanom území (bývanie a občianska vybavenosť) pozdĺž hlavnej kompozičnej osi medzi kostolmi, ako aj v plochách navrhovanej novej výstavby v rámci prízemia rodinných domov,
resp. v samostatných objektoch občianskej vybavenosti.

Rozvoj výrobných plôch

v rámci z.ú., na jeho južnom okraji je situovaný areál poľnohospodárskeho družstva a navrhovaná plocha
pre výrobné aj nevýrobné služby, ktorej súčasťou je existujúci zberný dvor. Zvyšovanie súčasnej kapacity
hospodárskych zvierat v areáli družstva je možné len za podmienky, ktorá preukáže zamedzenia negatívneho
vplyvu na obytné prostredie v obci v súlade s platným zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
(v súčasnosti zákon č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Výrobné plochy je potrebné oddeliť od obytného územia vhodnou izolačnou zeleňou.

Rozvoj športovej vybavenosti

navrhujeme jej doplnenie pri rieke Orava o malú lodenicu, maloplošné ihriská pre verejnosť rôznych vekových kategórií, resp. relaxačno-oddychové plochy. V súčasnosti chýbajúce ihriská (pre rôzne vekové kategórie detí), navrhujeme doplniť v rámci navrhovaných lokalít na bývanie.

Rozvoj rekreačnej funkcie

tvoria plochy mimo z. ú. obce, v lokalite Dierová, kde navrhujeme zachovať a doplniť plochy pre intenzívnu,
aj extenzívnu rekreáciu. V území navrhujeme vybudovať multifunkčné rekreačné trasy.

Rozvoj plôch zelene

je navrhnutý hlavne okolo budov existujúcej ako aj navrhovanej občianskej vybavenosti, obecného úradu,
škôlky, kostolov, v rámci cintorína, navrhovaných výrobných plôch, v školskom areály, ako aj v rámci plochy
poľnohospodárskeho areálu (izolačná zeleň - z dôvodu zlepšenia životného prostredia). Zeleň je v z.ú. zastúpená hlavne súkromnou zeleňou záhrad, sprievodnou zeleňou vodných tokov Oravy a Žaškovského potoka.
V rámci zachovania ekologickej stability je potrebné akceptovať brehovú zeleň pozdĺž potokov.
Na okrajových svahovitých polohách v kontakte s obytnou zástavbou sa uplatňujú plochy extravilánovej drevitej zelene - zmiešané stromovité a krovité, prevažne listnaté porasty.
Z hľadiska priestorového je nutné rešpektovať krajinárske hodnoty územia Je potrebné zachovať drobné mierku okolitej zástavby a charakteristické priehľady. Drobná zástavba solitérnych rodinných domov i
občianskej vybavenosti by mala naďalej zostať základným charakteristickým prvkom sídla. Nová zástavba by
mala rešpektovať prostredie a používať tvaroslovné prvky regionálnej (oravskej) architektúry (tvar, sklon
strechy, mierka, atď.), zároveň by mala mať súčasný architektonický výraz.
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B.7 NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE
B.7.1 NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA
Plochami pre bývanie sú v zmysle vyhl.č.55/2001 Z.z. plochy, ktoré sú určené pre obytné domy a k nim
prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská.
Celková potreba bytov, návrh novej bytovej výstavby
Pre predpokladaný počet 1.870 obyvateľov obce v roku 2037 a pre dosiahnutie obývanosti 2,80 obyvateľa/1 byt je v roku 2037 potrebný celkový počet 668 trvale obývaných bytov. Pri zachovaní súčasného podielu trvale neobývaných bytov (19,0 %) je potrebných v obci celkom 790 bytov, t.j. do roku 2037 potrebné
v obci rezervovať pozemky pre výstavbu približne 240 bytov.
Vzhľadom k vidieckemu charakteru obce, charakteru zástavby a terénnym danostiam predpokladáme
výlučne nízkopodlažnú formu zástavby (predovšetkým rodinné domy). Prípadnú potrebu sociálnych bytov
odporúčame riešiť v rámci vymedzeného zmiešaného územia ZU 04 (občianska vybavenosť a bývanie) formou malých samostatne stojacich objektov hromadného bývania.
Z hľadiska zachovania charakteru urbanistickej štruktúry a jej priestorového pôsobenia je potrebné
zachovať a udržiavať súčasný charakter sídla a nedopustiť narušenie súčasnej sídelnej štruktúry nevhodnou
(pravouhlou schématickou) výstavbou v tomto type krajiny. Zabrániť je potrebné obytnej zástavbe vo voľnej
krajine (nevhodná v tomto type prostredia, krajiny).
Rozvoj plôch pre výstavbu rodinných domov v návrhovom období do r.2037, vychádzajúci zo zadania,
je možné rozčleniť na :
a) plochy v rámci z. ú. obce, vytýčenému k 1.1.1990:
 v prielukách - cca 25 RD
Spolu je v z. ú. možné umiestniť cca 25 RD. V centrálnej časti obce je predpoklad úbytku bytového
fondu, vzhľadom na návrh zmiešanej funkcie - bývanie + OV.
b) plochy mimo z. ú. obce:
 lokalita Na Mláčnitom - cca 32 RD v návrhu, predpoklad je vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry a spracovanie UŠ na výškopise
 lokalita Chudovská raľa - cca 40 RD, lokalita je sčasti rozostavaná, podmienkou je dobudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry
 lokalita Babicovská raľa - cca 47 (30+17) RD, predpoklad je vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry
 lokalita Tepeľ - cca 10 RD, predpoklad je dobudovanie vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry
 lokalita Rekovo - cca 50 RD, predpoklad je vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry a spracovanie UŠ na výškopise
 lokalita Zemanov vŕšok I - cca 15 RD, predpoklad je vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry
a spracovanie UŠ na výškopise
 lokalita Zemanov vŕšok II - cca 15 RD, predpoklad je vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry a spracovanie UŠ na výškopise
 lokalita Pobehajka - cca 14 RD, lokalita Zemanov vŕšok I - cca 15 RD, predpoklad je vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry
Na navrhovaných plochách je spolu možné umiestniť viac RD (269), vzhľadom na reálnu potrebu k
r.2037 (240). Na základe predpokladu, že k cieľovému roku 2037 budú niektoré lokality len rozostavané
(zložité vlastnícke vzťahy, zosuvné územia, potreba podrobnejšieho riešenia, ap.) sú v územnom pláne navrhnuté obytné plochy väčšie o primeranú urbanistickú rezervu.





Vo výhľadovom období po r.2037 je potrebné rezervovať plochy pre IBV v lokalitách:
Na Mláčnitom
Chudovská raľa
Babicovská raľa
Rekovo

Pred začatím výstavby v rozsiahlych lokalitách, situovaných v svahovitom teréne - Na Mláčnitom, Rekovo, Zemanov vŕšok vŕšok I, II a Pobehajka navrhujeme:
Návrh, str. 29
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spracovať (na výškopise) podrobnejšie riešenie usporiadania obytného územia (ÚPN-Z, resp. UŠ) s
návrhom dopravnej a technickej infraštruktúry, s vyčlenením verejných plôch pre zeleň a ihriská a s
určením podrobných regulatívov pre zástavbu

B.7.2 NÁVRH RIEŠENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU
Vzhľadom na charakteristiku zariadení občianskej vybavenosti, môžeme ich zaradiť do nasledujúcich
jednotlivých skupín:
Školstvo a výchova

Materská škola
V obci, v novej zástavbe na ul. Zemianska, sa nachádza škôlka s právnou subjektivitou, umiestnená v
novej budove postavenej v r.1990, predtým bola škôlka umiestnená v starej budove v školskom areáli. Škôlka je projektovaná na max. kapacitu 90 detí, v súčasnosti škôlku navštevuje 41 detí v 2 triedach, s počtom
zamestnancov 5 - 4 učiteľky, 1 prevádzkový zamestnanec. V objekte sa nenachádza aj školská jedáleň, strava sa dováža z jedálne pri ZŠ. V areáli je školská záhrada s detským ihriskom. V blízkosti je vyčlenená parcela na detské ihrisko pre verejnosť. V budove sú priestory pre umiestnenie služieb - kaderníctvo, manikúra,
denný stacionár. Pozemok je plošne vyhovujúci a je vo vlastníctve obce. V okolí chýbajú parkoviská. Stavebnotechnický stav zariadenia: budova má vymenené okná, je potrebné zateplenie a oprava fasády, oprava
strechy. Objekt je vykurovaný plynom.
MŠ nemá optimálnu polohu, je umiestnená v JV časti z.ú. Vzhľadom k počtu detí v obci a charakteru
zástavby nie je možné dodržať odporúčané dochádzkové vzdialenosti - pre MŠ 400 m.

Kapacita MŠ ako aj veľkosť pozemku sú na návrhové obdobie postačujúce.

Základná škola
Je umiestnená v relatívne novej budove postavenej v r.1970, v centrálnej časti obce. neskôr bola dobudovaná jedáleň a telocvičňa. Na pozemku sa ešte nachádza aj bytový dom a budova starej MŠ. Budovy a
priľahlý pozemok sú vo vlastníctve obce. Škola je plne organizovaná a je s právnou subjektivitou. V súčasnosti ju navštevuje 136 žiakov, z toho na I. stupni - 70 a II. stupni - 66; projektovaná je na max. kapacitu
240 detí. Počet zamestnancov je 17, z toho: 14 - pedagogických a 3 nepedagogických + (vedúca ŠJ, 3 kuchári). V škole je situovaných 9 kmeňových a 4 odborné učebne. Škola má k dispozícii počítačovú učebňu
(ktorá slúži aj na poriadanie kurzov pre dôchodcov), multimediálnu učebňu, umeleckú učebňu, telocvičňu,
viacúčelové ihrisko, kuchyňu a školskú jedáleň. V celej budove školy je možnosť pripojenia na internet cez
wifi sieť. Budova má zrekonštruovanú plynovú kotolňu, strechu, vymenené okná, vyasfaltované okolie. Jedáleň a telocvičňa sú umiestnené v samostatných objektoch. Škola má v areáli vybudované multifunkčné ihrisko s umelou trávou, ktoré je využívané aj verejnosťou.
Základná škola má optimálnu polohu v centrálnej časti obce, s približne rovnakou vzdialenosťou do
všetkých častí obce. Vzhľadom k počtu detí v obci a charakteru zástavby nie je možné dodržať odporúčané
dochádzkové vzdialenosti - pre ZŠ 500 - 800 m.


Kapacita ZŠ ako aj veľkosť pozemku sú na návrhové obdobie postačujúce.
Vzhľadom na úspory energií je potrebné zateplenie, rekonštrukcia podlahy a výmena okien na budove
telocvične a zateplenie objektu kuchyne a jedálne.


Základná umelecká škola, stredné a odborné školy
V obci sa nenachádzajú, najbližšie zariadenia sú v Dolnom Kubíne.

V návrhovom období nie sú potrebné v obci samostatné učebne pre základné umelecké školy.


Stredné a odborné školy
V obci sa nenachádzajú, najbližšie zariadenia sú v Dolnom Kubíne. Vzhľadom k veľkosti obce, jej polo-

he a významu v štruktúre osídlenia nie sú v obci potrebné.

Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie, ani ordinácie lekárov. Základnú zdravotnícku
starostlivosť zabezpečujú ambulancie v Párnici - praktický lekár pre dospelých a stomatológ, vyššiu zdravotnícku starostlivosť zabezpečuje nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne. Najbližšia lekáreň sa nachádza v
Párnici.

Tento stav je vyhovujúci a nie je potrebné uvažovať so zriadením ambulancie.
Návrh, str. 30
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Sociálna starostlivosť
V obci je v prevádzke zariadenia sociálnej starostlivosti - denný stacionár pre starších spoluobčanov s
kapacitou 18 ľudí v budove MŠ. Prevádzkovateľom je Spišská katolícka charita, ktorá zabezpečuje aj stravu
(prispieva na ňu aj obec 0,50,-€/deň/občan). Najbližšie sociálne pobytové zariadenia - dom dôchodcov
s kapacitou 75+56 miest a dom sociálnych služieb pre mládež a dospelých s kapacitou 42 miest je v Dolnom
Kubíne.
Navrhujeme:

vybudovať dom sociálnej starostlivosti, resp. opatrovateľskej služby buď vo vhodnom existujúcom ob-

jekt resp. na plochách navrhovanej OV

Kultúra

Kultúrny dom
Nachádza sa v spoločnom objekte s obecným úradom. Postavený bol v 60tych rokoch 20.stor. , v r2008 boli vymenené okná a v r.2011 boli kompletne zrekonštruované vnútorné priestory. Nachádza sa v
centrálnej časti obce, v blízkosti r. k. kostola. Sála má kapacitu 150 ľudí, v objekte je situovaná aj kuchyňa,
ktorá potrebuje rekonštrukciu, sociálne zariadenia a klubovňa. V objekte sa nachádza aj chránená dielňa.
Objekt má plynové kúrenie. Kapacitne je na potreby obce postačujúci aj pre návrhové obdobie, nie je potrebné uvažovať s rozšírením jeho kapacity.

Budova potrebuje zateplenie, vzhľadom na nové požiadavky na úsporu energií.
pozn.: obec dostala dotáciu na zateplenie

Knižnica
V obci sa nachádza obecná knižnica, sídliaca v areáli ZŠ v budove telocvične. Má okolo 4.250 knižničných zväzkov: 1163 náučnej literatúry pre dospelých, 1467 krásnej literatúry pre dospelých, 1120 krásnej
literatúry pre mládež, 497 náučnej literatúry pre mládež a 12 magnetofónových nahrávok. Je prevádzkovaná
1 deň v týždni -utorok, v popoludňajších hodinách. Nenachádza sa v nej internet.


Priestor kapacitne vyhovuje aj pre návrhové obdobie. Bola by vhodná jej digitalizácia.

Rímskokatolícky kostol sv. Gála, fara
Kostol bol postavený v r.1626, v klasicistickom slohu, má kapacitu 200 miest, a má elektrické podlahové vykurovanie. Nachádza sa na začiatku centrálneho priestoru, pri ceste III/2256. Oproti, cez cestu, sa nachádza budova vo vlastníctve cirkvi, v časti ktorej je umiestnený r. k. farský úrad. V areáli sa nachádza multifunkčné ihrisko. Rímsko-katolícka cirkev má záujem o vybudovanie novej fary v blízkosti kostola.


Navrhujeme:


vybudovať novú faru v blízkosti kostola na plochách navrhovanej OV, spolu s parkovacími plochami

Evanjelický a. v. kostol, fara
Kostol bol postavený v r.1792, veža bola pristavaná v r.1892 , má kapacitu 300 miest, je vykurovaný
elektrickými infražiaričmi. Nachádza sa na konci (v závere) centrálneho priestoru, pri ceste III/2256. Oproti,
cez cestu, sa nachádza evanjelický dom. V areáli sa nachádza detské ihrisko.


Tento stav je vyhovujúci aj pre návrhové obdobie.

Záujmové združenia

Medzi najstaršie záujmové združenia a organizácie v obci patrí : Jednota dôchodcov Slovenska; Dobrovoľný hasičský zbor, založený v r.1925; DFS Trnkárik; SČK miestny spolok Žaškov; Klub priateľov športu;
Obecný futbalový klub, založený ako TJ v r.1953; Moto team Žaškov; Slovenská umelecká agentúra; Združenie pre kultúru - Trnkári zo Žaškova; Zbor pre občianske záležitosti; Urbár pozemkové spoločenstvo Žaškov,
Silvestrovský punč a spoločné vítanie Nového roka, spoločný Deň detí a otcov, ....
V obci vychádzajú polročné noviny s názvom Žaškovské ozveny.
Telovýchova a šport
V súčasnosti pôsobí v obci Obecný futbalový klub (vznikol v r.1953 ako TJ Sokol Žaškov- je začiatkom
organizovaného futbalu), ktoré má mužstvo žiakov, dospelých a nohejbalový oddiel. V r.1972 bolo v rámci
akcie "Z" postavené futbalové ihrisko v lokalite Drábovská záhrada. Ihrisko má sociálne zázemie a šatne,
krytú tribúnu. V r.2006 v obci vznikol z iniciatívy občanov Klub priateľov športu Žaškov, ktorý v sebe združuje : volejbalový oddiel, turistický oddiel, oddiel bežkárov, detský volejbal, korčuľovanie, strelecký oddiel.
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Medzi tradičné športové podujatia patrí:
Žaškovský minimaratón, Motokrosové preteky, Prechod Žaškovským chotárom, Výstup na Šíp, Výstup na
Hrdoš, Volejbalové turnaje, Strelecká liga a Trojkráľový stolnotenisový turnaj. V septembri sa na Hrádku
koná spoločné stretnutie občanov štyroch obcí Žaškova, Jasenovej, Oravskej Poruby a Komjatnej.
Obyvatelia majú v obci obmedzené možnosti športového vyžitia. K dispozícii je :

futbalové ihrisko

viacúčelové ihrisko s umelou trávou v areáli ZŠ

viacúčelové ihrisko pri r. k. fare

detské ihrisko v areáli MŠ

detské ihrisko pri evanjelickom dome

tenisové kurty pri evanjelickom dome

trávnatá plocha pri rieke Orava pri vstupe do obce

motokrosová trasa

turistické značkované chodníky v dĺžke cca 15 km

turistická značkované trasy (zdroj: www.hiking.sk, www.kst.sk, ww.turistickamapa.sk):
 žltá značka č. 8609a: Dierová Žaškovské sedlo, cez k.ú. v dl.6,7 km
 zelená značka č. 5570: Žaškov-Žaškovské sedlo - Hrdoš- Komjatná, cez k.ú. v dl. cca 7,0 km

cyklistické trasy, v dĺžke asi 9,0 km:
 modrá značka Vyšný Kubín – Jasenová – Žaškov – Istebné - Zázrivá
V katastri obce je ešte veľa ďalších turistických trás ako aj cyklotrás no nie sú značkované. Sú to trasy
zimného turistického a lyžiarského prechodu katastrom obce, trasy do Dierovej a Podšípu, trasa do Komjatnej, trasa po hrebeni Zemianského dielu. Všetky trasy, ktoré sú ako bežecké a turistické sú aj cyklistické no
niektoré úseky len pre náročnejších. Trasy poskytujú neopakovateľné výhľady na dolnú Oravu.
V okolí obce sú podmienky pre paragliding.
 Rieka Orava
Cez k.ú. preteká rieka Orava, ktorá by mohla byť vhodnými aktivitami, v súlade s environmentálnym
aspektom, zakomponovaná do organizmu obce, hlavne vzhľadom na svoj rekreačno-športový potenciál lokalita Na Prepichu - malá lodenica pre športovú a rekreačnú plavbu, plochy pre nenáročné rodinné športo-

vanie, ap.

Motokrosová dráha
Pri ceste smerom na Oravskú Porubu sa nachádza trať motokrosu - enduro. Každý rok sa tu odohrávajú Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose. V blízkosti rieky Orava sa nachádza plocha využívaná ako
karavankemp. Plochu odporúčame zachovať a v rámci pretekov vybaviť prenosnými hygienickými zariade-



niami.

 Lyžiarsky vlek
V minulosti bol umiestnený v rekreačnej lokalite Dierová, v súčasnosti je nefunkčný. Nad obcou je demontovaný.
V jednotlivých zónach obce chýbajú ihriská pre rekreačnú telovýchovu detí, mládeže a dospelých odporúčaná je plocha 2 m²/ 1 obyvateľa, z toho 0,5 m²/ 1 obyvateľa rezervovať na detské ihriská a 1,5 m²/
1 obyvateľa na ihriská pre mládež a dospelých. Rekreačné ihriská by mali byť umiestnené do plôch súvislej
zelene, dochádzková vzdialenosť k detským ihriskám pre deti mladšie ako 6 rokov nemá presiahnuť 200 m,
pre staršie deti do 13 rokov 500 m.
Vzhľadom na obmedzené možnosti športového vyžitia obyvateľov obce, navrhujeme:
- rezervovať plochy pre vybudovanie detských ihrísk pre deti rôznych vekových kategórií vo všetkých
-

navrhovaných obytných zónach
rešpektovať navrhovanú plochu športovej a rekreačnej vybavenosti pri rieke Orava ako plochy pre
nenáročné rodinné športové aktivity - petang, bowling, minigolf, diskgolf, jednoduché športoviská v
prírode, oddychové zákutia, pozorovateľne vtákov a rýb, ap.

Návrh, str. 32

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
Maloobchodná sieť
V maloobchodnej sieti v súčasnosti prebieha proces vyššej sortimentnej, priestorovej a prevádzkovej
koncentrácie. Menšie koncepty hypermarketov expandujú do sídiel nad 20 000 tis. obyvateľov, v hornatých
oblastiach Slovenska (do ktorých riešená obec patrí) sa udržia menšie zariadenia - samoobsluhy a pultové
predajne. Pri optimalizácii predajnej plochy sa vychádza zo skutočnosti, že vo vyspelých, spotrebiteľsky
orientovaných štátoch Európy dosahuje veľkosť predajnej plochy na 1 obyvateľa 1 m². Uvedená hodnota je
priemerná, pričom vyššia je koncentrácia maloobchodných zariadení v sídelných centrách. Pri stanovení veľkosti predajnej plochy je zároveň potrebné prihliadať aj na demografické a socioekonomické rozdiely medzi
jednotlivými regiónmi a zohľadniť kúpnu silu obyvateľstva.
V obci sa nachádza 6 malometrážnych predajní rozličného tovaru, v ktorých je zamestnaných 14 ľudí.
 potraviny COOP Jednota (3)
 CBA (3)
 potraviny Svitková (1)
 potraviny Mada (3)
 MAX zmiešaný tovar (2)
 dom služieb - pošta, kancelária urbáru, predajňa MAX
Predajne sú rozmiestnené v celom z. ú. rovnomerne, vo vyhovujúcich dochádzkových vzdialenostiach.

Stav obchodnej siete sa javí ako dostačujúci. V návrhovom období je možné doplniť maloobchodnú
sieť v rámci obytného územia.

Verejné stravovanie a ubytovanie
V obci sa nachádzajú 2 pohostinské zariadenia, pizzeria ktoré zamestnávajú cca 4 zamestnancov:
 Hostinec u Pagyho - v budove evanjelického domu, s kapacitou 35 stoličiek, 2 zamestnanci
 penzión u Komu - 30 stoličiek, 12 lôžok, 2 zamestnanci
V rekreačnom území Dierová sa nachádza ubytovacie zariadenie, ktoré však nie je v prevádzke už asi
10 rokov.
Podľa svetových prognóz sa v nasledovnom 10 - 20 ročnom období očakáva podstatný nárast cestovania, rast aktívnych foriem dovoleniek, vyššia frekvencia kratších dovoleniek. Najvyšší rast sa očakáva vo vekových kategóriách mládež a dôchodcovia, ďalej možno predpokladať pokračovanie procesu skvalitňovania
ponuky služieb jestvujúcich zariadení.

Stav ubytovacích a stravovacích zariadení v území sa javí ako nedostatočný, v predchádzajúcom kontexte ako aj vzhľadom na atraktívnosť prírodného prostredia z hľadiska cestovného ruchu.

V obci predpokladáme zvýšenie stravovacej kapacity o min. 170 stoličiek, ubytovacej kapacity o max.
100 nových lôžok v roku 2037, pre ktorú sú vytvorené v rámci návrhu ÚPN-O plošné podmienky v lokalite
Dierová.
Výrobné, nevýrobné a opravárenské služby
Zo zariadení nevýrobných služieb v obci sú, majú zhruba 18 zamestnancov:
 opravovňa motorových vozidiel - autoservis Xtech automotive, umiestnená v obytnom území, 3 zamestnanci
 kaderníctvo (1)
 manikúra (1)
 inštalačné práce (3)
 autoservis Čado (3)
 autodoprava a zemné a výkopové práce (7)
Na území obce sa nachádzajú ďalšie služby a prevádzky: stolárska dielňa, murár, pokrývač, zámočník,
klampiar, kúrenár, elektrikár, stavebné firmy, klampiar, pokrývač, elektrikár,....
V obci chýbajú služby patriace jednak k základnej vybavenosti (kaderníctvo, zberňa práčovne a čistiarne, opravovňa bicyklov, rôzne opravovne, požičovňa priemyselného tovaru...) ako aj služby vyššej vybavenosti (informačné a sprostredkovateľské služby, môžu byť aj krajčírstvo s opravou odevov, kominárstvo
ap..).
Pre služby nie sú v súčasnosti určené kritériá, resp. odporúčané ukazovatele, Ich fungovanie určuje dopyt na trhu, aj druhová štruktúra sa v súčasnosti mení. V obciach veľkostnej kategórie do 5000 obyvateľov
sa odporúčajú (Metodická príručka MŽP SR „Štandardy minimálnej vybavenosti obcí – aktualizácia, 2009“)
tieto zariadenia služieb:
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-

činnosti v oblasti nehnuteľností (kupovanie, predávanie a prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie,
realitná kancelária, správa nehnuteľností)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhy (prenájom automobilov, iných pozemných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych, stavebných, kancelárskych strojov a počítačov)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
počítačové a súvisiace činnosti (poradenská služba – hardware a software, databázové činnosti, oprava
a údržba kancelárskych strojov a počítačov)
iné obchodné služby (právne, daňové a podnikateľské poradenstvo, činnosti účtovnej evidencie, architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, činnosti reklamy, sekretárske
a prekladateľské činnosti a pod.)

Trhové miesto, trhovisko
V súčasnej dobe sa v obci nachádza miesto na príležitostný predaj rôzneho druhu, na tento účel slúžia
2 provizórne trhové miesta. Obec má záujem o vytvorenie trvalého trhoviska.
Navrhujeme:
 plochy pre trhové miesto situovať v blízkosti cesty III. tr. oproti ulici Karlovská a Babicovská
Cintorín
Je umiestnený v blízkosti r. k. kostola s využiteľnou celkovou plochou 11.865 m². V súčasnosti je na
ňom evidovaných 677 hrobových miest, z toho 1hrobových - 402, 2hrobových - 236, 3hrobových- 12,
4hrobových - 2, 5 urnových. Podľa štatistických údajov priemerne ročne zomrie 18,7 ľudí, pre návrhové obdobie do r.2037 bude potrebných okolo 374 nových hrobových miest. Na cintoríne je dom smútku postavený
v r.2001, s kapacitou 150 stoličiek. Cintorín a dom smútku kapacitne postačuje na návrhové obdobie.
Navrhujeme:
 v okolí cintorína (východne od pohrebiska) vybudovať parkovisko pre cintorín (pohrebisko)
Zberné zariadenie
Vzhľadom na problémy s vyvážaním odpadu (stavebného aj zo záhrad) do rôznych lokalít v rámci k. ú.,
obec má zámer vybudovať zberné zariadenie na separovaný odpad (zhromažďovanie, predbežné triedenie,
dočasné uloženie odpadu na účely prepravy do zariadenia na separovanie odpadov) a zber vybraných druhov
odpadu z biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Mala by to byť forma uzavretých prenosných
objektov, v ktorých by boli umiestnené zberné nádoby.
Obec dostala v r.2016 dotáciu na výstavbu zberného zariadenia a vybudovala ho v blízkosti PD na parc.
č. KN-C 4250.
Správa a riadenie
Zo zariadení verejnej správy v obci sú :
 Obecný úrad, umiestnený v blízkosti centra obce v polyfunkčnej budove obce s domom kultúry. Súčasťou priestorov obecného úradu je aj chránená dielňa, v ktorej pracujú 2 ľudia. Na obecnom úrade pracujú starosta + 7 zamestnancov (3 v administratíve, správkyňa budov, vodič + 2x chránená dielňa). Priestory obecného úradu sú plošne vyhovujúce, objekt je v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave.
 Zariadenie požiarnej ochrany - hasičská zbrojnica , umiestnená v blízkosti novej MŠ na Ul. zemianska.
Zdrojom požiarnej vody je Žaškovský potok a verejný vodovod s požiarnymi hydrantami.
B.7.3 NÁVRH RIEŠENIA VÝROBY, HOSPODÁRSKA ZÁKLADŇA
Podľa monitoringu na celoštátnej úrovni sa v roku 1991 okres Dolný Kubín dostal do zložitej ekonomickej situácie. Už v minulosti bol okres produkčne, spotrebne a infraštruktúrne poddimenzovaný. Pre hospodársky potenciál okresu je charakteristická jeho priemyselno-poľnohospodárska základňa.
V r.2011 bolo v obci evidovaných 116 uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje 14,9% z ekonomicky
aktívnych obyvateľov a 9,9% obyvateľov v produktívnom veku. Zo štatistických údajov vyplýva, že počet
evidovaných uchádzačov o zamestnanie od r.2013 klesá, medziročne predstavu pokles o 25 uchádzačov, t.j.
v priemere 8,3 uchádzača ročne.
Obec Žaškov je možné charakterizovať ako obec s priemernou podnikateľskou aktivitou, v okresnom meradle a s pomerne nízkou mierou nezamestnanosti.
Hospodárska základňa obce menej rozvinutá, s najviac zastúpeným terciárnym sektorom (50 pracovných miest). Najmenej zastúpený je primárny sektor (25 pracovných miest). V roku 2016 tu bolo spolu 105
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trvalých pracovných miest. Z celkového počtu 105 pracovných miest v obci je 46 pracovných miest obsadených ženami, t.j. 43,8 %. Pracovné príležitosti pre ženy sú najviac zastúpené v terciárnom sektore, kde tvoria 80 %. Bilanciu pracovných príležitostí priaznivo ovplyvňuje poloha obce v blízkosti Dolného Kubína, ktorý
je pre okolité obce zdrojom pracovných príležitostí predovšetkým v sekundárnom a terciárnom sektore.
B.7.3.1 Primárny sektor - poľnohospodárstvo
Najväčším zamestnávateľom v primárnom sektore je v obci Poľnohospodárske družstvo Žaškov, ktoré
vzniklo v r.1972 ako JRD a hneď pri svojom vzniku bolo zlúčené s JRD Oravská Poruba. Poľnohospodárske
družstvo Žaškov vzniklo rozdelením bývalého JRD 1. máj Oravská Poruba dňa 13. 3. 1991.
PD Žaškov má rozsiahly areál umiestnený na južnom okraji obce. Areál je nedostatočne využitý, viaceré objekty sú v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave.
V súčasnosti je v PD zamestnaných 25 pracovníkov, z toho: 14 v živočíšnej výrobe, 6 v rastlinnej výrobe, 5 v administratíve. PD obhospodaruje 940 ha prenajatej poľnohospodárskej pôdy, zväčša v katastrálnom
území Žaškov, časť v k. ú. Stankovany. Rastlinná výroba sa zameriava na výrobu objemových krmovín (seno, siláž, senáž) pre potreby živočíšnej výroby. Hlavné pestované plodiny sú: kukurica na siláž, viacročné
krmoviny, ďatelina. V areáli je ustajnených 400 ks hovädzieho dobytka, z toho 190 ks dojníc a 600 ks oviec
plemena valaška. Hlavné trhové komodity sú: surové kravské mlieko, ovčie mlieko, ovčí syr, veľkonočné
jahňatá.
V území sú aj 5 samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí hospodária zhruba na 100 ha pôdy, zvyšok obhospodarujú súkromní vlastníci pozemkov.
V susedstve PD navrhujeme územie funkčne využiť pre umiestnenie malých rodinných fariem, s pestovaním plodín a chovom prežúvavých zvierat.
B.7.3.2 Primárny sektor - lesné hospodárstvo
Lesy sú základnou a nenahraditeľnou zložkou životného prostredia, kde plnia niekoľko významných
funkcií. Okrem produkcie žiadanej drevnej hmoty zabezpečujú plnenie dôležitých celospoločenských pohľadávok, z ktorých sú najdôležitejšie: vodohospodárska, pôdoochranná, prírodoochranná a pod..
Katastrálne územie obce Žaškov je organizačne začlenené do dvoch lesných celkov: Lesného celku
Žaškov a Lesného celku Dolný Kubín. Lesný celok je v zmysle priestorovej úpravy lesa definovaný ako územne ucelená časť lesov, pre ktoré sa vyhotovuje program starostlivosti o lesy. V podmienkach obce Žaškov to
znamená, že lesy patriace do jeho katastrálneho územia sú spravované a obhospodarované pokynmi programu starostlivosti o lesy platnými na obdobie rokov 2016 – 2025 (v oboch lesných celkoch).

Vlastníctvo a užívanie lesov

Štruktúra vlastníckych a užívacích vzťahov je nasledovná:
A) Vlastníctvo
Je súkromné – fyzické osoby:
a) v podielovom spoluvlastníctve spoločných nehnuteľností podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách (v súčasnosti zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov)
b) v podielovom spoluvlastníctve (mimo spoločných nehnuteľností)
B) Užívanie (obhospodarovanie v zmysle platného zákona o lesoch, v súčasnosti zákon č. 326/2005 Z.
z. o lesoch v znení neskorších predpisov) lesov vykonávajú právnické osoby:
a) Pozemkové spoločenstvo – urbár Stankovany, IČO: 42352134
b) Urbár-pozemkové spoločenstvo Žaškov, IČO: 17067049
c) Jednotliví vlastníci v k. ú. Žaškov

Kategorizácia lesov

Celková výmera katastrálneho územia Žaškov podľa údajov ÚGKN zverejnených na stránke „katasterportal.sk“ je 2472,1863 ha, z toho výmera lesných pozemkov je 1025,6943 ha. Lesnatosť teda predstavuje
41,49%.
Z celkovej výmery lesných pozemkov tvoria lesné porasty (pozemky súvisle porastené lesnými drevinami)
990,3289 ha a pozemky bez lesných porastov 35,3654 ha. Charakteristika jednotlivých druhov lesných pozemkov je uvedená v nasledujúcich kapitolách.
Lesné porasty sa delia na tri kategórie:
Lesy hospodárske – výmera 718,04 (73%)
Návrh, str. 35
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– funkčné typy: primárne produkčný, t. zn. produkcia drevnej hmoty, sekundárne protierozívna funkcia, vodohospodárska funkcia
Lesy ochranné – výmera 258,84 ha (26%)
Lesy osobitného určenia - výmera 13,44 ha (1%)

Tab. č.20 - Členenie lesov podľa kategórií a subkategórií
Kategória lesa
Ochranné
Hospodárske
Osobitného určenia
Spolu

Subkategória

Výmera v ha

A Lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach

61,85

D Ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy

196,99

E Lesy v chránených územiach

718,04
13,44
990,32

Výsledky doterajšieho hospodárenia

Lesy boli využívané predovšetkým na produkciu dreva, t.zn. v mladších porastoch výchovnými zásahmi
prebierky a prečistky, v starých – rubných porastoch obnovnými zásahmi, po ktorých nezriedka vznikali holé
plochy následne obnovované umelým zalesňovaním v kombinácii s prirodzenou obnovou. Podľa pôvodu tak
v riešenom území vznikli lesné porasty semenného pôvodu a výmladkového pôvodu. Obhospodarovanie lesov prebiehalo v intenciách štátnej lesníckej politiky, ktorej ciele a zámery boli v minulosti premietnuté do
príslušnej legislatívy, konkrétne v zákone SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva, neskôr v zákone NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
V hospodárskych lesoch sú zrejmé znaky intenzívneho hospodárenia, ktoré súviselo najmä s modernizáciou
lesnej techniky a zavádzaním nových ťažbových technológií a výstavbou lesnej dopravnej siete najmä po
druhej svetovej vojne. Dôkazom intenzifikácie lesného hospodárstva v povojnovom období je najmä súčasný
podiel jednotlivých vekových tried z celkovej výmery lesných porastov. Najväčšie zastúpenie majú porasty vo
veku 0 až 80 rokov čo dokazuje spomínaný fakt, teda že k intenzívnej obnove lesných porastov dochádzalo
za posledných cca 70 rokov vďaka už spomínanej modernizácii lesného hospodárstva. Pri obnove lesov sa
postupne prechádzalo od holorubného hospodárskeho spôsobu, pre ktorý je typické umelé zalesňovanie
k jemnejším - prírode blízkym spôsobom hospodárenia využívajúcim viac prirodzené zmladenie lesných porastov. V súčasnosti predstavuje podiel prirodzenej obnovy lesov v k. ú. Žaškov 45,3% z celkovej obnovovanej plochy lesných porastov. V lesoch ochranných bolo hospodárenie vykonávané s ohľadom na ich špecifické poslanie, t. zn. s cieľom zabezpečiť stálu existenciu lesného porastu zabezpečujúceho mimoprodukčné
plnenie funkcií lesov. Vzhľadom k tomu, že sa v prevažnej miere jedná o porasty na extrémnych (neprístupných) stanovištiach, hospodárska činnosť človeka tu bola len minimálna, resp. žiadna. Z uvedeného dôvodu
tieto porasty dosahujú vysoký vek (100 a viac rokov). Výsledky doterajšieho hospodárenia možno znázorniť
prostredníctvom jednotlivých ukazovateľov, ktoré vypovedajú o charakteristike lesa a lesného hospodárenia
v riešenom katastrálnom území. Sú to drevinová skladba, štruktúra ťažieb dreva a zalesňovania, veková
štruktúra.

Tab. č.21 - Drevinové zloženie lesných porastov
Drevina

Výmera v ha

Zastúpenie v %

Borovica
Brest
Buk
Hrab
Jaseň
Javor
Jedľa
Jelša
Smrek
Smrekovec
Topoľ
Spolu

6,04
0,10
533,49
1,88
2,37
27,04
23,07
0,40
391,97
3,86
0,10
990,32

0,61
0,01
53,87
0,19
0,24
2,73
2,33
0,04
39,58
0,39
0,01
100,00

Tab. č.22 - Drevinové zásoby v m3
Návrh, str. 36
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Dreviny
Ihličnaté
Listnaté
Spolu

Zásoby
95531
102124
197655

Tab. č.23- Ročná ťažba dreva podľa druhu drevín a druhu ťažby v m3
Dreviny

Obnovná ťažba

Výchovná ťažba

Spolu

Ihličnaté
Listnaté
Spolu

856,60
759,40
1616

218,60
196,10
414,70

1075,20
955,50
2030,70

Tab. č.24 - Prehľad zalesňovania podľa drevín a kategórií lesov v ha
Kategória lesa
Hospodárske
Ochranné

Skupina drevín

Zalesnenie spolu

Z toho očakávané prirodzené zmladenie

Ihličnaté
Listnaté
Ihličnaté
Listnaté

64,00
92,28
0,80
12,14
169,22

11,34
52,85
0,35
12,14
76,68

Spolu

Tab. č.25 - Výmera lesných porastov podľa vekových tried (veková štruktúra porastov)
Veková trieda (výmera v ha/%)
Spolu

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

101-120

121-140

141+

110,92

47,53

227,77

181,23

120,82

153,50

148,55

-

990,32

11,2

4,8

23

18,3

12,2

15,5

15

-

100

Mimoprodukčné využitie lesov a pozemkov

Lesné pozemky s lesnými porastmi zabezpečujú tieto mimoprodukčné funkcie:
- ochranu pôdy (výmole, kamenité svahy, svahy s eróznymi zosuvmi) na výmere 196,99 ha,
- ochranu pozemkov pred ďalšou degradáciou (lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach) na
výmere 61,85 ha,
- lesy v chránených územiach plniace prednostne záujmy ochrany prírody a krajiny na výmere 13,44
ha
- zdravotnorekreačnú a oddychovú na celej výmere.
Lesné pozemky bez lesných porastov zabezpečujú:
- protipožiarnu funkciu (lesné cesty a lesné sklady) na výmere 1,82ha,
- poľovnícku funkciu – sú významné z hľadiska obhospodarovania poľovnej zveri (lúčky pre zver, pozemky špecifického zamerania, iné lesné pozemky, ochranné pásmo produktovodov) na výmere ha
33,01 ha,
- ochranné pásmo elektrovodov na výmere 17,81 ha.
B.7.3.3 Sekundárny sektor
Sekundárny sektor (priemyselná výroba a stavebníctvo) je zastúpený v obci :
 firmou Drevicom s.r.o., ktorá má na území obce svoju prevádzku - pílu a výrobnú halu. Prevádzka sa
nachádza pred obcou, po pravej strane cesty III/2256. Spoločnosť vznikla v r.2001 v Žiline, kde má aj
hlavné sídlo. Za viac ako 15 rokov existencie sa spoločnosť stala komplexnou výrobno-obchodnou spoločnosťou strednej veľkosti v oblasti spracovania ihličnatej guľatiny, píliarskej výroby, produkcie drevnej
biomasy a predaja reziva v Slovenskej republike a od roku 2006 si buduje pozíciu aj v oblasti realít. Výrobný areál zaberá plochu cca 22.000 m² a zamestnáva 29 zamestnancov.
Poloha obce s dobrým dopravným napojením hlavne na cestnú, ale aj železničnú dopravu, s dostatkom
disponibilných plôch, vytvárajú dobré podmienky pre rozvoj výroby.
Navrhujeme:
Návrh, str. 37
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areál výroby situovať v lokalite pri hospodárskom dvore
výrobné prevádzky s možnými negatívnymi vplyvmi umiestniť v dostatočnej vzdialenosti od obytného
a rekreačného územia

Opatrenia vzhľadom na výrobu:





pri umiestňovaní výrobných prevádzok v navrhovaných a existujúcich plochách sú navrhované zastavovacie podmienky a regulatívy ktoré navrhujú akceptovať okolité obytné územie a neumiestňovať v areáli
nové prevádzky, ktoré budú mať negatívny dopad na životné a obytné prostredie (hluk, zápach, prašnosť, emisie...)
pri umiestňovaní výrobných prevádzok, vrátane nových prevádzok v existujúcich areáloch, dôsledne
rešpektovať a realizovať legislatívu v oblasti ochrany ovzdušia pred prípadnými negatívnymi vplyvmi ktorými sa zabezpečí ochrana okolitej obytnej zóny
vo výrobných areáloch umiestňovať zeleň, zelené plochy nezastavané plochy využiť ako zeleň,
z vnútornej strany výrobného areálu pri hraniciach plôch s bývaním vysadiť pás izolačnej zelene (zmiešané dreviny ihličnaté a listnaté, vysoké aj nízke).

B.7.3.4 Terciárny sektor
Predstavuje občianska vybavenosť v obci (školstvo, maloobchod, služby, verejná správa), kde je zamestnaných okolo 50 pracovníkov (r.2016). Najväčší počet zamestnancov je v maloobchode a službách
(výrobných a nevýrobných), rekreačnou funkciou sú podmienené pracovné miesta vo verejnom ubytovaní
a stravovaní.
V obci má zastúpenie tradičná aj menej tradičná remeselná činnosť:

výroba heligóniek

výroba košíkov a výrobkov z prútia

výroba tkaných kobercov

dekoračné práce

výroba korbáčikov
V celom regióne Oravy je potrebné hľadať nové možnosti, programy a ponuky, využívajúce miestne
zdroje surovín a regionálne špecifiká :
 pestovanie technologických plodín pre rozvoj remeselných výrob, výroba ekologicky nezávadných produktov
 obnova remeselnej výroby –hrnčiarstvo, kováčstvo, košikárstvo, výroba ľanového plátna, súkenníctvo,
výroba ručne tkaných kobercov, spracovanie kožušín a výrobkov z kože,
 obnovenie tradičných textilných výrobkov – doplnky, hračky, využitie ľudových motívov a techník
 výroba finálnych výrobkov z dreva (hračky, nábytok)
Vo vyhovujúcej dochádzkovej vzdialenosti pre obyvateľov obce sú aj pracovné príležitosti
v sekundárnom (priemysel) a terciárnom sektore (služby, vybavenosť) najmä v Dolnom Kubíne. Stav hospodárskej základne v týchto sídlach bude mať teda priamy vplyv na záujem o bývanie v obci.
Budúci hospodársky rozvoj obce je potrebné orientovať najmä na rozvoj turizmu, ale aj poľnohospodárskej a priemyselnej výroby, pre ktoré sú tu dobré predpoklady (veľká rozloha katastrálneho územia, surovinová základňa, vhodné plochy pre umiestnenie prevádzok, dobré dopravné napojenie).
Podľa ÚPN-VÚC Žilinského kraja je podpora hospodárskej základne prostredníctvom turizmu na Orave
prioritná a je potrebné vytvoriť podmienky pre rozvoj turizmu ako významného hospodárskeho odvetvia (v
zmysle ekonomického prínosu).
Obec Žaškov má v strednodobom horizonte dobré predpoklady najmä pre rozvoj horského, vidieckeho
a poznávacieho turizmu, turizmu pri vode a turizmu záľub (rybolov, poľovníctvo, a pod.). V dlhodobom výhľadovom horizonte má obec predpoklady aj na rozvoj kúpeľného turizmu (podmienené využitím potenciálnych zdrojov geotermálnych vôd). Táto skutočnosť predstavuje významný potenciál pre hospodársky
rozvoj obce, spojený s rozvojom služieb pre turizmus.
B.7.3.5 Ťažba nerastných surovín
V katastrálnom území obce sa nenachádzajú žiadne ložiská nerastných surovín..
V katastri sa nenachádza prieskumné územie ani dobývací priestor.
Nenachádzajú sa tu lokality chránené banskými predpismi.
Návrh, str. 38
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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislava v k. ú. obce Žaškov neeviduje objekty, na ktoré by
sa vzťahovala ochrana nerastných surovín, neeviduje staré banské diela v zmysle platného zákona o ochrane
a využití nerastného bohatstva (v súčasnosti zákon č.44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva banský zákon, § 35 ods.1.).
B.7.4 NÁVRH RIEŠENIA REKREÁCIE A TURIZMU
V navrhovanej regionálnej priestorovej a funkčnej štruktúre odvetvia rekreácie podľa ÚPN-VÚC Žilinského kraja (1998) je okres súčasťou Ružombersko-Dolnokubínskej oblasti cestovného ruchu. Riešené územie patrí do rekreačného krajinného celku (RKC) – RKC Dolný Kubín a okolie. Hlavným turistickým nástupným centrom okresu a zároveň východiskovým centrom RKC je mesto Dolný Kubín. V riešenom katastrálnom
území obce sú v rámci ÚPN-VÚC Žilinského kraja navrhnuté rekreačné priestory a útvary stredisko rekreácie
a turizmu Žaškov - Dierová regionálneho významu (v kat. území Žaškov je časť Kačov, zvyšok je v kat. území Žaškov). V celom okrese sú veľmi dobré podmienky pre všetky formy turistiky horskej, cestnej a vodnej –
horskú rekreáciu a s ňou spojenú turistiku a zimné lyžiarske športy je možné rozvíjať v takmer celom okrese.
Vidiecky turizmus spojený s agroturistikou a ekorekreáciou má v okrese obmedzenejšiu základňu a
môže sa uplatniť v obciach pozdĺž toku rieky Oravy, napr. v Žaškove, Medzibrodí n.Oravou, v Dlhej, Krivej a
tiež v Leštinách a v Osádke. Medzi najatraktívnejšie záľuby pre turistov bude nesporne aj naďalej patriť rybolov na rieke Orave a poľovníctvo.
Pri riešení územného plánu obce Žaškov je nutné rešpektovať záväznú časť Územného plánu veľkého
územného celku Žilinský kraj, ktorá bola vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky č.223/1998 zo dňa
26.5.1998 v znení všetkých jeho Zmien a doplnkov a súvisiace VZN o záväzných častiach zmien a doplnkov
ÚPN VÚC Žilinského kraja.
Stratégia rozvoja CR ŽSK pre roky 2007- 2013
Zo schváleného dokumentu ŽSK vyplývajú pre región Orava nasledujúce vízie, ciele a priority rozvoja
CR:
Vízia: "Región Orava je určený pre milovníkov prírody a tradičnej ľudovej kultúry, ktorí uprednostňujú nepre-

ľudnené miesta dovolenky, individuálny prístup a aktivity vo voľnej prírode, ktorú súčasne chránia".

1) Vytvorenie efektívneho inštitucionálneho zázemia koordinujúceho a podporujúceho rozvoj CR
2) Skvalitnenie marketingu CR
3) Dobudovanie a skvalitnenie infraštruktúry podporujúcej rozvoj CR, napr.
- v rámci existujúcej siete cyklotrás vytvoriť kratšie okruhy, zabezpečiť požičovne bicyklov, korčuli a
športových potrieb.
- podporovať rozvoj bio fariem a malých rodinných fariem a nabádať ich k ponuke služieb návštevníkom
- podporovať rozvoj kvalitných stravovacích zariadení, regionálnych reštaurácií
4) Tvorba atraktívnych produktov CR pre návštevníkov
- vytvoriť tematické trasy po regióne
- zabezpečiť služby regionálnych turistických sprievodcov – turistika, cykloturistika, vodáctvo, ai.
- rozšíriť ponuku služieb na voľný čas – kyslíkové dráhy v prírode, školy ľudového tanca, výučba tradičných remesiel – hrnčiarstvo, tkanie, ponuka služieb pre nordic walking, školy lyžovania, snowboardingu ai.
Obec Žaškov je v zmysle ÚPN-VÚC súčasťou rekreačného územného celku (okresu) Dolný Kubín
a rekreačného krajinného celku Dolný Kubín. V riešenom katastrálnom tieto území sú v rámci ÚPN-VÚC Žilinského kraja navrhnuté tieto rekreačné priestory a útvary :
- SRT Žaškov – Dierová (regionálny význam)

Tab. č.26 - Návrh rozvoja rekreačných priestorov a útvarov vyššieho významu v okrese Dolný Kubín (ÚPN
VÚC Žilinského kraja 1998, Zmeny a doplnky 2005)
Návrh, str. 39
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Rekreačný
krajinný
celok
1
Dolný Kubín

Rekreačný priestor. útvar
Funkčný
Obec
, k.ú. ID
2
3
Žaš- 3.7.
kov,
Žaškov

Typ

Druh, názov
4
SRT ŽaškovDierová

Význ.
6
R

5
II

Výmera
(ha)
Stav

Návrh

7
-

8
60

Denná návštev. v hl.
sezóne
Stav Návrh
9
300 L

Poznámka,
spôsob rozv.

10
11
500 L dobudov. vybav.

SRT - stredisko rekreácie a turizmu, L - leto
Podľa aktualizovane Regionalizácie cestovného ruchu v SR patrí obec do Oravskej oblasti cestovného ruchu s národným významom v strednodobom časovom horizonte a medzinárodným významom v dlhodobom horizonte a so zameraním na dlhodobý a krátkodobý pobytový turizmus. Z činností s najvyšším
dlhodobým potenciálom sú pre riešené katastrálne územie aktuálne :
- pobyt v lesnom (horskom) prostredí,
- pobyt pri vode, vodné športy
- pobyt na vidieku
- pešia a cyklo turistika,
- lyžiarska turistika,
- perspektívne - zjazdové lyžovanie.
V roku 2007 bol spracovaný s podporou EÚ programový a plánovací dokument "Rozvojový plán Dolnej Oravy - Aktivizácia turistického ruchu", ktorý riešil problém nedostatočnej dopravnej a technickej

infraštruktúry ako hlavného faktora obmedzujúceho využitie potenciálu územia pre cestovný ruch. V súčasnosti je cestovný ruch jediné hospodárske odvetvie, ktoré dáva šancu pre rýchle zvýšenie konkurencieschopnosti a prosperity Oravského regiónu, ktorý je turisticky vysoko atraktívny a dopravne dobre prístupný. Súčasné využitie turistického a rekreačného potenciálu Dolnej Oravy je nevyvážené a celkove nízke.
Aktivizácia a rozvoj turizmu umožní nahradiť a prekonať úbytok hospodárskych aktivít a pracovných
príležitostí spôsobených transformáciou priemyselnej výroby. Podporí aj revitalizáciu a oživenie viacerých
obcí, ktorých rozvoj bol obmedzený environmentálnou záťažou, stavebnými uzáverami a rozpadom systému
družstevného poľnohospodárstva.
V popredí záujmu účastníkov turizmu bola hlavne horská turistika, zimné lyžovanie, atraktívne prírodné
výtvory, kultúrne pamiatky a podujatia, prípadne relax v chatách, chalupách a v lacnejších rekreačných zariadeniach. Tieto aktivity sú viac zastúpené v západnej časti územia a v údolí rieky Oravy. Tu je využitie potenciálu vyššie. Vo východnej časti, kde je aj horšia dopravná prístupnosť, je turistický potenciál ešte skoro
nedotknutý. Osídlenie Skorušín mimo hlavného ťahu je podľa uvedeného dokumentu vhodné pre unikátny
turistický agropark.
Analýza turistického potenciálu a možnosti jeho efektívneho využitia ukazujú, že mnohé danosti a aktivity prekračujú hranice katastrov jednotlivých obcí. Ich rozvoj si nevyhnutne vyžaduje koordináciu a kooperáciu na vyššej úrovni. Tú predstavuje navrhnutá štruktúra turistických krajinných celkov, ktorá je založená
na prirodzených priestorových a funkčných väzbách. Umožňuje využiť komparatívne výhody investičných
stimulov a zvýšiť synergický efekt atraktivity, vybavenosti a návštevnosti turistického krajinného celku pre
všetky participujúce obce. Obec Žaškov bola zaradená do turistického krajinného celku (TKC) Žaškov spolu s
obcami Kraľovany a Žaškov (centrum TKC).

Tab. č.27 - Územný potenciál a podmienky rozvoja turizmu KC Žaškov (podľa Rozvojového plánu Dolnej
Oravy, 2007)
Primárny potenciál

Obec
KC

Horský

Pri
ViMest
vode diec- ský
ky

Kúpeľný

Poznávací

Návrh, str. 40

Vybavenosť
Hob- Prieby
merný
index
primár.
potenciálu

Zá- Vyšklad šia
ná

Špe- Index
citurist.
fická Vybavenosti
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Primárny potenciál

Obec
KC
4.

Vybavenosť

Žaškov

3

3

2

1

0

2

2

1,9

2

2

2

2,0

Kraľovany

2

3

2

0

1

3

2

1,9

2

2

0

1,3

Žaškov

2

2

2

0

1

2

2

1,6

3

2

0

1,7

2,3

2,7

2

0,3

2,3

2

2,3

2

0,3

KC Žaškov

1,8

Infraštruktúra

Obec

KC

0,7

doprava

1,7

Rozvoj

vodovod

kanalizácia

el.
energ.

zem.
plyn

index
techn.
infraštr.

možnosti

prekážky

Index podm.
rozvoja

Žaškov

3

3

1

2

2

2,2

2,1

0,4

16,2

Kraľovany

3

2

0

2

0

1,4

1,6

0,4

6,2

Žaškov

1

2

1

2

2

1,6

1,6

0,5

12,4

2,3

2,3

1,7

1,6

0,7

11,6

4.

KC Žaškov

0,7

2

1,3

Primárny potenciál:
- INDEX:
analytický údaj o celkovom potenciáli obce pre turizmus v porovnaní s ostatnými obcami
subregiónu
- HODNOTA: 4=vysoký, 3=dobrý, 2=vyhovujúci, 1=nízky, 0=žiaden
Vybavenosť:
- - INDEX: analytický údaj o vybavenosti obce pre turizmus v porovnaní s ostatnými obcami subregiónu
- HODNOTA: 4=veľmi dobrá, 3=dobrá, 2=vyhovujúca, 1=nevyhovujúca, 0=žiadna
Techn. infraštruktúra: -hodnotenie infraštruktúry obce z hľadiska potrieb turizmu
- HODNOTA: 4=veľmi dobrá, 3=dobrá, 2=vyhovujúca, 1=nízka, 0=žiadna
- ROZVOJ - MOŽNOSTI: koeficient valorizácie, silné stránky a príležitosti územia
- PREKÁŽKY: koeficient regresu, slabé stránky a ohrozenia územia

Tab. č.28 - Návrh funkčnej štruktúry turizmu v rekreačnom celku ŽAŠKOV (s nástupným centrum Žaškov)
Funkčná jednotka rekreácie a turizmu
Rekreačný priestor

Rekreačný útvar
CTV

Žaškov

Žaškov

H

Označenie
názov

Funkčná hodnota
Aglomeračná
jednotka

Žaškov

Stav
VÝHĽ.

Aglomerácia Žaškov - Lučivná

STR

H

Lučivná

STR

H

Dúbravina

VÝHĽ.

ZT

H

Kačov

PLÁN.

ZT

H

Medziholie

VÝHĽ.

STR

L

Bútorovo (štrkové
jaz.)

VÝHĽ.

STR

H

Dierová

JESTV.

ZR

V

Sídlo

PLÁN.
Návrh, str. 41

JESTV.
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Funkčná jednotka rekreácie a turizmu
Rekreačný priestor

Rekreačný útvar

Kraľovany

Funkčná hodnota
Aglomeračná
jednotka

Označenie
názov

Stav

ZR

H

Podšíp

PLÁN.

ZT

H

Žaškovské sedlo

VÝHĽ.

STR

L

Rieka

PLÁN.

ZT

L

Ústie Oravy

JESTV.

ZR

L

Sĺňava

VÝHĽ.

ZT

P

Sídlo

VÝHĽ.

Funkčné jednotky:

CTV = centrum vidieckeho turizmu
STR = stredisko turizmu
ZT = základňa turistiky
ZR = základňa rekreácie a turizmu
H = horského s lyžovaním
L = letného s kúpaním
V = vidieckeho
P = poznávacieho

Aglomeračné jednotky: AGL = aglomerácie turistických a rekreačných útvarov
Funkčná hodnota:
STAV - JESTV. = jestvujúci
- PLÁN. = plánovaný
- VÝHĽ. = výhľadový

Tab. č.29 - Optimálna turistická návštevnosť v katastrálnych územiach obcí turistického krajinného celku
Žaškov
Rekreačný
priestor
obce

Žaškov

Návštevnosť prírodnej krajiny
rekreačná
krajina
v ha

Funkčný
typ

osôb na kapaci- redukha
ta kra- čný
jiny
koef.
os./
/deň

Návštevnosť osídlenia
návšpočet
tevnosť obyvateľov

veľkostný
typ
sídla

koef.
záťaže
sídla

návštevnosť
osôb/ deň

1 463

B.1.b

4

5 852

0,39

2 280

741

IV.

0,40

300

Kraľovany

776

B.2.b

8

6 208

0,73

4 530

1 702

V.

0,25

430

Žaškov

489

B.1.a

2

978

0,39

380

459

IV.

0,40

180

-

-

13 038

-

7 190

2 902

-

-

910

KC
spolu

Rekreačný
priestor
obce

Žaškov
Kraľovany

2 728

Návštevnosť vybavenosti
návštevnosť osôb
/deň

Celková únosná návštevnosť
osôb/deň
(prírodná krajina + osídlenie +
vybavenosť)

lyžiar. stredisko - zima

4 500

7 080

vodný park - leto

2 000

letný areál Šútovo - Rieka - leto

2 000

druh, označenie, názov - sezóna

Návrh, str. 42

4 960
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Návštevnosť vybavenosti
Rekreačný
priestor
obce

druh, označenie, názov - sezóna

návštevnosť osôb
/deň

Celková únosná návštevnosť
osôb/deň
(prírodná krajina + osídlenie +
vybavenosť)

-

-

2 560

zima

4 500

14 600

leto

4 000

Žaškov
KC spolu

Záverečným výstupom z analýzy a hodnotenia turisticko-rekreačného potenciálu Dolnej Oravy je stanovenie predpokladov pre vytvorenie systémovej štruktúry funkčných jednotiek turizmu v ukazovateli „vhodnosť pre funkčný útvar rekreácie a turizmu“ pre každú základnú územnú jednotku t.j. pre jednotlivé obce
navrhovaného subregiónu Dolná Orava. V katastrálnom území obce Žaškov boli do funkčných jednotiek rekreácie a turizmu zaradené stredisko turizmu Dierová (jestvujúce, horský turizmus a rekreácia), základne
rekreácie a turizmu obec Žaškov (plánované, vidiecky turizmus), Podšíp (plánované, horský turizmus s
lyžovaním) a základne turizmu Žaškovské sedlo (výhľadová, horský turizmus s lyžovaním).

Ďalej je potrebné preveriť možnosť využitia geotermálnych vôd (cez katastrálne územie obce prebieha
perspektívna oblasť výskytu geotermálnych vôd č.8 - Skorušinská panva).
Trendy v CR Dolnej Oravy:zdroj SPRO Dolná Orava 2015-2023
Najnovšie trendy v oblasti cestovného ruchu by sa dali zhrnúť do niekoľkých bodov:
- neustále skracovanie dĺžky dovolenky, viac kratších dovoleniek do roka (predĺžené víkendy),
- nárast záujmu o nehotelové ubytovanie (penzióny, kempy, ubytovanie v súkromí...),
- rastie počet turistov v poproduktívnom veku, čomu treba prispôsobiť aj ponuku,
- aktívne prežitie dovoleniek: cykloturistika, adrenalínové športy (rafting, bungee jumping,
- hipoturistika...),
- neustály nárast foriem cestovného ruchu, akými sú agroturistika a vidiecky cestovný ruch,
- tematicky zamerané náučné okruhy (pivná cesta, cesta remesiel, cesta tradičnej kuchyne a
- výrobkov...),
- hipoturistika, animoterapia,
- wellness cestovný ruch,
- lyžovanie a letná turistika v kombinácii napríklad s wellness a podobne,
- nárast mobility a dopytu po požičovniach áut, motocyklov a bicyklov,
- nutnosť identifikácie regiónu ako jednotného a uceleného produktu cestovného ruchu (spoločná
- značka kvality a pod, zľavové karty, jedna vstupenka platí do viacerých zariadení...),
- v oblasti zimných športov je významný nárast rekreačného bežeckého lyžovania,
- výrazné tendencie posilňovať cykloturistiku aj na medzištátnej úrovni (najmä s Poľskom).
Rekreačné využitie katastrálneho územia obce
Katastrálne územie obce Žaškov sa rozprestiera v povodí Žaškovského potoka, v údolí nivy rieky Orava,
do k. ú. zasahuje územie európskeho významu Šíp a Orava, ako aj chránené vtáčie územie Malá Fatra a
Chočské vrchy.
Obec je súčasťou turisticky atraktívneho regiónu Orava, ktorý má veľký potenciál pre milovníkov prírody, turistiky, agroturistiky a cykloturistiky. Územie je bohaté na prírodné krásy, flóru a faunu, pre športové
vyžitie a aktivity (turistika, lyžovanie, vodné športy, cykloturistika, chatárenie, chalupárenie, hubárstvo, hipoturistika, animoterapia...)

Rekreačné chaty, ubytovanie

V k. ú. obce v lokalite Dierová sa nachádza areál bývalého pionierskeho tábora a školy v prírode (Bystrička), ktorý je už cca 10 rokov nevyužívaný. V lokalite sú aj rekreačné chaty a chalupy. Územie je dopravne
prístupné poľnou cestou z obce, ktorá je však v nevyhovujúcom stave a mostom pre peších a cyklistov ponad rieku Orava od železničnej zastávky. V stredisku bol kedysi umiestnený aj lyžiarsky vlek, v súčasnosti
demontovaný.
Navrhujeme:
- dobudovanie rekreačných plôch a objektov v lokalite Dierová v intenzívnej aj extenzívnej forme
Návrh, str. 43
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Náučné chodníky

Katastrálne územie svojimi prírodnými danosťami poskytuje pomerne dobrú možnosť vytvárania náučných chodníkov alebo chodníkov zdravia. V r.2016 bol na území Mŕtveho ramena rieky Oravy vybudovaný
náučný chodník, v jeho strednej časti.
Navrhujeme:
 náučný chodník Dierová - Podšíp (historická osada)
 náučný chodník Zemiansky diel

Rekreačné a oddychové plochy

Cez k.ú. preteká rieka Orava, ktorá by mohla byť vhodnými aktivitami, v súlade s environmentálnym
aspektom, zakomponovaná do organizmu obce, hlavne vzhľadom na svoj rekreačno-športový potenciál .
Navrhujeme:
- lokalitu Na Prepichu riešiť ako rekreačnú a oddychovú zónu s umiestnením malej lodenice pre športovú

-

a rekreačnú plavbu, plochy pre oddychové aktivity obyvateľov rôznych vekových kategórií - piknikové
areály, diskgolf, streetbal, petang, bowling, vonkajší šach, plážový volejbal, ap., ...
dobudovať rekreačnú vybavenosť popri navrhovaných multifunkčných trasách (oddychové miesta,
technická vybavenosť)

Značkované turistické chodníky

Cez k. ú. obce Žaškov prechádzajú značkované turistické trasy:
 žltá značka č. 8609a: Dierová Žaškovské sedlo, cez k.ú. v dl.6,7 km
 zelená značka č. 5570: Žaškov-Žaškovské sedlo - Hrdoš- Komjatná, cez k.ú. v dl. cca 7,0 km

Cyklistické a bežkárske trasy

Okolie obce poskytuje široké možnosti na využitie zimných bežkárskych a letných cyklistických horských trás. Cez k.ú. prechádza existujúca cyklotrasa Žaškov - Podšíp (žltá, dl. 8,770 km), navrhnutú v rámci
Cyklostratédie ŽSK, 2014 ako aj Vyšný Kubín - Zázrivá, ozn. D.
Navrhujeme :
v území rešpektovať navrhovanú CKT Žaškov - Komjatná, cez Lopatu
v území rešpektovať navrhované rozhľadne
Rozvoj cestovného ruchu, rekreácie a turizmu musí byť systematický a koordinovaný s okolím (región,
susediace obce). Z prezentovaného prehľadu je zrejmé, že primárnou funkciou územia obce i naďalej zostane funkcia bývania, ku ktorej sa pridruží v území funkcia ochrany a dotvárania prírodného prostredia a funkcia rekreácie, CR, turizmu.

B.8 NÁVRH OCHRANY KULTÚRNYCH HODNÔT
B.8.1 Vznik a vývoj obce
(zdroj: www.zaskov.sk)

Praveké osídlenie Oravy
Osídľovanie regiónu Orava začína niekedy v dobe kamennej. Nálezy v oblasti brehov Čiernej Oravy sú
dokladom mladopaleolitického človeka. Archeologickými výskumami sa podarilo zmapovať a doložiť postupné osídľovanie regiónu v strednej a mladšej dobe bronzovej a v dobe železnej (Dolný Kubín, Medzihradné,
Tupá a Ostrá skala, Veličná, Oravský Podzámok, Ostražica, Istebné, Medzibrodie, atď.); v Žaškove nálezisko
bronzových predmetov v lokalite Pod Hrdošom. Osídlenie nebolo prerušené ani v dobe rímskej (Trniny) a
neskôr i v období príchodu Slovanov na naše územie, ktorí sa v oblasti Oravy usadili na prelome 8. a 9. storočia p. n. l. na výšinných sídliskách Trniny nad Dolným Kubínom, Istebné – Hrádok, na hradnej vyvýšenine
nad Oravským Podzámkom a v hradisku Ostrá skala nad Vyšným Kubínom; v Žaškove sa našli zvyšky slovanských opevnení "pod Hrádkom".
Najstaršie dejiny
Niekedy koncom 11. storočia, po začlenení Oravy do Uhorského štátu, opúšťajú naši predkovia praveké
hradiská a stavajú si domy väčšinou pozdĺž potokov, či na iných vhodných miestach. Orava bola veľmi riedko
osídlená a postupne od 13. storočia doosídľovaná obyvateľmi najmä z Liptova a Turca, ktorí zaľudnili staré
obce a zakladali nové. Na mnohých miestach vyrúbali lesy (porub) a upravovali pôdu klčovaním a vypaľovaNávrh, str. 44
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ním (žiarením); menili ju na poľnohospodársku pôdu. Od 13. storočia je doložený cestný spoj z Liptova na
Oravu, do Tvrdošína a do Poľska; na druhú stranu údolím Zázrivského potoka a Varínky do Žiliny. Na Liptove
už existovala na uvedenej ceste Komjatná, preto je možné predpokladať na oravskej strane vznik Žaškova
už v polovici 13. storočia. Prvá písomná správa o Žaškove je k roku 1351, keď kastelán Oravského hradu
Michal Štegel udelil Žaškovu nemecké - žilinské právo. Dozvedáme sa to z listiny kráľa Žigmunda z roku
1388, ktorou kastelánom i vicekastelánom Oravy nariadil, aby neobmedzovali práva Michala, syna Mikuláša
dedičného richtára (advocatus) zo Žaškova (Zsaskow). Michalovmu dedovi Martinovi ich udeli Michal Štegel a
potvrdil ich kráľ Ľudovít I. V roku 1406 prepísal uvedený ochranný list Martinovi z Ružomberka (de Rozenbergh). V roku 1412 na základe sťažnosti dedičného richtára Jána Mazanca (Mozancz) zakázal županovi Oravy Bohdalovi porušovať výsady žilinského práva obyvateľom Žaškova. Z uvedeného vyplýva, že nemecké
právo bolo prijaté zo Žiliny a žaškovský dedičný richtár a obyvatelia mali také práva ako ostatné dediny v
okruhu žilinského práva. Žaškov je však nepriamo doložený aj v listine vzťahujúcej sa na Beňovu Lehotu z
roku 1380, ktorá ho nazýva "villa Dewzdorf" (Nemecká dedina). Nemecký názov mal vyjadriť, že Žaškov bol
prvou oravskou osadou, ktorá prevzala nemecké právo. Žaškov prijatím nemeckého práva v r. 1351 zmenil
svoje postavenie. Zaviedla sa inštitúcia dedičného richtára, ktorý mal rozsiahle súdne právomoci – súdil mimo zločinov vraždy, podpaľačstva a zbojstva, patrili mu celé pokuty za ľahké prečiny, za zločiny mu patrila
1/3, 2/3 zemepánovi, z daní mu prináležala 1/6. Hospodárske práva boli: právo na 1-2 lány nezdanenej pôdy, na mlyn, krčmu, slobodný rybolov a ďalšie, z ktorých nemusel platiť dane. Pre obyvateľov sa grunty stali
ich majetkom s možnosťou kúpy, predaja zálohovania a pod. V roku 1420 sa uvádza pod menom Zaczkow
ako príslušenstvo hradu Orava a v r. 1441 sa spomína Ján, richtár de Zasskov.
Zemepán Žaškova
Zemepánom Žaškova bolo od najstarších čias Oravské panstvo sídliace na hrade Orava. Zahrnovalo
celé územie regiónu, okrem niekoľkých zemianskych dedín. Vzniklo asi v polovici 13. storočia okolo hradu,
ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1267. Územie "majetok Orava....s hradom", (possessio Arwa.....cum castro) označovalo celé územie Oravy, vrátane niekoľkých zemianskych dedín patriacich drobným šľachticom –
zemanom. Orava patrila do kráľovského majetku (domínia); administratívne aj hospodársky ju spravoval
úradník (comes) Zvolenského komitátu (veľžupy), do ktorého patril aj Liptov a Turiec. Ako samostatná stolica sa postupne odčlenila koncom 14. storočia.
Osídľovanie regiónu sa rozvíjalo v okolí riečnych tokov a obchodných ciest. Počas celého dejinného
vývoja Oravy sa postupne formovali a vznikali osady na domácom zvykovom práve (Veličná, Revišné, Istebné,..), na nemeckom práve (Žaškov, Trstená,...), predovšetkým však na práve valašskom (Medzibrodie, Bziny, Ústie, Pucov, Chlebnice, Oravský Biely Potok, Námestovo, Zubrohlava, Habovka, Suchá Hora,...), ktoré
koncom 16. storočia prerástlo do osídľovanie lokalít na práve kopaničiarskom (Rabčice, Zákamenné, Veselé,
Sihelné, Mútne, Novoť). Roku 1556 sa stal vlastníkom Oravského panstva František Thurzo a dedične získal
aj funkciu župana. Po smrti palatína Juraja Thurzu a jeho mladého syna Imricha vznikol Oravský komposesorát – združenie dedičov siedmich dcér Juraja Thurzu, ktorý spravoval Oravské panstvo do zrušenia poddanstva v r. 1848.
V roku 1598 mal Žaškov 37 sedliackych a želiarskych domov, v r. 1604 - 22 domov, z toho 1 pustý. V r.
1608 Juraj Thurzo stanovil urbárske dávky a poplatky a definitívne vytýčil hranice dediny. Daňový súpis z
roku 1608 vykazuje značný úpadok dediny; pustošenie Bočkajových hajdúchov, bieda a požiar ktorý zničil tri
domy, zdanilo sa z 21 domov iba 6.
V roku 1619 bol šoltýsom (dedičným richtárom) Ján ktorý mal troch sedliakov a mlyn, sedliakov bolo 30 a
želiarov 11, obyvatelia musia hradu dodávať drevené uhlie.
Šoltýsovi Jakubovi Párnickému (z Párnice), keďže mal málo zeme, pridal Juraj Thurzo r. 1619 celý pozemok zvaný Dierová, ktorý vlastnil Štefan Števonka.
V rokoch 1624-1626 boli richtári Gašpar, Ján a Michal Žaškovský (Zesskowsky) , mali dvoch sedliakov a
troch želiarov, ralí bolo 30,5, želiarov 14. V celom chotári bolo osevnej plochy na 903 lukien zrna, lúk na 78
vozov sena, rodín tu žilo 57 (asi 456 obyvateľov).
V roku 1637 dostali Žaškovčania hoľu Stoh, r. 1647 mal Žaškov 5 port (asi 20 ralí) okrem šoltýstva
(dedičného richtárstva), v r. 1677 richtár Matúš Zasskowský s bratom Jánom držia celé šoltýstvo "majúci
dvoch sedliakov a štyroch komorníkov (sluhov)", sedliakov bolo 31, želiarov 12.
V čase kuruckých bojov dedina celkom spustla, v r. 1686 sa nachádzali iba 4 obývané usadlosti, ostatné boli opustené bez obyvateľov; "pretože dedina leží na kráľovskej ceste, skoro denne bola obťažovaná
vojenským kvartírovaním". Polovica šoltýstva je obsadená, druhá opustená.
V r. 1715 bolo 11 obývaných ralí, osevnej plochy na 2370 korcov zrna, lúk na 90 vozov sena, rodín 114
(asi 912 obyvateľov).
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Charakter dediny

Dedina bola prevažne roľnícka, obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom, pestovali ľan, chovali hovädzí
dobytok, kone, ovce, hydinu a pestovali včely. V roku 1719 boli v Žaškove 2 mlyny o jednom kameni, 10
kotlov na pálenku a 6 včelínov. Prepravu cez rieku Oravu do Párnice pre peších zabezpečovali prievozníci na
hájove – drevenom člne. Povozy prechádzali cez brod, ak bola vysoká voda, Žaškov bol odrezaný od sveta.
Remeselníci nie sú v Žaškove doložení, potrebné remeselné výrobky si obyvatelia nakupovali v mestečkách
Veličná alebo v Dolnom Kubíne.

Samospráva dediny

Na čele samosprávy bol od r. 1351 dedičný richtár (scultetus, fojt, advocatus), boli to potomkovia Jána
Mazanca (Mozancz) pôvodom z Ružomberka, neskôr prijali meno podľa názvu obce Žaškovský. Mal rozsiahle
súdne právomoci a hospodárske práva, viď. vyššie. Za vykonávanie úradu boli zodpovední zemepánovi. Okrem správy obce a vykonávania súdnictva mali na starosti plynulé odvádzanie poddanských dávok, desiatku
a deviatku a štátnych daní. Obec spravovali za pomoci richtárskych a dedinských komorníkov (sluhov).

Architektúra obce

Staval sa dvojdielny a trojdielny zrubový dom, zastrešený dvojspádovou strechou s podlomenicou.
Súčasťou boli hospodárske stavby a maštale, ktoré pokračovali v osi domu, alebo do tvaru "L". Domy boli
bez komínov, dym bol z ohniska vedený lapačom cez strop do piecky vymurovanej zo skál a zachytávajúcej
iskry. Dym sa voľne šíril po pôjde domu; slúžil ako udiareň a zároveň konzervoval strechu pred hnilobou a
škodcami.

Cirkev

Žaškov bol od počiatku fíliou najstaršej farnosti na Orave, ktorá vznikla pravdepodobne v 12. storočí vo
Veličnej. Písomne je doložená až v súpise pápežských desiatkov v r. 1332-1337 pod názvom "parochia Arauia". Vo vizitácii v r. 1559 sa spomína Žaškov (Saskow) ako poddanská osada hradu, je tu len filiálny kostol, v
správe z r. 1560 je Žaškov filiálkou dediny Veličná. V r. 1580 tu už bola samostatná fara luteránskeho zamerania. Podľa vizitácie Eliáša Lányho v r. 1611 bola v Žaškove fara, k nej patrila ako filiálka Valaská Dubová. V
r. 1625 bol postavený terajší kostol sv. Gála. V nepokojnom 17. storočí sa striedali v držbe fary katolíci s
evanjelikmi, po roku 1709 samostatný evanjelický zbor v Žaškove zanikol a stal sa fíliou Istebného. V 16.
storočí sa v Žaškove vystriedalo 13 farárov a 4 učitelia. V roku 1716 bola dedina cirkevne pridelená k fare v
Komjatnej, r. 1754 k fare vo Veličnej. Po vydaní Tolerančného patentu r. 1781, Žaškovci v r. 1791 vytvorili
samostatný evanjelický zbor s kazateľom Ondrejom Holéczym, v r. 1792 bol postavený ev. kostol, v r. 1794
postavená fara. V r. 1892 bola kostolu pristavená veža a zakúpené dva zvony.

Škola

Prvá škola mohla byť v Žaškove už v 17. storočí, naznačuje to správa kazateľa Ondreja Holéczyho, že v
obci sa v 17. storočí vystriedali štyria učitelia, presnejšie informácie však nemáme. V roku 1795 bola postavená ev. škola. Bola to drevená stavba na nevyhovujúcom mieste blízko potoka, ktorý školu často zaplavoval, preto v r. 1913 postavili novú vyhovujúcejšiu budovu školy na vhodnejšom mieste.
Pred 1. svetovou vojnou
V druhej polovici 19. storočia sa po zrušení feudálneho systému obce vyvíjali už v nových podmienkach
kapitalistickej súťaže. Na Orave sa priemysel nerozvíjal, a obce zostávali bez viditeľnej zmeny – malé poľnohospodárske obce. Počet obyvateľov sa nezvyšoval. V uvedenom období sa veľa obyvateľov obce vysťahovalo do USA, presnejšie údaje ale nie sú známe.
Občania si každoročne volili samosprávne obecné zhromaždenie, ktoré tvorili: richtár, vicerichtár, piati
prísažní a neskôr virilisti nevolení 4 – 5ti najbohatší gazdovia (prisahaní, prísažníci, výborníci), ktoré riadilo
obec prostredníctvom "obecných štatútov"; pôvodne ich vytvárali štátne úrady, od roku 1886 si vytvárali
obce vlastné zákony. Funkcii richtára bola odobraná súdna právomoc. Okrem členov obecného zhromaždenia
si Žaškovčania volili aj obecných sluhov, bývali to chudobnejší občania, bezzemkovia, ktorí dostávali za svoju
prácu plat.
Vartovanie – stráženie obce v nočných hodinách bolo povinnosťou každého dospelého muža, pri ktorej
sa striedali po domoch.
Na poriadok v obci a chotári dozerali obecní a poľní hájnici; denne obišli obec, mali zamedziť škodám
od zatúlaného dobytka alebo hydiny, poľný hájnik obchádzal chotár, strážil úrodu a zisťoval škody napáchané dobytkom.
K obecným sluhom patrili obecný doručovateľ, pastieri a pôrodná baba, ktorá musela byť
odborne vyškolená a vlastniť Diplom.
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Podľa sčítania ľudu v r. 1870 bolo v Žaškove s Dierovou 201 domov v ktorých žilo 1025 obyvateľov.
Počas 1.svetovej vojny obec schudobnela, čoskoro sa začal prejavovať nedostatok základných potravín
a šatstva, stúpala drahota. Rakúsko-Uhorsko spelo k porážke, čo dávalo ujarmeným národom nádej na slobodu. Do vojny narukovalo veľa mužov, počet padlých však nie je známy.
Obdobie prvej Československej republiky
Vznikom ČSR sa zmenila politická situácia na Slovensku, znamenala koniec krutej maďarizácie a útlaku
uhorskej vlády. To malo vplyv na nebývalú politickú a kultúrnu aktivitu občanov. Najväčšie zmeny boli v školstve, deti sa učili v slovenskom jazyku, slovenskú literatúru a dejepis; kladne sa to prejavilo na návšteve
školy. V obci boli dve školy; evanjelická a. v. trojtriedna a katolícka dvojtriedna škola. Deti pod vedením učiteľov a v spolupráci s hasičmi nacvičovali divadelné hry slovenských autorov. Žiaci navštevovali Gazdinskú
školu vo Veličnej a najlepší, "meštianku" v Dolnom Kubíne. Hasičský zbor vznikol v r. 1925 zásluhou učiteľa
Jána Kubačku. V r. 1922 bol postavený prvý drevený most cez rieku Oravu, čoskoro bol zničený povodňami.
Rozvíjali sa živnosti: 3 obchody s výčapom, 6 kolárov, 3 tokári, 2 kušnieri, 2 mlynári, 2 kováči, 1 krajčír, 1
stolár, 1 korytár. Podľa sčítania ľudu v r. 1930 bolo v Žaškove 217 domov v ktorých žilo 1132 obyvateľov.
Roky 2. svetovej vojny
Po vyhlásení samostatnej Slovenskej republiky sa zmenil politický systém. Bol nastolený systém jednej
strany, Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) a vazalský vzťah k Nemeckej ríši. Vláda vyhlásila vojnu
ZSSR a poslala tam dve divízie; neskôr vyhlásila vojnu aj USA a V. Británii. Prijali sa protižidovské zákony.
Sociálna situácia na vojnové pomery v porovnaní s ostatnými krajinami bola pomerne dobrá, aj keď od r.
1943 sa prejavovali nedostatky v zásobovaní potravinami.Začiatok 2. svetovej vojny priamo zasiahol Oravu,
keď Slovensko po nemeckom útoku na Poľsko znova obsadilo obce odstúpené Poľsku v roku 1920. Vojnové
pomery a odpor voči fašistickému režimu viedli k vytvoreniu odboja proti režimu.
Slovenské národné povstanie
V Žaškove podnietili odboj ruskí utečenci zo zajateckých táborov, ktorí sa grupovali a ukrývali v horách
v Lučivnej, kde sa vytvárali partizánske skupiny. Dvaja ruskí vojaci sa ukrývali u Ondreja Lomáz Dvorštiaka.
Ešte pred vypuknutím Slovenského národného povstania sa pripojili k partizánom obyvatelia Žaškova. Počas
SNP front a boje pri Žaškove neprebiehali, preto Žaškovci zásobovali potravinami a poskytovali spravodajské
informácie partizánom v Lučivnej. V novembri 1944 občan Komjatnej udal Nemcom v Párnici, že žaškovskí
partizáni ho okradli. Ráno obsadili Žaškov Nemci, začali veľké vyšetrovanie, hľadali štyroch bratov Faglicovcov, tí boli dobre ukrytí, preto ich Nemci nenašli a ani nič nevyšetrili. Obyvatelia obce poskytli úkryt aj niekoľkým židovským rodinám ktoré ukrývali v rôznych skrýšach v pivniciach a hospodárskych budovách. 5.
apríla 1945 bol Žaškov bez boja oslobodený Červenou armádou. Odvlečených do Nemecka malo byť 10 ročníkov, t. j. 91 mužov. Skutočne odvlečených bolo 21 mužov.
Zmeny po 2. svetovej vojne
Po druhej svetovej vojne a vytvorení komunistického režimu v obnovenej ČSR došlo na Orave k rozsiahlym zmenám. Bola vybudovaná Oravská priehrada, dominanta severnej časti regiónu, vody ktorej zatopili
obce Slanica, Osada, Oravské Hámre, Ústie a Ľavkovo. Vznikli významné priemyselné podniky ako OFZ Istebné, SEZ Dolný Kubín, ZVL v Mokradi, ktoré dali Orave podobu moderného regiónu. Veľká časť občanov sa
postupne zamestnala v priemysle a v službách v spomínaných fabrikách.
Obec sa postupne menila z drevenej na novú murovanú s občianskou a kultúrnou vybavenosťou. Za
veľkých organizačných a materiálnych ťažkostí, ktoré sprevádzali "socialistickú výstavbu" sa postupne vybudovalo: zaviedla sa elektrina do celej obce, prekopalo sa nové riečište rieky Oravy spojené s reguláciou toku,
cez rieku Oravu sa postavila drevená lavica, neskôr dva drevené a v r. 1961 železobetónový most, zaviedol
sa telefón, vybudovali sa asfaltové cesty, vodovod. V roku 1972 bolo v obci založené JRD so sídlom v Or.
Porube. V 1991 roku sa družstvo rozdelilo a v súčasnosti v ňom pracuje cca 25 zamestnancov.
Postavila sa Materská škola, Základná škola, Dom smútku, Hasičská zbrojnica s hasičskou technikou,
Dom služieb s predajňami, poštou a obecnou knižnicou, Kultúrny dom, kde dnes sídli aj Obecný úrad, štyri
predajne potravín, kaderníctvo, autoservis, zavedený obecný rozhlas. Rozvíja sa šport – 1953 sa zakladá TJ
Sokol a o 20 rokov neskôr sa začína s výstavbou futbalového ihriska. V obci pôsobí folklórny súbor "Trnkári"
a detský folklórny súbor "Trnkárik" . Klub priateľov športu zrekonštruoval detské ihrisko. Od roku 1972 prebieha v obci každoročne, začiatkom mesiaca júl, bežecká súťaž Žaškovský minimaratón.
Na začiatku obce sa nachádza motokrosová trať, kde sa pravidelne poriadajú motokrosové a countrycrosové preteky motocyklov s medzinárodnou účasťou.
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B.8.2 Stavebné a kultúrne pamiatky
Archeologické nálezy bronzových predmetov z lokality Pod Hrdošom potvrdzujú osídlenie chotára už v
dobe bronzovej. Z rímskeho obdobia sa našli dôkazy osídlenia na Trninách a od 8. až 9. storočia územie
osídľovali Slovania. Stopy po slovanských opevneniach sa našli v lokalite pod Hrádkom, no niekoľko ďalších
bolo lokalizovaných aj v okolitých obciach. Z týchto výšinných sídlisk sa už koncom 11. storočia ľudia presúvali do údolí, kde vznikali prvé súvislé osídlenia. Od 13. storočia prichádzali do regiónu ľudia zo susedného
Liptova a Turca, ktorí tiež zakladali nové obce. V tom období už existovala cesta cez Komjatnú do Poľska.
(zdroj: wikipédia)

Pôvodná historická štruktúra a parcelácia sa zachovala pozdĺž potoka, hlavne z jeho severovýchodnej
strany. Charakter zástavby aj mierku, výškové zónovanie je potrebné, v čo najväčšej možnej miere pri dostavbe a novej zástavbe, rešpektovať.
Na území obce sa nenachádza vyhlásená pamiatková zóna ani rezervácia.
V katastrálnom území sa nenachádzajú národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.
V riešenom území sa nenachádza žiadne archeologické nálezisko zapísané v ÚZPF ako NKP. V
Centrálnej evidencii archeologických nálezísk SR (CEANS) sú evidované neodkryté archeologické náleziská:
 poloha Hrdoš - jaskynné sídlisko
 poloha pohorelisko - stredoveké osídlenie
 poloha Káčerovská - stredoveké osídlenie?
 poloha Žaškovský Šíp - púchovská kultúra
 poloha neznáma - bronzové predmety (prilby) - doba bronzová, železná
Evidenciu a topografické údaje o týchto náleziskách vedie Archeologický ústav SAV Nitra
Na základe uvedeného a vzhľadom k tomu, že sa doposiaľ nerobil systematický archeologický prieskum obce Žaškov, a teda predpokladu ďalších nateraz neznámych archeologických nálezísk je nevyhnutné
zabezpečiť dostatočnú ochranu archeologického dedičstva.
Na území obce sa nachádzajú pamätihodnosti, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú pre obec miestnu historickú hodnotu. Na ich ochranu navrhujeme vytvoriť Evidenciu
pamätihodností obce. Do Evidencie pamätihodností obce navrhujeme zaradiť :

r. k. kostol Sv. Gála z r.1626, zaujímavosťou je historický organ ktorý je umiestnený v kostole a ktorý
daroval farnosti Andrej Žaškovský ml. a pravdepodobne na ňom aj hrával a komponoval.

evanjelický kostol a. v., r.1792

Podšíp - historická osada

pamätník padlým vojakom v II.sv.vojne, umiestnená oproti budove r.k. kostola

mädokýš v lokalite Dierová
Obec môže viesť v súlade s § platným zákonom o ochrane pamiatkového fondu (v súčasnosti zákon č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znneí neskorších predpisov, §14) evidenciu pamätihodností
obce.
V historickej zástavbe obce sa nachádzajú zaujímavé objekty:

historická drevenica - parc. č. KN-C 230

historická drevenica - parc. č. KN-C 234/1

historická drevenica - parc. č. KN-C 507

historická drevenica - parc. č. KN-C 1197
Po urobení passportu technického stavu, odporúčame ich rekonštrukciu a zachovanie ako zaujímavých
objektov, dokumentujúcich historický vývoj obce.

Historická zeleň

Na území katastra obce Žaškov sa nenachádza žiadna NKP evidovaná ako chránená zeleň podľa pamiatkového zákona (v súčasnosti zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov).
V areáli PD sa nachádzajú plochy sadov.
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Významné osobnosti obce:
rodina
-

Žaškovských:
Andrej Žaškovský starší - otec (zberateľ ľud. piesní, učiteľ),
Karolína Žaškovská – matka (speváčka)
Andrej Žaškovský ml.(hudobný skladateľ, učiteľ, organista, klavirista),
František Žaškovský (hudobný skladateľ, učiteľ, organista),
Jozef Žaškovský (novinár, hudobný skladateľ, katolícky kňaz)
a sestry
- Mária Žaškovská (hudobná pedagogička, mníška),
- Karolína Žaškovská (učiteľka hry na organe a spevu),
- Juliana Žaškovská (speváčka).
Leopold Brunck - knihovník, veršovník, učiteľ
Ondrej Nemček
Štefan Svitko - slovenský motocyklový pretekár
V ÚPN-O je potrebné rešpektovať:

podľa platného zákona o ochrane pamiatkového fondu (v súčasnosti zákon č.49/2002 Z. z. o ochra-







ne pamiatkového fondu vznení neskorších predpisov, §30 ods.1) každý subjekt je povinný správať sa
tak, aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu neodkrytých archeologických nálezísk a nespôsobil nepriaznivé zmeny ich stavu
podľa platného zákona o ochrane pamiatkového fondu (v súčasnosti zákon č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu vznení neskorších predpisov, § 40 ods. 2 a 3 ) a platného zákona o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (v súčasnosti zákon č.50/1976 Zb. zákon o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, § 127) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas terénnych úprav, musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu (KPÚ). Nález sa musí ponechať
bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky KPÚ
je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho
proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad
po dohode s KPÚ. Podľa platného zákona o ochrane pamiatkového fondu (v súčasnosti zákon
č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu vznení neskorších predpisov, §40) pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu
rešpektovať ustanovenia platného zákona o ochrane pamiatkového fondu (v súčasnosti zákon
č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu vznení neskorších predpisov, §41 ods. 4), na základe
ktorých Krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní
v územnom a stavebnom konaní rešpektovať ustanovenia platného zákona o ochrane pamiatkového
fondu (v súčasnosti zákon č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu vznení neskorších predpisov, §30 ods.4) o postavení KPÚ v týchto konaniach; v opodstatnených prípadoch môže Krajský pamiatkový úrad rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum a o podmienkach jeho vykonávania podľa platného zákona o ochrane pamiatkového fondu (v súčasnosti zákon č.49/2002 Z. z. o
ochrane pamiatkového fondu vznení neskorších predpisov, §35 ods.7), §36 ods.2) a 3) a §39 ods.1)

B.9

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
Zastavané územie obce (z. ú.) je vymedzené hranicou zastavaného územia k 1.1.1990 a hranicou súčasne zastavaného územia obce po 1.1.1990. Územný plán obce Žaškov navrhuje rozšírenie súčasne zastavaného územia o navrhované funkčné plochy v nadväznosti na súčasné zastavané územie - hranice zastavaného územia sú vyznačené v grafickej časti dokumentácie (výkres č.2, č.3).
B.10

VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH
PREDPISOV
Z hľadiska hygienického a technického v riešenom území je potrebné rešpektovať tieto ochranné a
bezpečnostné pásma a chránené územia:

Tab. č. 30 - Ochranné a bezpečnostné pásma v k. ú. Źaškov
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Ochranné, resp. bezpečnostné pásmo
PHO I. a II. stupňa vodných zdrojov
VN-vzdušné vedenie – 22 kV (od krajného vodiča)
VN-kábelové vedenie (podzemné)
VVN-vzdušné vedenie – 110 kV (od krajného vodiča)
Trafostanica 22/0,4 kV (od konštrukcie)
VN-kábelové vedenie (podzemné)
Vodovody,kanalizácia do DN 500 (OP na každú stranu)
Vodovody,kanalizácia nad DN 500 (OP na každú stranu)
OP STL a NTL plynovodov v obci
OP STL a NTL plynovody vo voľnom teréne
Bezpečnostné pásmo - STL a NTL plynovodov v obci
Bezpečnostné pásmo - STL a NTL plynovody vo voľnom teréne
Podzemné telekomunik. vedenia (OP na každú stranu)
OP rýchlostnej cesty R3 (od osi krajného jazdného pruhu)
Cesta III.triedy – mimo sídelného útvaru obce
Ochranné pásmo cintorína (pohrebiska)
Rieka Orava – od brehovej čiary
Žaškovský potok – od brehovej čiary
Ostatné vodné toky – od brehovej čiary
Ochranné pásmo lesných pozemkov

Výkres č.2
10 m
1m
15 m od krajného vodiča
10 m
1m
1,5 m
2,5 m
1 m od okraja potrubia
4 m od osi potrubia
určí prevádzkovateľ
10 m od osi potrubia na obe strany
1,5 m
100 m
20 m od osi
50 m
10 m
5m
5m
50 m

Ochranné pásma plynovodov

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo iného plynárenského zariadenia
vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologického plynárenského
zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu
alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia nasledovná:
 4 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm,
 8 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 500 mm,
 12 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 700 mm,
 50 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
 1 m pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a plynovodné prípojky, v zastavanom území
 8 m pre technologické objekty (regulačné a prepúšťacie stanice apod.)

Bezpečnostné pásma plynovodov

Bezpečnostné pásma sú určené na zamedzenie alebo na zmiernenie účinkov prípadných porúch alebo
havárií plynárenských zariadení alebo odberných plynových zariadení a na ochranu života a zdravia osôb a
majetku.
Bezpečnostné pásmo je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia nasledovná:
 10 m pri strednotlakových plynovodoch a prípojkách na voľnom priestranstve a v nezastavanom
území,
 20 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou do 350 mm,
 50 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
 50 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
 100 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou
svetlosťou do 300 mm,
 150 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou
svetlosťou do 500 mm,
 200 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou
svetlosťou nad 500 mm,
 50 m pri plniarňach a stáčiarňach propánu a propán-butánu.
Pri nízkotlakových a strednotlakových plynovodoch a prípojkách, ak sa nimi rozvádzajú plyny v mestách
a v súvislej zástavbe obcí, bezpečnostné pásma sa určia v súlade s technickými požiadavkami dodávateľa
plynu.
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OP sú vymedzené v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a nariadeniami v znení neskorších predpisov, v súčasnosti, napr.:
 zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v zmysle novely č.394/2009
Z.z. a neskorších zmien - pásma ochrany vodovodných a kanalizačných potrubí
 vyhláška MŽP SR č.29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach
vodárenských zdrojov - spôsoby ochrany vodárenských zdrojov
 zákon č.251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov - ochranné a bezpečnostné pásma
energetických zariadení
 zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov - ochranné a bezpečnostné pásma
plynárenských zariadení
 vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) - cestné ochranné pásma
 zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a STN 752102 – OP vodných tokov
 zákon č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve – OP cintorína
 zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch – OP lesných pozemkov

Tab. č.31 - Chránené územia
Názov chráneného územia
OP Národného parku Malá Fatra
Národná prírodná rezervácia Šíp
Územie európskeho významu SKUEV 0663 Šíp
Územie európskeho významu SKUEV 0243 rieka Orava
Chránený areál rieky Orava
Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky
Chránené vtáčie územie Chočské vrchy
Chránené vtáčie územie SKCHVÚ013 Malá Fatra

Výkres
Výkres
Výkres
Výkres
Výkres
Výkres
Výkres
Výkres

č.1,
č.1,
č.1,
č.1,
č.1,
č.1,
č.1,
č.1,

6
6
6
6
6
6
6
6

Jestvujúce a navrhované nadradené trasy a zariadenia dopravy, produktovodov, energetiky,
spojov a pod. a väzba obce na ne
Obec Žaškov a jej katastrálne územie sa nachádza v urbánnej krajine, v ktorej nie je osamotené, ale
je obklopené inými katastrálnymi územiami s ktorými je prepojené jednak krajinnou štruktúrou, ale hlavne
dopravnou a technickou infraštruktúrou. Pri rozvoji územia je potrebné rešpektovať existujúce a navrhované
technické diela :
 nadradené trasy elektrických sietí VVN 110 kV a ich OP
 diaľkové káble
 navrhovaný koridor rýchlostnej cesty R3 a jeho OP
 komunikáciu III. triedy III/2256 a jej OP
 STL plynovod
B.11

NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED
POVODŇAMI
B.11.1 Záujmy obrany štátu
V riešenom území obce sa z hľadiska záujmov obrany štátu nachádza existujúce zariadenie vojenskej
správy: brod Párnica - Žaškov, ktoré je potrebné rešpektovať.
B.11.2 Záujmy požiarnej ochrany
Obec Žaškov má novú požiarnu zbrojnicu, postavenú v r.1998, umiestnenú v blízkosti novej MŠ na Ul.
zemianska. Zdrojom požiarnej vody je Žaškovský potok a verejný vodovod s požiarnymi hydrantmi.
B.11.3 Ochrana pred povodňami
Cez obec Žaškov pretká vodný tok Žaškovský potok, SZ okraj obce zasahuje až k rieke Orava a predmetné územie nie je chránené na prietok Q 100-ročnej vody. Nakoľko pre uvedené vodné toky nebol doposiaľ
určený rozsah inundačného územia, v prípade záujmu o výstavbu v lokalitách situovaných v jeho blízkosti,
bude potrebné vypracovať hladinový režim tokov a následne vlastnú výstavbu situovať mimo zistené inunNávrh, str. 51
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dačné územie nad hladinu Q100 - ročnej vody. V zmysle platného zákona o ochrane pred povodňami (v súčasnosti zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, §20 ) sa v inundačnom území nesmú umiestňovať stavby vymenované týmto zákonom. V prípade situovania rozvojových lokalít
v potenciálne zaplavovanom území si musí investor protipovodňovú ochranu zabezpečiť z vlastných finančných zdrojov vrátane príslušnej projektovej dokumentácie, ktorú je potrebné prerokovať a odsúhlasiť so
správcom vodných tokov. Protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodného toku. Stavby ,ktoré budú navrhované na území s trvale zvýšenou hladinou podzemných vôd je potrebné osádzať s úrovňou suterénu min. 0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov.
Opatrenia pred povodňami je potrebné vykonávať v súlade s platným zákonom o ochrane pred povodňami (v súčasnosti zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov):
§4 odst.(2) – preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
odst.(3) - opatrenia v čase povodňovej situácie
odst.(4) - opatrenia po povodni

Vzhľadom na ochranu územia pred povodňami:
















rešpektovať ochranné pásma tokov pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu v zmysle platných
právnych predpisov,
pri návrhu technických riešení dodržiavať platné technické normy,
rešpektovať aktuálne znenie zákona o ochrane pred povodňami (v súčasnosti zákon č.7/2010 Z.z. o
ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov),
vylúčiť situovanie rozvojových lokalít v potenciálne zaplavovaných územiach,
protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov
vodných tokov
je potrebné vykonať opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov,
nepoužívať pri ťažbách v lesoch ťažké ťažobné mechanizmy, ktoré sa pohybujú po spádnici, čím vytvárajú hlboké koľaje, ktoré urýchľujú odtok dažďovej vody z krajiny,
je potrebné vrátiť sa k jemnejším spôsobom obhospodarovania. Pri uhadzovaní haluziny je potrebné
ju ukladať po vrstevniciach. Nepovoľovať budovanie ďalších lesných ciest, ktoré vedú k ďalšiemu
poškodzovaniu biotopov eróziou a ťažbou v najviac neprístupných častiach. Tieto odľahlé časti lesov
by mali zostať ako prvky, ktoré stabilizujú vodný režim v lese. Je nutné stanoviť percento svahovej
dostupnosti nad ktoré by nebolo možné vôbec pristupovať k obnovným ťažbám, dôležité je neregulovať vodné toky v lesoch a nerúbať les v okolí vodných tokov,
je potrebné zamedziť orbám až na hranicu vodných tokov. Tu je nutné stanoviť šírku pásu od vodného toku, ktorý by ostával buď ako TTP, alebo brehový porast vodného toku. Nezastavovať zátopové územia, ktoré slúžia ako kapacitné nádrže, zachytávajúce prívalové vlny. Dôležité je taktiež neorať PP po spádnici a stanoviť uhol sklonu, kde nie je možné hospodáriť na PP inak ako pasienkovým hospodárstvom.
neregulovať vodné toky v lesoch a nerúbať les v okolí vodných tokov
protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov
vodných tokov, technické riešenie je potrebné konzultovat' so správcom toku,
stavby osadzované v blízkosti vodných tokov osádzať s úrovňou suterénu min. 0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov
protipovodňovú ochranu záujmového územia sio musí stavebník - investor zabezpečiť na vlastné náklady, spolu s príslušnou dokumentáciou. Protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných tokov.

Ďalej je potrebné zabezpečiť ochranu inundačného územia a vytvárať podmienky :







pre prirodzené meandrovanie vodných tokov,
pre spomaľovanie odtoku povrchových vôd z územia,
dažďové vody zo striech a spevnených plôch pri navrhovanej výstavbe je potrebné v maximálnej
miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia), akumuláciou do zberných nádrží a
následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov, resp. kontrolovane vypúšťať do recipientu po
odznení prívalovej zrážky,
odtokové pomery v povodiach riešiť s dôrazom na spomalenie odvedenia povrchových vôd z územia
v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody,
vytvárať podmienky a budovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastavaného územia obce, stavby protipovodňovej ochrany zaradiť medzi verejnoprospešné stavby,
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návrh využitia územia nesmie vyvolať významné zásahy do režimu povrchových vôd a technických
diel na nich.

B.12 NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY, VRÁTANE PRVKOV ÚSES A EKOSTABILIZAČNÝCH
OPATRENÍ
B.12.1 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
(zdroj: KEP, Mgr. T. Šolomeková, PhD. a kol., 2016)

Ochrana prírody
Základným dokumentom ochrany prírody je Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku
(schválená uznesením vlády č. 231, ktorú následne odsúhlasila Národná rada Slovenskej republiky v júni
1997). Program na jej plnenie je premietnutý do Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie
ochrany biodiverzity na Slovensku (uzn. vlády SR č. 515/1998 zo dňa 4.8.1998), ktorý je v konkrétnych úlohách zapracovaný do plánu hlavných úloh ŠOP SR. Strategické úlohy organizácie do roku 2015 obsahuje
Stratégia rozvoja Štátnej ochrany prírody SR s výhľadom do roku 2023 (schválená uzn. OPM č. 194/2005 z
15.12.2005), koncepčným materiálom ochrany prírody a krajiny je Koncepcia ochrany prírody a krajiny
(schválená uzn. vlády SR č. 471 z 24.5. 2006).

Územná ochrana prírody

Riešené územie je v kompetencii dvoch organizácií ŠOP SR:
 východná časť k.ú. je v správe CHKO Horná Orava,
 severozápadná časť v správe NP Malá Fatra
a) Ochranné pásmo Národného parku Malá Fatra
Územie národného parku a jeho ochranného pásma je vymedzené nariadením vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 24/1988 Zb. o Národnom parku Malá Fatra. Výmera ochranného pásma je 23 262,0000
ha (k 31.12.2014). Návštevný poriadok NP Malá Fatra a jeho ochranného pásma upravuje vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2005 z 1. decembra 2005.
Na území ochranného pásma platia podmienky ochrany ustanovené platným zákonom o ochrane prírody a krajiny (v súčasnosti zákon č. 506/2013 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), ktoré zodpovedajú druhému
stupňu ochrany (podľa ods. 4 §17 zákona č. 506/2013 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

Maloplošné chránené územia sú reprezentované:

 Národná prírodná rezervácia Šíp (ev.č. 441)
Územia:
k.ú. Žaškov, k.ú. Stankovany
Výmera:
301,52 ha
Zriaďovacia listina:
Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3483/1980-32 z 31.5.1980
Účel:
ochrana významnej krajinnej dominanty so zriedkavou vápnomilnou flórou,
významnou vegetačnou stupňovitosťou a živočíšnymi spoločenstvami na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele
Spravujúci orgán:
ŠOP - S- NP Malá Fatra, 5. stupeň ochrany prírody.
 Chránený areál Rieky Orava (ev.č. 1034)
Územia:
okresy Dolný Kubín a Tvrdošín, 25 k.ú.
Výmera:
441,75 ha
Zriaďovacia listina:
Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Žiline č. 1/1997 z 12.8.1997 od 15.12.1997
Zriaďovací orgán:
Krajský úrad v Žiline
Účel:
ochrana komplexu zachovalých riečnych ekosystémov s funkciou biokoridoru
nadregionálneho významu s bohatým druhovým za stúpením fauny a flóry a
biotopov mnohých chránených, vzácnych a ohrozených druhov organizmov.
Spravujúci orgán:
ŠOP – S-TANAP, 4. stupeň ochrany
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 Mokrade medzinárodného, regionálneho a lokálneho významu
V databáze Centra mapovania mokradí SZOPK (Slobodník & Kadlečík 2000) sa zo záujmového územia
uvádza jedna mokraď medzinárodného významu. Mokrade regionálneho a lokálneho významu sa z predmetného k.ú. neuvádzajú.

a) Mokraď medzinárodného významu

Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky (Dátum zapísania: 17.2.1998).
Časť riečneho systému podhorského charakteru v povodí Oravy na severnom Slovensku, ktorý patrí z
hľadiska diverzity pôvodnej bioty, ako aj z hľadiska prirodzeného charakteru abiotických zložiek k najzachovalejším a najvýznamnejším ekosystémom svojho druhu v strednej Európe. Má osobitný význam ako stanovište rastlinných a živočíšnych druhov v kritických štádiách ich životného cyklu (rozmnožovanie, zimovanie,
migračná zastávka). V území sa vyskytujú významné populácie pôvodných druhov, ktoré reprezentujú význam mokradí.
 Ochranné lesy
Ochranné lesy sa vyhlasujú rozhodnutím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa zákona o
lesoch (v súčasnosti zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov), na základe návrhu vyhotovovateľa plánu na dobu platnosti programu starostlivosti o les (v predchádzajúcom období lesného hospodárskeho plánu (LHP)). V ochranných lesoch možno schváliť osobitný režim hospodárenia, len ak tým nedôjde k obmedzeniu a ohrozeniu účelu, na ktorý boli vyhlásené.
V riešenom území je 258,84 ha ochranných lesov. Majú prevažne pôdoochrannú funkciu, alebo sú to
lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach.
 Lesy osobitného určenia
Lesy osobitného určenia sa v k. ú. vyskytujú na plochách o výmere 13,44 ha. Slúžia pre potreby
ochrany prírody a sú v bezzásahovom režime. Bezzásahový režim sa vzťahuje aj na lesné porasty NPR Šíp,
kde platí 5. stupeň ochrany prírody. Kategória ochranných lesov je v tomto prípade nadradená kategórii lesov
osobitného určenia.
 Chránené stromy
V riešenom území nie sú evidované chránené stromy v zmysle platného zákona o ochrane prírody a
krajiny (v súčasnosti zákon č. 506/2013 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, § 49, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov).
NATURA 2000
NATURA 2000 má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich
rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie.
NATURA 2000 má zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav
biotopov, čo však vôbec nevylučuje hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú.
Právnym základom pre tvorbu Sústavy NATURA 2000 sú:
 smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho
vtáctva, tzv. chránené vtáčie územia (CHVÚ), do k.ú. zasahujú dve: SKCHVÚ013 Malá Fatra a
SKCHVÚ050 Chočské vrchy,.
 smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a
voľne rastúcich rastlín - tzv. územia európskeho významu (ÚEV), tzv. územia európskeho
významu (ÚEV), do k ú. Žaškov zasahujú dve: SKUEV0243 Orava a SKUEV0663 Šíp
 Územie európskeho významu SKUEV0243 Orava
Rozloha územia je 420,69 ha a správcom územia je CHKO Horná Orava.
Podľa výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho
významu sú v k .ú. Žaškov parcely s prislúchajúcim stupňom ochrany 4.
Typy biotopov, ktoré sú predmetom ochrany s uvedením kódu NATURA 2000 (* prioritné biotopy):
91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy,
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
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3260

Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculiun fluitantis a

9110
9130

Kyslomilné bukové lesy,
Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Druhy,
-

Calitricho-Batrachion

ktoré sú predmetom ochrany:
hlavátka podunajská (Hucho hucho),
hlaváč bieloplutvý (Cottius gobio),
kunka žltobruchá (Bombina variegata),
mlok karpatský (Triturus montandoni),
vydra riečna (Lutra lutra),
podkovár malý (Rhinolophus hipposideros),
uchaňa čierna (Barbastella barbastellus),
netopier obyčajný (Myotis myotis),
korýtko riečne (Unio crassus),
kolok vretenovitý (Zingel streber),
mlynárik východný (Leptidea morsei)
hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus).

Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území:
 cesty I. až III. triedy,
 účelové komunikácie,
 mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody na cestách I. až III. triedy,
 zriadiť rybochovné zariadenie,
 výkon rybárskeho práva - lov rýb,
 manipulácia s vodnou hladinou,
 malé vodné elektrárne,
 údržba brehových porastov (oprávnenie správcu toku), nad 1000 m dĺžky,
 terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
 umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche nesúžiacej plavbe alebo správe
vodného toku alebo vodného diela,
 úpravy tokov, priehrad, rybníkov a ochranných hrádzí (zdroj: sopsr.sk/natura).
Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia:
 zriadiť rybochovné zariadenie ak predmetom ochrany v CHÚV je príslušný vodný tok,
 ťažba pieskov,
 upravy tokov, priehrady, rybníkov a ochranných hrádzí,
 ťažobné vrty na geotermálne vody v prípade ich vypúšťania do toku nad územím,
 malé vodné elektrárne,
 upravne vody, miestna kanalizačná sieť a čistiarne odpavých vôd,
 skládky odpadu,
 terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery.
 Územie európskeho významu SKUEV0663 Šíp (v správe NP Malá Fatra)
Rozloha územia: 1794,31 ha.
Typy biotopov, ktoré sú predmetom ochrany s uvedením kódu NATURA 2000 (* prioritné biotopy):
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty,
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia
Orchideaceae),
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky,
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz,
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou,
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary,
9110 Kyslomilné bukové lesy,
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy,
9140 Javorovo-bukové horské lesy,
9150 Vápnomilné bukové lesy,
9180* Lipovo-javorové sutinové lesy,
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91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy.
Druhy,
-

ktoré sú predmetom ochrany:
uchaňa čierna (Barbastella barbastellus),
kunka žltobruchá (Bombina variegata),
vlk dravý (Canis lupus),
črievičník papučkový (Cypripedium calceolus),
vydra riečna (Lutra lutra),
rys ostrovis (Lynx lynx),
netopier obyčajný (Myotis myotis),
poniklec slovenský(Pulsatilla slavica),
podkovár malý (Rhinolophus hipposideros),
fúzač alpský (Rosalia alpina),
medveď hnedý (Ursus arctos)

 Chránené vtáčie územie SKCHVU013 Malá Fatra (v správe NP Malá Fatra)
Platný právny predpis: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR. č. 2/2011 Z.z. zo dňa
22.12.2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra, účinná od 15.1.2011.
Celková rozloha CHVÚ Malá Fatra stanovená vyhláškou je 66.228,06 ha.
Predmetom ochrany Chráneného vtáčieho územia Malá Fatra je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
Chránené vtáčie územie Malá Fatra sa za účelom optimalizácie navrhnutých zásad ochrany a opatrení a
za účelom efektívneho manažmentu populácií vtáčích druhov člení na nasledovné ekologickofunkčné priestory (EFP):
 EFP1: hniezdiská sokola sťahovavého a výra skalného,
 EFP2: hniezdiská dravcov, bociana čierneho a dutinových hniezdičov- sov (zasahuje do k.ú.),
 EFP3: hniezdiská hlucháňa hôrneho,
 EFP4: hniezdiská tetrova hôľniaka,
 EFP5: hniezdiská muchárika malého a ďatľa bielochrbtého (zasahuje do k.ú.),
 EFP6: hniezdiská rybárika,
 EFP7: hniezdiská chrapkáča, prepelice, strakoša veľkého a loviská dravcov (zasahuje do k.ú.).
 Chránené vtáčie územie SKCHVU050 Chočské vrchy (v správe TANAP)
Platný právny predpis: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR. č. 26/2011 Z.z. zo 1.2.2011,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy, účinná od 15.2.2011.
Celková rozloha CHVÚ Chočské vrchy stanovená vyhláškou je 16 817,5 ha.
Predmetom ochrany Chráneného vtáčieho územia Chočské vrchy je zachovanie biotopov druhov vtákov
európskeho významu a zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania druhov vtákov európskeho.
Chránené vtáčie územie Chočské vrchy sa za účelom optimalizácie navrhnutých zásad ochrany a opatrení a za účelom efektívneho manažmentu populácií vtáčích druhov člení na nasledovné ekologicko-funkčné
priestory (EFP):
 EFP1: hniezdiská strakoša veľkého a loviská dravcov (zasahuje do k.ú.),
 EFP2: hniezdiská hlucháňa hôrneho a vzácnych lesných druhov,
 EFP3: potravné biotopy hlucháňa hôrneho a hniezdiska lesných druhov,
 EFP4: hniezdiská lesných druhov, dutinových hniezdičov a dravcov (zasahuje do k.ú.).
B.12.2 ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je v zmysle platného zákona o ochrane prírody a krajiny (v
súčasnosti zákon č. 506/2013 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002
Z.z. v znení neskorších predpisov) taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich
zložiek a prvkov, ktorá, zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému
predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.

-

ÚSES má zabezpečovať tieto základné krajinnotvorné funkcie:
byť zdrojom obnovy genofondu,
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-

podporovať ekologickú stabilitu krajiny,
podporovať polyfunkčné využitie krajiny.

Pre obec Žaškov bol v roku 2007 spracovaný Miestny územný systém ekologickej stability (ENGOM, s.r.o.
2007). Dokument MÚSES je podľa platného zákona o ochrane prírody a krajiny (v súčasnosti zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 54) dokumentáciou ochrany
prírody a krajiny. Je určený na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života na miestnej úrovni.
Dokumentácia MÚSES pre k.ú. obce Žaškov je súčasťou úvodných podkladov projektu pozemkových úprav a
bol spracovaný podľa existujúcich metodických pokynov na vypracovanie dokumentov MÚSES vydaných MŽP
SR v r. 2000.

Nadradené prvky ÚSES
Podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v článku č. 5. z oblasti usporiadania územia z
hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody, prírodných zdrojov a tvorby krajinnej štruktúry sa píše

rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných daností.
V osobitne chránených územiach, v prvkoch územného systému ekologickej stability, v NECONET (národná ekologická sieť) a v biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty zosúladiť využívanie územia s funkciou ochrany prírody a krajiny,

zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území ich predpokladané vplyvy na životné prostredie
a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov.
Do kostry ÚSES bol premietnutý záväzný dokument ÚPN VÚC Žilinského kraja vrátane všetkých
jeho platných zmien a doplnkov. Pre k. ú. Žaškov uvádza:
 Biocentrum regionálneho významu Šíp, ID 3/5,
 Biokoridor nadregionálneho významu vodný tok Orava (terestricko-hydrický), ID 3/9
Charakteristiky prvkov RÚSES z dokumentu RÚSES okresu Dolný Kubín (SAŽP 2010):
 Biocentrum nadregionálneho významu Šíp NRBc6 (k. ú. Žaškov),
 Biocentrum regionálneho významu RBc9 Párnické štrkoviská (k.ú.: Žaškov, Veličná, Istebné, Žaškov),
 Biocentrum regionálneho významu RBc10 Trsteník (k.ú.: Oravská Poruba, Žaškov),
 Biokoridor nadregionálneho významu NRBk2 Orava,
 Biokoridor regionálneho významu RBk1Trsteník – Šíp.

Poznámka:

Nakoľko aktualizácia RÚSES z roku 2010 je novším a aktuálnejším priemetom poznatkov o ochrane
biodiverzity i keď nebola zatiaľ prenesená do ÚPN VÚC. Nebola taktiež spracovaná v roku 2006 pri návrhu
MÚSES pre PPÚ. Preto v grafickej časti pri väzbách, zobrazení a úprave MÚSES bolo prihliadané práve k tejto
novšej verzii, ktorá spresnila aj regionálnu úroveň voči nadregionálnej, ktorá bola tiež medzičasom aktualizovaná.
Ostatné ekostabilizačné prvky
Medzi ekostabilizačné prvky zaraďujeme predovšetkým genofondové lokality (GP). V stanovisku Správy
CHKO Horná Orava sú uverejnené 4 genofondové plochy z ich kompetenčného územia, ktoré sa premietli v
predloženom miestnom územnom systéme ekologickej stability nasledovne:
- GP Lužné lesy rieky Oravy (NRBk Orava),
- GP Pod Uhliskom (MBKht2),
- GP Grôchovo (JÚ MF - ÚPN ÚSES VÚC)
- GP Párnické štrkoviská (MBc8)
Genofondové lokality z RÚSES Dolný Kubín (SAŽP 2010) z kompetenčného územia NP Malá Fatra (č.
NPMF/681/2016/2), taktiež u nich nastáva prekryv s prvkami tvoriacimi kostru územného systému ekologickej stability:
 GP 23 Dierová (súčasť NRBc Šíp),
 GP 26 Šoltýska (
),
 GP 27 Pod Hrdošom (MBKt17)
 GP 34 Zemiansky diel (MBc6)
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Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES)
V riešenom území v priestoroch a lokalitách s vysokou krajinnoekologickou hodnotou sú navrhnuté
uvedené prvky MÚSES:
a)
8 biocentier miestneho významu (MBc)
b) 19 biokoridorov miestneho významu (MBk)
 Navrhované biocentrá miestneho významu
Biocentrum miestneho významu MBc1 Skalky nad Uhliskom
Prevažne bukový lesný porast prirodzeného charakteru na vápencovom tvrdoši, bezprostredne
priliehajúcom odlesnenej krajine. Exponovaná časť s vystupujúcimi skalkami patrí v zmysle platného zákona
o lesoch (v súčasnosti zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov) do kategórie ochranných
lesov, zvyšok do kategórie hospodárskych lesov. Výskyt a hniezdisko výra skalného, lokálne refúgium
vápnomilnej pôvodnej flóry a fauny v kontakte so zmenenou krajinou. Z väčšej časti mimo vlastného obvodu
pozemkových úprav.
Opatrenia: V súčasnosti nevyžaduje špeciálne opatrenia, v budúcnosti pri obnove lesa použiť
podrastový hospodársky spôsob s maximálnym využitím prirodzenej obnovy pôvodných drevín. Okolie skaliek
v ochrannej časti ponechať bez zásahu, príp. zásahy zabezpečiť v réžii orgánu Ochrany prírody pre možné
,,zosvetlenie“ a umožnenie príletových ciest. Ponechanie minimálne 5 kusov stromov na 1 hektár lesnej pôdy
zhniť na pni. Neodstraňovať a nepoškodzovať hniezdne a dutinové stromy, ak tak neurčí orgán ochrany
prírody.
Biocentrum miestneho významu MBc2 Hrdoš
Komplex zmiešaných lesných porastov prirodzeného charakteru s prevahou buka, na prevažne
exponovanom vápencovom podloží. Výskyt jaskýň v Hrdošnej, Črchlici a Skríželnej skale, zimovisko
netopierov, hniezdiská sov, výskyt vápnomilných druhov flóry, zvýšená koncentrácia vzácnej avifauny a
bežnej lesnej makrofauny. Z väčšej časti kategória ochranných lesov (zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení
neskorších predpisov), prevažujú dospelé porasty s výskytom mŕtveho dreva a hrubých stromov. Mimo
vlastného obvodu pozemkových úprav.
Opatrenia: Obnovu vykonávať výlučne maloplošnou clonnou formou podrastového hospodárskeho
spôsobu bez odkrývania plochy s maximálnym využitím prirodzenej obnovy. Okolie skaliek v ochrannej časti
ponechať bez zásahu. Ponechanie minimálne 5 kusov stromov na 1 hektár lesnej pôdy zhniť na pni.
Neodstraňovať a nepoškodzovať hniezdne a dutinové stromy, ak tak neurčí orgán ochrany prírody.
Biocentrum miestneho významu MBc3 Kozlovo
Komplex nelesnej drevinnej vegetácie s postupnou sukcesiou lesa na poľnohospodárskom pôdnom
fonde, suchomilné (trnka, šípka, hloh) aj vlhkomilné (vŕba, čremcha, bršlen) krovinné zárasty a zarastajúce
pasienky. Hniezdištia avifauny, refúgium makrofauny zo širšieho okolia otvorenej poľnohospodárskej krajiny.
Prameniská, na časti plochy aktívny zosuv.
Opatrenia: Delimitácia do lesného pôdneho fondu, zalesnenie holej plochy vhodnými drevinami (jaseň,
javor, buk, jedľa, smrek). Ponechanie minimálne 5 kusov stromov na 1 hektár lesnej pôdy zhniť na pni.
Neodstraňovať a nepoškodzovať hniezdne a dutinové stromy, ak tak neurčí orgán ochrany prírody.
Biocentrum miestneho významu MBc4 Lesy v okolí Šípu
Prirodzené lesné spoločenstvá v okolí masívu Šípu. Tvoria ich prevažne zmiešané, prípadne čisto listnaté
lesné porasty. Dominantnými drevinami sú buk lesný ( Fagus sylvatica), smrek obyčajný (Picea abies), jedľa
biela (Abies alba) a javor horský (Acer pseudoplatanus). V krovitom podraste sa uplatňuje predovšetkým
lieska obyčajná (Corylus avellana). Bylinná synúzia je tvorená predovšetkým druhmi viazanými na bučiny.
Tento komplex lesov je vhodným biotopom pre raticovú zver.
Opatrenia: Zachovanie pôvodných lesných spoločenstiev, druhovú skladbu v porastoch s vyšším
podielom smreka vhodnými zásahmi ovplyvňovať v prospech ekologicky vhodnejších listnatých drevín,
hospodáriť maloplošnými formami podrastového hospodárskeho spôsobu. Ponechanie minimálne 5 kusov
stromov na 1 hektár lesnej pôdy zhniť na pni. Neodstraňovať a nepoškodzovať hniezdne a dutinové stromy,
ak tak neurčí orgán ochrany prírody.
Biocentrum miestneho významu MBc5 Šarovská
Prirodzené sukcesné lesné spoločenstvá na zavlhčených svahoch s jelšou sivou ( Alnus incana), miestami so smrekom obyčajným (Picaea abies), topoľom osikovým (Populus tremula) a ďalšími listnáčmi, v
krovinovom poschodí s lieskou obyčajnou (Corylus avellana), kalinou obyčajnou (Viburnum opulus), svíbom
krvavým (Swida sanguinea) a ružou (Rosa sp.), striedajúce sa so zarastajúcimi pasienkami a vlhkými lúkami
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s výskytom vstavočov rodu Orchis. Jediný väčší komplex v severovýchodnej časti katastra tvorí biotop hlavne
pre raticovú zver a je dôležitým stabilizujúcim prvkom v rozsiahlom zosuvnom území.
Opatrenia: Lokalitu preradiť z PP do LP. Zachovanie pôvodných lesných spoločenstiev, druhovú skladbu
drevín doplniť o vhodné melioračné dreviny, hospodáriť maloplošnými formami podrastového hospodárskeho
spôsobu. Sukcesiu na pasienku ponechať na prirodzený vývoj. Ponechanie minimálne 5 kusov stromov na 1
hektár lesnej pôdy zhniť na pni. Neodstraňovať a nepoškodzovať hniezdne a dutinové stromy, ak tak neurčí
orgán ochrany prírody.
Biocentrum miestneho významu MBc6 Zemiansky diel
Prirodzene sukcesne zarastajúce pasienky so smrekom obyčajným ( Picaea abies), topoľom osikovým
(Populus tremula) a ďalšími listnáčmi, v krovinovom poschodí so slivkou trnkovou (trnka) ( Prunus spinosa),
lieskou obyčajnou (Corylus avellana), ružou (Rosa sp.). Plní stabilizujúcu a ochrannú funkciu v rozsiahlom
zosuvnom území. V poraste niekoľkých desiatok starých smrekov sa nachádza hniezdisko Buteo buteo, v
tomto hniezde v minulosti hniezdil Pernis apivorus. V kroví zarastajúcich pasienkov bol zaznamenaný výskyt
Sylvia nissoria, Lanius collurio. Na časti územia rastie niekoľko exemplárov rodu Orchis.
Opatrenia: Lokalitu preradiť z PP do LP. Zachovanie pôvodných lesných spoločenstiev, druhovú skladbu
drevín doplniť o vhodné melioračné dreviny, hospodáriť maloplošnými formami podrastového hospodárskeho
spôsobu. Sukcesiu na pasienku ponechať na prirodzený vývoj. Ponechanie minimálne 5 kusov stromov na 1
hektár lesnej pôdy zhniť na pni. Neodstraňovať a nepoškodzovať hniezdne a dutinové stromy, ak tak neurčí
orgán ochrany prírody.
Biocentrum miestneho významu MBc7 Sútok rieky Oravy a Váhu
Prirodzené bukové lesy na sútoku rieky Oravy a Váhu s akcesoricky primiešanými listnatými drevinami,
ako je javor horský, jaseň štíhly a brest horský. Vo vrcholovej časti sa nachádza mezofilný pasienok, v ekotóne ktorého rastie lieska obyčajná, trnka obyčajná, topoľ osika, vŕby a pod. Lesné spoločenstvá na strmých
svahoch zvažujúcich sa do vodných tokov plynule prechádzajú do zachovalých brehových porastov rieky
Oravy a Váhu, ktoré sú významnými nadregionálnymi hydrickými biokoridormi.
Na pasienku bol z motýľov zistený motýľ z rodu Maculinea, ktorý je anexovým chráneným druhom
NATURA 2000. Významné sú spoločenstvá ornitocenóz, a cicavcov, ktoré v tomto kľudovom území vzhľadom
na odľahlosť a neprístupnosť lokality majú dobré podmienky pre rozmnožovanie a vyvádzanie mláďat.
Opatrenia: Zachovanie pôvodných lesných spoločenstiev, druhovú skladbu drevín doplniť o vhodné
melioračné dreviny. Uprednostňovať účelový výber, prípadne hospodáriť maloplošnými formami podrastového hospodárskeho spôsobu. Sukcesiu na pasienku ponechať na prirodzený vývoj. Ponechanie minimálne 5
kusov stromov na 1 hektár lesnej pôdy zhniť na pni. Neodstraňovať a nepoškodzovať hniezdne a dutinové
stromy, ak tak neurčí orgán ochrany prírody. Okrajom prechádza 110 kV vysoké napätie, ktoré treba v prípade rozširovania vedenia alebo prekládky smerovať mimo hodnotné územie, v trasovaní je zaznamenaný
výskyt inváznych druhov rastlín (Phalophia japonica), zamedziť ďalšiemu rozširovaniu a zabezpečiť ich odstraňovanie.
Biocentrum miestneho významu MBc8 Párnické štrkoviská (rybníky)
Predstavujú systém umelo vytvorených vodných plôch, ktoré vznikli v minulosti ťažbou štrku,
v západnej časti sa nachádza zachované mŕtve rameno ,,Starej Oravy“. V priebehu desaťročí sukcesne zarástli vegetáciou. V súčasnosti predstavujú hodnotnú ornitologickú a batrachologickú lokalitu. Lokalita je
zaujímavá aj ako migračná zastávka tiahnúceho vtáctva a zimovisko vtákov.
Opatrenia: Z cieľom zabezpečenia vhodných brehov pre hniezdenie vzácnych druhov vtákov je
potrebné kopanie strmých hlinitých brehov pre brehuľu obyčajnú ( Riparia riparia) a rybárika riečneho
(Alcedo atthis), čistenie ostrovov od vegetácie pre veľmi rybára riečneho ( Sterna hirundo). Udržať existujúci
stav, nerúbať brehové porasty, okrem špeciálnych manažmentových opatrení. V rámci manažmentu
Párnických štrkovísk zvážiť vhodné prepojenie viacerých jazier do jedného celku malými prepojeniami vo
forme odbagrovania brehových predelov medzi jazerami. Vhodným a celistvým odbagrovaním častí by vznikli
z predelov jazier nové ,,ostrovy“ pre hniezdenie vodných druhov vtáctva a taktiež by sa výrazne zlepšili
migračné možnosti pre vodné živočíchy na širšom území. Potrebná dôležitá spolupráca s rybárskou obcou
ohľadne využívania brehov rybármi, taktiež zamedziť vznikajúcim čiernym stavbám v území.
 Navrhované miestne biokoridory hydrické
NRBk Rieka Orava (zároveň CHA Rieka Orava)
Prirodzený tok rieky s čiastočne zachovalými brehovými porastami lužného lesa.
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Opatrenia: Dodržiavanie režimu ochrany podľa platnej legislatívy. Zachovať súčasnú štruktúru brehových porastov. Obmedziť znečisťovanie toku, zlikvidovať divokú skládku TKO.
MBk 1 Dolná časť Žaškovského potoka
Tvorí ho dolná časť Žaškovského potoka v intraviláne až po sútok s Oravou a jeho prítoky. Vytvára
funkčné spojenie medzi hydricko-terestrickými biokoridormi a biocentrami či už miestneho alebo regionálneho významu. Na časti pretekajúcej zastavaným územím je potok v prevažnej miere regulovaný, s brehmi
spevnenými betónovými panelmi a tvárnicami, na kratších úsekoch sú brehové porasty s prirodzenou vegetáciou jelše sivej (Alnus incana), topoľa osikového (Populus tremula), krovitých vŕb (Salix sp.), čremchou
strapcovitou (Padus racemosa), lieskou obyčajnou (Corylus avellana) a ďalšími druhmi krov. Vytvára vhodné
migračné trasy a prostredie pre hniezdne synúzie vtákov, niektorých vzácnejších druhov rýb, ako čereble
potočnej (Phoxinus phoxinus), hlaváča pásoplutvého (Cottus poecilopus), z cicavcov vydry riečnej (Lutra
lutra), dulovnice väčšej (Neomys fodiens), dulovnice menšej (Neomys anomalus) a pod.
Opatrenia: V prípade regulácií maximálne používať prírodné materiály, kameň a drevo, nevytvárať na
toku stupne, ale uprednostňovať balvanité sklzy, chrániť brehové porasty minimálne v šírke 5 m po oboch
stranách toku. Neznečisťovať tok TKO a splaškovými vodami.
MBk 2 Dolina Uhlisko
Biokoridor spájajúci MBC1 Skalka nad Uhliskom so systémom ďalších hydricko-terestrických biokoridorov vedúcich krížom cez údolie na Zemiansky diel. Súvislé líniové, miestami až plošné krovinné spoločenstvá
pozdĺž potoka a poľnej cesty.
Opatrenia: Zachovať súčasný stav, nezakladať nové priehony pre dobytok, veľkoplošne neohradzovať
pasienky pre voľné pasenie dobytka a pod.
MBk 3 a 4 Bezmenné ľavostranné prítoky Žaškovského potoka
Vodné toky ústiace do intravilánu obce. Tvorí ich pás krovín okolo potoka v prípade MBk3 prepojený s
krovitou NDV okolo pasienka. Dominantnými druhmi sú vŕba krehká ( Salix fragilis), vŕba rakyta (Salix caprea), čremcha strapcovitá (Padus racemosa), lieska obyčajná (Corylus avellana), trnka obyčajná (Prunus
spinulosa) V úzkej časti medzi pasienkom a susednou lúkou je MBk3 narušený preháňaním dobytka.
Opatrenia: Zachovať sprievodnú vegetáciu, dohliadať na nešírenie inváznych druhov rastlín. Nerozširovať priehon pre dobytok.
MBk 5 Horná časť Žaškovského potoka s bezmennými prítokmi
Časť toku nad zastavaným územím obce, v zarastených stabilizovaných výmoľoch so sprievodnou vegetáciou jelše sivej (Alnus incana), vŕb (Salix sp.), čremchy strapcovitej (Padus racemosa), liesky (Corylus
avellana) a iných krov. V niektorých lokalitách narušené preháňaním dobytka.
Opatrenia: Zachovať sprievodnú vegetáciu, dohliadať na nešírenie inváznych druhov rastlín. Nerozširovať priehon pre dobytok.
MBk 6, 7 a 8 Pravostranné bezmenné prítoky Žaškovského potoka
Vodné toky v zarastených stabilizovaných výmoľoch so sprievodnou vegetáciou jelše sivej ( Alnus incana), topoľa osikového (Populus tremula), vŕb (Salix sp.), čremchy strapcovitej (Padus racemosa), liesky (Corylus avellana) a iných krov. V niektorých lokalitách narušené preháňaním dobytka.
Opatrenia: Zachovať sprievodnú vegetáciu, dohliadať na nešírenie inváznych druhov rastlín. Nerozširovať priehon pre dobytok.
MBk 9 Bezmenný potok
Potok spájajúci miestne biocentrum „lesy okolo Šípu“ a rieku Oravu, je jej ľavostranným prítokom.
Brehové porasty sú tvorené jelšou sivou ( Alnus incana), topoľom osikovým (Populus tremula), vŕbami (Salix
sp.), čremchou strapcovitou (Padus racemosa), lieskou obyčajnou (Corylus avellana) a ďalšími druhmi krov,
ktoré plynule prechádzajú do lesných porastov
Opatrenia: Zachovať sprievodnú vegetáciu, dohliadať na nešírenie inváznych druhov rastlín. Nerozširovať priehon pre dobytok.
MBk 10 Šíp - Orava
Bezmenný tok, ľavostranný prítok Oravy, čím sa napája na tento nadregionálny hydrický biokoridor s
biocentrom a NPR Šíp. Obklopený je súvislými lesnými porastami. V zarastených výmoľoch so sprievodnou
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vegetáciou rastie jelša sivá (Alnus incana), topoľ osika (Populus tremula), vŕby (Salix sp.), čremcha strapcovitá (Padus racemosa), lieska obyčajná (Corylus avellana) a ďalšie druhy krov.
Opatrenia: Zachovať sprievodnú vegetáciu.
MBk 11 Dierová
Bezmenný tok, ktorý prechádza chatovou osadou Dierová a vlieva sa do rieky Oravy čím sa napája na
tento nadregionálny biokoridor s biocentrom a NPR Šíp. V zarastených stabilizovaných výmoľoch rastie jelša
sivá (Alnus incana), vŕby (Salix sp.), čremcha strapcovitá (Padus racemosa), lieska (Corylus avellana) a iné
kry. V niektorých lokalitách narušené preháňaním dobytka.
Opatrenia: Zachovať sprievodnú vegetáciu, dohliadať na nešírenie inváznych druhov rastlín. Nerozširovať priehon pre dobytok.
MBK 12 Rieka Orava Prevzatý NRBK Rieka Orava.
MBk 16 Potok Trsteník so sprievodnou vegetáciou
Potok so sprievodnou vegetáciou jelše sivej (Alnus incana), topoľa osikového (Populus tremula), vŕb
(Salix sp.) a iných krov.
Opatrenia: Zachovať sprievodnú vegetáciu, dohliadať na nešírenie inváznych druhov rastlín. Nezakladať nové priehony pre dobytok, veľkoplošne neohradzovať pasienky pre voľné pasenie dobytka a pod.
 Miestne biokoridory terestrické
Spájajú jednotlivé biocentrá, sú tvorené mozaikou zmiešaných lesov a otvorených plôch, umožňujú
migráciu terestrických živočíchov.
MBk 13 Šarovská – Orava
Spája MBk Šarovská s RBk vedúcim riekou Oravou a jej priľahlými brehovými porastmi so širším okolím. Je tvorený hlavne sukcesne zarastenými pasienkami s NDV. Biokoridor je poškodzovaný využívaním na
motokros.
Opatrenia: Zachovať súčasný stav kultúr, nepoužívať holorubnú ťažbu, nezasahovať do nelesnej drevinnej vegetácie. Zabrániť, prípadne obmedziť využívaniu územia pre motokros, neprerušiť trasu novými
prvkami s bariérovým efektom.
MBk 14 Zemiansky diel
Spája MBc Šarovská s MBc Zemiansky diel, je tvorený mezofilnými pasienkami, umožňuje migráciu
zveri.
Opatrenia: Zachovať súčasný stav kultúr, neprerušiť trasu novými bariérovými prvkami, veľkoplošne
neohradzovať pozemky pre voľné pasenie dobytka a pod.
MBk 15 Matúšovská
Je alternatívou k MBk14, spája MBc Šarovská s MBc Zemiansky diel mozaikou smrekových porastov a
krovinami zarastajúcich pasienkov.
Opatrenia: Zachovať súčasný stav kultúr, nepoužívať holorubnú ťažbu, nezasahovať do nelesnej drevinnej vegetácie, neprerušiť trasu novými prvkami s bariérovým efektom.
MBk 17 Hrdošná Skala – Kozlovo
Biokoridor spájajúci MBc Hrdošná skala a MBc Kozlovo. Nesúvislá skupinová, líniová až solitérna NDV
na pasienkoch a úhoroch, časť hlavnej migračnej trasy makrofauny medzi Šípskou Fatrou a Zemianskym
dielom.
Opatrenia: Zachovať súčasný stav, neredukovať kroviny, zalesniť časť úhorov a nevyužívaných pasienkov v lokalite Lopata, neprerušiť trasu novými bariérovými prvkami, veľkoplošne neohradzovať pozemky pre
voľné pasenie dobytka a pod.
MBk 18 Skalka nad Uhliskom – Hrdoš
Široký terestrický biokoridor vedúci lesnými porastami a zarastajúcimi pasienkami, umožňujúci prirodzenú migráciu makrofauny.
Opatrenia: nepoužívať holorubnú ťažbu, neprerušiť trasu novými prvkami s bariérovým efektom, nebudovať nové lesný cesty, veľkoplošne neohradzovať pozemky pre voľné pasenie dobytka a pod.
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MBk 19 Biokoridor k MBk Šíp
Široký terestrický biokoridor vedúci lesnými porastami a zarastajúcimi pasienkami, umožňujúci prirodzenú migráciu makrofauny.
Opatrenia: nepoužívať holorubnú ťažbu, neprerušiť trasu novými prvkami s bariérovým efektom, nebudovať nové lesný cesty, veľkoplošne neohradzovať pozemky pre voľné pasenie dobytka a pod.
V spracovávanom území neboli navrhnuté žiadne interakčné prvky.
B.12.3 TVORBA KRAJINY A EKOSTABILIZAČNÉ OPATRENIA
Územné vymedzenie a ochrana biokoridorov a biocentier zabezpečuje zachovanie a rozvoj druhovej
rozmanitosti rastlín a živočíchov v ich prirodzenom prostredí. Tým sa vytvára priestorový základ ekologicky
stabilných plôch a línií v území. Udržanie a zvýšenie ekologickej stability územia a prirodzenej produkčnej
schopnosti krajiny je riešené návrhom ekostabilizačných opatrení.

Ekostabilizačné opatrenia na zabezpečenie územného systému ekologickej stability sa dotýkajú problémových okruhov :
-

-

dôsledného dodržiavania podmienok ochrany v chránených územiach podľa stupňov ochrany stanovených platným zákonom zákonom o ochrane prírody a krajiny (v súčasnosti zákon č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
diferenciácie a optimalizácie využívania lesnej pôdy podľa kategorizácie lesov, vertikálnej a horizontálnej zonácie územia a plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,
optimalizácie využívania poľnohospodárskej pôdy podľa druhovej a funkčnej diferenciácie územia a
produkčného potenciálu pôd,
zabezpečenia legislatívnej ochrany krajinným prvkom (mimo chránené územia) začlenených do ekologickej siete, celkového ekologického využívania a hospodárenia v území

B.12.4
KRAJINNOEKOLOGICKÝ PLÁN - VYHODNOTENIE A ZÁVER
Pri krajinnoekologickom hodnotení sa stanovuje vhodnosť využívania územia na základe ukazovateľov
krajiny. Konfrontujú sa požiadavky jednotlivých činností na krajinnoekologické podmienky so skutočne existujúcimi hodnotami krajiny pomocou limitov.
Do evalvačného procesu vstupujú: krajinnoekologické podklady, navrhované činnosti a využívanie,
environmentálne limity (abiotické limity, limity súčasnej krajinnej štruktúry, limity vyplývajúce z ochrany
prírody a významných krajinárskych a ekologických štruktúr, limity vyplývajúce zo stresových javov).
Opatrenia na zachovanie, resp. zmenu krajinných prvkov ovplyvňujúcich ekologickú stabilitu a krajinný
obraz obce Žaškobv sú nasledovné:
a)
Ochrana súčasného stavu a štruktúry krajiny
 rešpektovať ochranu všetkých chránených častí prírody a krajiny, genofondových plôch a prvkov
územného systému ekologickej stability,
 rešpektovať Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia (ŠOP SR 2015),
 zachovať pôvodné druhové zloženie lesov podľa zloženia potenciálnej prirodzenej vegetácie, v ktorej
prevažujú listnaté lesy, znižovať podiel stanovištne nevhodných drevín v porastoch,
 nezvyšovať intenzitu a rozsah zásahov v lesoch ochranných a osobitného určenia,
 monitorovať invázne rastliny a aktívne likvidovať ich ohniská, najmä v okolí záhradkových a
chatových osád, v brehových porastoch,
 obmedziť výstavbu a veľkoplošné oplocovanie pozemkov, umožniť migráciu voľne žijúcich zvierat,
 obnovenie obhospodarovania, rovnomerné vypásanie pasienkov a kosenie lúk, pravidelné
odstraňovanie náletových a výmladkových drevín, zamedziť vypaľovaniu rozsiahlych trávnych
porastov, a to predovšetkým v oblasti Zemianskeho dielu,
 eliminovať aktivity poškodzujúce biotopy (motokros, cyklokros, skútre, štvorkolky),
 minimalizovať zásahy do korýt, v prípade ich realizácie brať do úvahy realizáciu zimovísk, ochranu
neresísk, migračných úsekov a možného hniezdenia vtáctva,
 revitalizovať regulované vodné toky, znižovať bariérový efekt umelo upravených brehov,
odstraňovanie nelegálnych skládok a výsypiek,
 uprednostniť prírode blízke protipovodňové opatrenia pred technicky poňatými úpravami vodných
tokov predovšetkým podporou prirodzenej inundácie v nivách tokov, výstavbou polosuchých poldrov
a pod.,
 pri výstavbe neumiestňovať stavby v blízkosti tokov (v prípade Ramsarskej lokality Orava len vo
vzdialenosti 100 m a viac), ani inak nenarušovať brehové porasty vodných tokov; odporúčať
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výsadbu brehových porastov (aspoň línií) na ochranu brehov vodných tokov a izoláciu pred
znečistením aj v intraviláne, kde je to možné,
 znižovať znečisťovania podzemných vôd. zabránením priesaku znečisťujúcich látok do podzemných
vôd z priemyselno-technických prevádzok a živočíšnych fariem,
 zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok
b) Opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability lesnej krajiny:
 preferovať stanovištne pôvodné druhy,
 zvyšovať podiel prirodzenej obnovy lesa na úkor umelej obnovy,
 na mieste vyrúbaných nepôvodných smrekových monokultúr obnovovať listnatý alebo zmiešaný les s
ponechávaním prirodzeného zmladenia,
 ponechávať dostatočné množstvo starých porastov, stojace i ležiace mŕtve drevo,
 nechať na dožitie stromy s dutinami,
 zabezpečiť, aby podiel porastov vekových tried nad 70 rokov neklesol pod 40%
 pre hlboho zarezané doliny, strže a výmole uplatňovať bezzásahový režim alebo účelový, resp.
výberkový HS lesných porastov,
 nenarušovať ťažkými mechanizmami pôdu a bylinné poschodie,
 rekultivovať lesné cesty, ktoré vznikli pre účely ťažby a nepokračovať v ďalšej fragmentácii lesných
ekosystémov, napr. výstavbou lesných ciest, holorubným spôsobom ťažby a pod.,
 mechanicky nerozrušovať/nevysušovať pramenné lokality,
 v lesných porastoch s výskytom významných druhov vtáctva realizovať hospodárske opatrenia v mimohniezdnom období a vytvárať podmienky pre ich hniezdenie.
c) Opatrenia na ochranu prvkov USES:
 neurbanizovať územie a regulovať investičné aktivity na lokalitách v blízkosti prvkov ÚSES,
 posudzovať vhodné umiestnenie zdrojov sekundárneho ohrozenia (skládky, poľnohospodárske
objekty atď.),
 obmedziť oplocovanie pozemkov,
 postupne obnoviť prirodzené drevinové zloženie v porastoch podľa zloženia potenciálnej prirodzenej
vegetácie,
 nezvyšovať intenzitu a rozsah zásahov v lesoch ochranných a osobitného určenia,
 nenarušovať ťažkými mechanizmami pôdu, podrast a bylinné poschodie, rekultivovať lesné sklady a
lesné cesty, ktoré vznikli pre účely ťažby,
 ponechávať dostatočné množstvá starých porastov i jednotlivých starých a dutinových stromov, ako
i stojace a ležiace mŕtve drevo v dostatočnom objeme a štruktúre (najmä hrubé),
 neodstraňovať a nepoškodzovať hniezdne a dutinové stromy, ak tak neurčí orgán ochrany prírody,
 zabezpečiť primeraný manažment (pastva, kosenie, mulčovanie) rozsiahlejších lúčnych biotopov v
intervale minimálne 1 x za 2 roky, odstraňovať nálet drevín; mulčovanie nesmie byť využívané ako
náhrada kosenai,je vhodné ho využívať len na náletové kroviny,
 úprava napájadiel pre zmiernenie erózie v ich okolí, prekladanie košarísk, nezaladať nové priehony
pre dobytok,
 vylúčiť aplikáciu chemických látok v uzemí,
 zosúladiť rybárske obhospodarovanie so záujmami ochrany prírody, týka sa to najmä Párnických
štrkovísk, zlikvidovať nelegálne skládky odpadov v brehových porastoch.
* Navrhované manažmentové opatrenia v území európskeho významu Orava:
 protierózne, vodohospodárske, protilavínové, brehoochranné a protideflačné opatrenia,
 obnova zdroja potravy (zarybňovanie),
 simulácia inundačných procesov,
 revitalizácia tokov, obnova prívodných kanálov, mŕtvych ramien za účelom zavodnenia mokraďových
biotopov,
 opatrenia na zlepšenie kvality vôd.
d) Opatrenia na ochranu vodných tokov a plôch:
 rešpektovať stavebnú uzáveru na rieke Orava a v jej brehových porastoch a na jej prítokoch, t.j.
nevytvárať/odstrániť bariéry, prahy, nebudovať malé vodné elektrárne,
 neuvažovať s umiesňovaním stavieb vrátane oplotení minimálne 100m od oboch brehov rieky Orava
a minimálne 6m od brehov ostatných vodných tokov,
 zachovať, prípadne doplniť/rozšíriť pokryvnosť brehových porastov všetkých vodných tokov, najmä
však Žaškovského potoka a mŕtveho ramena Oravy,
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revitalizovať regulované vodné toky tam, kde to dovolia priestorové možnosti so zachovaním
protipovodňového účinku regulácií, tzn. vytvárať podmienky pre priorodzené meandrovanie vodných
tokov,
 eliminovať znečistenie brehov a zabraňovať vytváraniu nelegálnych skládok odpadov, zamedziť
nelegálnemu vypúšťaniu odpadových vôd a priesakom odpadových vôd z poľnohospodárskej výroby
(vymývanie hnojísk, silážnych jám) a z plôch postihnutých preháňaním hospodárskych zvierat do
vodných tokov, lokalizovať poľné hnojiská mimo plôch, ktoré by mohli priamo ohroziť povrchové a
podzemné vody,
 umiestňovať lesné cesty mimo vodných tokov vrátane brehových porastov,
likvidácia porastov inváznych druhov rastlín
Opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy:
 zmeniť priestorovú štruktúru poľnohospodárskej pôdy podľa návrhov projektu pozemkových úprav v
dokumentácii Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (Engom, s.r.o. 2007),
 na trávnych porastoch s indikovanými i potenciálnymi zosuvmi zachovať, prípadne vysadiť po
vrstevnici viacúčelové vegetačné pásy, ktoré majú ekostabilizačnú funkciu,
 na reliéfe so svahovými deformáciami realizovať protierózne opatrenia, najmä: protierózne osevné
postupy, až po ochranné zatrávnenie,
 ponechávať solitérne dreviny na lúkach a pasienkoch,
 zachovanie trávnatých porastov a vhodnej mozaikovitej krajiny vrátane medzí a úhorov,
 zabraňovať poškodzovaniu pôdy a mačiny pasienkov pri stádlení a nesprávne robenom košarovaní,
ako aj pri pasení zvierat na vzdialenejších pasienkoch, dodržiavať usmernenia stanovené v Pláne
rozvoja vidieka,
 nepreferovať výsev komerčných ďatelinotrávnych miešaniek,
 dlhodobo nevyužívané lúky, ktorým hrozí zarastanie drevinami aspoň raz za rok v jesennom období
prekosiť alebo mulčovať, aplikovať mulčovanie len v nutných prípadoch, je vhodné len ako
jednorazový zásah na obnovu.
Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny:
 udržovať typickú mozaikovitú štruktúru NDV ( s líniovým, skupinovým a difúznym charakterom) a
trvalých trávnych porastov (vo veľkosti mezo a mikroštruktúr) t. j. podporovať extenzívne
lesopasienkárske využívanie podhorských častí,
 neaplikovať holorubný spôsob ťažby,
 potláčať sukcesiu, t.j. rozširovanie lesa do pôvodne bezlesých stanovíšť na miestach bývalej pastvy
oviec a dobytka kosením a pasením trvalých trávnych porastov,
 doplniť v intraviláne brehové porasty Žaškovského potoka,
 v sídelnej vegetácii zachovávať mozaiku rôznovekých drevín, s dôrazom na zachovanie starých
stromov,
 vo výsadbe smerom von do okolitej krajiny od zastavaného územia využiť druhové zloženie drevín
bližšie k pôvodnej drevinovej skladbe,
 realizovať výsadbu alejí,
 rozvíjať ekologické poľnohospodárstvo, podporiť pasienkárstvo
Opatrenia na skvalitnenie rekreačných služieb:
 vytvoriť podmienky pre obnovenie povedomia obyvateľov o kultúrne a poľnohospodárky činorodej
obci podporou kultúrnych aktivít poukazujúcich na tradičné formy využívania zeme a plodín v obci:
ovocinárstvo, prezentácia ľudových remesiel atď.,
 podporiť alternatívne formy poľnohospodárstva a využívania pôdy (organické farmárstvo),
 podporiť aktívne formy rekreácie v obci s prihliadnutím na prítomnosť územia európskeho významu
a chránených vtáčích území (ekoturizmus, birdwatching a pod.),
 propagovať myšlienku ochrany medzinárodne významnej ramsarskej lokality rieky Orava a napr.
vybudovať infraštruktúru pre pozorovanie vtáctva na lokalite,
 podporovať rozvoj turistických a cyklistických trás.
Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva:
 zavezenie skládky trosky v Istebnom,
 revitalizácia Žaškovského potoka,
 zamedziť vzniku nelegálnych skládok komunálneho odpadu a ruderálnych plôch,
 vytvárať podmienky pre kompostovanie,
 minimalizovať negatívne vplyvy výrobných prevádzok na ŽP vysadením izolačnej zelene
Opatrenia na ochranu kultúrno-historických zdrojov:
 zvýšiť povedomie obyvateľstva o kultúrnom dedičstve regiónu,
Návrh, str. 64


e)

f)

g)

h)

i)

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
 obnoviť a doplniť prvky, znaky a symboly kultúrno-historickej hodnoty krajiny, vrátane prvkov regionálnej architektúry,
 podporiť návrhy na zdokumentovanie pamätihodností obce.
Pre čo najširšie uplatnenie uvedených opatrení je potrebné rešpektovať legislatívu platnú pre jednotlivé
zložky krajiny.

B. 13 NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA
B. 13.1 DOPRAVA
B.13.1.1 Širšie dopravné vzťahy
Obec Žaškov sa nachádza cca 11 km juhozápadne od okresného mesta Dolný Kubín. Dopravne je obec
napojená na nadradenú cestnú sieť cestou III.triedy č.2256 - cez obec Žaškov úrovňovou križovatkou na
cestu I. triedy č.70 Kraľovany - Dolný Kubín.
Na cestu III. triedy sa napája sieť miestnych komunikácií, ktoré majú viac menej vyhovujúce šírkové
ako aj sklonové parametre.
Najbližšia čerpacia stanica sa nachádza v obci Kraľovany a v meste Dolný Kubín, asi 12 km od obce.
Najbližšie regionálne letisko pre medzinárodnú dopravu je pri Žiline a v Poprade

Rýchlostná cesta R3

Do k. ú. zasahuje navrhovaná trasa rýchlostnej cesty R3 Dolný Kubín, juh - Križovatka D1, aj so svojím OP.
Pretože rýchlostné cesty majú pre motorové vozidlá obmedzené pripojenia s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami, bude sa ich sieť realizovať v závislosti na požadovanej výkonnosti v niekoľkých etapách. Najskôr ako dvojpruhové (resp. štvorpruhové) cesty s neobmedzeným prístupom, s rýchlostnými, smerovými a výškovými parametrami, s neskorším možným rozšírením na štvorpruhové cesty s neobmedzeným prístupom a až v poslednej etape na rýchlostné cesty s obmedzeným prístupom.
V stanovisku NDS č.j.10792/103479/30101/2016 zo dňa 19.09.2016 k začiatku obstarávania ÚPN obce
Žaškov sa uvádza:
 do návrhu ÚPN-O zapracovať variant V3 trasovania pripravovanej rýchlostnej cesty R3
 do výhľadu ÚPN-O zapracovať variant V7 trasovania pripravovanej rýchlostnej cesty R3
 k variantu V3 je zároveň vydané platné Záverečné stanovisko MŽP č.417/2011-3.4/ml zo dňa
2.3.2012, za podmienky kladného stanoviska obce Komjatná (kladné stanovisko od obce Komjatná
nebolo počas spracovania štúpdie realizovateľnosti obdržané); z uvedeného dôvodu NDS v súčasnosti zabezpečuje sparcovanie Zámeru podľa zák. č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP,
ktorý posúdi varianty od MÚK Dolný Kubín juh - smer MÚK Likavka (varianty V5a, V8) a pôvodnú alternatívu s napojením na diaľnicu D1 v MÚK Hubová (varianty V3, V7a)
Varianty rýchlostnej cesty R3 - V7 a V3 sú zakreslené vo výhľade (výkres č.2), vzhľadom na fakt, že v
ÚPN VÚC ŽK je zakreslený v návrhu len variant v trase R3 Dolný Kubín, juh - Križovatka D1.
Cesta I/59 zostane aj po realizácii preložky R3 spojnicou v rámci Oravského regiónu, zabezpečujúcou
spojenie najbližších obcí.
B.13.1.2 Koncepcia cestnej automobilovej dopravy
Cestnú sieť v k. ú. Žaškov možno rozdeliť podľa charakteru na cestu III. triedy č. III/2256 vo vlastníctve ŽSK a sieť miestnych komunikácií vo vlastníctve obce.
Hlavnú komunikačnú (dopravnú) úlohu na území obce zabezpečuje zberná komunikácia - cesta
III/2256 (vedúca stredom obce), ktorá slúži prevažne obslužnej a účelovej doprave. Na ňu je napojený systém miestnych obslužných komunikácií.
Miestne komunikácie musia byť posudzované individuálne. Šírkové usporiadanie v niektorých prípadoch, vzhľadom na spôsob existujúcej starej zástavby, nebude možné upraviť na normové parametre. V
miestach, kde to terénne možnosti a stavebné podmienky dovoľujú po dohode s majiteľom pozemku a obcou, navrhujeme upraviť šírkové usporiadanie miestnych komunikácií.
Funkčné členenie a kategorizácia komunikácií
Sieť cestných komunikácií v katastrálnom území obce Žaškov tvorí cesta III/2256 vedúca zastavaným
územím obce.
Návrh, str. 65
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V zásade základný komunikačný skelet obce dopĺňajú miestne komunikácie, zabezpečujúce prístup
k jednotlivým objektom, tvoria sústavu obslužných ciest C3 alebo upokojených obytných ulíc s rovnocennou
pešou a automobilovou dopravou na hlavnom dopravnom priestore komunikácie. V prípade obslužných
komunikácií sa uplatňuje zásada realizovať chodníky pozdĺž komunikácii, tam kde je predpoklad dopravnej
záťaže nákladnou dopravou.
Hlavnú cestnú komunikáciu v obci bude i naďalej vytvárať cesta III/2256.
Novými prvkami komunikačného systému obce sú miestne komunikácie, sprístupňujúce plánované
obytné plochy.
Súčasný stav všetkých existujúcich MK je v kategórii MO 6,5/30, MO 8,0/40 funkčnej triedy C3.
Do novej rozširujúcej sa zástavby je návrh nových miestnych komunikácií v kategórii MO 6,5/30
s jednostranným chodníkom. Nové miestne komunikácie a ich dopravné napojenia na existujúce komunikácie
sú riešené v súlade s platnými STN (s STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií a STN 736102
Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách) na základe výhľadovej intenzity dopravy, podľa
možnosti systémom obslužných komunikácií a ich následným napojením na cesty vyššieho dopravného
významu.
Navrhujeme:
 rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej OP
 rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, predovšetkým trasovanie a OP rýchlostnej







cesty R3
rešpektovať navrhovanú komunikačnú sieť - obslužné komunikácie funkčnej triedy C3, kategórie MO
8,00/40 (so šírkou dopravného priestoru 9,0 m medzi oploteniami, t.j. 2x2,5 m jazdný pruh, 2x2,0 m
zelené pásy, resp. 2,0 zelený pás+2,0 chodník) a v stiesnených priestorových a sklonových podmienkach kategórie MOU 6,5/30 (so šírkou dopravného priestoru 7,0 m medzi oploteniami, t.j. 2x2,5 m
jazdný pruh, 2x1,0 m zelené pásy) jednosmerné komunikácie kategórie MOU 4,50/30, zjazdné chodníky
v zastavanom území obce , ohraničenom dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce ,
rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy v kategórii MZ 8,5 (8,0)/ 50, vo funkčnej
triede B 3, v zmysle platného zákona o pozemných komunikáciách (v súčasnosti zákon č.135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách – cestný zákon – v znení neskorších predpisov) a platných STN (v súčasnosti STN 73 6110)
mimo sídelného útvaru obce , ohraničenom dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce ,
rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy v kategórii C 7,5/70 s jej OP, v zmysle
platných STN (v súčasnosti STN 73 6110)
nové miestne komunikácie a ich dopravné napojenia na existujúce komunikácie riešiť v súlade s platnými STN (s STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií a STN 736102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách) na základe výhľadovej intenzity dopravy

B.13.1.3 Hromadná doprava
Obec je dobre sprístupnená prímestskou autobusovou dopravou. Na území obce sa nachádza 5 zastávok hromadnej dopravy situované: na začiatku obce v zelenej ploche (parc.č. KN-E 1039), v blízkosti OcÚ
(parc. č. KN-E 745), pri evanjelickom dome (parc. č. KN-C 514), v blízkosti MŠ (parc. č. KN-E 472) a v blízkosti futbalového ihriska (parc. č. KN-E 99236/1). Zastávky spĺňajú dochádzkové vzdialenosti tzv. izochróny
časovej dostupnosti.
Prímestskú autobusovú dopravu v obci prevádzkuje SAD LIORBUS, a.s., Ružomberok. Linky prímestskej autobusovej dopravy priamo spájajú obec s okresným sídlom Dolný Kubín a s mestom Tvrdošín.
B.13.1.4 Koncepcia železničnej a kombinovanej dopravy
V tesnej blízkosti k. ú. Žaškov prechádza jednokoľajová, neelektrifikovaná železničná trať III. kategórie
č. 113 Kraľovany - Trstená, najbližšia železničná zastávka sa nachádza v obci Párnica. v Návrhu ÚPN-O je
potrebné:
 zachovať existujúce objekty a zariadenia ŽSR, zachovať dostupnosť a prepojenie na infraštruktúru
obce
 všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové
 navrhované objekty priemyselnej, občianskej a technickej vybavenosti situovať z ekologického hľadiska v takej vzdialenosti od železničnej trate, aby boli umiestnené za hranicou najvyššej prípustnej
hodnoty hladiny hluku, spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy, platné pre príslušné objekty,
stavby a územia, v zmysle príslušnej legislatívy. V prípade ich umiestnenia v OP dráhy je potrebné
Návrh, str. 66
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zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a
vibrácií...v zmysle platného zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (v súčasnosti
zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a vyjadrenia RÚVZ
stavby v obvode dráhy a v OP dráhy podliehajú dodržiavaniu ustanovení platného zákona o dráhach
(v súčasnosti zákon č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a platného
zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (v súčasnosti zákon č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov)

B.13.1.5 Civilné letectvo
V katastrálnom území obce sa nenachádza žiadne letisko, heliport ani letecké pozemné zariadenie evidované Dopravným úradom SR. Najbližšie letiská sa nachádzajú v Žiline, Poprade a Krakove.
V zmysle ustanovení platného zákona o civilnom letectve (v súčasnosti zákon č.143/1998 Z.z.
o civilnom letectve v znení neskorších predpisov, § 28, ods.3) je potrebné požiadať Dopravný úrad SR
o súhlas pri stavbách a zariadeniach :
 stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30, ods.1, písm. a),
 stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac, umiestnené na prírodných a umelých vyvýšeninách, ktoré
vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30, ods.1, písmeno b),
 zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia
a vysielacie stanice (§ 30, ods.1, písm. c),
 zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30, ods.1, písmeno d).
B.13.1.6 Koncepcia cyklistickej dopravy
Má na území mikroregiónu Dolná Orava významnú pozíciu s vhodným predpokladom rozvoja do budúcnosti. V súčasnom členení sa v území nenachádza súbor cyklotrás určených výlučne na dochádzku do
práce a za nákupmi; pomerne veľký súbor cyklotrás s kombinovanou funkciou - na dochádzku do práce a na
turistiku je lokalizovaný na cestách I., II., III. triedy a miestnych komunikáciách a pomerne veľký súbor cyklotrás s výlučne turistickou funkciou je lokalizovaný väčšinou na lesných a poľných cestách. V rámci existujúcej cestnej siete sa dá bicyklovať skoro v celom území, či už prostredníctvom cestných alebo horských bicyklov.
Vzhľadom na uvedené a pekné blízke prírodné prostredie v okolí obce, ktoré je využívané na rekreačnú
a horskú cyklistiku je potrebné:
 rešpektovať existujúce cyklotrasy:





a) Žaškov - Podšíp (žltá, dl. 8,770 km), napájajúcu sa na cyklotrasu č.2419 - okruh StankovanyStankovany cez Šíp, navrhnutú v rámci Cyklostratédie ŽSK, 2014
b) Vyšný Kubín - Zázrivá, zn.D
zvážiť vytvorenie, resp. označenie samostatného pruhu pre cyklistov
vytvoriť oddychové miesta a infraštruktúru pre cyklistov popri cyklotrasách
v území je potrebné rešpektovať navrhované cyklistické, resp. multifunkčné trasy:
a) Žaškov - Komjatná, cez Lopatu , kde sa napojí na CKT č.5424 Valaská Dubová - Švošov

B.13.1.7 Koncepcia pešej dopravy
V obci je v niektorých lokalitách problém s bezpečným peším pohybom chodcov. Súvislá komunikačná
infraštruktúra, vyhradená len pešej doprave - chodníky, sa nachádza pri ceste III. triedy - od mosta zhruba
po ul. Páľovská. Obojstranný chodník je vybudovaný od ul. Hankovská po ul. Páľovská. Pohyb chodcov sa
vo väčšine prípadov uskutočňuje po zbernej komunikácii a obslužných komunikáciách, slúžiacich aj pre automobilovú dopravu. Časť chodníkov sa nachádza pri ceste III.triedy, inde sa chodníky v obci nenachádzajú.
Návrh ÚP uvažuje s vybudovaním chodníka pozdĺž cesty I/59 na jednostranný, a s výstavbou jednostranného chodníka, na miestnych komunikáciách, ktoré sa napájajú na cestu I/59. Chodník zároveň prispieva k vytváraniu kultivovanejšieho prostredia v obytných súboroch.
V ostatných častiach obce, kde nie sú navrhované chodníky, budú občania pre peší pohyb využívať
obslužné komunikácie kategórií C3.
Chodníky pri ceste I/59 a MK by mali mať minimálnu šírku 2 x 0,75 m + 50 cm na bezpečnostný odstup od obrubníka cesty.
Návrh, str. 67
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Cez k.ú. vedú turistické značkované trasy:
 žltá značka č. 8609a: Dierová Žaškovské sedlo
 zelená značka č. 5570: Žaškov-Žaškovské sedlo - Hrdoš- Komjatná
Navrhujeme:
 dobudovanie jednostranného pešieho chodníka popri ceste III/2256 po celej dĺžke
 vybudovať jednostranné chodníky v navrhovaných rozvojových lokalitách o min. š=1,5 m
 rešpektovať existujúce a navrhované pešie prepojenia v území
 vybudovať náučné chodníky:
 Dierová - Podšíp (historická osada)
 Zemiansky diel
B.13.1.8 Koncepcia statickej dopravy
Parkovanie a odstavovanie vozidiel prebieha väčšinou, v novej časti, v rámci obslužných komunikácií
tam, kde to šírkové parametre dovoľujú. Odstavovanie vozidiel v IBV je zabezpečené väčšinou na vlastných
pozemkoch a v blízkosti niektorých stavieb občianskej vybavenosti. V obci nie sú vybudované parkoviská v
pravom slova zmysle. Spevnené, resp. nespevnené plochy na odstavenie áut sa nachádzajú pri cintoríne, pri
dome kultúry, pri futbalovom ihrisku, pri katolíckom kostole, pri potravinách, pri pohostinských zariadeniach.
Výpočet kapacít potrebných parkovacích plôch v obci je viazaný na existujúce a predpokladané objekty
vybavenosti (obchod, služby, vybavenosť, administratíva, športové, turistické a relaxačné plochy, výroba).
Upresnenie požiadaviek na kapacity parkovacích plôch bude realizované v rámci konkrétnejších územnoplánovacích dokumentov – zóny, stavebné povolenia – podľa ustanovení STN 736110. V rámci ÚP obce sú
v plochách vybavenosti zahrnuté i plochy pre parkovanie vozidiel.
Navrhujeme:
 plochy pre odstavovanie a parkovanie vozidiel riešiť v rámci vlastných pozemkov v zodpovedajúcej kapacite
 parkovacie plochy vybudovať:
 pri cintoríne
 pri kostoloch a farských úradoch
 pri športových areáloch
 v blízkosti areálu školy
 v blízkosti areálu škôlky
 pri objektoch existujúcej a navrhovanej OV
 v navrhovanom areáli výroby, výrooby a služieb
B.13.1.9 Návrh eliminácie nadmerného hluku vyplývajúceho z riešenia dopravy
Zdrojom dopravného hluku v obci je najmä cesta III/2256. Premávku na spomínanej komunikácii predstavuje cieľová doprava. Merania hlukovej záťaže z cestnej dopravy na spomínanej ceste v obci neboli vykonané. Na účely posudzovania hlukovej záťaže prostredia z dopravy je stanovená Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 237/2009 Z.z. V zmysle jej ustanovení je osídlenie obce pozdĺž cesty
III/2256 a MK zaradené do II. kategórie územia pre ktorú platia najvyššie prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí 50 dB cez deň a večer a 45 dB v nočnom období. V obci neexistuje areál zaradený do kategórie územia I. kategória územia s najprísnejším limitom (územia s osobitnou ochranou pred hlukom – liečebné a kúpeľné areály).
Vplyv prognózovaného dopravného hluku na životné prostredie sa v návrhu ÚPN vyjadruje prostredníctvom výpočtu izofón. Vzhľadom na to, že na ceste III. triedy sa nevykonávajú celoštátne sčítania dopravy,
ani nie sú pre ňu zatiaľ spracované strategické hlukové mapy, v súčasnosti nemáme pre reálny výpočet izofón potrebné podklady. Pre stanovenie izofón bude potrebné spracovať hlukovú štúdiu s reálnym meraním
hluku.
V tomto štádiu je v území potrebné rešpektovať ochranné pásmo cesty III. triedy od osi vozovky na
obe strany - 20 m, mimo zastavaného územia obce ohraničenom dopravnou značkou označujúcou začiatok a
koniec obce .

Opatrenia z hľadiska obmedzenia hluku a vibrácií:



neumiestňovať v riešenom území prevádzky produkujúce hluk a vibrácie,
akceptovať ochranné pásma z umiestnenej nadradenej cestnej dopravy, v ochrannom pásme neumiestňovať obytnú výstavbu,
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pri prevádzkovaní telovýchovných a športové zariadení, rekreačných podujatí v obci na plochách športu
a rekreácie regulovať a usmerňovať činnosť tak aby nepriaznivo neovplyvňovala okolie, najmä obytnú
zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (§22, ods.2, zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
pri realizácii nových komunikácií a rekonštrukciách ciest je nutné postupovať v súlade s Vyhláškou MZ
SR č.237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizácii hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
v existujúcich a navrhovaných výrobných zónach neprekračovať stanovené hodnoty prašnosti hluku,
vibrácií a svetlom nad prípustnú mieru, t.j. dodržiavať §22 ods.2 Zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

B. 13.2
VODNÉ HOSPODÁRSTVO
B.13.2.1 ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU
Vodovod v Žaškove je rozdelený do dvoch tlakových pásiem. Vodovod v 2. tlakovom pásme je zásobovaný z vodojemu VDJ 2x150 m3 (536,30 – 539,60 m n. m.), do ktorého je prívod z prameňa Tepeľ
s výdatnosťami 1 – 14,9 / 7,6 l.s-1.
Vodovod v 1. tlakovom pásme je zásobovaný z vodojemu z objemom 1x150 m3 (548,00 – 550,00 m n.
m.). Voda do vodojemu je privádzaná z rozvodnej siete cez ČS.
Potreba vody pre obyvateľstvo – existujúci stav
Vyčíslená podľa Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 684/2006 zo dňa 14.11.2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov
a verejných kanalizácií.

Priemerná denná potreba vody Qp:

Qp = Qp1+Qp2+Qp3+Qp4 = 318 690 l/deň = 318,69 m3/deň

Maximálna denná potreba vody Qm:

Qm = (Qp1 + Qp2 ) x kd + Qp3 + Qp4
Qm = (237 800 + 26 150 )x 2,0 + 53 000 + 1 740 = 582 640 l/deň = 6,74 l/s

Maximálna hodinová potreba Qh:

Qh = Qm x kh = 6,74 x 1,8 = 12,13 l/s

Ročná potreba vody Qr:

Qr = Qp x 365 = 318,69 x 365 = 116 322 m3/deň
Minimálna potreba objemu akumulácie (60% z Qm) :
V = 582 640 x 0,6 = 349 584 l = cca 350 m3
Existujúci stav - kapacita využívaných vodojemov pre obec je postačujúca.
Vyhodnotenie stavu zásobovania pitnou vodou
Charakteristika systému :
- úplný vodovodný systém pokrýva celú existujúcu zástavbu
- kontrolovaná pitná voda
Vyhodnotenie infraštruktúry: vyhovujúca
Potreba vody pre obyvateľstvo – návrhový stav do r. 2037
Vyčíslená podľa Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 684/2006 zo dňa 14.11.2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov
a verejných kanalizácií.

Tab. č. 32 - Celková potreba pitnej vody:
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Počet
2 017

2 037

Špecif.
potreba
vody

Denná potreba vody
2 017

2 037

l/os

l/deň

l/deň

145

237 800

277965

237 800

277 965

A. Bytový fond - Qp1
obyvatelia Žaškov

1.640

1.917

Qp1 =

B. Občianska a technická vybavenosť - Qp2
MŠ
deti

41

90

60

2 460

5 400

zamestnanci

5

10

60

300

600

deti

136

240

25

3 400

6 000

zamestnanci

17

30

60

1 020

1 800

zamestnanci

8

12

60

480

720

150

150

5

750

750

ZŠ

OÚ + Dom kultúry
stoličky
Dom sociálnej starostlivosti

Denný stacionár

zamestnanci

-

8

80

-

640

lôžka

-

40

500

-

20 000

kapacita

18

18

25

450

450

zamestnanci

2

2

60

120

120

obchod zamestnanci

14

30

60

840

1 800

zamestnanci

1

2

300

300

600

stoličky

Obchodné prevádzky
Pohostinské služby, stravovacie a ubytovacie služby
Bar Kraľčáková

Hostinec u Pagyho

Penzión u Komu

Dierová rekreácia

23

23

25

575

575

lôžka

-

-

150

-

-

zamestnanci

2

2

300

600

600

35

25
150

875

875
3 000

stoličky
lôžka

35
-

20

-

zamestnanci

2

4

300

600

1 200

stoličky

30

50

25

750

1 250

lôžka

12

12

150

1 800

1 800

-

10

200

-

2 000

lôžka

60

160

150

9 000

24 000

zamestnanci

18

50

60

1 080

3 000

stoličky

150

150

5

750

750

26 150

77 930

zamestnanci

Iné služby
nevýrobné
Dom smútku
Qp2 =

C. Živočíšna výroba v poľnohospodárstve - Qp3
PD Žaškov

zamestnanci

25

25

120

3 000

3 000

zvieratá - kravy

400

400

80

32 000

32 000
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Počet
2 017
- ovce
lôžka

2 037

Špecif.
potreba
vody

Denná potreba vody
2 017

2 037

l/os

l/deň

l/deň

600

600

15

9 000

9 000

60

160

150

9 000

24 000

Qp3 =

53 000

68 000

D. Zamestnanci v priemysle - Qp4
Výrobná prevádzka

Drevicom - zamestnanci
malé výr. prevádzky-zamest.

29

35

60

1 740

2100

-

20

60

-

1200

1 740

3 300

318 690

427 195

Qp4 =
SPOLU

Priemerná denná potreba vody Qp:

Qp = Qp1+Qp2+Qp3+Qp4 = 427 195 l/deň = 427,20 m3/deň

Maximálna denná potreba vody Qm:

Qm = (Qp1 + Qp2 ) x kd + Qp3 + Qp4
Qm = (277 965 + 77 930 )x 2,0 + 68 000 + 3 300 = 783 090 l/deň = 9,06 l/s

Maximálna hodinová potreba Qh:

Qh = Qm x kh = 9,06 x 1,8 = 16,31 l/s

Ročná potreba vody Qr:

Qr = Qp x 365 = 427,20 x 365 = 155 928 m3/deň
Minimálna potreba objemu akumulácie (60% z Qm) :
V = 783 090 x 0,6 = 469 854 l = cca 470 m3
Odporúčame výhľadovo dobudovať vodojem s kapacitou 50 m3.
B.13.2.2 ODVÁDZANIE A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOVÝCH VÔD
Zneškodňovanie odpadových vôd - súčasný stav
Obec nemá vybudovanú verejnú splaškovú kanalizáciu. Rodinné domy majú vybudované žumpy
a septiky.
Zneškodňovanie odpadových vôd - navrhovaný stav
Pre celú obec je spracovaný projekt odkanalizovania splaškových vôd s ich likvidáciu na ČOV Dolný Kubín - "Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy - Žaškov, Žaškov, Oravská Poruba, veličná" na ktorý bolo vydané
stavebné povolenie č.j. A/2012/00038/SIM (A/2011/00512/SIM).
Do návrhu ÚPN-O je tento projekt zapracovaný v plnom rozsahu.
Odvádzanie dažďových vôd
V obci nie je vybudovaná samostatná dažďová kanalizácia. Dažďové vody nie sú odvádzané do jednotnej verejnej kanalizačnej siete, ale stekajú do dažďových rigolov popri ceste, ktoré sú zaústené do potokov
pretekajúcich obcou. Tento stav je nevyhovujúci a nezodpovedá environmentálnym stratégiám.
Dažďovú vodu je potrebné v čo najväčšej miere zadržať v území. Dažďové vody zo striech objektov
budú prednostne likvidované priamo na priľahlých pozemkoch vsakovaním do podložia.
Veľkosť zrážkového odtoku bude stanovená na základe predpokladu ustáleného stavu dažďového
odtoku na návrhový dažďový prietok podľa rovnice :
Qd = q15 x S x Ψ [ l.s-1 ]
q15 - výdatnosť 15-min. náhradného dažďa [ l.s-1.ha-1 ]
(pre Dolný Kubín uvažujeme hodnotu 152 l.s-1.ha-1)
Návrh, str. 71

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
S - veľkosť odvodňovanej plochy [ ha ]
Ψ - súčiniteľ odtoku, ktorého hodnoty závisia od spôsobu zastavania, druhu a sklonu
povrchu
Hydromelioračné zariadenia
V k. ú. sa nachádzajú funkčné hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie š.p.:
- odvodňovací kanál otvorený+ krytý (evid. č. 5303 164 002) o celkovej dĺžke 0,602 km v otvorenom
profile a 0,144 km v krytom profile, ktorý bol vybudovaný v r.1984 v rámci stavby "OP a ÚT Oravská
Poruba - Žaškov"
V k. ú. Žaškov je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom neznámeho vlastníka.

Ochranné pásma




rešpektovať pásma ochrany vodovodných a kanalizačných potrubí v zmysle platného zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (v súčasnosti zákon č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach) - OP je 1,5 m od vonkajšieho pôdorysu potrubia na obidve strany do DN 500 mm
pri súbehu viacerých vedení technickej infraštruktúry rešpektovať ustanovenia príslušných STN(v súčasnosti STN 73 60 05 – Priestorová úprava vedení technickej infraštruktúry)

B.13.3 ENERGETIKA A ENERGETICKÉ ZARIADENIA
Pre spracovanie návrhu elektrifikácie boli ako podklad použité P+R obce Žaškov (11/2016) ako aj konzultácie so Stredoslovenskou distribučnou, a.s. v Žiline.
Obec je v súčasnosti plynofikovaná, čo má vplyv aj na predpokladanú potrebu elektrickej energie
v návrhovom období (r.2037).
B.13.3.1 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
A) Súčasný stav
Sídelný útvar je zásobovaný elektrickou energiou cez VN linku č. 238. Z tejto linky sú vyvedené odbočky ukončené v trafostaniciach.
Vzhľadom na vzrastajúci dopyt po elektrickej energii môžeme konštatovať, že dnešné rozvody nie sú
postačujúce a bude potrebné ich posilniť a rozšíriť. Problémom sú aj zastaralé stĺpové trafostanice a VN
vzdušné vedenia.

Primárne vedenia VVN 110 kV

Cez k. ú. Žaškov sú trasované VVN linky distribučnej sústavy Stredoslovenskej distribučnej, a.s. - dvojitá VVN vzdušná linka č. 7735 a 7764.

Primárne vedenie VN 22kV

Obec Žaškov je zásobovaná elektrickou energiou prostredníctvom vzdušného vedenia VN 22 kV č. 238
ŽSR 110/22 kV Kraľovany – RZ 110/22 kV Mokraď.
Trafostanice sú napojené vzdušným a káblovým vedením z 22 kV linky. Na území katastra obce sa nachádza 6 trafostaníc slúžiacich pre napojenie verejného obce. Napájacie body sú vyústené odbočnou konzolou z hlavnej trasy na prípojkovú časť, opatrenú úsekovým vypínačom pre individuálne odpájanie každej
trafostanice.
Okrem týchto trafostaníc sa v obci nachádzajú 2 ďalšie jednoúčelové trafostanice, pre napojenie objektov skladov a prevádzky poľnohospodárskeho družstva.

Sekundárne vedenie NN 230/400V

Existujúce NN vedenie je riešené ako verejná vzdušná sieť na betónových stĺpoch. Prípojky NN k tomuto rozvodu sú riešené individuálne ako vzdušné závesné káble, alebo káblové zemné.
Verejné osvetlenie je umiestnené na stĺpoch vonkajších rozvodoch NN.

Navrhujeme vzdušné vedenia nahradiť podzemnými káblovými.

Trafostanice existujúce

V k.ú. sa nachádzajú trafostanice v správe Stredoslovenskej distribučnej, a.s..
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Tab. č.33 - Existujúce trafostanice
Poradové
číslo
TS01
TS02
TS03
TS04
TS05
TS06
TS07
TS08
TS09

Názov trafostanice
238ts/zaskov_n.koniec
238/ts/zaskov_obec.urad
238/ts/zaskov_skola
238/ts/zaskov_v.koniec
238/ts/zaskov_ibv
238/ts/zaskov_obec.6
238/ts/zaskov_pd
238/ts/parnica_sklad.pd
Trafostanica v Dierovej

Typ trafostanice
Distribučná
Distribučná
Distribučná
Distribučná
Distribučná
Distribučná
Jednoúčelová
Jednoúčelová
Distribučná

stožiarová
dvojstĺpová
dvojstĺpová
dvojstĺpová

Transformátor
250
630
250
630
630
250
160
250

kVA
kVA
kVA
kVA
kVA
kVA
kVA
kVA

- celkový inštalovaný výkon distribučných trafostaníc je 2640 kVA
Pi = 2640 kVA x 0,37 = Ps = 977 kVA súčasný výkon
- elektrická rozvodná sieť je lúčovitá
B) Navrhovaný stav
Obec Žaškov má v súčasnosti vybudovaný plynový rozvod. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť navrhujeme dvojcestné zásobovanie energiou.

Energetická bilancia obce:

Súčasný výkon spolu :
Potreba nárastu elektrického výkonu pre navrhovaný stav do roku 2037:
Výkon pre 240 bytov:
Občianska vybavenosť:
Nové podnikateľské aktivity :
Rekreačné územie Dierová:
Nárast spotreby elektrickej energie pre navrhovaný stav spolu:
Potrebný inštalovaný elektrický výkon pre navrhovaný stav bude:
Nový predpokladaný inštalovaný výkon k r. 2037:

928 kW
288 kW
80 kW
120 kW*
50 kW
538 kW
800 kVA
3440 kW

Pi = 2640 kVA + 800 kVA = 3440 kVA
*- spotreba elektrickej energie bude závisieť od druhu výrobných prevádzok a služieb, pre nápočet je určená len orientačne

Trafostanice navrhované

V k. ú. , vzhľadom na návrh v ÚPN-O (bývanie, OV, výroba) je potrebné rezervovať plochy pre vybudovanie nových trafostaníc.

Tab. č.34 - Navrhované trafostanice
Poradové
číslo
TS10
TS11

Názov trafostanice
Trafostanica v lokalite Káčerovská
Trafostanica v lokalite Farská

Typ trafostanice

Transformátor

Kiosková
Kiosková

400 kVA
400 kVA

Z uvedeného výpočtu vyplýva , že do roku 2037 bude potrebné zvýšiť príkon inštalovaných transformátorov o 800 kVA a to v lokalitách , kde sa počíta s výstavbou nových rodinných domov, občianskej
vybavenosti, rekreácie a podnikateľských aktivít.
Poznámka:
Vzhľadom na urbanistickú koncepciu navrhujeme preložiť TS 1, v súlade s výkresom č.5 Výkres verejného technického vybavenia územia.
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Ochranné pásma

V zmysle platného zákona o energetike (v súčasnosti zákona č.251/2012 Z. z. o energetike v znení
neskorších prepisov, § 43) treba rešpektovať ochranné pásma od krajných vodičov na každú stranu, resp. od
elektrických staníc, resp. od káblových podzemných vedení:
400 kV vedenie.............................
25 m
110 kV vedenie.............................
15 m
22 kV holé vzdušné vedenie.......
10 m
- kábel v zemi do 110kV...................
1m
- trafostanica od konštrukcie...........
10 m
- transformovne VN/NN s vnútorným vyhotovením - OP je vymedzené oplotením, alebo obojstrannou
hranicou objektu elektrickej stanice
B.13.3.2 ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM

Základné údaje o riešenom území

Energetická koncepcia Slovenskej republiky, ktorej súčasťou je zásobovanie zemným plynom, navrhuje
efektívne využitie existujúcich rozvodov pre všetky formy spotreby zemného plynu. Rozvojový program počíta so zvyšovaním podielu Zemného plynu na energetickej bilancii pri zachovaní relácie ceny zemného plynu
oproti ostatným primárnym zdrojom. Využitie plynu je vhodné aj z dôvodu minimálneho dopadu na životné
prostredie.

Zásobovanie zemným plynom – súčasný stav

Plynom je obec zásobovaná z VVTL plynovodu „Severné Slovensko“ Malatiná – Dolný Kubín – Strečno
DN 500 PN 63 (vedie mimo riešené územie), cez STL prepojovací plynovod z k. ú. Párnica D 110 PN do 400
kPa. Ochranné pásmo regulačnej stanice je 8,0 m od oplotenia.Odbočkou zo STL distribučného systému je
napojená obec Žaškov.
Distribučný systém v obci je stredotlakový, STL plynovody sú z amteriálu PE s max. prevádzkovým tlakom do 400 kPa. Plynofikácia pokrýva hlavnú zástavbu s možnosťou ďalšieho rozvoja. V prevažnej väčšine
rodinných domov sa zemný plyn využíva na vykurovanie a prípravu TÚV, prípadne na varenie.

Zásobovanie zemným plynom – navrhovaný stav

Trasovanie rozvodov navrhujeme umiestniť vo verejných plochách, chodníkoch a zelených pásoch.
Navrhovaná konfigurácia trás dáva predpoklad na bezproblémovú prevádzku. Využitie ZPN by malo byť
komplexné, t.j. pre vykurovanie, TÚV, varenie a pečenie.
V rámci riešenia ÚPN-O navrhujeme rozšírenie existujúcich STL plynovodov do lokalít územného rozvoja s maximálnou možnosťou zokruhovať rozvody. Predložený návrh počíta so 70% plynofikáciou b.j. a 100%
plynofikáciou občianskej vybavenosti. Vzhľadom na to, že navrhované lokality sú rozložené na rôznych miestach, ku každej je navrhnuté individuálne riešenie napojenia.
Navrhované zásobovanie zemným plynom riešeného územia pre návrhový rok 2037
Výkon pre 240 bytov:
432 m3/hod.
Občianska vybavenosť:
150 m3/hod.
Nové podnikateľské aktivity :
80 m3/hod.*
Nárast spotreby zemného plynu pre navrhovaný stav spolu:
662 m3/hod.
*- spotreba zemného plynu bude závisieť od druhu výrobných prevádzok a služieb, pre nápočet je určená len orientačne

Predpokladaný prírastok zaťaženia plynovodnej siete v návrhovom období činí cca 662 m3/hod., pričom
priemerná spotreba na rodinný dom je uvažovaná cca 1,8 m3/hod. Z územného hľadiska sa prírastok novej
potreby sústreďuje do lokalít Chudovská a Babickovská raľa, Tepeľ, Rekovo a Zemiansky vŕšok. Kapacita
regulačnej stanice je postačujúca aj pre ďalší rozvoj obce.

Poznámka:

Pri existujúcom dvojcestnom zásobovaní energiami (ZPN+ elektrická energia) pre IBV, občiansku vybavenosť a výrobu pre budúcich odberateľov, budú rozhodujúce ekonomické faktory vzhľadom na aktuálnu
a budúcu cenovú reláciu dodávateľov energií.
Súčasné a budúce potreby tepelnej energie budú riešené palivami na zemný plyn a elektrickou energiou. Pre bytovú zástavbu sa odporúča zvýšiť percento elektricky vykurovaných bytov. Môžeme predpoklaNávrh, str. 74
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dať, že sa objavia aj objekty s čiastočným využitím solárnej energie pre prípravu TÚV ako doplnkovým
zdrojom, prípadne spaľovanie biomasy.

Ochranné a bezpečnostné pásma

V ÚPN-O je potrebné zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení tak, ako vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov:
Ochranné pásma
Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo iného plynárenského zariadenia
vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologického plynárenského
zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu
alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia nasledovná:
a) 4 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b) 8 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 500 mm,
c) 12 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 700 mm,
d) 50 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
e) 1 m pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a plynovodné prípojky, v zastavanom území
f) 8 m pre technologické objekty (regulačné a prepúšťacie stanice apod.)
Pre vysokotlakové plynovody v lesných priesekoch sú vlastníci pozemkov povinní zachovať voľný pás
v šírke 2 m na obe strany od osi plynovodu a v šírke 5 m na obe strany od osi tranzitného plynovodu.
Práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia sa môžu vykonávať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa plynu, za priameho dozoru ním povereného pracovníka a v súlade
s dohodnutými podmienkami.
Rozhodnutie o povolení stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môže stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie. Pri
vysokotlakých plynovodoch sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas ministerstva.
Bezpečnostné pásma
Bezpečnostné pásma sú určené na zamedzenie alebo na zmiernenie účinkov prípadných porúch alebo
havárií plynárenských zariadení alebo odberných plynových zariadení a na ochranu života a zdravia osôb a
majetku.
Bezpečnostné pásmo je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia nasledovná:
a) 10 m pri strednotlakových plynovodoch a prípojkách na voľnom priestranstve a v nezastavanom
území,
b) 20 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou do 350 mm,
c) 50 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
d) 50 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou
svetlosťou do 150 mm,
e) 100 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou
svetlosťou do 300 mm,
f) 150 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou
svetlosťou do 500 mm,
g) 200 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou
svetlosťou nad 500 mm,
h) 50 m pri plniarňach a stáčiarňach propánu a propán-butánu.
Pri nízkotlakových a strednotlakových plynovodoch a prípojkách, ak sa nimi
rozvádzajú plyny v mestách a v súvislej zástavbe obcí, bezpečnostné pásma sa určia v súlade s technickými
požiadavkami dodávateľa plynu.
Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia môže stavebný úrad
vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie.
Pri vysokotlakých plynovodoch a prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas ministerstva.
B.13.3.3 ZÁSOBOVANIE TEPELNOU ENERGIOU
Energetická koncepcia Slovenskej republiky, ktorej súčasťou je zásobovanie zemným plynom, navrhuje
efektívne využitie existujúcich rozvodov pre všetky formy spotreby zemného plynu. Rozvojový program počíNávrh, str. 75
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ta so zvyšovaním podielu Zemného plynu na energetickej bilancii pri zachovaní relácie ceny zemného plynu
oproti ostatným primárnym zdrojom. Využitie plynu je vhodné aj z dôvodu minimálneho dopadu na životné
prostredie.
Zásobovanie obce Žaškov je zabezpečované decentralizovaným spôsobom v malých domových kotolniach a
plynom. V území sa nenachádza väčší zdroj tepla, ktorý by prevzal funkciu centrálneho tepelného zdroja.
Teplo sa pripravuje lokálne v domových kotolniach spaľovaním uhlia a dreva, elektrickými a plynovými kotlami alebo elektrickými priamo výhrevnými telesami.
Navrhujeme budúce potreby tepelnej energie na vykurovanie, prípravu teplej vody a varenie riešiť
palivom zemný plyn v kombinácii so solárnou energiou a s využitím tepelných čerpadiel (elektrická energia),
prípadne využiť ako palivo biomasu. Navrhované riešenie bude mať priaznivý dopad na čistotu ovzdušia,
najmä počas vykurovacej sezóny.
S centralizáciou zásobovania obce teplom sa neuvažuje.
B.13.3.4 VEREJNÉ OSVETLENIE
Rozvod verejného osvetlenia je namontovaný na stĺpoch vzdušnej sekundárnej siete a na oceľových
stožiaroch ktoré slúžia aj pre miestny rozhlas (vodiče, konzoly a osvetľovacie telesá). Vodiče sú prevažne
AlFe, výbojkové osvetľovacie telesá sú typu LED. Meranie, ovládanie a istenie rozvodu verejného osvetlenia
je zo samostatných rozvádzačov.
B.13.4 TELEKOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SIETE
Poštová prevádzka
Poštové služby (podacie a dodacie) sú zabezpečované cez poštovú prevádzku, ktorá je umiestnená
v objekte Domu služieb. Priestory pošty sa nachádzajú vo vyhovujúcom objekte.
Telekomunikácie
Územie je dobre pokryté signálom mobilných operátorov Orange, T-Com, O2 avšak niektorí mobilní
operátori nedokážu pokryť svojim signálom celé územie (kvôli náročným geomorfologickýmpodmienkam).
Najproblematickejšie mobilné pokrytie je v signálom O2 .
UTO Žaškov patrí do primárnej telefónnej oblasti Slovenských telekomunikácií (PO) 43 Martin. Miestne
telekomunikačné rozvody sú napojené z ústredne v centre obce. Telefónna ústredňa je napojená miestnym
optickým káblom, ktorý je vedený v súbehu s cestou III. triedy 2256 z obce Žaškov. Miestne vedenia sú
metalické káblové, uložené v zemi a vzdušné, káblovými závesnými rozvodmi.

Vzdušné vedenie v obci je potrebné nahradiť podzemným vedením.

Miestny rozhlas
Miestny informačný systém je zameraný na dôležité obecné informácie, správy a oznámenia. Jeho
nositeľom je aj miestny rozhlas. Ústredňa je situovaná na obecnom úrade. Z nej sú vyvedené vzdušné vývody smerujúce do obce. Existujúce rozvody obecného rozhlasu sú vzdušné, vedené pozdĺž miestnych komunikácií. Rozvod tvoria prevažne podporné body el.vedenia NN a izolovanými vodičmi a smerovými reproduktormi. Signál pokrýva celé súčasné zastavané územie.

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu prebehla v 2013, v budúcnosti je možné uvažovať o zmene na bezdrôtový systém.
Televízia, informačné siete
V obci sa nenachádza káblová televízia. Obyvatelia majú vlastné satelitné prijímače.
Pokrytie internetom je takmer 100% - či už prostredníctvom kábla alebo wifi (chýba v zle dostupných
oblastiach, kde je problém s príjmom signálu).
Tranzitné siete
Cez k.ú. obce prechádza:
 Miestny optický kábel (MOK) Žaškov – Žaškov, trasovaný v blízkosti št. cesty III. triedy č.2256
 Miestny metalický kábel MDMK) Žaškov – Žaškov, trasovaný v blízkosti št. cesty III. triedy č.2256
B.13.5 POŽIADAVKY CIVILNEJ OCHRANY
 spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva riešiť v zmysle platného znenia zákona o civilnej ochrane obyvateľstva (v súčasnosti zákon zákon č.47/2012 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, úplné novelizované
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znenie zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva) a platnej vyhlášky MV
SR o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany (v súčasnosti vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, novelizovaná
vyhláškouč.399/2012 Z.z.),
spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických osôb
riešiť v zmysle platného znenia zákona o civilnej ochrane obyvateľstva (v súčasnosti zákon č.47/2012
Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, úplné novelizované znenie zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva) a platnej vyhlášky MV SR o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany (v súčasnosti vyhláška MV SR č. 532/2006
Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, novelizovaná vyhl.č.399/2012 Z.z.),
umiestnenie technických prostriedkov pre varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb podľa platnej
vyhlášky MV SR o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany (v súčasnosti vyhláška MV SR č.388/2006 z. z. o podrobnostiach na
zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení
neskorších predpisov). Technický prostriedok pre varovanie obyvateľstva, tzv. siréna je umiestnený na
budove OcÚ a jej signál pokrýva celé existujúce aj navrhované územie obce,
v prípade umiestnenia nehnuteľnosti do:
a) územia vymedzeného hranicu 50 - ročnej resp. 100 ročnej vody z miestnych vodných tokov. Pre
územie nie sú k dispozícii hranice územia ohrozeného 50, resp. 100 ročnou vodou. Pre upresnenie
rizika záplav sa odporúča zabezpečiť u oprávnenej odbornej organizácie určenie plôch, ohrozených
50 a 100 ročnou vodou (hydrotechnický výpočet). V prípade realizácie stavebných zámerov
v potenciálne zaplavovanom území si musí investor zabezpečiť adekvátnu protipovodňovú ochranu
navrhovanej zástavby na vlastné náklady, spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou, ktorú bude potrebné vopred prerokovať a odsúhlasiť so správcom toku,
b) aktívneho zosuvného územia, v lokalitách so stabilizovaným alebo potenciálne zosuvným územím je
výstavba podmienená inžiniersko-geologickým prieskumom,
v záujme zabezpečenia ochrany pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade s platným zákonom o ochrane pred povodňami (v súčasnosti zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení
neskorších predpisov)

B.14 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
V r.2014 bol spracovaný národný dokument „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy“ (MŽP, 01/2014), ktorý je potrebné rešpektovať a primerane aplikovať v území hlavne jeho časť uvedenú v bode č.8. Navrhované adaptačné opatrenia v jednotlivých oblastiach, bod 8.3
Sídelné prostredie – navrhované adaptačné opatrenia pre samosprávy:
 opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav
 opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric
 opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha
 opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok
B.14.1 Ochrana pôdy
Väčšina tunajších pôd bola ovplyvnená činnosťou človeka. Nesystémové úpravy v krajine, ako napr.
likvidácia rozptýlenej zelene, neopodstatnené melioračné úpravy a rekultivácie, narušili vodný režim v krajine
(vysoký výpar, pokles hladiny podzemných vôd, urýchlenie odtoku vody) a podporili negatívny vplyv vodnej
a veternej erózie, a tiež zasoľovanie pod.
Z uvedeného dôvodu je nevyhnutná ochrana a kultivácia pôdneho krytu, ktorá vyplýva aj zo vstupu
Slovenskej republiky do európskych štruktúr. Obec sa preto musí pri výkone činností v oblasti ochrany pôd
riadiť platnou legislatívnou, v súčasnosti napr. zákon č. 220/2004 Zb. o ochrane PP v znení neskorších predpisov (novela č.57/2013 Z.z.), Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z.z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy; vyhláška č.508/2004, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, vyhláška č. 59/2013 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ap.
Podľa zákona č. 57/2013 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, je potrebné chrániť najkvalitnejšiu pôdu v katastrálnom území.
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Podľa zákona č. 57/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. v platnom znení:




trvalo
udržateľným
využívaním
poľnohospodárskej
pôdy
a
obhospodarovaním
poľnohospodárskej pôdy je využívanie a ochrana vlastností a funkcií takým spôsobom a v takom
rozsahu, aby sa zachovala jej biologická rozmanitosť, úrodnosť, schopnosť obnovy a schopnosť plniť
všetky funkcie (§ 2, ods.e).
ochrana poľnohospodárskej pôdy pred eróziou (§ 5): Vlastník alebo užívateľ je povinný vykonávať
trvalú a účinnú protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy vykonávaním ochranných agrotechnických
opatrení podľa stupňa erózie poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú :
a) výsadba účelovej poľnohospodárskej a ochrannej zelene, vrátane výsadby rýchlorastúcich drevín,
b) vrstevnicová agrotechnika,
c) striedanie plodín s ochranným účinkom,
d) mulčovacia medziplodina kombinovaná s bezorbovou agrotechnikou,
e) bezorbová agrotechnika,
f) osevné postupy so striedaním plodín s ochranným účinkom,
g) usporiadanie honov v smere prevládajúcich vetrov,
h) iné opatrenia, ktoré určí pôdna služba podľa stupňa erózie poľnohosp. pôdy.

a) Kontaminácia pôdy
Kvalita pôdy v riešenom území je okrem prírodných podmienok ovplyvňovaná aj kvalitou ovzdušia, vody i poľnohospodárskou výrobou. Znečistenie pôdy sa oproti znečisteniu ovzdušia a vody prejavuje s určitým
oneskorením za počiatkom pôsobenia negatívnych vplyvov.
Oblasť dolnej Oravy patrila v minulosti medzi územia s výskytom pôd zaťažených rizikovými látkami W, Ti, Zr, Ni, Pb, Cd, Bi, Co, najmä však Cr a Mn. Vzhľadom k útlmu výroby a podstatnej zmene technológií
sa situácia v znečistení pôd zlepšuje. V území sa vyskytujú pôdy zaradené do kategórie A, A1 (rizikové pôdy).
Najvýznamnejšími kontaminantmi pôdy sú najmä Cr a Ni, ktoré vykazujú zvýšené koncentrácie v pôdach
severného Slovenska najmä dlhodobým vplyvom imisií. So znižovaním imisného zaťaženia je predpoklad
eliminácie tohto druhu kontaminácie.
Potenciálnym znečisťovateľom pôdy býva obvykle poľnohospodárska výroba. Pre ochranu pôdy je pri
živočíšnej výrobe dôležité bezpečné a spoľahlivé uskladňovanie siláže a exkrementov, výber vhodného spôsobu obhospodarovania a tiež účelné používanie chemických ochranných prostriedkov a hnojív.

Opatrenia z hľadiska kontaminácie pôdy a horninového prostredia:




pri realizácii stavieb zabrániť kontaminácii z havárií,
pri poľnohospodárskej činnosti prijať opatrenia tzv. ekologického hospodárenia,
pri priemyselnej a remeselnej výrobe stavieb zabrániť kontaminácii z činnosti a havárií,

Potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie pôdy predstavujú skládky odpadu jednak zmapované ŠGÚ
DŠ v Bratislave, jednak nelegálne. Podľa vyjadrenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v riešenom
území evidujú 1 skládku odpadu - upravenú a 1 opustenú skládku bez prekrytia (nelegálnu).
Ďalšie menšie nelegálne neevidované skládky odpadu boli dohľadané počas terénneho prieskumu na
starej ceste do Oravskej Poruby súbežne s riekou Oravou, medzi obcou Komjatná a Žaškov, na ceste zo
Žaškova do Šípu. Malé nelegálne skládky sa vyskytujú a sú pravidelne riešené po celom obvode obce Žaškov, aj v rámci k.ú. Situácia sa ale začína výrazne meniť environmentálnou výchovou a osvetou.
Ďalšími zdrojmi znečistenia pôdnych zdrojov sú:

chemizácia (hnojenie priemyselnými hnojivami),

koncovka chovu hospodárskych zvierat (vývoz tekutých odpadov), priesaky z poľnohospodárskej výroby,

úniky z kanalizácií a septikov.
b) Svahové pohyby a deformácie
Stabilita je ohrozená najmä na svahoch, ktorých spodnú vrstvu delúvií tvoria flyšoidné sedimenty s
podstatným zastúpením ílovcových a slieňovcových hornín. Priamo v k.ú. Žaškov sú na zosuvy náchylné rozsiahle polohy po obvode doliny Žaškovského potoka, kde sa nachádza množstvo menších potenciálnych a
stabilizovaných zosuvných plôch (vyznačené v grafickej časti, vo výkres č.2 a č.3).
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Na základe vypracovaného geologického prieskumu najviac ohrozenou oblasťou je časť katastra obce
Žaškov - Haľmová, kde zosuv ohrozuje novovystavanú ulicu v počte cca päť domov (Bohálová et al. 2010).
Podľa vyjadrenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra sa v riešenom území eviduje 61 svahových deformácií:
 5 aktívnych,
 49 potenciálnych,
 7 stabilizovaných.
Autori Projektu pozemkových úprav pre k.ú. Žaškov (ENGOM, s.r.o. 2007) stanovili nasledovné najproblémovejšie lokality a navrhli opatrenia na ich stabilizáciu:
- zosuv v lokalite Kozlovo: cca 5 árov zosúvajúcej sa svahoviny v okolí prameniska, zjavný horný odtrh,
riedko porastené vlhkomilnými krovinami. Poľnohospodársky pôdny fond, zarastajúci pasienok.
Opatrenia: zalesnenie širšieho okolia zosuvu, v priestore prameniska použiť melioračné dreviny,
- zosuv v lokalite Hankovská: cca 3 ha zosúvajúcej sa svahoviny na pasienkoch a kultivovaných lúkach PPF, s horným odtrhom a výraznou bočnou stenou riedko porastenou krovinami. Opatrenia: plochu
samotného zosuvu s okolitým pásom 20 – 50 m zalesniť melioračnými drevinami, prípadne použiť iné
melioračné opatrenia – odviesť povrchovú alebo aj podpovrchovú vodu aspoň z priestoru nad nátržou
zosuvu. Nepásť a nepreháňať hospodárske zvieratá, nepoužívať tažké mechanizmy,
- 2 zosuvy menšieho rozsahu pri začiatku potoka Trsteník, na vlhkých pasienkoch a kultivovaných lúkach
– PPF, zosúvajúca sa svahovina, cca 10 árov. Opatrenia: vzhľadom na rozsah a lokalizáciu nie je nutné
vykonať špeciálne opatrenia – obmedziť alebo vylúčiť pasenie a pohyb hospodárskych zvierat, vhodné
vysadiť melioračnými drevinami alebo nechať zarásť prirodzenou sukcesiou, lokality s výskytom
vstavačovitých kosiť.
V prípade aktivizácie svahových pohybov (nevhodná antropogénna činnosť, dlhodobá zrážková činnosť, ap.) je potrebné porušené svahy stabilizovať.
c) Seizmicita
Obec Žaškov podľa stupnice MSK-64 patrí k územiam s ohrozením 6-7°. Seizmické ohrozenie v
hodnotách špickového zrýchlenia na skalnom podloží pre 90% pravdepodobnosť nepresiahnutia počas 50
rokov je stredné (0,8 – 1,0).

Opatrenia z hľadiska seizmicity:


pri stavebnom povolení a následnej realizácii stavieb povoliť stavebné konštrukcie navrhované
a posúdené statikom, ktoré sú schopné eliminovať uvedené seizmické ohrozenie.

d) Radónové riziko
Z hľadiska radónového rizika patrí územie obce Žaškov a jeho okolie prevažne do kategórie nízkeho
rizika (flyšové pásmo v západnej časti), východná časť územia (vápencový príkrov Šípu) patrí do kategórie
stredného rizika.
Pre severný svah Žaškovského Šípu (od nivy rieky Orava) sa uvádza prognóza zvýšeného radónového
rizika (eU nad 4 ppm).

Opatrenia z hľadiska radónového rizika:



pri stavebnom povolení a následnej realizácii stavieb v území so stredným radónovým rizikom navrhovať a riešiť stavebné konštrukcie, ktoré sú schopné eliminovať uvedené radónové riziko
vhodnosť a podmienky využitia územia s výskytom nízkeho a stredného radónového rizika je potrebné
posúdiť podľa platného zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (v súčasnosti zákon
č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a vyhlášok (v súčasnosti vyhláška MZ SR č.528/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia)

e) Erózia pôdy
Pôdna erózia sa v našich pôdno-klimatických podmienkach najčastejšie vyskytuje ako vodná a veterná
erózia pôdy. Samotný erózny proces zahrňuje čiastkové subprocesy, ktorými je pôdny materiál uvoľnený
(dezintegrácia pôdneho povrchu), transportovaný (po pôdnom povrchu) a sedimentovaný (v svahových depresiách).
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f) Vodná erózia
Predmetné územie (s výnimkou nivy rieky Orava a Žaškovského potoka) je charakterizované silnou
potenciálnou vodnou eróziou. Aktuálnu eróziu vcelku priaznivo ovplyvňuje priestorové rozmiestnenie kultúr
druhotnej krajinnej štruktúry, kde v sklonitých lokalitách dominujú lesné porasty, trvalé trávne porasty a
nelesná drevinová vegetácia s vysokou hodnotou faktora ochranného vplyvu vegetácie voči plošnej erózii.
Aktuálna vodná erózia dosahuje v škále 1 – 6 stupeň 3 (stredne silná) a 4 (silná) len na svahoch s ornou
pôdou a intenzívnymi trvalými trávnymi porastami. Zalesnené plochy a údolná niva má aktuálnu vodnú eróziu
stupňa 1 – 2 (slabá až nepatrná).
B.14.2 Ochrana povrchových a podzemných vôd
Voda je nenahraditeľnou zložkou životného prostredia všetkých rastlinných a živočíšnych ekosystémov
a mnohých technologických procesov. Škody na životnom prostredí spôsobuje nielen jej nerovnomerný výskyt v priestore a čase, ale aj jej kvalita. Výskyt vody ovplyvňujú prírodné podmienky. Jej kvalitu ovplyvňuje
predovšetkým ľudská činnosť v území s negatívnym alebo pozitívnym dopadom.
Preto je správanie sa človeka pri nakladaní s vodami legislatívne usmerňované. Hlavným právnym
predpisom je platný zákon o vodách (v súčasnosti zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách – vodný zákon, v znení
novelizácie č.384/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov).
Do riešeného katastrálneho územia nezasahuje žiadna chránená vodohospodárska oblasť (podľa § 31
vodného zákona). V k.ú. sa nachádza vodný zdroj Tepeľ s vytýčeným PHO I. a II. stupňa. V oblasti vápencového príkrovu Šípu vo východnej polovici územia obce je vyhlásené pásmo hygienickej ochrany vodných
zdrojov II. stupňa. Nachádza sa tu niekoľko zdrojov pitnej vody, tie, ktoré sú využívané majú ochranné pásmo I. stupňa oplotené.
Ochranné pásma vodárenských zdrojov slúžia na ochranu výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti
vody vodárenských zdrojov. Ochranné pásmo vodárenského zdroja I. stupňa slúži na ochranu zdroja v bezprostrednej blízkosti miesta odberu vôd alebo záchytného zariadenia. Hranice ochranných pásiem a spôsob
ochrany (najmä zákazy a obmedzenia činností, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu vody
alebo zdravotnú bezchybnosť vody) sú určené v rozhodnutí o určení ochranných pásiem vodárenských zdrojov.
B.14.2.1 Legislatívna ochrana vôd
Ochrana vodného bohatstva vyplýva z platného zákona o vodách (v súčasnosti zákon č. 364/2004 Z. z.
o vodách – vodný zákon v znení neskorších predpisov) a delí sa podľa stupňa a spôsobu ochrany na :
všeobecnú ochranu, platnú pre celé územie SR. Predstavuje povinnosť pri nakladaní s vodami v súlade s
platným zákonom o vodách (v súčasnosti podľa §17) a povinnosť na vyžiadanie povolenia vodohospodárskeho orgánu na osobitné užívanie vôd vyplývajúce z platného zákona o vodách (v súčasnosti § 21).
V katastrálnom území obce sa jedná o povolené odbery.
širšiu, regionálnu ochranu – realizovanej formou chránených vodohospodárskych oblastí - v k. ú. sa nevyskytuje
sprísnenú, špeciálnu ochranu – pre využívané vodné zdroje na pitné účely, vyplýva z platného zákona o
vodách (v súčasnosti zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách – vodný zákon v znení neskorších predpisov, § 30, §
31) a realizuje sa formou stanovenia pásiem hygienickej ochrany (PHO) pre všetky využívané zdroje pitnej
vody podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o
technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov a realizuje sa formou vyhlásenia ochranných pásiem (OP). V katastrálnom území obce ide o PHO zdrojov pitnej vody :
 vodný zdroj Tepeľ
B.14.2.2 Zdroje znečistenia vôd
S ochranou a kvalitou vôd úzko súvisia zdroje znečistenia vôd. Zdrojom znečistenia vôd v území sú
bodové a plošné znečistenia. Rozhodujúcimi zdrojmi bodového znečistenia sú vypúšťané odpadové vody,
komunálne, ale aj priemyselné. Zdroje plošného znečistenia sú ťažšie identifikovateľné než bodové, ale ich
účinky sú rovnako dlhodobé a ťažko odstrániteľné. Najväčšími zdrojmi plošného znečistenia sú: poľnohospodárstvo, odkaliská a rozptýlené skládky, kontaminované závlahové, ale i zrážkové vody.
Znečistenie povrchových vôd
Kvalita vody v rieke Orava je hodnotená v profiloch Tvrdošín a Kraľovany. Rieku Orava v celom
sledovanom profile možno hodnotiť ako slabo znečistený až znečistený tok so zaradením do II. - III. triedy
kvality (čistá až znečistená voda) resp. v niektorých úsekoch do IV. triedy (silne znečistená voda). Znížená
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kvalita vody je spôsobená najmä pomerne veľkým mikrobiologickým znečistením toku. Na zhoršenej kvalite
povrchových vôd v obci Žaškov sa podieľa predovšetkým osídlenie a výroba - vypúšťanie odpadových vôd do
recipientov (Žaškovský potok), zväčšovanie súkromných pozemkov na úkor koryta, v menšej miere aj
poľnohospodárstvo (rozširovanie priehonov pre dobytok na potokoch Trsteník a Žaškovský potok a ich
prítokoch, silážne jamy, hnojiská) a lesné hospodárstvo (rozsiahle rúbane, budovanie lesných ciest,
manipulácia s drevnou hmotou v blízkosti toku), rekreačné aktivity: countrycross na zamokrených a
podmočených územiach.
Znečistenie podzemných vôd
Potenciálnym nebezpečenstvom je poľnohospodárske znečistenie prejavujúce sa zvýšenými koncentráciami zlúčenín dusíka, fosforu, draslíka a stopových prvkov vo vode. Obdobné kontaminácie u podzemných
vôd sa pripisujú nesprávnemu silážovaniu, nesprávnemu skladovaniu a manipulácii tuhých a tekutých exkrementov živočíšnej výroby: poľné hnojiská, pastva početných stád, divoké skládky odpadov, poľnohospodárska výroba (priesak hnojív a agrochemikácií). Zvlášť nepriaznivo sú ovplyvnené niektoré časti honov bezprostredne priliehajúcich k areálu družstva, využívaných na pastvu hovädzieho dobytka.
Podľa atlasu podzemných vôd (Rapant et al. 2011) je stupeň znečistenia podzemných vôd najvyšší na
západe riešeného k.ú. smerom do Kraľovian (koncentrácia nad 20 mg.l -1).

Opatrenia v oblasti ochrany podzemných a povrchových vôd:










rešpektovať ustanovenia platného zákona o vodách (v súčasnosti zákon č.364/2004 Z.z. o vodách v
znení neskorších predpisov) a nakladanie s vodami realizovať v zmysle platného zákona o vodách (v súčasnosti zákon č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, §17). Likvidáciu odpadových vôd
riešiť dobudovaním verejnej kanalizácie na navrhovaných rozvojových plochách s cieľom napojenia
všetkých objektov na verejnú kanalizáciu
revitalizovať korytá a brehy vodných tokov vrátane doplnenia brehových porastov
v rámci odvádzania dažďových vôd realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak,
aby odtok z daného územia do recipientu nebol navýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie v území,
prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod
všetkými dostupnými prostriedkami zabrániť znečisťovaniu povrchových a podzemných vôd splaškovými
vodami a komunálnym odpadom
z hľadiska ochrany vodných tokov je zakázané meniť smer, pozdĺžny smer a priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku (§ 47 vodného zákona),
ochranu vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov zabezpečiť, na poľnohospodársky využívaných územiach, vykonaním potrebných opatrení pri skladovaní, manipulácii a aplikácii
hnojív a vhodnými spôsobmi obrábania pôdy.

B.14.3 Ochrana územia pred povodňami
Vzhľadom na možné prívalové dažde a povodne v rámci zastavaného územia obce je potrebné rešpektovať pri rozvoji územia opatrenia na zníženie rizika povodní :
- rešpektovať ustanovenia platného zákona o o ochrane pred povodňami (v súčasnosti zákon č.7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov), hlavne:
- permanentne udržiavať v dobrom stave systémy kanálov na zachytávanie a odvádzanie povrchovej
vody v intravilánoch obcí. Systematicky venovať pozornosť udržiavaniu prietokovej kapacity vodných
tokov, odstraňovať nánosy z korýt a nevhodné porasty z brehov (opatrenia na ochranu pred povodňami v súčasnosti podľa § 4 ods. 2 písm. e),
- v rámci povodňových prehliadok, vykonávaných v súčasnosti podľa § 13 zákona o ochrane pred povodňami, sústavne venovať pozornosť objektom, ktoré obmedzujú plynulé prúdenie vody a zachytávajú vodou unášané predmety, čo máva za následok vytváranie bariér a vylievanie vody na územia
vedľa vodných tokov,
- na ochranu obytného územia pred povodňami navrhujeme vybudovať na miestnych vodných tokoch 3
suché poldre (grafická časť - výkres č. 2), na základe podrobného IGHP prieskumu rešpektujúceho citlivosť územia na zosuvy vplyvom podmočenia a zhodnotenie vplyvu napustenia poldra na podmočenie
tangovaných svahov, aby sa na týchto svahoch podmočením neaktivoval zosuvný pohyb, čo by mohlo
mať za následok bahnotok smerom na obec
- rešpektovať existujúce a navrhované protipovodňové opatrenia - suché poldre
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-

-

vykonať opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia vodných tokov,
nepoužívať pri ťažbách v lesoch ťažké ťažobné mechanizmy (vytvárajú hlboké koľaje urýchľujúce odtok
dažďovej vody z krajiny),
vrátiť sa k jemnejším spôsobom obhospodarovania, nepovoľovať budovanie ďalších lesných ciest-odľahlé
časti lesov by mali zostať ako prvky, ktoré stabilizujú vodný režim v lese,
neregulovať vodné toky v lesoch a nerúbať les v okolí vodných tokov,
je potrebné zamedziť orbám až na hranicu vodných tokov – stanoviť pás ktorý by ostal ako TTP alebo
brehový porast,
je nevyhnutne realizovať organizačné, agrotechnické, biologické a technické opatrenia na obmedzenie
splavovania humusového horizontu z poľnohospodárskej a lesnej pôdy náchylnej k vodnej erózii a to nielen z dôvodu ochrany pred povodňami,
relizovať opatrenia v lesoch aj mimo lesov podporujúce prirodzenú akumuláciu vody,

B.14.4 Ochrana ovzdušia, imisie
Predmetné územie spadá do zóny s kombinovaným znečistením ovzdušia z lokálnych zdrojov (kovospracujúci priemysel Istebné – Široká, miestne kúreniská, doprava) a diaľkového prenosu (OstravskoKarvinský a Sliezsky priemyselný komplex). Vyskytuje sa kyslý imisný typ charakterizovaný zvýšenými koncentráciami oxidov síry a dusíka, kyslou depozíciou síry a depozíciou ťažkých kovov, čo sa môže nepriaznivo
prejavovat najmä vo flyšovej časti územia.
Priamo na území obce Žaškov sa veľké ani stredné zdroje znečistenia ovzdušia nenachádzajú, zdrojom
znečistenia najmä v zimnom období sú lokálne kúreniská (objekty v obci sú vykurované pevným palivom).
Životné prostredie obce je najviac postihnuté účinkami skládky priemyselného odpadu v Istebnom.
Skládka sa nachádza v k.ú. Párnica v blízkosti hranice s k.ú. Žaškov a spĺňa charakteristiku environmentálnej
záťaže - DK (001) / Istebné - OFZ - haldy trosky - SK/EZ/DK/178 (Platný stav-register B) činnosť
pôvodnej akciovej spoločnosti OFZ - výskum, vývoj a výroba ferozliatin a výrobkov z ferozliatin a z tavených
kovových materiálov (súčasným vlastníkom vlastníkom pozemku aj skládky je firma BT GROUP, a.s.).
(Zdroj: https://envirozataze.enviroportal.sk/Lokalita-zataze/DK-(001)-Istebne-OFZ-haldy-trosky-register-B)

Opatrenia na zachovanie priaznivého stavu ovzdušia:











dodržať Program starostlivosti o lesy,
realizovať opatrenia na znižovanie imisí od stredných a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
zabezpečiť pravidelnú údržbu komunikácií, hlavne po zimnom období odstrániť zostatkový posypový
materiál,
v riešenom území neuvažovať s budovaním stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia; uvažovať s plynom, ako hlavným vykurovacím médiom v obci,
všetky existujúce a navrhované komunikácie v zastavanom území riešiť so spevneným, bezprašným
povrchom; na území mesta neumiestňovať také prevádzky, ktoré by prašnosťou a produkciou škodlivých
látok mohli nevhodne ovplyvniť kvalitu ovzdušia,
vplyv emisnej záťaže dopravy na okolitú obytnú výstavbu korigovať výsadbou zelene na plochách zelene
pozdĺž týchto komunikácií v obytnom území; rešpektovať ustanovenia platného zákona o ovzduší (v súčasnosti zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov),
neumiestňovať v obytnom území prevádzky produkujúce zápach a exhaláty,
v navrhovaných a existujúcich prevádzkach výroby neumiestňovať výrobné prevádzky produkujúce zápach a exhaláty,
v riešenom území vo väzbe na obytné územie nebudovať poľné hnojiská ani iné prevádzky a zariadenia,
ktoré by zápachom obťažovali uvedené územie,
pri umiestňovaní výrobných prevádzok, vrátane nových prevádzok v existujúcich areáloch, dôsledne
rešpektovať a realizovať legislatívu v oblasti pred účinkami zápachu pred prípadnými negatívnymi
vplyvmi, ktorými sa zabezpečí ochrana okolitej obytnej zóny

B.14.5 Hluk
Zdrojom hluku v obci je najmä doprava po ceste III. triedy, ktorá vedie cez stred obce.
Zaťaženie hlukom nie je také veľké, aby bolo potrebné uvažovať o špeciálnych protihlukových opatreniach.
Účinky hluku možno zmierniť stavebnými úpravami objektov použitím zvukovoizolačných okien a dverí, omietok, zmenou dispozície, oplotením, izolačnou zeleňou.

Opatrenia z hľadiska obmedzenia hluku a vibrácií:


neumiestňovať v riešenom území prevádzky produkujúce hluk a vibrácie,
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akceptovať ochranné pásma z umiestnenej nadradenej cestnej dopravy, v ochrannom pásme neumiestňovať obytnú výstavbu,
pri prevádzkovaní telovýchovných a športové zariadení, rekreačných podujatí v obci na plochách športu
a rekreácie regulovať a usmerňovať činnosť tak aby nepriaznivo neovplyvňovala okolie, najmä obytnú
zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom v súlade s platným zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ( v súčasnosti zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, §22, ods.2)
pri realizácii nových komunikácií a rekonštrukciách ciest je nutné postupovať v súlade s platnými vyhláškami o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizácii hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí (v súčasnosti vyhláška MZ SR č.237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa
vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizácii hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí)
v existujúcich a navrhovaných výrobných zónach neprekračovať stanovené hodnoty prašnosti hluku,
vibrácií a svetla nad prípustnú mieru v súlade splatným zákonom (v súčasnosti zákon č.355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §22 ods.2)

B.14.6 Elektrosmog
Elektrosmog je každé elektromagnetické žiarenie, ktoré je umelo človekom vyrobené a teda nie prírodného charakteru. Zvyčajne je elektrosmog rozdelený do dvoch typov:
- nízkofrekvenčný elektrosmog do 1MHz (trakčné vedenie železníc, vysokonapäťové vedenie, transformátory, úsporné žiarovky, spotrebná elektronika ...),
- vysokofrekvenčný elektrosmog 1 MHz a viac (mobilné telefóny, základňové stanice BTS, rozhlasové a
televízne vysielače, Wi-Fi, Bluetooth, satelity, radary ...).
Každé elektromagnetické žiarenie sa skladá z elektrických a magnetických zložiek.
Elektromagnetické pole pochádza z káblov, nie zo stožiarov elektrického vedenia. Najvyššia úroveň polí je na strane prostredných vodičov v kábloch. Ako ďaleko sú polia šírené, závisí na napätí linky (elektrické
pole) a prúdu, ktorý káblom preteká (magnetické pole). Čím vyššie je napätie alebo prúd, tým ďalej sa polia
šíria. Jediný spôsob, ako získať spoľahlivú predstavu o veľkosti polí z vysokonapäťových rozvodov je meranie.
Úrovne magnetického pola pravdepodobne klesajú na úrovni asi 120 metrov od 400 kV a 220 kV linky,
100 metrov od vedenia 110 kV, 50 metrov od 22 kV, 25 m od vedenia 11 kV. Veľké elektrické pole okolo
napájacích káblov priťahuje všetky druhy vzdušných znečisťujúcich častíc, vrátane tých škodlivých. Elektrické
pole sa výrazne znižuje takmer všetkými stavebnými materiálmi, s výnimkou klasického skla. Stromy a kríky
tiež znižujú elektrické polia.
V návrhu územného plánu sa rešpektujú ochranné pásma elektrických vedení, ktoré zabezpečujú aj
ochranu pred žiarením. V prípade návrhu a realizácie výstavby v ochrannom pásme elektrického vedenia je
nutné realizovať jeho prekládku.
B.14.7 Nakladanie s odpadmi
V súlade s ustanoveniami platného zákona o odpadoch (v súčasnosti zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov) sa nakladanie s odpadom riadi Programami odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky, územných celkov, jeho častí a pôvodcov odpadov. Záväzná časť Programu odpadového
hospodárstva Žilinského kraja bola vydaná Všeobecne záväzným nariadením Krajského úradu v Žiline
č.2/2002 z 13.6.2002, záväzná časť Programu odpadového hospodárstva okresu Dolný Kubín bola vydaná
Všeobecne záväzným nariadením Okresného úradu v Dolnom Kubíne. Nakladanie s odpadmi v obci sa riadi
Programom odpadového hospodárstva Žilinského kraja, nakoľko Program odpadového hospodárstva obce
Žaškov platil do r.2015, nový zatiaľ nebol spracovaný.

Tab. č. 35 - Množstvá odpadu
Kód
odpadu
200101
200121
200123
200126
200135

Názov odpadu
papier a lepenka
Odpady zo žiariviek
Vyradené zariadenia obs. chlórflórované uhľovodíky
Odpadové oleje
Vyradené elektr. a zariadenia obs. nebezp.časti
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Kategória
odpadu

Množstvo
(v t)

O
N
N
N
N

2,1
0,01
1,49
0,03
1,29
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Kód
odpadu
200136
200301
200307
150101
150102
150104
150107

Názov odpadu
Vyradené elektr. a elektronic. zariadenia
zmesový komunálny odpad
Objemový odpad
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z kovu
Obaly zo skla
ODPADY SPOLU

Kategória
odpadu

Množstvo
(v t)

O
O
O
O
O
O
O
O+N

3,96
223,65
4,75
0,98
16,38
1,80
31,81
288,25

*zdroj : štatistika obce Žaškov, 2015

V roku 2015 sa v obci vyprodukovalo spolu 288,25t komunálneho odpadu, t.j. v priemere 175,8 kg
odpadu na obyvateľa. Objemový komunálny odpad z obce sa ukladá na regionálnu skládku v meste Martin,
skládkovanie, zber a odvoz komunálneho odpadu zabezpečujú oprávnené organizácie, ktorými sú
v súčasnosti Brantner Fatra s.r.o. Martin, spoločnosť SEWA a.s. Bratislava na separovaný odpad a spoločnosť COR WASTE s.r.o. Dolný Kubín na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
V obci je vybudovaný zberný dvor a zavedený zber separovaného odpadu - zber papiera, skla, plastov,
textilu a nebezpečného odpadu.

Opatrenia pri nakladaní s odpadmi, na zníženie množstva odpadov:










dôsledne zabezpečiť v riešenom území realizáciu triedeného zberu odpadu, s cieľom zníženia odpadov
vyvážaných na zmluvne zabezpečenú skládku,
rešpektovať v území ustanovenia platného zákona o odpadoch (v súčasnosti zákon č.79/2015 Z. z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov):
1) zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu pre každú domácnosť v objektoch IBV, a jednotlivé
areály s HBV, OV a ostatné prevádzky v obci, s potenciálom produkcie biologicky rozložiteľného odpadu, kompostér pre medziuskladnenie tohto druhu odpadu a zabezpečí jeho pravidelný odvoz na
zhodnotenie,
2) pravidelný odvoz, zhodnotenie a zneškodňovanie oddelených zložiek vytriedených komunálnych odpadov a tiež drobných stavebných odpadov a nebezpečných odpadov,
3) v katastrálnom území riešiť postupnú sanáciu a rekultiváciu skládok odpadu, prednostne skládky
v územiach, kde bezprostredne ohrozujú zložky životného prostredia a prvky miestneho systému
ekologickej stability a tiež zamedziť znečisťovaniu brehov tokov a iných priestorov odpadmi,
pravidelný monitoring územia,
sanovať nelegálne vzniknuté skládky,
naďalej vyvážať TKO a stavebný odpad na riadenú skládku odpadov mimo k. ú. obce,
v katastrálnom území neuvažovať o zriadení skládok odpadov,
zabezpečiť sanáciu a rekultiváciu území po nepovolených skládkach odpadov,
zabezpečiť dôslednú separáciu odpadov na zbernom dvore

Navrhujeme:
-

v lokalite pri hospodárskom dvore, v navrhovaných plochách nezávadnej výroby, vybudovať zariadenie
na zber vybraných druhov odpadu z biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

B.14.8 Obytné prostredie
Okrem nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, uvedených v predchádzajúcich častiach, kvalitu
obytného prostredia v obci negatívne ovplyvňujú ďalšie problémy :
a) Malú časť obytného územia obce zasahuje aj ochranné pásmo cintorína v šírke 50 m. Na cintoríne chýba najmä vysoká zeleň. Pre zníženie negatívneho vplyvu z hľadiska hygienického i estetického pôsobenia je potrebné doplniť výsadbou dreviny po obvode cintorína a podľa odborného návrhu doplniť aj zeleň vnútri cintorína. Použiť je potrebné najmä miestne druhy ihličnatých a listnatých drevín.
b) Potenciálnym zdrojom znečistenia obytného prostredia je aj chov hospodárskych zvierat a hydiny pri
obytných domoch. Pre obmedzenie vplyvu znečistenia ŽP hospodárskymi zvieratami je potrebné :
 dodržiavať hygienickú ochrannú vzdialenosť od obytných budov (minimálne 10 m, ak stavba nemá
okná ani dvere orientované k hospodárskej budove, inak minimálne 15 m; vzdialenosť od školských,
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predškolských zariadení je minimálne o 25 m väčšia; vzdialenosť hospodárskych budov od uličnej
čiary je minimálne 10 m;
 chov mäsožravých kožušinových zvierat v zastavanom území nie je dovolený),
 pre vyvážanie exkrementov z hospodárskeho dvora AGD využívať prednostne hospodárske komunikácie, pozdĺž komunikácií odporúčame vysadiť aleje nízkorastúcich drevín.
c) Kvalitu obytného prostredia v obci znehodnocujú vyústenia a priesaky splaškových vôd, príp. močovky
z chovov hospodárskych zvierat. V niektorých úsekoch toku chýbajú brehové porasty, ktoré sú pre
priaznivé uplatnenie vodného toku v obytnom a krajinnom prostredí veľmi dôležité.
d) V k.ú. obce Žaškov sa nachádza predpokladaná environmentálna záťaž EZ: DK (004) / Párnica - obaľovačka bitúmenových zmesí, ktorá môže mať vplyv na obytné územie. Umiestnenie záťaže je vyznačené
vo výkrese č.1, č.2 a č.3.

Ďalšie opatrenia v oblasti obmedzenia negatívnych vplyvov na bývanie pracovné a životné prostredie:






v prípade umiestnenia objektov občianskej vybavenosti v riešenom území akceptovať podmienku nenarušenia pohody a kvality bývania v dotykovom obytnom území, napr. zásobovaním či samotnou prevádzkou
v prípade umiestnenia aj funkcie drobnej občianskej vybavenosti v stavbách s bývaním (bytových domoch a rodinných domoch) akceptovať podmienku umiestnenia len prevádzok služieb nevýrobného
charakteru a takých funkcií ktoré nebudú mať negatívny vplyv na pohodu a kvalitu bývania a ktoré nebudú zdrojom akýchkoľvek škodlivých faktorov pracovného a životného prostredia
zabezpečiť posúdenie možného negatívneho vplyvu ovplyvňujúceho kvalitu a pohodu bývania zo zdrojov existujúcich a navrhovaných činností a prevádzok na zdravie obyvateľov v navrhovanej obytnej výstavbe z komunikácií nadradenej dopravy a prevádzok výrobného charakteru
v areáli hospodárskeho dvora poľnohospodárskej výroby neumiestňovať služby a prevádzky, ktoré by
mohli mať negatívny vplyv na kvalitu a pohodu bývania okolitej existujúcej a navrhovanej výstavby
a mohli by byť zdrojom škodlivých faktorov pracovného a životného prostredia a tiež neumiestňovať
prevádzky, ktoré sa vzhľadom na charakter činnosti a spôsob prevádzky vzájomne vylučujú

B.14.9 Opatrenia vyplývajúce zo "Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy"
Stále intenzívnejšie negatívne prejavy a dôsledky zmeny klímy vyvolali aj na Slovensku potrebu identifikovať
a navrhnúť preventívne adaptačné opatrenia, ktorými by sa v budúcnosti mali minimalizovať nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy v jednotlivých oblastiach prírodného a sociálneho prostredia. V tejto súvislosti MŽP SR
vypracovalo „Stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“. Na zabezpečenie plnenia stratégie prijala vláda SR uznesenie č.148/2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
z 26.3.2014. Aplikáciou príslušných navrhnutých adaptačných opatrení má aj Územný plán obce vytvoriť
základné územnotechnické predpoklady pre realizáciu opatrení, ktoré budú smerovať k zmierneniu
nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na sídelné prostredie. Z navrhovaných opatrení sú pre riešené územie
aktuálne nasledovné adaptačné opatrenia pre sídelné prostredie :

Opatrenia proti častejším a intenzívnejším vlnám horúčav :
 zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídle,
 zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napr. vhodnou orientáciou stavby
k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, tienením transparentných výplní,
 podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre,
 zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v sídlach,
 zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam,
 vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej
krajiny,

Opatrenia proti častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric :
 zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa alebo spoločenstiev drevín v extraviláne,
 zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie,
 zabezpečiť dostatočný odstup stromovej vegetácie od elektrických vedení,

Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha :
 podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody,
 podporovať a zabezpečovať zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných vodných
zdrojov,
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Opatrenia proti častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok :
 zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení,
navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu,
 zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej
pokrývky, s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne obce a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov na urbanizovaných plochách v intraviláne,
 zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd
v sídle,
 zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí,
 usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení,
 zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy.
B.15

VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV
V katastrálnom území obce sa nenachádza prieskumné územie, chránené ložiskové územie ani dobývací priestor.
Nenachádzajú sa tu lokality, ani nie sú dotknuté záujmy chránené banskými predpismi.

B.16 VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU
V katastrálnom území obce si zvýšenú ochranu vyžadujú plochy súvisiace s návrhom ochrany území
stanovených v R-ÚSES, zapracovaných v KEP a s následným prevzatím do návrhu ÚPN – O Žaškov. Jedná sa
o územia, ktoré sú súčasťou samostatnej kapitoly :
 územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
 OP Národného parku Malá Fatra
 maloplošne chránené územia
 mokrade medzinárodného významu
 biokoridory nadregionálne, regionálne a lokálne
 genofondové lokality
 biocentrá
Tieto ekologicky hodnotné územia je potrebné chrániť pred poškodením, nevhodnými zásahmi, zničením – napr. odvodnením, zasypaním, ap.
V k. ú. je podľa údajov ŠGÚDŠ Bratislava evidovaná 1 odvezená skládka odpadu a 1 opustená skládka
bez prekrytia (nelegálna skládka).
V riešenom území je potrebné rešpektovať:
a) evidované svahové deformácie - potenciálne (viď výkres č.2, č.3) vyžadujúce zvýšenú ochranu v súlade
s platnými vyhláškami (v súčasnosti vyhláška MŽP č.55/2001 Z.z., § 12 odst. 4, písm.o)) - vhodnosť a
podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné
posúdiť a overit' inžinierskogeologickým prieskumom; územia s výskytom aktívnych svahových deformácií
nie sú vhodné na stavebné využitie
b) 2 evidované skládky odpadov, podľa údajov ŠGÚDŠ Bratislava (viď výkres č.2) - pred akoukoľvek výstavbou na území bývalých skládok je potrebné zabezpečiť sanáciu a rekultiváciu území a inžinierskogeologický prieskum
c) vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné
posúdiť podľa platného zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (v súčasnosti zákon č.
č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov) a platnej
vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobností o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia (v súčasnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 528/2007 Z. z.)
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VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE A LESNÝCH POZEMKOCH

B.17.1

Predmet stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde v ÚPN-O
ŽAŠKOV
V k. ú. obce Žaškov sú zábery PP riešené v zastavanom území obce a v priamom dotyku s ním. Rozvoj
obce nie je možný bez toho, aby sa zaberali aj osobitne chránené pôdy, vzhľadom na fakt, že v priamej nadväznosti na zastavané územie sa vyskytujú aj tieto pôdy. Navrhované rozvojové plochy priamo nadväzujú na
doterajšiu zástavbu. Mimo zastavaného územia je navrhnutý rozvoj jednak obytnej funkcie ako aj výrobných
plôch, služieb a občianskej vybavenosti.
B.17.1.1 Použité podklady
 Zákon č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení jeho novelizácie č.57/2013
Z.z.
 Nariadenie vlády SR č.58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č.508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č.59/2013 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č.
220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 urbanistické riešenie ÚPN-O Žaškov
 mapové podklady s vyznačenými hranicami a 7 miestnym kódom BPEJ
B.17.1.2 Pôdne pomery a kvalita pôdy
Pôdy dotknuté navrhovaným záberom sú prevažne na miernych svahoch. Z hľadiska hodnotenia typologicko-produkčných kategórií prevládajú v riešenom území produkčné trvalé trávne porasty a menej produkčné trvalé trávne porasty. V záberoch pre nepoľnohospodárske využívanie sú zastúpené orné pôdy, trvalé trávne porasty a záhrady.
Podľa zák. č. 57/2013 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, je potrebné chrániť najkvalitnejšiu pôdu v katastrálnom území. Podľa Nariadenia vlády
SR č.58/2013 Z.z. v katastrálnom území Žaškov sú to poľnohospodárske pôdy nasledovných BPEJ :
0805001,0806002,0806005, 0863412, 0869212, 0869422, 0869512, 08889212, 0963212,
0963412, 0965212, 0965242, 0965512, 0969422, 0969512, 0971412, 0987242, 1070423.

Pôdne pomery

Z hľadiska pôdnych podmienok sa v okolí obce vyskytujú z pôdnych typov na poľnohospodárskej pôde
najmä :
 Fluvizeme: výskyt v nivách vodných tokov, ktoré sú alebo boli donedávna ovplyvnené záplavami
a výrazným kolísaním hladiny podzemnej vody. Majú svetlý humusový horizont. V riešenom území
prevládajú subtypy typické
 Kambizeme: sú pôdy s rôznym hrubým svetlým humusovým horizontom pod ktorým je B horizont
zvetrávania skeletnatých substrátov s rôzny, väčšinou s vyšším obsahom skeletu.
 Rendziny: charakteristické pôdy na vápencoch a dolomitoch, väčšinou s tmavým humusovým
horizontom pod ktorý, je substrát alebo B horizont zvetrávania.
 Gleje: (v starších klasifikáciách: glejové pôdy) - pôdy trvale zamokrených lokalít s hladinou podzemnej
vody blízko povrchu (veľká časť týchto pôd má upravený vodný režim melioráciami).
Celkovo je možné pôdny kryt posudzovaného územia charakterizovať dominanciou stredne až málo
úrodných pôd kambizemného typu, veľkým výskytom rendzín v príkrovovej časti a fluvizemí na nive Oravy a
potoka Trsteník.

Charakteristika pôd na základe bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek
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typ

0805001

fluvizeme typické, ľahké v celom profile, vysychavé, na rovine bez skeletu hlboké pôdy

0806002

fluvizeme typické, stredne ťažké, na rovine bez skeletu hlboké pôdy

0806005

0863512

fluvizeme typické, stredne ťažké na rovine bez skeletu hlboké pôdy
kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, na miernom svahu bez skeletu, stredne
hlboké pôdy
kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké, na strednom svahu, slabo
skeletovité hlboké pôdy,
kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké, na výrazných svahoch,
stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy
kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké, na výraznom svahu, severenej expozícií, slabo skelovité, hlboké pôdy,

0869212

kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké, na miernom svahu bez skeletu, stredne hlboké pôdy

0869222

0869322

kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké, na miernom svahu, stredne skeletovité, hlboké pôdy
kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké, na miernom svahu, severnej expozícii, slabo skeletovité, hlboké pôdy,
kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké, na miernom svahu, severnej expozícii, stredne skeletovité, hlboké pôdy,

0869412

kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké, na strednom svahu, slabo skeletovité hlboké pôdy,

0869422

kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké, na strednom svahu, stredne skeletovité, hlboké pôdy
kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké, na výraznom svahu, severenej expozícií, slabo skelovité, hlboké pôdy,
kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké, na strednom svahu, severnej expozícii, stredne skeletovité, hlboké pôdy,
kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, slabo až stredne skeletovité
s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, slabo až stredne skeletovité
s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, severnej expozícii, bez skeletu
až slabo skeletovité s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, severnej expozícii, stredne až
silne skeletovité s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, severnej expozícii, slabo až
stredne skeletovité s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na príkrych svahoch, stredne ťažké až ťažké, stredne až silne skeletovité
s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na príkrych svahoch, stredne ťažké až ťažké, stredne až silne skeletovité
s rôznou hĺbkou,
rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencoch a dolomitoch, na výraznom svahu, severenej expozícií, slabo skelovité, hlboké pôdy,
pseudogleje typické na polygénych hlinách so skeletom, stredne ťažké až ťažké, na miernom svahu,
stredne skeletovité, hlboké pôdy
pseudogleje typické na polygénych hlinách so skeletom, stredne ťažké až ťažké, na miernom svahu,
severnej expozicií, stredne skeletovité, hlboké pôdy,
pseudogleje typické na polygénych hlinách so skeletom, stredne ťažké až ťažké, na strednom svahu,
slabo skeletovité hlboké pôdy,
pseudogleje typické na polygénych hlinách so skeletom, stredne ťažké až ťažké, na strednom svahu,
stredne skeletovité, hlboké pôdy
pseudogleje typické na polygénych hlinách so skeletom, stredne ťažké až ťažké, na výraznom svahu,
severenej expozícií, slabo skelovité, hlboké pôdy,
rendziny typické, plytké, stredne ťažké až ľahké, na strednom svahu, severnej expozícii, stredne až silne
skeletovité, plytké pôdy

0863212
0863412
0863442

0869312

0869512
0869522
0882682
0882683
0882772
0882782
0882783
0882882
0882883
0887513
0889222
0889322
0889412
0889422
0889512
0890562
0892683
0892773

rendziny typické na výrazných svahoch, slabo až stredne skeletovité s rôznou hĺbkou,
rendziny typické na výrazných svahoch, severnej expozícii, bez skeletu až slabo skeletovité s rôznou
hĺbkou,

0892782

rendziny typické na výrazných svahoch, severnej expozícii, stredne až silne skeletovité s rôznou hĺbkou,

0892783

rendziny typické na výrazných svahoch, severnej expozícii, stredne až silne skeletovité s rôznou hĺbkou,

0892883

rendziny typické na príkrych svahoch , stredne až silne skeletovité s rôznou hĺbkou,
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0892982

rendziny typické na príkrych svahoch, severnej expozícii, stredne až silne skeletovité s rôznou hĺbkou,

0892983

rendziny typické na príkrych svahoch, severnej expozícii, stredne až silne skeletovité s rôznou hĺbkou,
gleje, stredne ťažké, ťažké až veľmi ťažké, na miernom svahu severnej expozícii bez skeletu hlboké
pôdy,

0894302
0895005

0965542

organozeme (rašelinové pôdy), na rovine bez skeletu hlboké pôdy
kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké, na strednom svahu, severnej expozícii, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy,
kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, ťažké, na výrazných svahoch, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy
kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké, na miernom
svahu, severnej expozícii, slabo skeletovité, hlboké pôdy,
kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké, na výraznom
svahu, severenej expozícií, slabo skelovité, hlboké pôdy,
kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké, na strednom
svahu, severnej expozícii, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy,

0969222

kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké, na miernom svahu, stredne skeletovité, hlboké pôdy

0969412

kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké, na strednom svahu, slabo skeletovité hlboké pôdy,

0969422

kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké, na strednom svahu, stredne skeletovité, hlboké pôdy
kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké, na výraznom svahu, severenej expozícií, slabo skelovité, hlboké pôdy,
kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké, na strednom svahu, severnej expozícii, stredne skeletovité, hlboké pôdy,
kambizeme pseudoglejové na flyši, ťažké až veľmi ťažké, na miernom svahu bez skeletu, stredne hlboké
pôdy
kambizeme pseudoglejové na flyši, ťažké až veľmi ťažké, na strednom svahu, severnej expozícii, slabo
skeletovité, stredne až hlboké pôdy,
kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, slabo až stredne skeletovité
s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, slabo až stredne skeletovité
s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, severnej expozícii, stredne až
silne skeletovité s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na príkrych svahoch, stredne ťažké až ťažké, severnej expozícii, stredne až
silne skeletovité s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, severnej expozícii, stredne až
silne skeletovité s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na príkrych svahoch, stredne ťažké až ťažké, stredne až silne skeletovité
s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na prýkrych svahoch, stredne ťažké až ťažké, stredne až silne skeletovité
s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na príkrych svahoch, severnej expozícii, stredne až silne skeletovité s rôznou
hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na príkrych svahoch, severnej expozícii, stredne až silne skeletovité s rôznou
hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na príkrych svahoch, severnej expozícii, stredne až silne skeletovité s rôznou
hĺbkou,
kambizeme (typ) na ostatných substrátoch, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, severnej
expozícii, bez skeletu až slabo skeletovité s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na ostatných substrátoch, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, severnej
expozícii, stredne až silne skeletovité s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na ostatných substrátoch, na príkrych svahoch, severnej expozícii, stredne až silne
skeletovité s rôznou hĺbkou,
kambizeme pseudoglejové na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké), severnej expozícii, bez skeletu až slabo skeletovité s rôznou hĺbkou,
kambizeme pseudoglejové na príkrych svahoch, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké), severnej expozícii,
bez až slabo skeletovité s rôznou hĺbkou pôdy,
rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencoch a dolomitoch, na strednom svahu, slabo skeletovité hlboké pôdy,

0963545
0964443
0965312
0965512

0969512
0969522
0971212
0971533
0982682
0982683
0982782
0982783
0982785
0982882
0982885
0982982
0982983
0982985
0983772
0983782
0983982
0984773
0984973
0987412
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0990562

typ
rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencoch a dolomitoch, na výraznom svahu, severenej expozícií, slabo skelovité, hlboké pôdy,
rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencoch a dolomitoch, na strednom svahu, severnej expozícii, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy,
rendziny typické, plytké, stredne ťažké až ľahké, na miernom svahu, slabo až stredne skeletovité, plytké
pôdy
rendziny typické, plytké, stredne ťažké až ľahké, na miernom svahu, severnej expozícii, stredne až silno
skeletovité, plytké pôdy,
rendziny typické, plytké, stredne ťažké až ľahké, na strednom svahu, slabo až stredne skeletovité, plytké
pôdy,
rendziny typické, plytké, stredne ťažké až ľahké, na strednom svahu, severnej expozícii, stredne až silne
skeletovité, plytké pôdy

0992682

rendziny typické na výrazných svahoch, slabo až stredne skeletovité s rôznou hĺbkou,

0992782

rendziny typické na výrazných svahoch, severnej expozícii, stredne až silne skeletovité s rôznou hĺbkou,

0992783

rendziny typické na výrazných svahoch, severnej expozícii, stredne až silne skeletovité s rôznou hĺbkou,

0992882

rendziny typické na príkrych svahoch, stredne až silne skeletovité s rôznou hĺbkou,
rendziny typické na výrazných svahoch, na príkrych svahoch, severnej expozícii, stredne až silne skeletovité s rôznou hĺbkou,

0987512
0987542
0990262
0990362
0990462

0992982
1000892
1063442
1063445
1063542
1063545
1065542
1070223
1070423
1070523
1082682
1082685
1082782
1082785
1082882
1082885
1082982
1082985
10836982
1083882
1083982
1084683

pôdy na zrázoch nad 25° (bez rozlíšenia typu pôdy),
kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké, na výrazných svahoch,
stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy
kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké, na výrazných svahoch,
stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy
kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké, na strednom svahu, severnej expozícii, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy,
kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké, na strednom svahu, severnej expozícii, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy,
kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké, na strednom
svahu, severnej expozícii, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy,
kambizeme pseudoglejové na flyši, ťažké až veľmi ťažké, na miernom svahu, stredne skeletovité, hlboké
pôdy
kambizeme pseudoglejové na flyši, ťažké až veľmi ťažké, na strednom svahu, stredne skeletovité, hlboké
pôdy
kambizeme pseudoglejové na flyši, ťažké až veľmi ťažké, na strednom svahu, severnej expozícii, stredne
skeletovité, hlboké pôdy,
kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch,stredne ťažké až ťažké, slabo až stredne skeletovité
s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, slabo až stredne skeletovité
s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, severnej expozícii, stredne až
silne skeletovité s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, severnej expozícii, stredne až
silne skeletovité s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na príkrych svahoch, stredne ťažké až ťažké, stredne až silne skeletovité
s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na príkrych svahoch, stredne ťažké až ťažké, stredne až silne skeletovité
s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na príkrych svahoch, severnej expozícii, stredne až silne skeletovité s rôznou
hĺbkou,
kambizeme (typ) na flyši, na príkrych svahoch, severnej expozícii, stredne až silne skeletovité s rôznou
hĺbkou,
kambizeme (typ) na ostatných substrátoch, na príkrych svahoch, severnej expozícii, stredne až silne
skeletovité s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na ostatných substrátoch, na príkrych svahoch, stredne ťažké až ťažké, stredne až silne
skeletovité s rôznou hĺbkou,
kambizeme (typ) na ostatných substrátoch, na príkrych svahoch, severnej expozícii, stredne až silne
skeletovité s rôznou hĺbkou,
kambizeme pseudoglejové na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké, slabo až stredne
skeletovité s rôznou hĺbkou,
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BPEJ

1090462

typ
rendziny typické, plytké, stredne ťažké až ľahké, na miernom svahu, slabo až stredne skeletovité, plytké
pôdy
rendziny typické, plytké, stredne ťažké až ľahké, na miernom svahu, severnej expozícii, stredne až silno
skeletovité, plytké pôdy,
rendziny typické, plytké, stredne ťažké až ľahké, na strednom svahu, slabo až stredne skeletovité, plytké
pôdy,

1092682

rendziny typické na výrazných svahoch, slabo až stredne skeletovité s rôznou hĺbkou,

1092782

rendziny typické na výrazných svahoch, severnej expozícii, stredne až silne skeletovité s rôznou hĺbkou,

1092783

rendziny typické na výrazných svahoch, severnej expozícii, slabo až stredne skeletovité s rôznou hĺbkou,

1092882

rendziny typické na príkrych svahoch, stredne až silne skeletovité s rôznou hĺbkou,

1092883

rendziny typické na príkrych svahoch, stredne až silne skeletovité s rôznou hĺbkou,

1092983

rendziny typické na príkrych svahoch, severnej expozícii, stredne až silne skeletovité s rôznou hĺbkou,

1090262
1090362

*Zdroj: KEP obce Žaškov, Mgr. T. Šolomeková, 2016

Bonita pôdy

Poľnohospodárske pôdy sú v rámci Slovenska hodnotené ako stredne produkčné pôdy. Lesné pôdy sú
prevažne dobré, vo vyšších polohách menej dobré a v najvyšších polohách zlé. Z hľadiska kvality pôd, vyjadrenej BPEJ, sú tu pôdy zaradené do skupiny 5. – 9.

Pôda a jej ochrana

Väčšina tunajších pôd bola ovplyvnená činnosťou človeka. Nesystémové úpravy v krajine, ako napr.
likvidácia rozptýlenej zelene, neopodstatnené melioračné úpravy a rekultivácie, narušili vodný režim v krajine
(vysoký výpar, pokles hladiny podzemných vôd, urýchlenie odtoku vody) a podporili negativny vplyv vodnej
a veternej erózie, a tiež zasoľovanie pod.
Z uvedeného dôvodu je nevyhnutná ochrana a kultivácia pôdneho krytu, ktorá vyplýva aj zo vstupu
Slovenskej republiky do európskych štruktúr. Obec sa preto musí pri výkone činností v oblasti ochrany pôd
riadiť platnou legislatívnou.

Úhrnné hodnoty druhov pozemkov v k. ú. obce (*zdroj : ÚGKK SR, 2016)
Druh pozemkov
orná pôda
záhrady
lúky a pasienky-TTP
sady
Poľnohospod. pôda spolu
lesná pôda
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné plochy
Celkom

Výmera v ha

Podiel v %

36,2
21,5
815,7
873,4
1.025,7
37,1
127,3
408,7
2.472,2

1,5
0,9
32,9
35,3
41,6
1,5
5,1
16,5
100,0

*zdroj : ŠÚSR, údaje k 30.11.2016

Z
-

uvedeného percentuálneho členenia je možné vyčítať charakteristické ukazovatele :
poľnohospodárske využitie krajiny (%poľnohospodárskej pôdy z celkovej výmery..........................35,3 %
stupeň zornenia (% ornej pôdy z celkovej výmery poľnohosp. pôdy)................................................1,5%
stupeň zatrávnenia (% TTP z celkovej výmery poľnoh. pôdy)........................................................32,9 %
lesné pozemky sa podieľajú na celkovej výmere katastrálneho územia...........................................41,6 %

Hydromelioračné zariadenia

V k. ú. sa nachádzajú funkčné hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie š.p.:
- odvodňovací kanál otvorený+ krytý (evid. č. 5303 164 002) o celkovej dĺžke 0,602 km v otvorenom
profile a 0,144 km v krytom profile, ktorý bol vybudovaný v r.1984 v rámci stavby "OP a ÚT Oravská
Poruba - Žaškov"
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V k. ú. Žaškov je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom neznámeho vlastníka.
B.17.1.3 Zdôvodnenie urbanistického riešenia z hľadiska uplatnenia zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy
Pri spracovaní návrhu urbanistickej koncepcie, funkčnej a priestorovej optimalizácie územia boli stanovené zásady, zohľadňujúce :
 historický vývoj obce, pri rešpektovaní jej prirodzenej vývojovej kontinuity, funkčné a kompozičné predpoklady,
 limity využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability, zachovania diverzity a rozmanitosti prírodného prostredia,
 technické limity územia a s nimi súvisiace obmedzenia,
 vytvorenie predpokladov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v obci a vo voľnej krajine,
 vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch, napomáhajúcej rozvoju všetkých funkcií, vrátane hospodárskej základne obce.
V súlade s celkovou koncepciou rozvoja obce, boli rozvojové plochy situované v rámci zastavaného
územia obce využitím voľných, nezastavaných prieluk a v priamej nadväznosti na zastavané územie. Obec
má obmedzené možnosti rozvoja, hlavne z dôvodu prírodných limitov (OP NP Malá Fatra, hranica NPR, prudké svahy v blízkosti z.ú. obce), ako aj technických limitov (vedenia VN, ochranné pásma, zosuvné územia,
ap.).
Poľnohospodárska pôda v z.ú. alebo v priamom dotyku s ním je zaradená medzi chránenú najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu. Návrh rozvoja obce, sčasti aj na chránenej poľnohospodárskej pôde, vyplýva zo
skutočnosti obmedzených rozvojových možností, resp. že nechránená pôda sa nachádza v polohách, bez
možnosti napojenia na súčasné zastavané územie, bez možnosti vybudovania dopravného napojenia
a technickej infraštruktúry.
V zmysle platného zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (v súčasnosti §13 a §14
zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, v znení jeho novelizácie č.57/2013
Z.z.), sa musí dbať na ochranu poľnohospodárskej pôdy a riadiť sa zásadami jej ochrany pri každom obstarávaní a spracovaní územnoplánovacej dokumentácie.
Pri urbanistickej koncepcii návrhu rozvoja územia boli uvedené zásady rešpektované nasledovne :
 zábery poľnohospodárskej pôdy pre rozvoj obce v návrhovom období boli navrhnuté v odôvodnenom a
nevyhnutnom rozsahu,
 nie je nenarušená ucelenosť honov a nie je sťažené obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami.
 v návrhu sú riešené prístupy a poľné cesty na poľnohospodársku pôdu mimo zastavaného územia obce.
B.17.1.4 Územné vymedzenie záberov poľnohospodárskej pôdy
Záber poľnohospodárskej pôdy je vypracovaný v zmysle požiadaviek dotýkajúcich sa ochrany PP
ustanovených v platnom zákone o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (v súčasnosti zákon č.
220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov).
Predmetom vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy sú lokality vyplývajúce z urbanistického
návrhu, ktoré sú v grafickej časti vyznačené vo výkrese č.7 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej a lesnej pôde.
Výkres č.7 je v územnom rozsahu v M = 1: 2000. Plochy sú označené poradovými číslami záberov
č.1 – 28, s vyznačením druhu pozemku a skupiny kvality poľnohospodárskej pôdy, aktuálneho 7 miestneho
kódu BPEJ.
V tabuľke – Prehľad stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde sú
vyhodnotené lokality ktoré si vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy podľa návrhu ÚPN-O Žaškov.
Pri výpočte záberov v lokalitách určených pre výstavbu, sa výmera záberov znižuje v zmysle
regulatívov záväznej časti na jednotlivé funkčné plochy.
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PREHĽAD STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE
Žiadateľ:
Spracovateľ:
Dátum:

Obec Žaškov
Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová
Jún 2019

Kraj:
Okres:
Obec:

Žilinský
Dolný Kubín
Žaškov

Kat. územie : ŽAŠKOV

Číslo
Funkčné
lokality
využitie

Výmera
lokality
spolu v ha

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy
Z toho
Spolu
v ha

Kód / skupina
BPEJ

Výmera
v ha

01

Vypustené v rámci prerokovania návrhu ÚPN-O Žaškov.

02

Vypustené v rámci prerokovania návrhu ÚPN-O Žaškov.

03

BI 01

1,065

0,468

04

BI 01

0,257

0,129

05

BI 03

4,794

1,359

06

BI 01

0,318

0,165

07

BI 04

3,244

1,407

08

DP 03

0,056

0,056

09

ZU 02

0,838

0,460

10

BI 05

4,445

1,771

11
12

ZV 03
BI 01

0,023
0,127

0,023
0,050

13

ZV 03

0,009

0,009

14

BI 06

4,994

2,209

15

BI 07

1,541

0,684

16

BI 08

2,295

0,826

Užívateľ poľnohospodár-skej
pôdy

0805001/5
0882882/9
0863512/7
0882772/9
0805001/5
0863512/7
0882782/9
0882772/9
0863412/7
0889412/8
0863412/7
0882882/9
0805001/5
0863212/5
0805001/5
0863412/7
0805001/5
0889222/8
0894002/8
0889422/8
0889422/8
0869422/7
0869222/6
0894002/8
0869522/7
0889222/8
0889322/8
0869222/6

0,288
0,180
0,127
0,002
0,038
0,848
0,251
0,020
0,080
0,122
0,110
0,009
0,046
0,554
0,853
0,056
0,041
0,227
0,041
0,151
0,159
0,602
0,527
0,012
0,009
0,445
0,017
0,023

Fyzické osoby

0889322/8
0869422/7

0,050
0,009

0869222/6
0889322/8
0869422/7
0869312/6
0869322/6
0869522/7
0806002/5
0869222/6
0806002/5
0982682/9
0869422/7
0869422/7
0982682/9

0,463
0,228
0,730
0,065
0,471
0,162
0,004
0,082
0,004
0,364
0,320
0,788
0,038
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Vybudované
hydromeliorač. zariadenia
(závlaha,
odvodnenie)

Iná informácia v zast. území
k 1.1. 1990

nie
nie
nie

áno(časť)
áno(časť)
nie

nie
nie
nie
nie
nie
nie

áno(časť)
áno(časť)
áno(časť)
nie
nie
nie

Fyzické osoby

nie

nie

Fyzické osoby

Fyzické osoby

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
áno(časť)
nie
nie
nie
nie
nie

nie
nie
nie
áno
áno
áno
áno
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

Fyzické osoby
Fyzické osoby

nie
nie

áno(časť)
nie

áno(časť)
nie
áno(časť)
áno(časť)
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
áno
áno
nie
áno(časť)
áno(časť)
nie

Fyzické osoby

Fyzické osoby

Fyzické osoby
Fyzické osoby

Fyzické osoby

Fyzické osoby

Fyzické osoby
Fyzické osoby
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Číslo
Funkčné
lokality
využitie

Výmera
lokality
spolu v ha

0,074
0,277
0,218
0,011
1,778
0,294
0,288

Vybudované
Užívateľ poľno- hydromehospodár-skej liorač. zapôdy
riadenia
(závlaha,
odvodnenie nie)
Fyzické osoby
nie
nie
áno (časť)
Fyzické osoby
áno(časť)
nie
Fyzické osoby
nie

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy
Z toho
Spolu
v ha

Kód / skupina
BPEJ

Výmera
v ha

Iná informácia v zast. území
k 1.1. 1990

17

BI 09

1,396

0,580

18

BI 10

5,167

2,082

19

DP 03

0,288

0,288

0806002/5
0869212/6
0869312/6
0869512/7
0869512/7
0806002/5
0869512/7

20

BI 11

0,296

0,136

0990562/8

0,136

Fyzické osoby

nie

nie

0869212/6
0990462/8
0806002/5
0869212/6
0869312/6
0869312/6

0,070
0,376
0,020
0,013
0,700
0,728

Fyzické osoby

nie

nie

Fyzické osoby

Fyzické osoby

nie
nie
nie
nie

nie
nie
áno(časť)
áno(časť)

0869412/7
0869312/6
0869312/6
0869512/7

0,165
0,116
0,208
0,276

Fyzické osoby

nie

Fyzické osoby

nie
nie

nie
áno
nie
nie

Fyzické osoby

nie

nie

Fyzické osoby

nie

áno

21

BI 11

0,962

0,446

22

BI 12

1,526

0,733

23

BI 01

3,217

0,728

24

BI 01

0,641

0,281

25

VS 02

1,031

0,374

26

Vypustené v rámci prerokovania návrhu ÚPN-O Žaškov.

27

RU 02

9,832

28

PV 02

1,190

0,912

49,552

17,159

Spolu

0,983

0983982/9
0983782/9
0965542/7
0869512/7

0,010
0,750
0,223
0,912

áno(časť)
nie
nie
nie
nie
áno(časť)
áno(časť)

17,159

Celkový predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy je v k. ú. Žaškov cca 17,159 ha.

Vysvetlivky :

V stĺpci “kód / BPEJ” sú hrubo vyznačené BPEJ, zaradené medzi najkvalitnejšie v kat. území (Nariade-

nie vlády SR č.58/2013 Z.z.)

Funkčné využitie: BI - obytné územie (rodinné domy), DP - dopravné plochy, PV – plochy poľnohospodárskej
výroby, RU - rekreačné územie, VS - plochy výroby a služieb, ZU - zmiešané územie, ZV
- plochy verejnej zelene

17.2 Predmet stavebných zámerov a iných návrhov na lesných pozemkoch
Pri riešení ÚPN-O Žaškov neprišlo k záberom lesnej pôdy.
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B.18

HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH,
EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV

Navrhovaná koncepcia rozvoja obce prezentovaná v ÚPN vychádza z požiadaviek formulovaných
v schválenom Zadaní pre ÚPN ŽAškov, pri rešpektovaní záväznej časti ÚPN VÚC Žilinského kraja, zámerov
obce a požiadaviek jej obyvateľov, resp. investorov. Navrhované funkčné a priestorové využívanie územia
bolo pri procese návrhu posúdené zo všetkých rozhodujúcich hľadísk, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu výsledného riešenia vo vzťahu jednak ku krajine, kultúrnohistorickému dedičstvu, životnému prostrediu ako aj
k budúcim „užívateľom“. V neposlednom rade prihliada na komplexnosť a vzájomný súlad navrhovaného
riešenia.

Environmentálny aspekt

Navrhované riešenia a ich dôsledky nebudú mať, z hľadiska environmentálneho, negatívny vplyv na
riešené územie. Pri tvorbe koncepcie boli vyhodnotené a zohľadnené všetky možné vplyvy, ktoré by mohli
ovplyvniť kvalitu životného prostredia. Návrh ÚPN rešpektuje kostru územného systému ekologickej stability,
vrátane navrhovaných nových prvkov a premieta ju do záväznej časti, rešpektuje všetky chránené územia
európskeho, regionálneho aj lokálneho významu. Do záväznej časti boli zapracované aj výstupy
z Krajinnoekologického plánu a rôzne opatrenia na zmiernenie stresových javov v krajine.

Ekonomický aspekt

Navrhované komplexné riešenie bude mať pre obec z dlhodobého hľadiska v konečnom dôsledku pozitívny ekonomický prínos. Územie priamo nadväzujúce na z. ú. obce, ktoré je momentálne málo urbanizované, navrhujeme efektívne zahustiť a dostavať, čo bude mať vplyv na ekonomiku a efektívnosť dopravnej
a technickej infraštruktúry, čo sa prejaví v nákladoch na investície a prevádzku územia. Navrhované doplnenie plôch pre areál výroby a služieb umožní umiestniť nové výrobné prevádzky a tým zabezpečí obci ekonomický rast a zároveň ponúknu nové pracovné príležitosti priamo v obci.

Sociálny aspekt

Navrhovaným posilnením urbanizačnej osi v centre obce o územie s polyfunkčným využitím, sa posilnia
sociálne a kultúrne väzby medzi obyvateľmi. Vytvorením nových verejných priestorov, vybudovaním
a úpravou nových oddychových plôch v zeleni s napojením na rekreačné zázemie obce bude do istej miery
ovplyvnená aj úroveň sociálneho prostredia s priamym dopadom aj na budúcich návštevníkov obce.

Územno-technický aspekt

Navrhované riešenia z hľadiska územno-technických dôsledkov, ktoré vychádzajú z koncepčných rozvojových zámerov, ovplyvnia riešenia v danej lokalite a to hlavne vzhľadom na dopravnú a technickú infraštruktúru a optimálne umiestnenie objektov, hlavne rodinných domov, ale v neposlednom rade aj riešenie
posilnenia urbanizačných zámerov v centrálnej polohe obce. Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie
územia koncipované a zaregulované v ÚPN
sa prejaví aj zväčšením rozsahu zastavaných plôch
a dobudovaním dopravnej a technickej infraštruktúry.
V týchto súvislostiach možno konštatovať, že navrhované riešenia nebudú mať za následok zhoršenie
životných podmienok obyvateľov a po ich realizácii budú mať také dôsledky, ktoré vo všetkých posudzovaných aspektoch pozitívne ovplyvnia obytné prostredie
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C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU
C.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia pre funkčné a
priestorovo homogénne jednotky:
a) rešpektovať základné funkčné členenie územia v súlade s výkresom č.2-Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS v M
1:10 000, č.3-Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS v M 1:2 000, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
v M 1:10 000,
b) za hlavnú kompozičnú os sídelnej štruktúry je treba považovať urbanistickú štruktúru okolo cesty III.
triedy prebiehajúcej stredom obce - medzi katolíckym aevanjelickým kostolom,
c) centrálny, ťažiskový priestor obce - je priestor v okolí obecného úradu a domu kultúry, v ktorom sú
v návrhu vytvorené podmienky pre vznik centra - zmiešané územie - zariadenia občianskej vybavenosti, služieb, verejných priestorov, bývania,
d) rešpektovať stanovené funkcie pre jednotlivé bloky zástavby – hlavná funkcia je prvoradá a určujúca, doplnkové funkcie sú prípustné v rozsahu, neobmedzujúcom hlavnú funkciu,
e) navrhovaná obytná výstavba –vo forme nízkopodlažnej zástavby rodinných domov - bude nadväzovať na existujúce obytné územie, s dôrazom na skompaktnenie urbanistickej štruktúry,
f) v rámci formovania, resp. dopĺňania urbanistickej štruktúry v starej zástavbe je potrebné vychádzať
z pôvodného charakteru zástavby a zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru
g) návrhom podporiť harmonizáciu urbanistickej štruktúry s okolitým krajinným prostredím; na vyvýšených, pohľadovo exponovaných polohách zabezpečiť nenarušenie súčasnej sídelnej štruktúry nevhodnou schématickou zástavbou; urbanistickou koncepciou vytvoriť podmienky aj pre uplatnenie
prírodných dominánt, sídelnej a krajinnej zelene,
h) zamedziť rozptýlenej obytnej zástavbe, vo voľnej krajine nevytvárať izolované urbanistické celky,
i) pri osadzovaní stavieb (odstupy od hraníc pozemkov) rešpektovať ustanovenia platného zákona o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (v súčasnosti zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) a vyhlášok (v súčasnosti vyhláška č. 532/2002
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie),
j) podiel zastavaných a spevnených plôch nesmie prekročiť 40 % z celkovej výmery pozemkov rodinných domov,
k) v architektonickom riešení nepoužívať cudzie regionálne prvky,
l) v obytnom území je neprípustné umiestnenie hospodárskych stavieb v uličnej čiare,
m) na plochách súvislej obytnej zástavby vylúčiť chov kožušinovej zveri a chov veľkých hospodárskych
zvierat,
n) dobudovať ubytovacie rekreačné kapacity v rekreačnom území Dierová v extenzívnej ako aj intenzívnej forme, formou individuálnych chát s obmedzeným plošným rozsahom a intenzitou zástavby,
o) vo výhľadovom období, po r.2037, je potrebné rezervovať územnú rezervu obytného územia, ktoré
je definované v grafickej časti návrhu ako plochy BI - V
p) prípustné, obmedzujúce alebo vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich
využitia sú uvedené v kapitole C.2.
C.2 Prípustné, obmedzujúce alebo vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a
intenzitu ich využitia
Prípustné, obmedzujúce alebo vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a mieru ich využitia
sú uvedené v tabuľkách na nasledujúcich stranách. Vymedzenie jednotlivých plôch je vyznačené v schéme
záväzných častí a v grafickej časti územného plánu (vo výkrese č.2 - Komplexný výkres priestorového

usporiadania a funkčného využívania pozemkov - katastrálne územie, s vyznačenou záväznou časťou riešenia
a verejnoprospešnými stavbami a vo výkrese č.3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a
funkčného využívania pozemkov - zastavané územie, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a
verejnoprospešnými stavbami).
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ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE JEDNOTLIVÉ FUNKČNÉ PLOCHY
Označenie
funkčnej plochy
BI 01

BI 02

Charakteristika
funkčnej plochy

Záväzné regulatívy

Obytné územie
- plochy existujúcich domov
na pozemkoch s pôvodnou
parceláciou







Obytné územie
- plochy navrhovaných rodinných domov na pozemkoch s pôvodnou parceláciou - dostavba prieluk























BI 03

Obytné územie








hlavná funkcia – obytná, bývanie v RD
doplnková funkcia - základná OV a služby - bez produkcie hluku a škodlivín
nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu
odstavenie a garážovanie vozidla riešiť na vlastnom pozemku
prípustná je dostavba existujúcich stavebných prieluk pri rešpektovaní pôvodnej zástavby (uličná čiara, výškové zónovanie, sklony a orientácia striech, ap.) a pôvodnej parcelácie
max .zastavanosť pozemku – 40%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
max. výška stavby 2 NP
rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby a zachovať mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
objekty RD osadiť na uličnú čiaru
zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu
v území rešpektovať existujúce komunikácie, chodníky, zjazdný chodník
v území rešpektovať navrhované komunikácie a dopravné napojenia do obytného územia
max. výška oplotenia od ulice - 1,40 m
rešpektovať biokoridor a OP Žaškovského potoka = 5,0 m
rešpektovať vedenie VN 22 kV aj s jeho OP
v území rešpektovať dopravné napojenie do rekreačného územia Dierová RU.02, RU.03
spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene
hlavná funkcia – obytná, bývanie v RD
doplnková funkcia - základná OV a služby - bez produkcie hluku a škodlivín
nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu
odstavenie a garážovanie vozidla na vlastnom pozemku
max. výška objektov - 2 NP
rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
max. zastavanosť pozemku vrátane doplnkových stavieb a spevnených plôch - 40%
v území rešpektovať existujúce komunikácie
v území rešpektovať navrhované komunikácie a dopravné napojenia do obytného územia BI 01, BI 03, BI 04, BI 05, BI 06, BI
07, BI 08, BI 09, BI 10, BI 11, BVI 12, BI V1, BI V2, BI V3, BI V4
rešpektovať biokoridor a OP Žaškovského potoka = 5,0 m
rešpektovať OP cintorína = 50 m
rešpektovať vedenie VN 22 kV aj s jeho OP
rešpektovať cyklotrasy a multifunkčné vychádzkové trasy
hlavná funkcia – obytná, bývanie v RD
doplnková funkcia - základná OV a služby - bez produkcie hluku a škodlivín
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Označenie
funkčnej plochy

Charakteristika
funkčnej plochy

- plochy navrhovaných ro-

dinných domov na pozemkoch s pôvodnou parceláciou

BI 04

BI 05

Obytné územie
- plochy navrhovaných
rodinných domov
Na Mláčnitom

Obytné územie
- plochy navrhovaných rodinných domov
Chudovská raľa

Záväzné regulatívy





































umiestnenie akýchkoľvek stavieb je podmienené spracovaním UPN-Z, resp. UŠ
nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu
odstavenie a garážovanie vozidla riešiť na vlastnom pozemku
max .zastavanosť pozemku – 40%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
max. výška stavby 2 NP
objekty RD osadiť min. 6,0 m od hrany komunikácie
rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby a zachovať mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu
max. výška oplotenia od ulice - 1,40 m
rešpektovať biokoridor a OP Žaškovského potoka = 5,0 m
rešpektovať vedenie VN 22 kV aj s jeho OP
v území rešpektovať existujúce komunikácie
rešpektovať cyklotrasy a multifunkčné vychádzkové trasy
rešpektovať - do doby prekládky - vedenie VN 22 kV aj s jeho OP
cez územie je trasované vodovodné potrubie; pri podrobnom riešení (ÚPN-Z) je potrebné preriešiť jeho trasu
spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene
hlavná funkcia – obytná, bývanie v RD
doplnková funkcia - základná OV a služby - bez produkcie hluku a škodlivín
umiestnenie akýchkoľvek stavieb je podmienené spracovaním UPN-Z, resp. UŠ na výškopise, vzhľadom na terénne danosti územia, spolu s BI-V
nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu
odstavenie a garážovanie vozidla riešiť na vlastnom pozemku
max .zastavanosť pozemku – 40%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
max. výška stavby 2 NP
objekty RD osadiť min. 6,0 m od hrany komunikácie
zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu
max. výška oplotenia od ulice - 1,40 m
v rámci územia ponechať dostatočný dopravný priestor pre umiestnenie komunikácií a technickej infraštruktúry, min. š=9,0 m
v území rešpektovať plochu pre umiestnenie detských ihrísk a verejnej zelene upresnené v regulatíve ZV.04
rešpektovať biokoridor a OP Žaškovského potoka = 5,0 m
spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene
hlavná funkcia – obytná, bývanie v RD
doplnková funkcia - základná OV a služby - bez produkcie hluku a škodlivín
nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu
odstavenie a garážovanie vozidla riešiť na vlastnom pozemku
max .zastavanosť pozemku – 40%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
max. výška stavby 2 NP
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Označenie
funkčnej plochy

Charakteristika
funkčnej plochy

BI 06

Obytné územie
- plochy navrhovaných rodinných domov
Babicovská raľa

BI 07

Obytné územie
- plochy navrhovaných rodinných domov
Zemanov vŕšok I

Záväzné regulatívy
 objekty RD osadiť min. 6,0 m od hrany komunikácie
 zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu
 max. výška oplotenia od ulice - 1,40 m
 v rámci územia ponechať dostatočný dopravný priestor pre umiestnenie komunikácií a technickej infraštruktúry, min. š=9,0 m
medzi oploteniami
 v území vymedziť plochu pre umiestnenie detských ihrísk a verejnej zelene
 rešpektovať - do doby prekládky - vedenie VN 22 kV aj s jeho OP
 rešpektovať OP NP Malá Fatra
 rešpektovať Územie európskeho významu Šíp
 výstavba v území je podmienená stanoviskom štátneho orgánu ochrany prírody
 spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene
 hlavná funkcia – obytná, bývanie v RD
 doplnková funkcia - základná OV a služby - bez produkcie hluku a škodlivín
 nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu
 odstavenie a garážovanie vozidla riešiť na vlastnom pozemku
 max .zastavanosť pozemku – 40%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
 max. výška stavby 2 NP
 zachovať mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
 objekty RD osadiť min. 6,0 m od hrany komunikácie
 zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu
 max. výška oplotenia od ulice - 1,40 m
 v rámci územia ponechať dostatočný dopravný priestor pre umiestnenie komunikácií a technickej infraštruktúry, min. š=9,0 m
medzi oploteniami
 v území rešpektovať plochu pre umiestnenie detských ihrísk a verejnej zelene upresnené v regulatíve ZV.04
 rešpektovať OP NP Malá Fatra
 rešpektovať Územie európskeho významu Šíp
 výstavba v území je podmienená stanoviskom štátneho orgánu ochrany prírody
 cez územie je trasované prívodné vodovodné potrubie; pred výstavbou v území je potrebné jeho preloženie v súlade s výkresom
č.5
 spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene
 hlavná funkcia – obytná, bývanie v RD
 doplnková funkcia - základná OV a služby - bez produkcie hluku a škodlivín
 umiestnenie akýchkoľvek stavieb je podmienené spracovaním UPN-Z, resp. UŠ na výškopise, vzhľadom na terénne danosti územia
 nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu
 odstavenie a garážovanie vozidla riešiť na vlastnom pozemku
 max .zastavanosť pozemku – 40%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
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ÚPN obce Žaškov - Čistopis
Označenie
funkčnej plochy

Charakteristika
funkčnej plochy

Záväzné regulatívy







BI 08

Obytné územie
- plochy navrhovaných rodinných domov
Zemanov vŕšok II
















BI 09

Obytné územie
- plochy navrhovaných rodinných domov
Tepeľ














max. výška stavby 2 NP
zachovať mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
objekty RD osadiť min. 6,0 m od hrany komunikácie
zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu
max. výška oplotenia od ulice - 1,40 m
v rámci územia ponechať dostatočný dopravný priestor pre umiestnenie komunikácií a technickej infraštruktúry, min. š=9,0 m
medzi oploteniami
v území vymedziť plochu pre umiestnenie detských ihrísk a verejnej zelene
spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene
hlavná funkcia – obytná, bývanie v RD
doplnková funkcia - základná OV a služby - bez produkcie hluku a škodlivín
umiestnenie akýchkoľvek stavieb je podmienené spracovaním UPN-Z, resp. UŠ na výškopise, vzhľadom na terénne danosti územia
nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu
odstavenie a garážovanie vozidla riešiť na vlastnom pozemku
max .zastavanosť pozemku – 40%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
max. výška stavby 2 NP
rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
objekty RD osadiť na uličnú čiaru
zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu
max. výška oplotenia od ulice - 1,40 m
v rámci územia ponechať dostatočný dopravný priestor pre umiestnenie komunikácií a technickej infraštruktúry, min. š=9,0 m
medzi oploteniami
v území vymedziť plochu pre umiestnenie detských ihrísk a verejnej zelene
spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene
hlavná funkcia – obytná, bývanie v RD
doplnková funkcia - základná OV a služby - bez produkcie hluku a škodlivín
nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu
odstavenie a garážovanie vozidla riešiť na vlastnom pozemku
max .zastavanosť pozemku – 40%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
max. výška stavby 2 NP
rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
objekty RD osadiť na uličnú čiaru
zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu
max. výška oplotenia od ulice - 1,40 m

Návrh, str.100

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
Označenie
funkčnej plochy

Charakteristika
funkčnej plochy

BI 10

Obytné územie
- plochy navrhovaných rodinných domov
Rekovo

BI 11

Obytné územie
- plochy navrhovaných
rodinných domov

Záväzné regulatívy
 v rámci územia ponechať dostatočný dopravný priestor pre umiestnenie komunikácií a technickej infraštruktúry, min. š=9,0 m
medzi oploteniami
 rešpektovať OP NP Malá Fatra
 rešpektovať Územie európskeho významu Šíp
 výstavba v území je podmienená stanoviskom štátneho orgánu ochrany prírody
 spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene
 hlavná funkcia – obytná, bývanie v RD
 doplnková funkcia - základná OV a služby - bez produkcie hluku a škodlivín
 umiestnenie akýchkoľvek stavieb je podmienené spracovaním UPN-Z, resp. UŠ na výškopise, vzhľadom na terénne danosti územia
 nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu
 odstavenie a garážovanie vozidla riešiť na vlastnom pozemku
 max .zastavanosť pozemku – 40%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
 max. výška stavby 2 NP
 rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
 objekty RD osadiť na uličnú čiaru
 zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu
 max. výška oplotenia od ulice - 1,40 m
 v rámci územia ponechať dostatočný dopravný priestor pre umiestnenie komunikácií a technickej infraštruktúry, min. š=9,0 m
medzi oploteniami
 v území vymedziť plochu pre umiestnenie detských ihrísk a verejnej zelene
 rešpektovať OP NP Malá Fatra
 rešpektovať Územie európskeho významu Šíp
 výstavba v území je podmienená stanoviskom štátneho orgánu ochrany prírody
 spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene
 hlavná funkcia – obytná, bývanie v RD
 doplnková funkcia - základná OV a služby - bez produkcie hluku a škodlivín
 nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu
 odstavenie a garážovanie vozidla riešiť na vlastnom pozemku
 max .zastavanosť pozemku – 40%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
 max. výška stavby 2 NP
 rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
 objekty RD osadiť na uličnú čiaru
 zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu
 max. výška oplotenia od ulice - 1,40 m

Návrh, str.101

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
Označenie
funkčnej plochy

Charakteristika
funkčnej plochy

BI 12

Obytné územie
- plochy navrhovaných
rodinných domov
Pobehajka

BI V1, BI V2,
BI V3, BI V4

Obytné územie
- plochy vo výhľade

BH 01

Obytné územie
- bytový dom

DP 01

Dopravná plocha
- navrhovaná rýchlostná
cesta R3

DP 02

Dopravná plocha
- cesta III. triedy

Záväzné regulatívy
 v rámci územia ponechať dostatočný dopravný priestor pre umiestnenie komunikácií a technickej infraštruktúry, min. š=9,0 m
medzi oploteniami
 spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene
 hlavná funkcia – obytná, bývanie v RD
 doplnková funkcia - základná OV a služby - bez produkcie hluku a škodlivín
 umiestnenie akýchkoľvek stavieb je podmienené spracovaním UPN-Z, resp. UŠ
 nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu
 odstavenie a garážovanie vozidla riešiť na vlastnom pozemku
 max .zastavanosť pozemku – 40%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
 max. výška stavby 2 NP
 rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
 objekty RD osadiť na uličnú čiaru
 zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu
 max. výška oplotenia od ulice - 1,40 m
 v rámci územia ponechať dostatočný dopravný priestor pre umiestnenie komunikácií a technickej infraštruktúry, min. š=9,0 m
medzi oploteniami
 v území vymedziť plochu pre umiestnenie detských ihrísk a verejnej zelene
 rešpektovať biokoridor a OP Žaškovského potoka = 5,0 m
 spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene
 rešpektovať pre vymedzenú funkciu bývania















rešpektovať plochu existujúceho bytového domu
parkovanie a odstavenie vozidiel zabezpečiť v rámci vlastného pozemku
plochu doplniť vhodnou zeleňou
hlavná funkcia - verejnoprospešná plocha nadradenej dopravnej trasy
iné funkcie sú neprípustné
rešpektovať vymedzenú plochu pre navrhovanú trasu rýchlostnej komunikácie
rešpektovať OP - 100 m od osi vozovky priľahlého jazdného pruhu, obojstranne
akákoľvek výstavba v OP je podmienená stanoviskom cestného správneho orgánu
hlavná funkcia - verejnoprospešná plocha nadradenej dopravnej trasy
iné funkcie sú neprípustné
rešpektovať vymedzenú plochu cesty III. triedy
rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade so stanovenou funkčnou triedou a kategóriou
rešpektovať OP - 20 m od osi vozovky, obojstranne
most rozšíriť na parametre pre opbojsmernú premávku v súlade s STN

Návrh, str.102

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
Označenie
funkčnej plochy

Charakteristika
funkčnej plochy

Záväzné regulatívy


DP 03

Dopravná plocha existujúca a
navrhovaná
- parkovisko pri cintoríne

DP 04

Brod

L

Plochy lesov

OV 01

Plochy občianskej vybavenosti
- existujúci areál rímskokatolíckeho kostola

OV 02

Plochy občianskej vybavenosti
- existujúci areál fary rímskokatolíckeho kostola

OV 03

Plochy občianskej vybavenosti
- existujúce
obecný úrad + dom kultúry

OV 04

Plochy občianskej vybavenosti




































hlavná funkcia - parkovanie a odstavenie vozidiel
rešpektovať vymedzenú verejnoprospešnú funkciu
pri budovaní parkoviska uplatňovať Stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - tzv. zelené parkovisko
rešpektovať OP cintorína v zmysle platného zákona o pohrebníctve
rešpektovať brod aj s prístupovými komunikáciami
rešpektovať vymedzenú funkciu lesov a podmienky využitia lesov
rešpektovať OP lesov
rešpektovať Program starostlivosti o lesy
rešpektovať vodné zdroje a ich OP I° a II°
neprípustná je výstavba rekreačných chát
prípustné je umiestniť náučné chodníky, neuvažovať s miestami na piknik popri nich
rešpektovať existujúce objekty (chaty, účelové zariadenia pre poľnohospodársku a lesnú výrobu)
rešpektovať trasy existujúcich lesných ciest
hlavná funkcia – občianska vybavenosť - r. k. kostol Sv. Gála s areálom
rešpektovať vymedzenú funkciu
areál dotvoriť vhodnou zelenou infraštruktúrou
prípustná je výstavba ubytovacieho objektu - fary, v JV časti pozemku, ktorý bude priamo prístupný z cesty III. tr.
max. výška stavby 2 NP
architektúru objektu navrhnúť tak , aby nevhodne nenarúšala dominantu územia - r.k. kostol
v rámci pozemku riešiť parkovanie pre návštevníkov bohoslužieb
areál dotvoriť prvkami drobnej architektúry - lavičky, altánok, ap...
hlavná funkcia – občianska vybavenosť - fara s areálom
rešpektovať vymedzenú funkciu
neprípustná je nadstavba objektu, prípustná je prístavba
areál dotvoriť vhodnou zelenou infraštruktúrou
prípustné je v objekte umiestniť funkciu súvisiacu so športom, resp. sociálnou starostlivosťou
parkovanie riešiť v rámci vlastného pozemku
areál dotvoriť prvkami drobnej architektúry - lavičky, altánok, ap...
hlavná funkcia – občianska vybavenosť
rešpektovať vymedzenú funkciu
neprípustná je nadstavba objektu
parkovanie riešiť v rámci vlastného pozemku
hlavná funkcia – občianska vybavenosť - evanjelický kostol s areálom
rešpektovať vymedzenú funkciu

Návrh, str.103

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
Označenie
funkčnej plochy

Charakteristika
funkčnej plochy

Záväzné regulatívy





Plochy občianskej vybavenosti 
- existujúce

- existujúci areál evanjelickeho kostola

OV 05


OV 06


Plochy občianskej vybavenosti 
- existujúce

základná škola s areálom






OV 07


Plochy občianskej vybavenosti 
- existujúci areál fary evanje- 
lického kostola





OV 08

Plochy občianskej vybavenosti
- existujúce
materská škola, požiarna
zbrojnica, denný stacionár,
služby








OV 09


Plochy občianskej vybavenosti 
- existujúce


P

Protipovodňové opatrenie





PK 01

Poľnohospodárska krajina
na SV od z.ú. obce




areál dotvoriť vhodnou zelenou infraštruktúrou
parkovanie riešiť v rámci vlastného pozemku
rešpektovať biokoridor a OP Žaškovského potoka = 5,0 m
hlavná funkcia – občianska vybavenosť
rešpektovať vymedzenú funkciu
neprípustná je nadstavba objektu
parkovanie riešiť v rámci vlastného pozemku objektu
základná funkcia - občianska vybavenosť
ostatné funkcie sú neprípustné, okrem bývania v BD umiestnenom na pozemku školy
rešpektovať základnú funkciu
max. zastavanosť územia – 70%
v území je prípustné vybudovať ďalšie športoviská, resp. ihriská
neprípustná je nadstavba existujúceho BD
areál dotvoriť vhodnou vysokou aj nízkou, stromovou aj kríkovou vegetáciou
odstavné plochy riešiť v rámci vlastného pozemku
hlavná funkcia – občianska vybavenosť - fara s areálom
rešpektovať vymedzenú funkciu
neprípustná je nadstavba objektu, prípustná je prístavba
areál dotvoriť vhodnou zelenou infraštruktúrou
parkovanie riešiť v rámci vlastného pozemku
rešpektovať biokoridor a OP Žaškovského potoka = 5,0 m
areál dotvoriť prvkami drobnej architektúry - lavičky, altánok, ap...
hlavná funkcia –občianska vybavenosť
iné funkcie sú neprípustné
neprípustná je nadstavba objektu
v blízkosti objektu zabezpečiť odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite
areál dotvoriť vzrastlou zeleňou
hlavná funkcia –občianska vybavenosť, penzión
max. kapacita - 50 stoličiek, 12 lôžok
neprípustná je nadstavba objektu
parkovanie riešiť v rámci vlastného pozemku
rešpektovať navrhovanú plochu suchého poldra pre protipovodňové opatrenie
výstavbu a jej technické riešenie odsúhlasiť so správcom toku
rešpektovať všetky siete technickej infraštruktúry a ich ochranné pásma (navrhovaná rýchlostná cesta R3, VVN, VN, cintorín,
plynovod, OSV, vodných zdrojov, vodných tokov, ap.)
v území je prípustné umiestniť vyhliadkovú vežu - rozhľadňu v lokalite Diel

Návrh, str.104

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
Označenie
funkčnej plochy

PK 02

Charakteristika
funkčnej plochy

Poľnohospodárska krajina
na JZ od z.ú. obce

Záväzné regulatívy
 pri stavbe použiť prírodné materiály - drevo, kameň
 stavbu citlivo osadiť do prírodnej krajiny tak, aby nenarúšala svojou hmotou krajinné panorámy
 v území je prípustné umiestniť drobné stavby (napr. prístrešok, infotabuľa, ap.) v lokalite Zemiansky diel, Matúšovská, Federovská
 neprípustná je akákoľvek iná výstavba
 rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z ochrany prírody a krajiny ( genofondové plochy, prvky územných systémov ekologickej
stability
 udržiavať prípadne obnoviť ekostabilizačné prvky tvorené nelesnou drevinovou vegetáciou
 porasty popri poľných cestách a okolo vodných tokov, na hraniciach medzi honmi
 účinne podporovať extenzívne lúčno-pasienkárske využívanie podhorských častí (najmä kosenie a prepásanie), odstraňovať
nálety drevín, ponechávať významné solitéry v krajine
 zachovať štruktúry ekotónu les/bezlesie ako dôležitého ekostabilizačného prvku v krajine
 na trávnych porastoch s indikovanými potenciálnymi zosuvmi zachovať, prípadne vysadiť po vrstevnici viacúčelové vegetačné
pásy, ktoré majú ekostabilizačnú funkciu
 udržať mozaikovitý charakter využívania krajiny: striedanie plôšok maloblokovej pôdy, stromovej, krovinnej a bylinnej vegetácie,
trávnych porastov, sadov s prítomnosťou starých hospodárskych budov
 zvyšovať diverzitu agrárnych ekosystémov rozčlenením veľkoblokovej ornej pôdy na mozaiku maloblokových polí, medzí,
vetrolamov, stromoradí, drevinnej vegetácie, trvalých trávnych porastov a mokradí
 systematicky monitorovať a odstraňovať, nerozširovať nepôvodné a invázne druhy rastlín
 zamedziť ďalšej fragmentácii brehových porastov (vypiľovanie, vypaľovanie, presekávanie, zavážanie odpadmi), ktorá podporuje
šírenie inváznych druhov rastlín v území
 rešpektovať trasy existujúcich poľných ciest, existujúcich a navrhovaných cyklistických, peších a multifunkčných rekreačných
trás, náučných chodníkov
 rešpektovať vodné toky aj s brehovými porastmi
 krajinu obhospodarovať tak, aby sa v území zadržalo čo najviac vody
 v území rešpektovať plochu existujúceho suchého poldra
 rešpektovať všetky siete technickej infraštruktúry a ich ochranné pásma (navrhovaná rýchlostná cesta R3, VVN, VN, cintorín,
plynovod, OSV, vodných zdrojov, vodných tokov, ap.)
 v území je prípustné umiestniť vyhliadkovú vežu - rozhľadňu v lokalite Za vrchom
 pri stavbe použiť prírodné materiály - drevo, kameň
 stavbu citlivo osadiť do prírodnej krajiny tak, aby nenarúšala svojou hmotou krajinné panorámy
 v území je prípustné umiestniť drobné stavby (napr. prístrešok, infotabuľa, ap.) v lokalite Na vrchu, Slatiny, Pod Lazy, Dierová
 neprípustná je akákoľvek iná výstavba
 rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z ochrany prírody a krajiny ( genofondové plochy, prvky územných systémov ekologickej
stability, OP NP Malá Fatra, ÚEV Śíp CHVÚ, ap.)
 udržiavať prípadne obnoviť ekostabilizačné prvky tvorené nelesnou drevinovou vegetáciou, porasty popri poľných cestách
a okolo vodných tokov, na hraniciach medzi honmi

Návrh, str.105

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
Označenie
funkčnej plochy

Charakteristika
funkčnej plochy

PV 01

Plochy poľnohospodárskej
výroby
- existujúce

PV 02

Plochy poľnohospodárskej
výroby - malé farmy
- navrhované

Záväzné regulatívy
 účinne podporovať extenzívne lúčno-pasienkárske využívanie podhorských častí (najmä kosenie a prepásanie), odstraňovať
nálety drevín, ponechávať významné solitéry v krajine
 zachovať štruktúry ekotónu les/bezlesie ako dôležitého ekostabilizačného prvku v krajine
 na trávnych porastoch s indikovanými potenciálnymi zosuvmi zachovať, prípadne vysadiť po vrstevnici viacúčelové vegetačné
pásy, ktoré majú ekostabilizačnú funkciu
 udržať mozaikovitý charakter využívania krajiny: striedanie plôšok maloblokovej pôdy, stromovej, krovinnej a bylinnej vegetácie,
trávnych porastov, sadov s prítomnosťou starých hospodárskych budov
 zvyšovať diverzitu agrárnych ekosystémov rozčlenením veľkoblokovej ornej pôdy na mozaiku maloblokových polí, medzí,
vetrolamov, stromoradí, drevinnej vegetácie, trvalých trávnych porastov a mokradí
 systematicky monitorovať a odstraňovať, nerozširovať nepôvodné a invázne druhy rastlín
 zamedziť ďalšej fragmentácii brehových porastov (vypiľovanie, vypaľovanie, presekávanie, zavážanie odpadmi), ktorá podporuje
šírenie inváznych druhov rastlín v území
 rešpektovať trasy existujúcich poľných ciest, existujúcich a navrhovaných cyklistických, peších a multifunkčných rekreačných
trás, náučných chodníkov
 rešpektovať vodné toky aj s brehovými porastmi
 krajinu obhospodarovať tak, aby sa v území zadržalo čo najviac vody
 výstavba v území je podmienená stanoviskom štátneho orgánu ochrany prírody
 v území rešpektovať plochy navrhovaných suchých poldrov
 hlavná funkcia - poľnohospodárska výroba, príp. služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou (napr. predaj produktov)
 ostatné funkcie sú neprípustné
 zvyšovanie súčasnej kapacity živočíšnej výroby nad súčasných cca 240 VDJ* (veľkých dobytčích jednotiek) je podmienené posúdením vplyvu na životné prostredie s preukázaním dodržania hygienických limitov vo vzťahu k obytnému územiu
 odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých prevádzok
 pri budovaní parkovísk uplatňovať Stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - tzv. zelené parkovisko
 areál dotvoriť vhodnou zelenou infraštruktúrou
 neprípustné hlučné, nehygienické prevádzky, nová výstavba je podmienená preukázaním dodržania hygienických limitov vo
vzťahu k susediacim obytným plochám
 hlavná funkcia - poľnohospodárska výroba, príp. služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou+ poľnohospodárske samozásobiteľstvo
 prípustná je výstavba hospodárskych stavieb súvisiacich s hlavnou funkciou vrátane bývania
 ostatné funkcie sú neprípustné
 v území je prípustné umiestniť max. 2 farmy
 max. zastavanosť pozemku – 10%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
 max. výška stavby 2 NP
 min. veľkosť pozemku - 4.000 m2
 stavby situovať tak, aby nenarúšali exponované pohľady v krajine
 odstavenie a garážovanie vozidla na vlastnom pozemku, pri budovaní parkoviska uplatňovať koncept tzv .zeleného parkoviska

Návrh, str.106

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
Označenie
funkčnej plochy

Charakteristika
funkčnej plochy

Záväzné regulatívy






nepripustiť prevádzky hlučné, nehygienické a náročné na dopravu a parkovanie
prípustný je chov prežúvavých hospodárskych zvierat (kone, ovce, kozy, hovädzí dobytok) - max. 5 VDJ na 1 farmu
vylúčený je chov kožušinových zvierat okrem králikov
neprípustný je veľkochov hospodárskych zvierat
územie zrevitalizovať a doplniť vhodnou drevinnou vegetáciou









hlavná funkcia – oddych, rekreácia; ostatné funkcie sú neprípustné
prípustná je výstavba objektov na individuálnu rekreáciu
rešpektovať existujúce objekty - chaty, objekty bývalého detského tábora
max. výška stavby - 2 NP
max. ubytovacia kapacita - 120 lôžok
max. kapacita v reštaurácii - 150 stoličiek
nie je prípustné umiestniť také stavby, ktoré by svojimi parametrami (priestorovými, výškovými ) narúšali dominantné prírodné a
krajinné prostredie
neprípustné sú provizórne stavby a samostatné hospodárske objekty
max. zastavanosť územia - 10% vrátane komunikácií a spevnených plôch
min. podiel zelene - 90%
v území rešpektovať dopravný priestor na prístupové komunikácie
rešpektovať existujúci terén a nevykonávať rozsiahle terénne úpravy
rešpektovať OP lesa - výstavba v ochrannom pásme lesa je podmienená súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva
v lokalite sa nachádzajú chránené druhy rastlín a preto je akákoľvek výstavba v území podmienená kladným stanoviskom štátneho orgánu ochrany prírody
rešpektovať OP navrhovanej rýchlostnej cesty R3; akákoľvek výstavba v OP navrhovanej cesty R3 je podmienená stanoviskom
cestného správneho orgánu
rešpektovať biokoridor a Chránený areál rieky Orava
rešpektovať OP NP Malá Fatra
rešpektovať Územie európskeho významu Šíp
rešpektovať trasy nadradenej VN a VVN sústavy aj s OP
v území rešpektovať cyklotrasy , multifunkčné vychádzkové trasy, turistické chodníky
hlavná funkcia – rekreácia v extenzívnej forme – individuálne chaty; ostatné funkcie sú neprípustné
neprípustná je akákoľvek výstavba, prípustné sú len prestavba, nadstavba a prístavba (max. o 1/3 pôdorysnej plochy) existujúcich objektov
v území ponechať existujúce lesné a poľné cesty pre sprístupnenie jednotlivých pozemkov a lesných pozemkov pre obhospodarovanie lesa o min. š=5,0 m
rešpektovať existujúci terén a nevykonávať rozsiahle terénne úpravy
pri obnove vegetácie uplatňovať dreviny spoločenstiev charakteristických pre danú lokalitu
v celom území zabezpečiť dominantnosť prírodného prostredia

RU 01

Vypustené v rámci prerokovania návrhu ÚPN-O Žaškov.

RU 02

Rekreačné územie Dierová
- existujúce a navrhované,

intenzívne










RU 03

Rekreačné územie Dierová
- existujúce extenzívne bez

ďalšieho rozvoja













Návrh, str.107

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
Označenie
funkčnej plochy

Charakteristika
funkčnej plochy

Záväzné regulatívy







RU 04

Rekreačné územie Tepeľ
- existujúce

SP 01

Plochy športu - existujúce
- motokrosová dráha

SP 02

Plochy športu, športovej vybavenosti a zelene
- existujúce

SP 03

Plochy športu, športovej vybavenosti a zelene
- existujúce

SP 04

Plochy športu - existujúce

























SP 05

Plochy športu - existujúce

SP 06

Plochy športu, športovej vybavenosti a zelene

rešpektovať OP lesa
rešpektovať biokoridor a Chránený areál rieky Orava
rešpektovať OP NP Malá Fatra
rešpektovať Územie európskeho významu Šíp
rešpektovať trasy nadradenej VN a VVN sústavy aj s OP
v max. miere zachovať existujúcu drevitú vegetáciu, vylúčiť výsadbu v prostredí nepôvodných druhov rastlín
rešpektovať vymedzenú funkciu oddychu a rekreácie
rešpektovať existujúce stavby - prípustná je ich prestavba, nadstavba , príp. prístavba (max. o 1/3 pôdorysnej plochy)
neprípustná je akákoľvek nová výstavba
rešpektovať plochy existujúcej motokrosovej dráhy
v území pri konaní pretekov zabezpečiť hygienické zázemie pre účastníkov a divákov
rešpektovať biokoridor a Chránený areál rieky Orava
rešpektovať OP rieky Orava - 10 m od brehovej čiary
rešpektovať existujúcu komunikáciu prepájajúcu k. ú. obce s obcou Oravská Poruba
rešpektovať vymedzenú funkciu
ostatné funkcie sú neprípustné
rešpektovať plochy pre tréningové futbalové ihrisko
v území je prípustné umiestniť prvky drobnej architektúry, detské ihrisko,..
v území je možné umiestniť malý prístav
rešpektovať biokoridor a Chránený areál rieky Orava
rešpektovať OP rieky Orava - 10 m od brehovej čiary
v rámci územia riešiť príležitostné parkovacie plochy, pri príležitosti organizovania športových a kultúrnych podujatí obce
rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásmo plynovodu
rešpektovať vymedzenú funkciu - polyfunkčné ihrisko;
ostatné funkcie sú neprípustné
rešpektovať vedenie VN aj s OP
rešpektovať vymedzenú športovú funkciu (tenisové kurty, detské ihrisko)
ostatné funkcie sú neprípustné
areál dotvoriť vhodnou zeleňou
rešpektovať vymedzenú funkciu pre detské ihrisko
ostatné funkcie sú neprípustné
areál dotvoriť vhodnou zeleňou a prvkami drobnej architektúry





 rešpektovať vymedzenú funkciu - futbalové ihrisko s príslušenstvom
 ostatné funkcie sú neprípustné
 v území je prípustné umiestniť prvky drobnej architektúry, detské ihrisko,..

Návrh, str.108

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
Označenie
funkčnej plochy

Charakteristika
funkčnej plochy
- existujúce

TI 01, TI 02,
TI 03, TI 04,
TI 05

Plochy technickej
infraštruktúry

Záväzné regulatívy
 v blízkosti areálu doplniť plochy pre parkovanie - DP 03
 hlavná funkcia - verejnoprospešné stavby technickej infraštruktúry
 rešpektovať existujúce a navrhované zariadenia technickej infraštruktúry - prečerpávaciu stanicu kanalizácie - navrhovaná,
regulačnú stanicu plynu, vodojemy, čerpaciu stanicu vodovodu
 hlavná funkcia - výroba, administratíva
 prípustná funkcia - služby súvisiace s hlavnou funkciou; ostatné funkcie sú neprípustné
 rešpektovať vymedzenú funkciu
 v rámci územia rešpektovať existujúce parkovacie a odstavné plochy
 areál doplniť vhodnou vysokou a nízkou, stromovitou aj krovitou vegetáciou
 rešpektovať biokoridor a Chránený areál rieky Orava
 rešpektovať existujúcu trafostanicu
 rešpektovať vedenie VN a jeho OP
 rešpektovať OP cesty III. triedy
 rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásmo plynovodu
 rešpektovať vymedzenú funkciu verejného priestoru
 prípustné je umiestniť príležitostné predajné stánky
 v území zachovať vysoký podiel zelene

V 01

Plochy výroby a skladov
- existujúce

VP 01

Verejné priestranstvo

VS 01

Vypustené v rámci prerokovania návrhu ÚPN-O Žaškov.

VS 02

Výroba, služby
- existujúce a navrhované

VT 01

Vodný tok a plocha,vrátane
sprievodnej zelene
-rieka Orava

VT 02

Vodné toky a plochy, vrátane
sprievodnej zelene





















prípustné sú výrobné aj nevýrobné služby; ostatné funkcie sú neprípustné
v rámci územia rešpektovať plochu pre zberný dvor
neprípustné sú prevádzky náročné na dopravu a hluk
max. zastavanosť územia - 60%, vrátane spevnených a odstavných plôch
min . podiel zelene - 40%
max. výška stavby 8 m nad úrovňou rastlého terénu
parkovacie a odstavné plochy riešiť v rámci vlastných pozemkov
v rámci územia ponechať dopravný priestor o min. š= 7,0 m medzi oploteniami
areál oplotiť a oddeliť od obytného územia izolačnou zeleňou
areál dotvoriť vhodnou zeleňou
rešpektovať biokoridor a OP Žaškovského potoka = 5,0 m
rešpektovať nadregionálny hydricko-terestrický biokoridor
rešpektovať vodný tok aj s brehovými porastmi
nezasahovať žiadnou činnosťou
rešpektovať OP vodného toku - 10 m od brehovej čiary
rešpektovať všetky vodné toky v území ako hydricko -terestrické biokoridory miestneho významu
nezasahovať do nich žiadnou stavebnou, resp. inou nevhodnou činnosťou
v extraviláne zachovať prírodný charakter vodných tokov a sprievodnú zeleň

Návrh, str.109

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
Označenie
funkčnej plochy

Charakteristika
funkčnej plochy

Záväzné regulatívy

 rešpektovať OP vodných tokov v území - 5,0 m od brehovej čiary
ZC 01

Plocha zelene cintorína (pohrebiska)
existujúca

ZD 01

Zberný dvor
- existujúci

ZS

Zeleň sprievodná a izolačná

ZU 01

Zmiešané územie s občianskou vybavenosťou a bývaním - na pozemkoch s pôvodnou parceláciou
-navrhované

ZU 02

Zmiešané územie s občianskou vybavenosťou a bývaním - na pozemkoch s pôvodnou parceláciou
-navrhované

 rešpektovať vymedzenú funkciu cintorína aj s domom smútku
 ostatné funkcie sú neprípustné
 areál doplniť vhodnou zeleňou a lavičkami
 rešpektovať biokoridor a OP Žaškovského potoka = 5,0 m
 rešpektovať zákon o pohrebníctve a OP pohrebiska
 rešpektovať vymedzenú funkciu
 v území je možné umiestniť zariadenie na zber vybraných druhov odpadu z biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov obecné kompostovisko
 plochy popri cestách, vodných tokoch, ktoré sa nedajú využiť ako verejná zeleň
 plochy prelúk, remíz, roklín
 rešpektovať ako plochy zelene
 rešpektovať postupnú transformáciu územia na hlavný ťažiskový priestor obce
 základná funkcia - občianska vybavenosť (obchod, reštaurácia, penzión nevýrobné služby, drobná remeselná výroba) v samostatných, objektoch, resp. v objektoch s možnosťou bývania - ako centrotvorný prvok
 prípustná funkcia - bývanie; ostatné funkcie sú neprípustné
 bývanie prednostne umiestňovať na poschodí, OV v parteri
 pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (stavebná čiara, výškové zónovanie,
sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať drobnú mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
 pri novostavbách a prestavbách zosúladiť vzhľad objektov tak, aby vytvárali centrotvornú architektúru pri rešpektovaní mierky
územia
 odstavenie a garážovanie vozidla riešiť na vlastnom pozemku
 max. zastavanosť pozemku – 60%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
 max. výška stavby 2 NP
 nepripustiť prevádzky hlučné, nehygienické a náročné na dopravu a parkovanie
 v území rešpektovať existujúcu komunikáciu - cestu III. triedy a ostatné miestne komunikácie, ako aj dopravné napojenie do
existujúceho a navrhovaného obytného územia
 rešpektovať biokoridor a OP Žaškovského potoka = 5,0 m
 územie doplniť vhodnou zeleňou s parkovými úpravami
 hlavná funkcia - OV, služby a bývanie
 v území je prípustná výstavba kultúrnospoločenských zariadení (aj otvorených), so zázemím v dome kultúry (napr. amfiteáter)
 umiestnneie akýchkoľvek stavieb je podmienené spracovaním UPN-Z, resp. UŠ
 max. zastavanosť - 50 % pozemku
 max. výška stavby 2 NP
 odstavenie a garážovanie vozidiel riešiť na vlastnom pozemku
 nepripustiť prevádzky hlučné, nehygienické a náročné na dopravu a parkovanie

Návrh, str.110

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
Označenie
funkčnej plochy
ZU 03

Charakteristika
funkčnej plochy
Zmiešané územie s občianskou vybavenosťou a bývaním
-navrhované

ZU 04

Zmiešané územie s občianskou vybavenosťou a bývaním
-navrhované

ZU 05

Zmiešané územie s občianskou vybavenosťou a bývaním
-navrhované

ZU 06

Zmiešané územie s občian-

Záväzné regulatívy

 rešpektovať postupnú transformáciu územia na hlavný ťažiskový priestor obce
 základná funkcia - občianska vybavenosť (obchod, reštaurácia, penzión nevýrobné služby, drobná remeselná výroba) v samostatných, objektoch, resp. v objektoch s možnosťou bývania - ako centrotvorný prvok

 prípustná funkcia - bývanie; ostatné funkcie sú neprípustné

 bývanie prednostne umiestňovať na poschodí, OV v parteri
 pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (stavebná čiara, výškové zónovanie,
sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať drobnú mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
 pri novostavbách a prestavbách zosúladiť vzhľad objektov tak, aby vytvárali centrotvornú architektúru pri rešpektovaní mierky
územia
 odstavenie a garážovanie vozidla riešiť na vlastnom pozemku
 max. zastavanosť pozemku – 60%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
 max. výška stavby 2 NP
 nepripustiť prevádzky hlučné, nehygienické a náročné na dopravu a parkovanie
 v území rešpektovať existujúcu komunikáciu - cestu III. triedy a ostatné miestne komunikácie, ako aj dopravné napojenie do
existujúceho a navrhovaného obytného územia
 územie doplniť vhodnou zeleňou s parkovými úpravami
 rešpektovať postupnú transformáciu územia na hlavný ťažiskový priestor obce
 základná funkcia - občianska vybavenosť (obchod, reštaurácia, penzión, nevýrobné služby) v samostatných, objektoch, resp. v
objektoch s možnosťou bývania - ako centrotvorný prvok
 prípustná funkcia - bývanie v bytových domoch-obecné nájomné bývanie; ostatné funkcie sú neprípustné
 pri novostavbách a prestavbách zosúladiť vzhľad objektov tak, aby vytvárali centrotvornú architektúru pri rešpektovaní mierky
územia a nenarušili dominantu územia
 max. podlažnosť - 2 NP; pri výstavbe BD - max. podlažnosť - 3 NP; architektúru BD koncipovať tak, aby nenarušili dominantnosť
blízkeho evanjelického a.v. kostola
 odstavenie a garážovanie vozidiel riešiť na vlastnom pozemku
 max. zastavanosť pozemku – 70%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
 územie dotvoriť vhodnými zelenými plochami
 rešpektovať vymedzenú funkciu - občianska vybavenosť, bývanie
 ostatné funkcie sú neprípustné
 pri novostavbách a prestavbách zosúladiť vzhľad objektov tak, aby rešpektovali mierku územia
 max. zastavanosť pozemku – 60%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
 max. výška stavby 2 NP
 odstavenie a garážovanie vozidiel riešiť na vlastnom pozemku
 rešpektovať vymedzenú funkciu - občianska vybavenosť, nevýrobné služby, bývanie
 ostatné funkcie sú neprípustné

Návrh, str.111

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
Označenie
funkčnej plochy

Charakteristika
funkčnej plochy
skou vybavenosťou a bývaním
-navrhované

ZV 01

Zeleň verejná
- pri rieke Orava

ZV 02

Zeleň verejná
- existujúca

Zeleň verejná pri navrhovanej
alebo existujúcej dopravnej
infraštruktúre

ZV 03

Záväzné regulatívy




















neprípustné sú hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu
max. zastavanosť pozemku – 60%, vrátane spevnených plôch a doplnkových stavieb
max. výška stavby 2 NP
odstavenie a garážovanie vozidiel riešiť na vlastnom pozemku
v území rešpektovať existujúce a navrhované komunikácie
v rámci územia rešpektovať vymedzený verejný priestor - plocha verejnej zelene
v rámci územia nie je prípustná žiadna výstavba, okrem prvkov technickej infraštruktúry
zelené plochy osadiť vhodnými rastlinnými spoločenstvami pôvodných druhov; vysokou aj nízkou, stromovitou aj krovitou vegetáciou
rešpektovať biokoridor a OP rieky Orava - 10 m od brehovej čiary
rešpektovať plochu pre navrhovanú ČS kanalizácie
rešpektovať vymedzenú plochu verejnej zelene ako verejnoprospešnej stavby
ostané funkcie sú neprípustné
prípustné je umiestniť prvky drobnej architektúry - lavičky, smetný kôš, ap.
plochy zelene - min.80% z celkovej výmery funkčnej plochy
rešpektovať plochu navrhovaného suchého poldra
rešpektovať vymedzenú funkciu zelene
prípustné je umiestniť prvky drobnej architektúry - detské preliezačky, lavičky, smetný kôš, ap.



VDJ - veľká dobytčia jednotka - 500 kg živej hmotnosti
(zdroj: Zásady chovu hospodárskych zvierat v intraviláne a extraviláne obcí Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, október 1992)

Návrh, str.112

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
C.3 Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia územia:
a) zachovať súčasné plochy zariadení občianskej vybavenosti a naďalej ich v čo najväčšej možnej miere využívať na pôvodnú funkciu,
b) v rámci ťažiskového priestoru obce, v rámci funkčne zmiešaného územia, postupne umiestňovať centrotvornú vybavenosť, rešpektovať mierku okolitého prostredia a výškovú zonáciu,
c) pri jednotlivých druhoch verejnoprospešných stavieb rešpektovať umiestnenie, určené územným
plánom,
d) zdravotnícke a sociálne zariadenia je možné umiestniť v rámci plôch, určených pre občiansku vybavenosť a bývanie,
e) pri umiestnení vybavenosti v obytnom a funkčne zmiešanom území rešpektovať výškové zónovanie a mierku okolitého prostredia,
f) odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch
zariadení občianskej vybavenosti,
g) pri umiestnení objektov občianskej vybavenosti akceptovať podmienku nenarušenia pohody
a kvality bývania v dotykovom obytnom území, napr. zásobovaním či samotnou prevádzkou
h) v prípade umiestnenia aj funkcie drobnej občianskej vybavenosti v stavbách s bývaním (bytových
domoch a rodinných domoch) akceptovať podmienku umiestnenia len prevádzok a služieb nevýrobného charakteru a takých funkcií ktoré nebudú mať negatívny vplyv na pohodu a kvalitu bývania a ktoré nebudú zdrojom akýchkoľvek škodlivých faktorov pracovného a životného prostredí
i) v navrhovaných obytných územiach rezervovať plochy pre vybudovanie ihrísk so športovou vybavenosťou pre deti a mládež rôznych vekových kategórií,
j) rešpektovať navrhovanú plochu športovej a rekreačnej vybavenosti pri rieke Orava,
k) doplniť služby súvisiace s rozvojom cestovného ruchu,
l) v blízkosti zberného dvora na separovaný odpad vybudovať obecné kompostovisko.
C.4 Zásady a regulatívy pre umiestnenie výroby:
a) v rámci územia obce umiestniť výrobu len na to vymedzených plochách v súlade s výkresom č.2
a č.3,
b) plochy pre areál výroby a služieb situovať pri hospodárskom dvore, v území je prípustné umiestniť aj skladové hospodárstvo,
c) na plochách pre areál výroby a služieb umiestňovať prevádzky, ktoré nebudú mať negatívny
vplyv na verejné zdravie, bez vykonávania činností s produkciou hluku, chemických látok a zmesí, ktoré by mohli negatívne pôsobiť na zdravie obyvateľov existujúcej obytnej zástavby,
d) v areáli výroby a služieb nepripustiť veľkovýrobu, vzhľadom na ochranu obytného územia, aby
nedochádzalo k zhoršovaniu podmienok bývania, životného prostredia a poškodzovaniu zdravia obyvateľov obce,
e) v areáli hospodárskeho dvora poľnohospodárskej výroby neumiestňovať služby a prevádzky, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na kvalitu a pohodu bývania okolitej existujúcej zástavbe
a mohli by byť zdrojom škodlivých faktorov pracovného a životného prostredia a tiež neumiestňovať prevádzky, ktoré sa vzhľadom na charakter činnosti a spôsob prevádzky vzájomne vylučujú,
f) v z.ú. nepripustiť hlučné a nehygienické prevádzky náročné na dopravu a parkovanie,
g) výrobné územia odčleniť od bývania vhodnou izolačnou zeleňou,
h) výrobné prevádzky s možnými negatívnymi vplyvmi umiestniť v dostatočnej vzdialenosti od obytného a rekreačného územia,
i) pri umiestňovaní prevádzok malovýroby a prevádzok súvisiacich s malochovom hospodárskych
zvierat rešpektovať ustanovenia platného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie(v
súčasnosti zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov),
j) zvýšenie kapacity chovu hospodárskych zvierat v areáli hospodárskeho dvora je podmienené
hodnotením vplyvov na životné prostredie s preukázaním, že nebudú prekročené platné hygienické limity pre obytné územie.
C.5 Zásady a regulatívy riešenia verejného dopravného vybavenia územia:
a) rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej OP

Návrh, str.113

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)

k)
l)

rešpektovať komunikačnú kostru, navrhnutú v územnom pláne obce a nadradenej územnoplánovacej dokumentácii (ÚPN VÚC Žilinského kraja),
rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, ako aj trasu rýchlostnej cesty R3 križovatka D1 - Dolný Kubín aj s jej ochranným pásmom,
všetky investičné akcie, ktoré budú navrhované v blízkosti rýchlostnej cesty R3, v ďalšom stupni
PD predložiť na vyjadrenie Národnej diaľničnej spoločnosti,
stavby neumiestňovať v OP cesty III/2256 a v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku;
v prípade prekročenia povolenej hladiny hluku je výstavba možná len za podmienky realizácie
opatrení na elimináciu nepriaznivých účinkov z dopravy na náklady investora stavby,
pri výstavbe inžinierskych sietí, tieto viesť mimo cestný pozemok; v prípade, že toto nie je možné je potrebné preukázať nutnosť ich uloženia v telese cesty; vo výnimočných prípadoch, ak
bude nutné umiestniť siete do spevnenej časti komunikácie, je potrebné zrealizovať konečnú
povrchovú úpravu na celom dotknutom úseku, min. však v šírke jedného jazdného pruhu komunikácie, kde sa uskutoční zásah do krytu,
v prípade zásahu do telesa cesty III. triedy, resp. do cestného pomocného pozemku, predložiť
ďalší stupeň PD (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie) na vyjadrenie správcovi cesty
III. triedy,
dopravné napojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých navrhovaných objektoch), cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými
technickými predpismi a STN
pri výstavbe nových objektov (nová lBV, prípadné obchody, penzión, ...), ktoré sa budú nachádzať v blízkosti cesty III. triedy, treba v areáli vyhradiť dostatočný počet parkovacích miest pre
motorové vozidlá resp. vybudovať záchytné parkovisko v zmysle platnej STN, aby nedochádzalo
k odstavovaniu vozidiel na ceste a tým sťažovaniu letnej a zimnej údržby komunikácie,
znížiť nepriaznivé vplyvy dopravy na bývanie je možné len technickými opatreniami na jednotlivých obytných budovách protihlukové okná, zábradlia balkónov a pod., výsadbu izolačnej vegetácie, vzhľadom k tomu, že na cestu III. triedy v zastavanom území obce sú priamo napojené
výjazdy zo susediacich pozemkov a teda nie je možné uvažovať so žiadnym budovaním protihlukových bariér,
rešpektovať a chrániť územie pre zastávky hromadnej dopravy, pre existujúce a navrhované
verejné odstavné a parkovacie plochy pre motorové vozidlá,
pri riešení vjazdov k objektom nesmie byť narušený odvodňovací systém cesty.

C.5.1 Cestná automobilová doprava:
a) v zastavanom území obce ohraničenom dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce
rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy v zmysle platných STN,
b) mimo sídelného útvaru obce rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy s jej
OP, v zmysle platných STN,
c) pri riešení všetkých navrhovaných komunikácií, vrátane účelových je potrebné tieto navrhovať
v súlade s príslušnou platnou STN ,
d) rešpektovať navrhovanú komunikačnú sieť.
C.5.2 Hromadná doprava:
a) rešpektovať súčasnú polohu autobusových zastávok,
b) vybudovať samostatné zastavovacie pruhy, resp. niky pre autobusy tam, kde to šírkové parametre dovolia.
C.5.3 Železničná doprava:
a) zachovať existujúce objekty a zariadenia ŽSR, zachovať dostupnosť a prepojenia na infraštruktúru obce,
b) všetky prípadné novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové,
c) stavby v obvode dráhy a v OP dráhy podliehajú dodržiavaniu ustanovení platného zákona o dráhach a platného zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
d) v prípade umiestnenia objektov priemyselnej , občianskej a technickej vybavenosti v OP železničnej trate, je potrebné v ďalšom stupni PD (územné rozhodnutie, stavebné povolenie) zabezpečiť
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opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v
zmysle platného zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
C.5.4 Civilné letectvo:
a) V zmysle ustanovení platného zákona o civilnom letectve je potrebné požiadať Dopravný úrad SR
o súhlas pri stavbách a zariadeniach:
1) stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom,
2) stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac, umiestnené na prírodných a umelých vyvýšeninách,
ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu,
3) zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice,
4) zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje.
C.5.5 Statická doprava :
a) plochy pre statickú dopravu navrhovať pri objektoch OV, rekreačných objektoch a pri plochách
športovísk, parkoviská zabezpečiť v rámci vlastných pozemkov objektov, počet parkovacích miest
navrhovať v súlade s platnou STN, v rámci plôch zabezpečiť parkovacie plochy aj pre bicykle,
b) odstavenie a garážovanie vozidla zabezpečiť na vlastných pozemkoch RD,
c) v rámci celého k. ú. obce pri budovaní nových parkovacích plôch a odstavných stání budovať „zelené parkoviská“ pri rešpektovaní národného dokumentu „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“, ktorú spracovalo MŽP, 01/2014.
C.5.6 Pešia a cyklistická doprava:
a) rešpektovať uznesenie vlády SR č.223/2013 o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a
cykloturistiky v SR,
b) rešpektovať Cyklostratégiu ŽSK – „Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja“, 02/2014,
c) rešpektovať navrhovanú cyklotrasu Žaškov - Podšíp (žltá, dl. 8,770 km), navrhnutú v rámci Cyklostratégie ŽSK, 2014
d) rešpektovať navrhovanú vzájomne prepojenú sieť cyklistickej a pešej dopravy, ktorá zabezpečí
možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov,
e) dobudovať cyklistické trasy do susediacich k. ú.,
f) projektovú dokumentáciu cyklistickej infraštruktúry riešiť podl'a platných Technických podmienok,
g) v obytných súboroch, pri objektoch občianskeho vybavenia, dopravných zariadeniach a športových zariadeniach zriaďovať zariadenia na odstavovanie a parkovanie bicyklov, v súlade s platnou
STN,
h) na parkoviskách pri verejných inštitúciách, zariadeniach výroby, zdravotníctva, kultúry, športu a
služieb vytvárať parkovacie miesta s ochranou pre bicykle, v súlade s platnou STN,
i) vytvoriť sieť služieb pre cyklistov (oddychové miesta, infraštruktúra,..)
j) vytvoriť systém starostlivosti o cyklistické trasy (informačné tabule, oddychové miesta,...)
k) vytvárať a upravovať lyžiarske bežecké trate vo voľnej krajine, ktoré sú totožné s navrhovanými
vychádzkovými trasami pre letnú sezónu, popr. s cyklistickými trasami
l) v území rešpektovať navrhovanú CKT Žaškov - Komjatná, cez Lopatu
m) nové cyklistické trasy, ak je to možné, umiestňovať mimo telies ciest III. triedy
n) bezpečnosť pohybu chodcov riešiť budovaním chodníkov, min. jednostranných,
o) vybudovať jednostranný peší chodník, pori celej dĺžke cesty III.triedy,
p) zachovať v území existujúcea navrhované pešie prepojenia,
q) v novonavrhovaných obytných zónach zriadiť minimálne jednostranné pešie chodníky o min. šírke
1,5 m,
r) v území rešpektovať navrhované rozhľadne
s) akceptovať existujúce značené turistické chodníky a doplniť ich o náučné tabule, oddychové
miesta, ap.:
1) žltá značka č. 8609a: Dierová Žaškovské sedlo, cez k.ú. v dl.6,7 km
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t)

2) zelená značka č. 5570: Žaškov-Žaškovské sedlo - Hrdoš- Komjatná, cez k.ú. v dl. cca 7,0
km
rešpektovať navrhované náučné chodníky:
1) Dierová - Podšíp (historická osada)
2) Zemiansky diel

C.6 Zásady a regulatívy riešenia verejného technického vybavenia územia:
a) dodržať koncepciu navrhovaného riešenia v súlade s výkresom č.5 -Verejné technické vybavenie
územia M 1:2 000,
b) rešpektovať trasy jestvujúcich sietí technickej infraštruktúry vyššieho významu,
c) územne chrániť koridory a plochy existujúcich a navrhovaných trás a zariadení inžinierskych sietí
(trasy komunikácií, vodovodov, kanalizácie, elektrických a telekomunikačných vedení, plynovodov,
plochy trafostaníc, čerpacích staníc odpadových vôd, prečerpávacích staníc pitnej vody a pod.),
d) stavby a činnosti vykonávané v ochrannom pásme vonkajších elektrických vedení, resp. v jeho
blízkosti podmienené súhlasným stanoviskom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.
Bratislava, v zmysle zákona o energetike,
e) v zastavanom území obce v maximálnej miere prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VVN,
VN a NN vedení uložením do zeme,
f) pri súbehu viacerých vedení technickej infraštruktúry tieto riešiť v združených trasách a rešpektovať ustanovenia platnej STN,
g) trasy sietí technickej infraštruktúry prioritne viesť v plochách zelene, tak, aby bola v plochách zelene uprednostnená funkcia zelene,
h) pri výstavbe inžinierskych sietí, ich trasu viesť podľa možností mimo cestný pozemok s dodržaním
OP,
i) všetky križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi musia byť riešené v súlade s platnou STN ,
j) rešpektovať existujúce hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. - odvodňovací
kanál krytý (evid. č. 5303 164 002) o celkovej dĺžke 0,602 km v otvorenom profile a 0,144 km v
krytom profile, ktorý bol vybudovaný v r.1984 v rámci stavby "OP a ÚT Oravská poruba - Žaškov"
k) rešpektovať platné znenie zákona o energetike,
l) rešpektovať platné znenie zákona o vodách.
C.6.1 Vodné hospodárstvo
A) Zásobovanie pitnou vodou
a) riešené lokality budú zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu a splaškové odpadové vody
z uvedených lokalít budú odvedené verejnou kanalizáciou na ČOV,
b) rešpektovať platné znenie zákona o vodách a príslušné platné normy STN,
c) rešpektovať spôsoby ochrany vodárenských zdrojov v zmysle platnej vyhlášky,
d) neumiestňovať stavby na pobrežné pozemky vodných tokov, v zmysle platného zákona o vodách
je pobrežný pozemok pri vodohospodársky významnom vodnom toku do 10 m a pri drobnom
vodnom toku do 5 m od brehovej čiary, rešpektovať vyjadrenie správcu vodného toku,
e) dodržať OP vodných stavieb v dotknutom území,
f) akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti tokov a ich ochranného pásma
odsúhlasiť so správcom toku,
g) rešpektovať pásma ochrany ostatných vodovodných potrubí v zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách OP je 1,5 m od vonkajšieho pôdorysu potrubia na obidve strany do DN 500 mm,
h) rešpektovať pásma ochrany vodojemov a čerpacích staníc (oplotenie),
i) pri súbehu viacerých vedení technickej infraštruktúry rešpektovať ustanovenia príslušných STN,
j) rešpektovať OP vodohospodársky významného toku - rieky Orava, číslo hydrologického poradia
4-21-04-001, obojstranne 10,0 m od brehovej čiary,
k) rešpektovať OP vodných tokov obojstranne 5,0 m od brehovej čiary,
B) Odkanalizovanie územia
a) zabezpečiť odkanalizovanie nových navrhovaných rozvojových plôch v súlade s ÚPN-O Žaškov –
výkres č.5 - Verejné technické vybavenie územia M 1:2 000,
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b) rešpektovať dokumentáciu "Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy - Žaškov, Žaškov, Oravská Poruba, Veličná", na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č.j. A/2012/00038/SIM
(A/2011/00512/SIM), čerpacia stanica kanalizáci,:
c) rešpektovať navrhované čerpacie stanice kanalizácie,
d) odvádzanie a čistenie odpadových vôd zo všetkých rozvojových lokalít musí zohľadňovať
požiadavky na čistenie vôd v zmysle platného zákona o vodách a aktuálneho natriadenia vlády
SR, ktorým sa stanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov
znečistenia odpadových a osobitných vôd, vrátane podmienok pre vypúšťanie vôd z povrchového
odtoku, ktorým sa stanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov
znečistenia odpadových a osobitných vôd, vrátane podmienok pre vypúšťanie vôd z povrchového
odtoku),
e) dažďové vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe je potrebné v max. možnej
miere zadržať v území akumuláciou do vodných nádrží a následne ju využívať, resp. kontrolovane
vypúšťať do recipientu po odznení prívalovej zrážky, vody z povrchového odtoku je predtým potrebné zbaviť ropných látok ako aj plávajúcich a unášaných častí,
f) vody z povrchového odtoku v riešených lokalitách prednostne odvádzať do vsaku, v prípade
potreby prečistené na čistiacich zariadeniach,
g) rešpektovať pásma ochrany kanalizačných potrubí v zmysle zákona o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách - OP je 1,5 m od vonkajšieho pôdorysu potrubia na obidve strany do DN
500 mm,
h) rešpektovať ustanovenia zákona o vodách, najmä :
1) zákaz výstavby hromadnej alebo individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd
2) zákaz vypúšťania prečistených splaškových odpadových vôd do podzemných vôd bez hydrogeologického posudku, ktorý bude zameraný na:
a) preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti,
b) zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality
v konkrétnej oblasti,
c) preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných
vôd,
3) vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd pri osamotených obydliach,
ktoré nemožno pripojiť na verejnú kanalizáciu sa zisťovanie nevyžaduje, ak sa nachádzajú
mimo OP vodárenských zdrojov,
4) obec vydáva vyjadrenie k stavbe domovej žumpy k RD a rekreačnému objektu v súlade s
platným zákonom o vodách,
5) rešpektovať platný zákon o vodách,
h) rešpektovať „Stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“, ktorá bola prijatá
uznesením vlády SR č.148/2014 dňa 26.03.2014, bod 8.3 Sídelné prostredie – opatrenia proti
častejšiemu výskytu sucha, hlavne:
1) podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody,
2) zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach,
3) v menších obciach podporovať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd.
C.6.2 Zásobovanie elektrickou energiou
a) rešpektovať existujúcu linku VVN 110 kV vrátane ochranných pásiem,
b) rešpektovať existujúcu sieť častí 22 kV vedení vrátane ich ochranných pásiem,
c) rešpektovať navrhované prekládky častí 22 kV,
d) rešpektovať plochy existujúcich a navrhovaných trafostaníc, navrhované trafostanice riešiť ako
kioskové, výkonovo do 630 kVA,
e) umiestnenie navrhovaných trafostaníc riešiť tak, aby NN vývody z jednotlivých trafostaníc nepresahovali dĺžku 350 m,
f) rešpektovať navrhovanú sekundárnu sieť pre sústredenú výstavbu IBV 1 kV zemnými káblami,
g) VN prípojky na trafostanice riešiť v z.ú. ako zemné káblové,
h) vedenia NN riešiť v z.ú. ako zemné káblové so zokruhovaním, dodržať OP od zemného káblového vedenia v zmysle platného zákona o energetike,

Návrh, str.117

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
i)
j)

elektromerové rozvádzače plánovanej zástavby riešiť na verejne prístupnom mieste, napr. v oplotení,
rešpektovať OP existujúcich a navrhovaných VVN a VN vedení v zmysle platného zákona o energetike. V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané:
1) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
2) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
3) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od
krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
4) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
5) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
6) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky
sústavy,
7) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde
nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia,
Ďalej:
8) vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu,
9) v blízkosti OP elektrických zariadení je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť,
ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť
prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi
priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.

C.6.3 Zásobovanie plynom
a) rešpektovať existujúci a navrhovaný systém zariadení a rozvodov zemného plynu v zmysle
návrhu a v súlade s ÚPN – O Žaškov - výkres č.5 – Verejné technické vybavenie územia,
b) plynofikáciu navrhovaných území riešiť koncepčne v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
c) dodržať ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov v zmysle platného zákona o energetike,
d) zriaďovať stavby v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení a vykonávať
činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení možno len po predchádzajúcom súhlase
prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených v súlade s platným zákonom o energetike.
C.6.4 Teplo
a) ponechať decentralizovaný spôsob vykurovania z domových a objektových kotolní s intenzívnejším využitím ekologických palív,
b) budúce potreby tepelnej energie riešiť palivom zemný plyn v kombinácii so solárnou energiou
a s využitím tepelných čerpadiel (elektrická energia), prípadne využiť ako palivo biomasu.
C.6.5 Telekomunikačné služby
a) rešpektovať rozšírenie telefónnej siete do plôch s navrhovanou výstavbou,
b) rešpektovať trasy prípojných a distribučných trás telekomunikačných rozvodov, vrátane ochranného pásma, nachádzajúcich sa v k. ú. obce,
c) nahradenie vzdušného telefonického rozvodu káblovou telekomunikačnou sieťou,
d) pre nové telekomunikačné rozvody použiť optické káblové trasy,
e) rešpektovať trasy diaľkových telekomunikačných káblov.
C.6.6 Verejné osvetlenie
a) rešpektovať nové trasy verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu do navrhovaných plôch,
b) verejne osvetlenie navrhujeme zrekonštruovať, rozvody preložiť do zeme a existujúce svietidlá
nahradiť LED svietidlami.
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C.6.7 Zásady a regulatívy z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva:
a) stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany, spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, riešiť a zabezpečovať v zmysle platného
znenia zákona o civilnej ochrane obyvateľstva o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
b) v prípade umiestnenia nehnuteľnosti do:
1) územia vymedzeného hranicu 50 - ročnej resp. 100 ročnej vody z miestnych vodných tokov.
Pre územie nie sú k dispozícii hranice územia ohrozeného 50, resp. 100 ročnou vodou. Pre
upresnenie rizika záplav sa odporúča zabezpečiť u oprávnenej odbornej organizácie určenie
plôch, ohrozených 50 a 100 ročnou vodou (hydrotechnický výpočet). V prípade realizácie stavebných zámerov v potenciálne zaplavovanom území si musí investor zabezpečiť adekvátnu
protipovodňovú ochranu navrhovanej zástavby na vlastné náklady, spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou, ktorú bude potrebné vopred prerokovať a odsúhlasiť so správcom toku,
2) územia so stabilizovaným alebo potenciálne zosuvným územím, je výstavba podmienená inžiniersko-geologickým prieskumom,
c) stavby osadzované v blízkosti vodných tokov osádzať s úrovňou suterénu min. 0,5 m nad rastlým
terénom, bez budovania pivničných priestorov,
d) protipovodňovú ochranu záujmového územia si musí stavebník - investor zabezpečiť na vlastné
náklady, spolu s príslušnou dokumentáciou; protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť
odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných tokov,
e) v záujme zabezpečenia ochrany pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade platným
zákonom o ochrane pred povodňami,
f) na ochranu obytného územia pred povodňami rešpektovať existujúce navrhované suché poldre
na miestnych vodných tokoch (grafická časť - výkres č. 2).
C.7 Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt :
a) rešpektovať evidované neodkryté archeologické náleziská zapísané v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk SR (CEANS):
 poloha Hrdoš - jaskynné sídlisko,
 poloha pohorelisko - stredoveké osídlenie,
 poloha Káčerovská - stredoveké osídlenie?,
 poloha Žaškovský Šíp - púchovská kultúra,
 poloha neznáma - bronzové predmety (prilby) - doba bronzová, železná,
b) vzhľadom k tomu, že sa doposiaľ nerobil systematický archeologický prieskum obce Žaškov,
a teda je predpoklad ďalších nateraz neznámych archeologických nálezísk, je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú ochranu archeologického dedičstva,
c) je nevyhnutné, aby v územných a stavebných konaniach akejkoľvek stavby, pri ktorej sa predpokladá zásah do terénu (zakladanie stavieb všetkého druhu, líniové podzemné vedenia, komunikácie, hrubé terénne úpravy, rekultivácie, ap.) bol oslovený Krajský pamiatkový úrad Žilina, ktorého
záväzné stanovisko bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
V opodstatnených prípadoch KPÚ Žilina stanoví požiadavku na zabezpečenie archeologického výskumu,
d) podľa platného zákona o ochrane pamiatkového fondu každý subjekt je povinný správať sa tak,
aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu neodkrytých archeologických nálezísk a nespôsobil nepriaznivé zmeny ich stavu,
e) podľa platného zákona o ochrane pamiatkového fondu a platného zákona o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas terénnych úprav, musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, ihneď ohlásiť nález
Krajskému pamiatkovému úradu (KPÚ). Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať
všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s KPÚ.
Podľa platného zákona o ochrane pamiatkového fondu archeologický nález môže vyzdvihnúť
z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického
výskumu,
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f)

rešpektovať ustanovenia platného zákona o ochrane pamiatkového fondu, na základe ktorých
Krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky
archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní,
g) v územnom a stavebnom konaní rešpektovať ustanovenia platného zákona o ochrane pamiatkového fondu o postavení KPÚ v týchto konaniach; v opodstatnených prípadoch môže Krajský pamiatkový úrad rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum a o podmienkach jeho vykonávania podľa platného zákona o ochrane pamiatkového fondu,
h) rešpektovať a zachovať pamätihodnosti, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú pre obec miestnu historickú hodnotu a dokumentujú historický vývoj obce.
Na ich ochranu navrhujeme vytvoriť Evidenciu pamätihodností obce. Do Evidencie pamätihodností obce, v súlade s platným zákonom o ochrane pamiatkového fondu, navrhujeme zaradiť:
 r. k. kostol Sv. Gála z r.1626, zaujímavosťou je historický organ ktorý je umiestnený v kostole
a ktorý daroval farnosti Andrej Žaškovský ml. a pravdepodobne na ňom aj hrával a komponoval.
 evanjelický kostol a. v., r.1792
 Podšíp - historická osada
 pamätník padlým vojakom v II.sv.vojne, umiestnená oproti budove r.k. kostola
 mädokýš v lokalite Dierová
g) rešpektovať a zachovať zaujímavé objekty, ktoré dokumentujú historický vývoj obce. :
 historická drevenica - parc. č. KN-C 230
 historická drevenica - parc. č. KN-C 234/1
 historická drevenica - parc. č. KN-C 507
 historická drevenica - parc. č. KN-C 1197
C.8 Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby
krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability:
a) v katastrálnom území obce, pri hospodárskej a rekreačnej činnosti, rešpektovať územnú ochranu
prírody a krajiny v súlade s požiadavkami, stanovenými pre jednotlivé stupne ochrany v zmysle
platného zákona o ochrane prírody a krajiny,
b) rešpektovať OP Národného parku Malá Fatra
c) rešpektovať osobitne chránenú časť prírody a krajiny - územie Chráneného areálu rieky Orava,
vyhlásené Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Žiline č.1/1997 z 12.8.1997 a Národnú prírodnú rezerváciu Šíp zriadenú Úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 3483/1980-32 z
31.5.1980
d) rešpektovať mokraď medzinárodného významu Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky (Dátum zapísania: 17.2.1998)
e) rešpektovať Územie európskeho významu SKUEV0243 Orava a SKUEV0663 Šíp
f) rešpektovať chránené vtáčie územie SKCHVÚ013 Malá Fatra a SKCHVÚ050 Chočské vrchy
g) rešpektovať prvky ÚSES (ÚPN VÚC Žilinského kraja v znení ZaD):
1) Biocentrum regionálneho významu Šíp, ID 3/5,
2) Biokoridor nadregionálneho významu vodný tok Orava (terestricko-hydrický), ID 3/9,
h) rešpektovať prvky aktuálneho RÚSES okresu Dolný Kubín:
1) Biocentrum nadregionálneho významu Šíp NRBc6 (k. ú. Žaškov),
2) Biocentrum regionálneho významu RBc9 Párnické štrkoviská (k.ú.: Žaškov, Veličná, Istebné,
Žaškov),
3) Biocentrum regionálneho významu RBc10 Trsteník (k.ú.: Oravská Poruba, Žaškov),
4) Biokoridor nadregionálneho významu NRBk2 Orava,
5) Biokoridor regionálneho významu RBk1Trsteník – Šíp,
6) genofondové lokality:
 GP Lužné lesy rieky Oravy (NRBk Orava),
 GP Pod Uhliskom (MBKht2),
 GP Grôchovo (JÚ MF - ÚPN ÚSES VÚC)
 GP Párnické štrkoviská (MBc8)
 GP 23 Dierová (súčasť NRBc Šíp)
 GP 26 Šoltýska
 GP 27 Pod Hrdošom (MBKt17)
Návrh, str.120

ÚPN obce Žaškov - Čistopis

i)

 GP 34 Zemiansky diel (MBc6)
rešpektovať navrhované prvky miestneho významu (MÚSES):

A) Navrhované biocentrá:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Biocentrum
Biocentrum
Biocentrum
Biocentrum
Biocentrum
Biocentrum
Biocentrum
Biocentrum

miestneho
miestneho
miestneho
miestneho
miestneho
miestneho
miestneho
miestneho

významu
významu
významu
významu
významu
významu
významu
významu

B) Navrhované biokoridory hydrické:

MBc1 Skalky nad Uhliskom
MBc2 Hrdoš
MBc3 KOzlovo
MBc4 Lesy v okolí Šípu
MBc5 Šarovská
MBc6 Zemiansky diel
MBc7 Sútok rieky Oravy a Váhu
MBc8 Párnické štrkoviská (rybníky)

1) Biokoridor miestneho významu MBk1 Dolná časť Žaškovského potoka
2) Biokoridor miestneho významu MBk2 Dolina Uhlisko
3) Biokoridor miestneho významu MBk3 a 4 Bezmenné ľavostranné prítoky Žaškovského potoka
4) Biokoridor miestneho významu MBk5 Horná časť Žaškovského potoka s bezmennými prítokmi
5) Biokoridor miestneho významu MBk6, 7 a 8 Pravostranné bezmenné prítoky Žaškovského
potoka
6) Biokoridor miestneho významu MBk9 Bezmenný potok
7) Biokoridor miestneho významu MBk10 Šíp
8) Biokoridor miestneho významu MBk11 Dierová
9) Biokoridor miestneho významu MBk12 Rieka Orava Prevzatý NRBk Rieka Orava
10) Biokoridor miestneho významu MBk16 Potok Trsteník so sprievodnou vegetáciou

C) Navrhované biokoridory terestrické:

j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

1) Biokoridor miestneho významu MBk13 Šarovská-Orava
2) Biokoridor miestneho významu MBk14 Zemiansky diel
3) Biokoridor miestneho významu MBk15 Matúšovská
4) Biokoridor miestneho významu MBk17 Hrdošná skala - Kozlovo
5) Biokoridor miestneho významu MBk18 Skalka nad Uhliskom - Hrdoš
6) Biokoridor miestneho významu MBk19 biokoridor k MBc Šíp
stavby je možné umiestňovať minimálne 6 m od brehovej čiary malých vodných tokov, pri rieke
Orave 10 m, pokiaľ sú brehové porasty toku širšie, tak formy využitia brehových porastov a
činnosti konzultovať s orgánom ochrany prírody a organizáciou Štátnej ochrany prírody; výstavbu
(križovanie) dopravných a inžinierskych stavieb s vodnými konzultovať s orgánom ochrany
príroda a organizáciou Štátnej ochrany prírody,
na rieke Orava je zakázané vytvárať bariéry, prahy a budovať malé vodné elektrárne,
v katastri obce je zakázané budovať veterné elektrárne,
rešpektovať stavebnú uzáveru na rieke Orave a v jej brehových porastoch,
dotvoriť hydrické biokoridory vymedzením vsakovacích zatrávnených pásov pozdĺž porastov, zabezpečením kontinuálnych viacetážových porastov pozdĺž tokov, obmedzením stavebnej činnosti
v priestore biokoridorov,
dotvoriť zeleň v poľnohospodárskej krajine, výrobných a poľnohospodárskych areáloch,
rekultivovať plochy, ktoré sú devastované drobnými skládkami odpadov,
zachovať a chrániť plochy pramenísk, brehových porastov, prírodné zdroje využívať bez devastácie prostredia,
odstraňovať nálety drevín, ponechávať významné solitéry v krajine, zachovať podmienky pre
existenciu trávo-bylinných spoločenstiev na trvalých trávnych porastoch ich udržiavaním kosením
alebo extenzívnym pasienkárstvom,
pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu ponechať manipulačný pás v šírke min. 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významných vodných tokov (Orava), min. 5 m od brehovej čiary
ostatných drobných vodných tokov,
v celom katastrálnom území nie je dovolené vytvárať a využívať skládky odpadov,
na území pásiem hygienickej ochrany vodárenských zdrojov rešpektovať stanovený spôsob
ochrany – t.j. zákazy a obmedzenia činností, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu
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vody alebo zdravotnú bezchybnosť vody a sú určené v rozhodnutí o určení ochranných pásiem
vodárenských zdrojov,
v) vo voľnej krajine je neprípustná výstavba objektov mimo plôch, vyhradených pre výstavbu územným plánom obce; so súhlasom dotknutých fyzických, právnických osôb, dotknutých orgánov a za
podmienky súladu s platnými právnymi predpismi je prípustné na poľnohospodárskej pôde umiestniť prízemné sezónne zariadenie pre poľnohospodárstvo (salaš, prístrešok) - použiť tradičné
hmoty (sedlové strechy) a materiály (drevo),
w) pri hospodárení na lesnom fonde vylúčiť holoruby, využívať drobnú mechanizáciu,
x) v prípade umiestnenia stavby vo vzdialenosti do 50 m od okraja lesných pozemkov je potrebné
záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle zákona o lesoch.
C.9 Zásady a záväzné regulatívy starostlivosti o životné prostredie a krajinnoekologické
opatrenia
C.9.1 Starostlivosť o životné prostredie
a) Rešpektovať národný dokument „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy“, ktorú spracovalo MŽP, 01/2014, hlavne jeho časť uvedenú v bode č.8. Navrhované
adaptačné opatrenia v jednotlivých oblastiach, bod 8.3 Sídelné prostredie – navrhované adaptačné
opatrenia pre samosprávy:

1) Opatrenia proti častejším a intenzívnejším vlnám horúčav

 zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídle,
 zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napr. vhodnou
orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, tienením transparentných výplní,
 podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej
infraštruktúre,
 zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v sídlach,
 zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým
podmienkam,
 vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do
priľahlej krajiny.

2) Opatrenia proti častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric

 zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa alebo spoločenstiev drevín v extraviláne,
 zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie,
 zabezpečiť dostatočný odstup stromovej vegetácie od elektrických vedení.

3) Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha

 podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody,
 podporovať a zabezpečovať zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných
vodných zdrojov.

4) Opatrenia proti častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok

b)
c)
d)
e)

 zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu,
 zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej
pokrývky, s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne obce a minimalizovaním
podielu nepriepustných povrchov na urbanizovaných plochách v intraviláne,
 zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových
vôd v sídle,
 zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí,
 usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení,
 zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy.
pre zabezpečenie ochrany povrchových a podzemných vôd je potrebné :
1) rešpektovať PHO I. a II. stupňa vodných zdrojov,
2) požadovať, aby drobní chovatelia mali zriadené nepresakujúce hnojiská,
rešpektovať ochranu vôd vyplývajúcu z platného zákona o vodách,
zabezpečiť ochranu obytného územia pred záplavami na vodných tokoch v obci,
zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie korýt vodných tokov v obci,
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f)

na území pobrežných pozemkov vodných tokov nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena
reliéfu ťažbou, navážkami, manipuláciou s látkami škodiacim vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí,
g) nakladanie s odpadmi :
1) dôsledne realizovať separovaný zber odpadov v obci s cieľom využiť druhotné suroviny a znížiť
množstvo odpadu vyvážaného na skládky,
2) evidované skládky odpadov rekultivovať,
h) vybudovať zberné zariadenie na zber vybraných druhov odpadu z biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (kompostovisko),
i) rešpektovať navrhované plochy verejnej zelene,
j) akceptovať hospodárenie v lesoch podľa schváleného PSL, aby sa predišlo poškodeniu LP v súvislosti
s nevhodným spôsobom lesohospodárskej činnosti,
k) v katastrálnom území obce sú evidované - 1 odvezená skládka odpadu a 1 opusterná skládka bez
prekrytia (nelegálna skládka); v území je potrebné zabezpečiť po nepovolených skládkach odpadov
sanáciu a rekultiváciu, pred výstavbou na území bývalých skládok je potrebné zabezpečiť inžinierskogeologický prieskum.
C.9.2 Krajinnoekologické opatrenia:

a) Ochrana súčasného stavu a štruktúry krajiny

1) rešpektovať ochranu všetkých chránených častí prírody a krajiny, genofondových plôch a prvkov
územného systému ekologickej stability,
2) rešpektovať Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia (ŠOP SR 2015),
3) zachovať pôvodné druhové zloženie lesov podľa zloženia potenciálnej prirodzenej vegetácie, v
ktorej prevažujú listnaté lesy, znižovať podiel stanovištne nevhodných drevín v porastoch,
4) nezvyšovať intenzitu a rozsah zásahov v lesoch ochranných a osobitného určenia,
5) monitorovať invázne rastliny a aktívne likvidovať ich ohniská, najmä v okolí záhradkových a
chatových osád, v brehových porastoch,
6) obmedziť výstavbu a veľkoplošné oplocovanie pozemkov, umožniť migráciu voľne žijúcich
zvierat,
7) obnovenie obhospodarovania, rovnomerné vypásanie pasienkov a kosenie lúk, pravidelné
odstraňovanie náletových a výmladkových drevín, zamedziť vypaľovaniu rozsiahlych trávnych
porastov, a to predovšetkým v oblasti Zemianskeho dielu,
8) eliminovať aktivity poškodzujúce biotopy (motokros, cyklokros, skútre, štvorkolky),
9) minimalizovať zásahy do korýt, v prípade ich realizácie brať do úvahy realizáciu zimovísk,
ochranu neresísk, migračných úsekov a možného hniezdenia vtáctva,
10) revitalizovať regulované vodné toky, znižovať bariérový efekt umelo upravených brehov,
odstraňovanie nelegálnych skládok a výsypiek,
11) uprednostniť prírode blízke protipovodňové opatrenia pred technicky poňatými úpravami vodných
tokov predovšetkým podporou prirodzenej inundácie v nivách tokov, výstavbou polosuchých
poldrov a pod.,
12) pri výstavbe neumiestňovať stavby v blízkosti tokov (v prípade Ramsarskej lokality Orava len vo
vzdialenosti 100 m a viac), ani inak nenarušovať brehové porasty vodných tokov; odporúčať
výsadbu brehových porastov (aspoň línií) na ochranu brehov vodných tokov a izoláciu pred
znečistením aj v intraviláne, kde je to možné,
13) znižovať znečisťovania podzemných vôd. zabránením priesaku znečisťujúcich látok do
podzemných vôd z priemyselno-technických prevádzok a živočíšnych fariem,
14) zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok.

b) Opatrenia na ochranu prvkov USES a genofondových plôch:

1) neurbanizovať územie a regulovať investičné aktivity na lokalitách v blízkosti prvkov ÚSES,
2) posudzovať vhodné umiestnenie zdrojov sekundárneho ohrozenia (skládky, poľnohospodárske
objekty atď.),
3) obmedziť oplocovanie pozemkov,
4) postupne obnoviť prirodzené drevinové zloženie v porastoch podľa zloženia potenciálnej
prirodzenej vegetácie,
5) nezvyšovať intenzitu a rozsah zásahov v lesoch ochranných a osobitného určenia,
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6) nenarušovať ťažkými mechanizmami pôdu, podrast a bylinné poschodie, rekultivovať lesné
sklady a lesné cesty, ktoré vznikli pre účely ťažby,
7) ponechávať dostatočné množstvá starých porastov i jednotlivých starých a dutinových stromov,
ako i stojace a ležiace mŕtve drevo v dostatočnom objeme a štruktúre (najmä hrubé)
8) neodstraňovať a nepoškodzovať hniezdne a dutinové stromy, ak tak neurčí orgán ochrany
prírody,
9) zabezpečiť primeraný manažment (pastva, kosenie, mulčovanie) rozsiahlejších lúčnych biotopov v
intervale minimálne 1 x za 2 roky, odstraňovať nálet drevín; mulčovanie nesmie byť využívané
ako náhrada kosenai, je vhodné ho využívať len na náletové kroviny,
10) úprava napájadiel pre zmiernenie erózie v ich okolí, prekladanie košarísk, nezaladať nové
priehony pre dobytok,
11) vylúčiť aplikáciu chemických látok v uzemí,
12) zosúladiť rybárske obhospodarovanie so záujmami ochrany prírody, týka sa to najmä Párnických
štrkovísk,
13) zlikvidovať nelegálne skládky odpadov v brehových porastoch.

c) Opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability lesnej krajiny:

1) preferovať stanovištne pôvodné druhy,
2) zvyšovať podiel prirodzenej obnovy lesa na úkor umelej obnovy,
3) na mieste vyrúbaných nepôvodných smrekových monokultúr obnovovať listnatý alebo zmiešaný
les s ponechávaním prirodzeného zmladenia,
4) ponechávať dostatočné množstvo starých porastov, stojace i ležiace mŕtve drevo,
5) nechať na dožitie stromy s dutinami,
6) zabezpečiť, aby podiel porastov vekových tried nad 70 rokov neklesol pod 40%
7) pre hlboho zarezané doliny, strže a výmole uplatňovať bezzásahový režim alebo účelový, resp.
výberkový HS lesných porastov,
8) nenarušovať ťažkými mechanizmami pôdu a bylinné poschodie,
9) rekultivovať lesné cesty, ktoré vznikli pre účely ťažby a nepokračovať v ďalšej fragmentácii
lesných ekosystémov, napr. výstavbou lesných ciest, holorubným spôsobom ťažby a pod.,
10) mechanicky nerozrušovať/nevysušovať pramenné lokality,
11) v lesných porastoch s výskytom významných druhov vtáctva realizovať hospodárske opatrenia v
mimohniezdnom období a vytvárať podmienky pre ich hniezdenie.

d) Opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy:

1) zmeniť priestorovú štruktúru poľnohospodárskej pôdy podľa návrhov projektu pozemkových
úprav v dokumentácii Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (Engom, s.r.o. 2007),
2) na trávnych porastoch s indikovanými i potenciálnymi zosuvmi zachovať, prípadne vysadiť po
vrstevnici viacúčelové vegetačné pásy, ktoré majú ekostabilizačnú funkciu,
3) na reliéfe so svahovými deformáciami realizovať protierózne opatrenia, najmä:
protierózne
osevné postupy, až po ochranné zatrávnenie,
4) ponechávať solitérne dreviny na lúkach a pasienkoch,
5) zachovanie trávnatých porastov a vhodnej mozaikovitej krajiny vrátane medzí a úhorov,
6) zabraňovať poškodzovaniu pôdy a mačiny pasienkov pri stádlení a nesprávne robenom
košarovaní, ako aj pri pasení zvierat na vzdialenejších pasienkoch, dodržiavať usmernenia
stanovené v Pláne rozvoja vidieka,
7) nepreferovať výsev komerčných ďatelinotrávnych miešaniek,
8) dlhodobo nevyužívané lúky, ktorým hrozí zarastanie drevinami aspoň raz za rok v jesennom období prekosiť alebo mulčovať, aplikovať mulčovanie len v nutných prípadoch, je vhodné len ako
jednorazový zásah na obnovu.

e) Opatrenia na ochranu vodných tokov a plôch:

1) rešpektovať stavebnú uzáveru na rieke Orava a v jej brehových porastoch a na jej prítokoch, t.j.
nevytvárať/odstrániť bariéry, prahy, nebudovať malé vodné elektrárne,
2) neuvažovať s umiesňovaním stavieb vrátane oplotení minimálne 100m od oboch brehov rieky
Orava a minimálne 6m od brehov ostatných vodných tokov,
3) zachovať, prípadne doplniť/rozšíriť pokryvnosť brehových porastov všetkých vodných tokov,
najmä však Žaškovského potoka a mŕtveho ramena Oravy,
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4) revitalizovať regulované vodné toky tam, kde to dovolia priestorové možnosti so zachovaním
protipovodňového účinku regulácií, tzn. vytvárať podmienky pre priorodzené meandrovanie
vodných tokov,
5) eliminovať znečistenie brehov a zabraňovať vytváraniu nelegálnych skládok odpadov, zamedziť
nelegálnemu vypúšťaniu odpadových vôd a priesakom odpadových vôd z poľnohospodárskej
výroby (vymývanie hnojísk, silážnych jám) a z plôch postihnutých preháňaním hospodárskych
zvierat do vodných tokov, lokalizovať poľné hnojiská mimo plôch, ktoré by mohli priamo ohroziť
povrchové a podzemné vody,
6) umiestňovať lesné cesty mimo vodných tokov vrátane brehových porastov,
7) likvidácia porastov inváznych druhov rastlín.

f) Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny:

1) udržovať typickú, pre región Oravskej vrchoviny a Skorušínskych vrchov, mozaikovitú štruktúra
lesa a trvalých trávnych porastov, t. j. podporovať extenzívne lesopasienkárske využívanie
podhorských častí
2) neaplikovať holorubný spôsob ťažby,
3) potláčať sukcesiu, t.j. rozširovanie lesa do pôvodne bezlesých stanovíšť na miestach bývalej
pastvy oviec a dobytka kosením a pasením trvalých trávnych porastov,
4) doplniť v intraviláne brehové porasty okolo potoka,
5) v sídelnej vegetácii zachovávať mozaiku rôznovekých drevín, s dôrazom na zachovanie starých
stromov,
6) vo výsadbe smerom von do okolitej krajiny od zastavaného územia využiť druhové zloženie
drevín bližšie k pôvodnej drevinovej skladbe,
7) rozvíjať ekologické poľnohospodárstvo, podporiť pasienkárstvo.

g) Opatrenia na skvalitnenie rekreačných služieb:

1) vytvoriť podmienky pre obnovenie povedomia obyvateľov o kultúrne a poľnohospodárky
činorodej obci podporou kultúrnych aktivít poukazujúcich na tradičné formy využívania zeme a
plodín v obci: ovocinárstvo, prezentácia ľudových remesiel atď.,
2) podporiť alternatívne formy poľnohospodárstva a využívania pôdy (organické farmárstvo),
3) podporiť aktívne formy rekreácie v obci s prihliadnutím na prítomnosť Územia európskeho
významu a chráneneého vtáčieho územia (ekoturizmus, birdwatching a pod.),
4) propagovať myšlienku ochrany medzinárodne významnej ramsarskej lokality rieky Orava a napr.
vybudovať infraštruktúru pre pozorovanie vtáctva na lokalite,
5) podporovať rozvoj turistických a cyklistických trás.

h) Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva:
1)
2)
3)
4)
5)

zavezenie skládky trosky v Istebnom,
revitalizácia Žaškovského potoka,
zamedziť vzniku nelegálnych skládok komunálneho odpadu a ruderálnych plôch,
vytvárať podmienky pre kompostovanie,
minimalizovať negatívne vplyvy výrobných prevádzok na ŽP vysadením izolačnej zelene.

i) Opatrenia na ochranu kultúrno-historických zdrojov:

1) zvýšiť povedomie obyvateľstva o kultúrnom dedičstve regiónu,
2) obnoviť a doplniť prvky, znaky a symboly kultúrno-historickej hodnoty krajiny, vrátane prvkov regionálnej architektúry,
3) podporiť návrhy na zdokumentovanie pamätihodností obce.

Pre čo najširšie uplatnenie uvedených opatrení je potrebné rešpektovať legislatívu platnú pre jednotlivé zložky krajiny.
C.10 Vymedzenie zastavaného územia obce
Návrh hraníc nového zastavaného územia bol spracovaný v súlade s urbanistickým riešením návrhu územného plánu. V súčasnosti platné zastavané územie (ohraničené k 1.1.1990) je v návrhu rozšírené o plochy v súčasnosti zastavané a plochy navrhnuté pre rozvoj jednotlivých funkcií vrátane technickej
infraštruktúry.
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C.11 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
C.11.1 Ochranné pásma
Do k.ú. Žaškov zasahujú nasledovné ochranné bezpečnostné pásma:
Ochranné, resp. bezpečnostné pásmo
PHO I. a II. stupňa vodných zdrojov
Výkres č.2
VN-vzdušné vedenie – 22 kV (od krajného vodiča)
10 m
VN-kábelové vedenie (podzemné)
1m
VVN-vzdušné vedenie – 110 kV (od krajného vodiča)
15 m od krajného vodiča
Trafostanica 22/0,4 kV (od konštrukcie)
10 m
VN-kábelové vedenie (podzemné)
1m
Vodovody,kanalizácia do DN 500 (OP na každú stranu)
1,5 m
Vodovody,kanalizácia nad DN 500 (OP na každú stranu)
2,5 m
OP STL a NTL plynovodov v obci
1 m od okraja potrubia
OP STL a NTL plynovody vo voľnom teréne
4 m od osi potrubia
Bezpečnostné pásmo - STL a NTL plynovodov v obci
určí prevádzkovateľ
Bezpečnostné pásmo - STL a NTL plynovody vo voľnom teréne
10 m od osi potrubia na obe strany
Podzemné telekomunik. vedenia (OP na každú stranu)
1,5 m
OP rýchlostnej cesty R3 (od osi krajného jazdného pruhu)
100 m
Cesta III.triedy – mimo sídelného útvaru obce
20 m od osi
Ochranné pásmo cintorína (pohrebiska)
50 m
Rieka Orava – od brehovej čiary
10 m
Žaškovský potok – od brehovej čiary
5m
Ostatné vodné toky – od brehovej čiary
5m
Ochranné pásmo lesných pozemkov
50 m
*Vymedzenie vyplýva zo všeobecne platných predpisov a schválených dokumentov

Ochranné pásma plynovodov

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo iného plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od
osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia nasledovná:
 4 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm,
 8 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 500 mm,
 12 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 700 mm,
 50 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
 1 m pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a plynovodné prípojky, v zastavanom území
 8 m pre technologické objekty (regulačné a prepúšťacie stanice apod.)

Bezpečnostné pásma plynovodov

Bezpečnostné pásma sú určené na zamedzenie alebo na zmiernenie účinkov prípadných porúch
alebo havárií plynárenských zariadení alebo odberných plynových zariadení a na ochranu života a zdravia
osôb a majetku.
Bezpečnostné pásmo je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od
pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu. Táto
vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia nasledovná:
 10 m pri strednotlakových plynovodoch a prípojkách na voľnom priestranstve a v nezastavanom
území,
 20 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou do 350 mm,
 50 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
 50 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou
svetlosťou do 150 mm,
 100 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou
svetlosťou do 300 mm,
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150 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou
svetlosťou do 500 mm,
 200 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou
svetlosťou nad 500 mm,
 50 m pri plniarňach a stáčiarňach propánu a propán-butánu.
Pri nízkotlakových a strednotlakových plynovodoch a prípojkách, ak sa nimi rozvádzajú plyny
v mestách a v súvislej zástavbe obcí, bezpečnostné pásma sa určia v súlade s technickými požiadavkami
dodávateľa plynu.


Ochranné pásma vodných tokov:





v zmysle platného zákona o vodách (v súčasnosti zákon č.364/2004 Z. z. - §49) ako aj príslušných noriem (v súčasnosti STN 75 2102) zachovať OP vodohospodársky významného vodného
toku Orava min. 10 m od brehovej čiary , resp. vzdušnej päty hrádze obojstranne a pri ostatných
vodných tokoch min. 5 m od brehovej čiary obojstranne
v OP, ktoré je potrebné ponechať bez trvalého oplotenia, nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacim vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí
je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity

Ochranné pásmo cintorína:


v OP cintorína je zakázané umiestňovať akékoľvek budovy, okrem budov, ktoré poskytujú služby
súvisiace s pohrebníctvom

C.11.2 Chránené územia podľa osobitných predpisov
a) Rešpektovať chránené územia:
Názov chráneného územia
OP Národného parku Malá Fatra
Národná prírodná rezervácia Šíp
Územie európskeho významu SKUEV 0663 Šíp
Územie európskeho významu SKUEV 0243 rieka Orava
Chránený areál rieky Orava
Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky
Chránené vtáčie územie Chočské vrchy
Chránené vtáčie územie SKCHVÚ013 Malá Fatra

Výkres
Výkres
Výkres
Výkres
Výkres
Výkres
Výkres
Výkres

č.1,
č.1,
č.1,
č.1,
č.1,
č.1,
č.1,
č.1,

6
6
6
6
6
6
6
6

b) rešpektovať všetky prírodné pamiatky - jaskyne a prírodné vodopády - v súlade so zákonom o
ochrane prírody a krajiny (v súčasnosti zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov),
c) rešpektovať vymedzené plochy vyžadujúce si zvýšenú ochranu - riziká stavebného využitia územia:
1) evidované svahové deformácie - potenciálne (viď výkres č.2, č.3) vyžadujúce zvýšenú ochranu
v súlade s platnými vyhláškami - vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overit' inžinierskogeologickým prieskumom; územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné na stavebné využitie,
2) katastrálne územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa platného zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a platnej vyhlášky, ktorou
sa ustanovujú podrobností o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia,
d) v území rešpektovať z hľadiska záujmov obrany štátu existujúce zariadenie vojenskej správy: brod
Párnica - Žaškov,
e) 2 evidované skládky odpadov, podľa údajov ŠGÚDŠ Bratislava. (viď výkres č.2) - pred akoukoľvek
výstavbou na území bývalých skládok je potrebné zabezpečiť sanáciu a rekultiváciu území a inžinierskogeologický prieskum.
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C.12 Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, pre
asanáciu a pre chránené časti krajiny :
a) Plochy pre verejnoprospešné stavby:
Rešpektovať plochy vymedzené pre verejnoprospešné stavby v zmysle navrhovaného riešenia
ÚPN-O Žaškov - výkres č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania
pozemkov - katastrálne územie obce v M 1 : 10 000, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami a výkres č.3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného
využívania pozemkov - zastavané územie (súčasné a navrhované) v M 1 : 2 000, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami.
b) Plochy pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov:
Navrhovaná koncepcia riešenia si vyžaduje projekt a teda vykonanie delenia a sceľovania pozemkov na návrhových plochách v lokalitách:
1) obytné územie - BI 03
2) Na Mláčnitom - obytné územie - BI 04
3) Zemanov vŕšok I - obytné územie - BI 07
4) Zemanov vŕšok II - obytné územie - BI 08
5) Rekovo - obytné územie - BI 10
6) Pobehajka - obytné územie - BI 12
c) Plochy pre asanáciu:
Navrhovaná koncepcia riešenia si nevyžaduje vykonanie plošnej asanácie.
d) Chránené časti krajiny:
Plochy pre chránené časti krajiny sú uvedené v bode C.11.2 tejto záväznej časti.
C.13 Určenie, pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
Podrobnejšie riešenie územia na úrovni územného plánu zóny je potrebné pred začatím výstavby
obstarať pre nasledujúce vymedzené lokality:
1) obytné územie - BI 03
2) zmiešané územie - ZU 02
3) Na Mláčnitom - obytné územie - BI 04
4) Zemanov vŕšok I - obytné územie - BI 07
5) Zemanov vŕšok II - obytné územie - BI 08
6) Rekovo - obytné územie - BI 10
7) Pobehajka - obytné územie - BI 12
Vo všetkých vymedzených lokalitách je možné nahradiť územný plán zóny urbanistickou štúdiou
(ktorá je iba územnoplánovacím podkladom - podľa platného stavebného zákona - nemá záväznú časť),
ktorej súčasťou bude riešenie dopravy, sietí technickej infraštruktúry a stanovenie priestorových odporúčaní.
Podrobné riešenie ostatných verejných priestranstiev a verejnej zelene je potrebné upresniť urbanistickými štúdiami.
C.14 Zoznam verejnoprospešných stavieb
Za verejnoprospešné stavby (VPS) sa považujú:

1) VPS graficky vyjadriteľné :
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)

most (rozšírenie)
plochy verejnej zelene s príslušným technickým vybavením
plochy technickej vybavenosti
brod cez rieku Orava vrátane prístupových komunikácií
športová plocha
cintorín, dom smútku a parkovisko
kostol s areálom
fara s areálom
Návrh, str.128

ÚPN obce Žaškov - Čistopis
09)
10)
11)
12)
12)
13)
14)
15)

obecný úrad a dom kultúry
základná škola s areálom
materská škola s areálom
parkovisko
zberný dvor a kompostovisko
polder
multifunkčné rekreačné trasy
technická vybavenosť multifunkčných trás (rozhľadňa, altánok, stojan, ap.)

2) Ostatné VPS :

 plochy všetkých líniových vedení a objektov technickej infraštruktúry (elektrické vedenia, plynovody, vodovody, kanalizácie, telekomunikačné vedenia, diaľkové káble, a pod.) vrátane ich
ochranných pásiem,
 verejné železničné trate
 automobilové, cyklistické a pešie komunikácie, vrátane mostných objektov
 plochy zastávok hromadnej dopravy, vrátane zastávkových pruhov
 plochy verejných parkovísk
 plochy a stavby protipovodňovej ochrany

C.15 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb je grafickou prílohou textovej
a tabuľkovej časti.

D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
Všetky použité číselné údaje, tabuľky, prehľady a ďalšie údaje spolu s ich zdrojmi sú súčasťou textu
v predchádzajúcich kapitolách - A. Základné údaje a B. Riešenie územného plánu.

E. DOKLADOVÁ ČASŤ
Je spracovaná ako samostatná súčasť tejto územnoplánovacej dokumentácie.

Dolný Kubín, október 2019
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ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽAŠKOV
NÁVRH

Zoznam príloh:

A. TEXTOVÁ A TABUĽKOVÁ ČASŤ
B. GRAFICKÁ ČASŤ
1.
Širšie vzťahy
2.
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia - katastrálne územie obce, s vyznačenou
záväznou časťou riešenia a VPS
3.
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia - zastavané územie obce, s vyznačenou
záväznou časťou riešenia a VPS
4.
Verejné dopravné vybavenie územia
5.
Verejné technické vybavenia územia
6.
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému
ekologickej stability
7.
Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov
na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch
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M 1 : 50 000
M 1 : 10 000
M 1 : 2 000
M 1 : 2 000
M 1 : 2 000
M 1 : 10 000
M 1 : 2 000

