
ÚPN -O Ochodnica 1

Ing. arch. Peter Krajა – autorizovaný architekt, Nám. gen. M. R. ᘀtefánika 5, 010 01 ័ilina
Ateliér AUT, ័itná 13, 010 01 ័ilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131

Územný plán obce

OCHODNICA
ჀISTOPIS

Textová აasᙐ

A. Základné údaje
B. Rieᘐenie územného plánu
C. Doplᒀujúce údaje
D. Dokladová აasᙐ

V ័iline 06/2008



ÚPN -O Ochodnica 2

RieᘐiteᏠský kolektív :

Hlavný rieᘐiteᏠ Ing. arch. Peter Krajა
Urbanizmus Ing. arch. Peter Krajა,
Doprava Ing. Roman Tiso
Technická infraᘐtruktúra Július Leᘐtach, Karol Kollár
័ivotné prostredie Ing. arch. Peter Krajა
PoᏠnohospodárska pôda Daniela Tomanová



ÚPN -O Ochodnica 3

obsah

A) Základné údaje 4

a) Hlavné ciele rieᘐenia 4

b) Vyhodnotenie doterajᘐieho územného plánu obce 5

c) Údaje o súlade rieᘐenia so “Zadaním ZaD ÚPN O a konceptom ÚPN” 6

B) Rieᘐenie územného plánu obce 7

a) Vymedzenie rieᘐeného územia 7

b) Väzby vyplývajúce z rieᘐenia a zo záväzných აastí územného plánu regiónu (VÚC) 9

c) Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce 12

d) ᘀirᘐie vzᙐahy a záujmové územie 20

e) Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 21

f) Návrh funkაného vyu០itia územia obce 22

g) Návrh ochrany kultúrnych hodnôt 24

h) Návrh rieᘐenia bývania obაianskeho vybavenia, výroby a rekreácie 25

i) Vymedzenie zastavaného územia obce 36

j) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podᏠa osobitných predpisov 37

k) Návrh rieᘐenia záujmov obrany ᘐtátu, po០iarnej ochrany, ochrany pred povodᒀami,

civilne ochrany 38

l) Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny v rátane prvkov ÚSES a ekostabilizaაných

opatrení 40

m)Návrh verejného dopravného a technického vybavenia 43

n) Koncepcia starostlivosti o ០ivotné prostredie 60

o) Vymedzenie prieskumných území, chránených lo០iskových území a dobývacích

priestorov 63

p) Vymedzenie plôch vy០adujúcich zvýᘐenú ochranu 63

q) Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poᏠnohospodárskej

pôde 63

r) Hodnotenie navrhovaného rieᘐenia 65

s) Návrh záväznej აasti 67

C) Doplᒀujúce údaje 83

D) Dokladová აasᙐ 83



ÚPN -O Ochodnica 4

A) ZÁKLADNÉ ÚDAJE

a) Hlavné ciele rieᘐenia
Obec Ochodnica mala spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu z roku 1985

(Urbion ័ilina) -  ÚPN Z Ochodnica, ktorý rieᘐil rozvoj obce v rámci zastavaného územia.
Kataster bol rieᘐený iba okrajovo. Obec mala vypracovaný aj ÚPN SÚ Ochodnica, (z ktorého
podoby sa zachovali iba tri výkresy bez sprievodnej správy). Po spoloაensko-politických
zmenách v roku 1989 a následnom vývoji sa mení pohᏠad na mnohé stránky ០ivota a navrhnuté
rieᘐenie je potrebné korigovaᙐ tak, aby odrá០alo súაasné potreby a prípadné perspektívne
po០iadavky obce.

Nové legislatívne úpravy a nadradené ÚPD vypracované po roku 1990 (hlavne RÚSES,
ÚPN VÚC ័ilinského kraja) vyvolali potrebu po vypracovaní dokumentu, ktorý by reprezentoval
záujmy väაᘐiny obაanov obce, naაrtol mo០né perspektívy rozvoja a hlavne vytvoril platformu pre
diskusiu nad problémami v území a mo០nosᙐami ich rieᘐenia.

Tento návrh je spracovaný po predchádzajúcom koncepte ÚPN spracovanom na
základe zadania, ktoré bolo objektivizované v procese predbe០ných konzultácií so zástupcami
obce.

Ciele rieᘐenia ÚPN
§ Zabezpeაenie rozvoja a bezkolízneho fungovania obce vytipovaním a schválením

najvhodnejᘐích rozvojových plôch, urაením koncepcie usporiadania obce.
§ Získanie právne záväzného dokumentu , usmerᒀujúceho rozvoj obce na základe odborných

kritérií a dohody vᘐetkých zainteresovaných (obაanov obce, obecnej samosprávy, ᘐtátnej
správy a pod.).

§ Stanovenie zásad funkაného vyu០itia plôch obce tak, aby nedochádzalo k ne០iadúcim
kolíziám jednotlivých funkcií.

§ Stanovenie limitov vyu០itia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosᙐami a
potrebou vytvoriᙐ podmienky pre trvalé udr០iavanie, obnovovanie a racionálne vyu០ívanie
prírodných zdrojov, záchranu prírodného dediაstva, charakteristického vzhᏠadu krajiny,
dosiahnutie a udr០anie ekologickej stability.

§ Stanovenie regulatívov, zabezpeაujúcich vytváranie harmonického prostredia v obci a vo
voᏠnej krajine.

§ Vzájomná koordinácia აinností v území, zabezpeაujúca úაelné a perspektívne vynakladanie
prostriedkov na technickú infraᘐtruktúru.

§ Vytvorenie ponuky vyu០iteᏠných voᏠných plôch, napomáhajúcej rozvoju vᘐetkých funkcií,
vrátane hospodárskej základne obce.

Územný plán –obce Ochodnica - Návrh obsahuje :

Textová აasᙐ
• Základné údaje
• Rieᘐenie územného plánu
• Návrh regulatívov rozvoja
• Doplᒀujúce údaje
• Dokladová აasᙐ

Grafická აasᙐ
1. Výkres ᘐirᘐích vzᙐahov m 1:50 000
2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkაného vyu០itia územiam 1:10 000
3. Komplexný výkres priestorového usporiadania. a funkაného vyu០itia územia m 1:5 000
4. Výkres verejného dopravného vybavenia m 1:5 000
5. Výkres verejného technického vybavenia (voda,kanál,el. energia, plyn, tel.....) m 1:5 000
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6. Výkres vyhodnotenia budúceho mo០ného pou០itia
poᏠnohospodárskej pôdy  na stavebné zámery a iné zámery m 1:5 000

7. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES m 1:10 000

Pri spracovaní ÚPN O boli pou០ité tieto podklady :
§ Vyhodnotenie konceptu ÚPN (OSO Ing. arch. Ján Burian)
§ Zadanie na spracovanie územného plánu obce Ochodnica , Ing. arch. Kontriᘐ,
§ digitálny polohopis vo formáte DXF transformovaný do formátu CDR
§ výᘐkopis – digitalizovaný z mapových podkladov v m 1:10 000
§ ᘀtátne mapy odvodené v mierke 1:5000.
§ základné mapy Slovenska v mierke 1:10 000, 1:25000 – formát TIF, JPG
§ ÚPN VÚC ័ilina, 1998 (Ing.arch. Kropitz, Ing. arch. M. Pivarაi)
§ Regionálny územný systém ekologickej stability krajiny, okres Ⴠadca
§ ÚPN Z Ochodnica – návrh rieᘐenia
§ ÚPN SÚ Ochodnica (Urbion 1985, schválené 19.6.1985)
§ situácia elektrickej siete Ochodnica
§ súpis parciel evidencie nehnuteᏠností
§ súpis vydaných územných rozhodnutí a stavebných povolení
§ Sაítanie Ꮰudu, domov a bytov z roku 2001
§ Súpis pamiatok na Slovensku (1967)
§ konzultácie s organizáciami a správcami sietí
§ publikácia „Ochodnica“
§ krajino-ekologický plán, 2003, RNDr. Pavel Auxt
§ Súpis pamiatok na Slovensku 1967)

b) Vyhodnotenie doterajᘐieho územného plánu obce

Obec Ochodnica mala doposiaᏠ spracovanú a schválenú územnoplánovaciu
dokumentáciu ÚPN SÚ Ochodnica a ÚPN Z Ochodnica. Z obidvoch dokumentov sa zachovali iba
აasti výkresov a sprievodných správ. Z dokumentov, ktoré boli k dispozícií, vyplynulo, ០e niektoré
plánované zámery sa u០ v obci podarilo uskutoაniᙐ. ÚPN Z uva០uje do roku 2000 s poklesom
obyvateᏠov na 2090. V roku 2001 je poაet 2012, აo je v súlade s trendom vývoja populácie
v obci. Z týchto hodnôt sa odvíja aj nápoაet bývania a obაianskej vybavenosti. Pre rok 2000 bol
uva០ovaný poაet bytov 694. V súაasnosti (rok 2001) je poაet trvalo obývaných bytov 577, აo je o
117 bytov menej ako sa uva០ovalo. Tento trend svedაí o ni០ᘐom raste bytového fondu ako sa
predpokladalo. V oblasti rieᘐenia potrieb pitnej vody bol v uplynulom období realizovaný návrh,
aby bola obec pripojená na skupinový vodovod zo Starej Bystrice do ័iliny a vybudovaný
vodojem. Navrhovaná kanalizácia a ჀOV neboli vybudované. Koncepcia rieᘐenia odvádzania a
აistenia OV sa za obdobie od roku 1985 upravila. Preferuje sa spôsob centrálneho აistenia OV
vo veᏠkokapacitných ჀOV-kách pre viacero obcí. V oblasti zásobovania teplom obec
zaznamenala veᏠký skok vpred. V rokoch 1999 a០ 2002 bol vybudovaný plynovod, ktorý nahradil
pôvodne uva០ované pevné palivá ako zdroj tepla. Vykurovanie sa realizuje naჰalej
decentralizovaným spôsobom. V súlade s návrhom ÚPN Z sa v obci realizoval dom smútku a
rozᘐirenie cintorína. Neboli realizované tieto navrhnuté investiაné akcie:
- nové centrum s vybavenosᙐou (dom kultúry, „MNV“, nákupné stredisko, dom slu០ieb,

výstavba IBV a KBV v rozptýlených polohách)
- mimoúrovᒀové krí០enie ០eleznice a cesty III/01161,
- nový ᘐportový areál s futbalovým ihriskom, sociálnymi zariadeniami a ᘐatᒀami.
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c) Údaje o súlade rieᘐenia so “Zadaním ZaD ÚPN O a
konceptom ÚPN”

Rieᘐenie ÚPN O je v súlade s pokynmi na vypracovanie definovanými v „Zadaní pre
vypracovanie územného plánu  obce Ochodnica“ (23.08.2004, OSO – Ing. arch. Miroslav Kontriᘐ)

Rieᘐenie ÚPN O je v súlade s pokynmi na vypracovanie návrhu ÚPM (OSO Ing. arch.
Ján Burian)

Alternatívne rieᘐenie ÚPN O Ochodnica spoაívalo vo variantnom funkაnom vyu០ití
lokality Ságov potok na sústredenú výstavbu IBV, alebo Dom s opatrovateᏠskou slu០bou. Toto
územie je mo០né vyu០iᙐ pre výstavbu Domu s opatrovateᏠskou slu០bou, ale aj obmedzeného
mno០stva zástavby IBV.

V procese pripomienkovania sa ukázali nové po០iadavky obce na výstavbu rodinných
domov v ჰalᘐích lokalitách. Z tohto dôvodu sa do rieᘐenia pridali nové územia pre výstavbu IBV.
Do rieᘐenia boli vybraté iba tie, ktoré vyhovovali z hᏠadiska koncepcie ÚPN a ich vhodnosti pre
výstavbu. Poაet navrhovaných rodinných domov sa tak zvýᘐil o cca 50, ale to neznamená, ០e sa
zvýᘐil aj predpokladaný poაet obyvateᏠov v roku 2020. Domy sú uvedené ako navrhované, ale
v skutoაnosti budú slú០iᙐ ako rezerva po roku 2020. Z tohto dôvodu sme v návrhu ponechali
pôvodné nápoაty kapacít in០inierskych sietí.
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B) RIEᘀENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

a) Vymedzenie rieᘐeného územia

Územie pre rieᘐenie bolo urაené na základe vyhodnotenia východiskových podkladov.
Územný plán obce rieᘐi celé katastrálne územie obce Ochodnica, extravilán a intravilán

Rieᘐené územie je spracované v dvoch základných mierkach výkresov. Katastrálne
územie je rieᘐené v mierke 1:10 000 a sú v ᒀom definované aj medziobecné väzby.

Samotná obec (intravilán a okolie) je spracovaná z dôvodu väაᘐej prehᏠadnosti v mierke
1:5000. Digitálne spracovanie územného plánu vᘐak umo០ᒀuje eᘐte väაᘐiu podrobnosᙐ, ktorú je
mo០né uplatniᙐ pri spracovaní podrobnejᘐích zastavovacích ᘐtúdií a územných plánov zón.

a.1) Vymedzenie záujmového územia

Záujmové územie obce  je také územie, v ktorom prevládajú súაasné alebo výhᏠadové
vzᙐahy k obci, a ktorého usporiadanie musí byᙐ rieᘐené vo vzájomnej funkაnej a technickej
súvislosti s obcou aj keჰ nie v takej miere podrobnosti ako vlastné rieᘐené územie. Znamená to,
០e ide o územie mimo rieᘐeného územia obce, mimo jeho kataster.

V prípade obce Ochodnica je potrebné uva០ovaᙐ s návrhom záujmového územia v polohe
súაasného ᘐportového areálu, ktorý sa z აasti nachádza na katastrálnom území obce Kysucký
Lieskovec.

a.2) Charakteristika rieᘐeného územia

Geografické ukazovatele
Prvá písomná zmienka z roku 1598
Nadmorská výᘐka stredu obce (m) 403
Hustota obyvateᏠstva na 1 km2 112

Výmera obce v m2

Celková výmera územia obce - mesta 18 052 292
v tom poᏠnohospodárska pôda  - spolu 5 869 590

v tom orná pôda 1 191 705
záhrada 330 839
trvalý trávny porast 4 347 046

nepoᏠnohospodárska pôda - spolu 12 182 702
v tom lesný pozemok 11 247 922

vodná plocha 86 767
zastavaná plocha a nádvorie 574 089
ostatná plocha 273 924

Obec Ochodnica mala k 31.12.2005 1987 trvalo bývajúcich obyvateᏠov, z toho 1 021 ០ien
(51,38%).

a.3) Vplyv krajiny na urbanistickú ᘐtruktúru
Krajina determinovala vývoj obce od jej samotného vzniku. Údolie rieky Ochodniაanky vytvorilo
lepᘐie podmienky pre ploᘐný rozvoj zástavby. Okolité svahy vodnou eróziou a naplaveninami
vytvorili rovinaté plochy vhodnejᘐie pre bývanie. Ꮠudskou აinnosᙐou a poᏠnohospodárskym
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vyu០ívaním krajiny sa vytvorili mozaikovité ᘐtruktúry a typické terasovité usporiadanie
poᏠnohospodárskej krajiny. Tieto faktory ovplyvᒀovali umiestᒀovanie stavieb a jej hustotu.

a.4) Sumarizácia negatívnych javov v území podieᏠajúcich sa na zní០ení kvality
័P:

- chýba kanalizácia, rozvody vody v osadách
- neupravené miestne komunikácie – povrchy, výᘐkové a ᘐírkové parametre
- regresívny typ populácie, ktorý je charakterizovaný vyᘐᘐím zastúpením poproduktívneho veku

ako je zastúpenie predproduktívneho
- menej vhodné klimatické pomery na bývanie – málo slneაných dní, hmly, dlhé obdobie

da០ჰov, dlhé vykurovacie obdobie
- nevhodné podmienky pre poᏠnohospodárstvo, malé výnosy, väაᘐie nároky na hnojenie,

obrábanie, neprístupné terény
- málo plôch pre prípadný rozvoj malých a stredných podnikov
- prevádzkové nároky na údr០bu komunikácií hlavne v zimnom období,

a.5) Sumarizácia pozitívnych javov v území:
- აistota ovzduᘐia
- prírodné danosti katastra sídla – lesné porasty, lúky
- dostupnosᙐ k sídlam Ⴠadca, Kysucké Nové Mesto a ័ilina, (cesta III/01161, ktorá sa napája

na cestu I/11, ០elezniაná dopravná tepna) ktoré sú zdrojom pracovných príle០itosti, vyᘐᘐej
obაianskej vybavenosti a administratívnymi centrami

- potenciál pre rozvoj rekreácie, turistiky a cestovného ruchu, bývania, ᘐportu
- zárodky rekreaაných areálov – Kúpalisko, ly០iarsky areál pri chate ᘀtart, obecný rybník

vyu០ívaný v lete na kúpanie
- ᘐpecifické formy osídlenia osád

a.6) Urbanistická ᘐtruktúra
Obec Ochodnica vznikla na starom sídle lu០ickej kultúry z mladᘐej doby bronzovej na

zaაiatku 17. storoაia. Ochodnica sa vyvinula ako voᏠná reᙐazová kolonizaაná dedina. Najprv
patrila k budatínskemu a potom k streაnianskemu panstvu. Pôvodné obyvateᏠstvo sa ០ivilo
poᏠnohospodárstvom, výrobou ᘐindᏠov, vაelárstvom, chovom oviec, a remeselníctvom. Charakter
osídlenia s voᏠne rozptýlenými domami okolo potoka sa zachoval dodnes. Z pôvodných stavieb –
(väაᘐinou drevenice s podmurovanými základmi) sa zachovalo len pár.

Pôvodné stavby rodinných domov boli väაᘐinou zrubové z jedᏠového, smrekového a
iného dreva. Terénne nerovnosti spodnej stavby vyrovnávali kamennými múrikmi lepenými
hlinou. Naj០iadanejᘐí materiál na stavbu domu bola jedᏠa, pre svoje ú០itkové vlastnosti. Murované
stavby boli zriedkavejᘐie. Väაᘐinou to boli podru០né hospodárske budovy, maᘐtale, sklady a pod.
V súაasnosti je tvár obce doplnená novᘐími stavbami väაᘐinou 1-2 podla០nými murovanými so
ᘐikmými , ale aj plochými strechami. Jednotraktové domy sú postupne nahrádzané dvotraktovými
koncepაne modernejᘐími stavbami.

Zastavané územie obce má dᎠ០ku cca 4 km a ᘐírku 300 m vჰaka konfigurácií terénu.
Umiestnenie vybavenosti obce je v rozptyle zhruba v ᙐa០isku obce. Obec nemá jednoznaაne
definované jadro, alebo námestie.

Základná obაianska vybavenosᙐ je v celku postaაujúca. Obec má základnú  a materskú
ᘐkolu, obecný úrad sieᙐ potravinových a nepotravinových obchodov. Pracovných príle០itosti je
v obci málo. V súაasnosti a០ 524 obyvateᏠov odchádza za prácou mimo obec. Nezamestnanosᙐ
dosahuje 24,7%. V praxi to znamená, ០e 247 ekonomicky aktívnych osôb nemá mo០nosᙐ
zamestnania. Perspektívy pre rieᘐenie tohto problému mo០no hᏠadaᙐ v podpore rozvoja rekreácie
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a cestovného ruchu a aktivít s tým súvisiacich, v podpore tradiაných remesiel nenároაných na
suroviny, strojné zariadenia a programoch pre rekvalifikáciu obyvateᏠov na území obce.

b) Väzby vyplývajúce z rieᘐenia a zo záväzných აastí
územného plánu regiónu (VÚC)

Na obec Ochodnica sa vzᙐahujú následovné citácie zo záväznej აasti ÚPN VÚC ័ilinského kraja::

I. ჀASᙀ
Záväzné regulatívy funkაného a priestorového usporiadania územia

1.   V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej ᘐtruktúry
1.1 vytváraᙐ podmienky pre vyvá០ený rozvoj ័ilinského kraja v oblastiach osídlenia,
ekonomickej, sociálnej a technickej infraᘐtruktúry pri zachovaní zdravého ០ivotného
prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udr០ateᏠného rozvoja,
1.2 vychádzaᙐ pri územnom rozvoji ័ilinského kraja z rovnocenného zhodnotenia
vzᙐahov vnútroregionálnych a nadregionálnych, pri zdôraznení územnej polohy kraja, ktorý
hraniაí s Ⴠeskou republikou a PoᏠskou republikou a jeho ᘐpecifických podmienok
spoაívajúcich vo veᏠmi vysokom ploᘐnom podiele chránených území v kraji (najvyᘐᘐom
v celej SR),
1.3 formovaᙐ koncepciu sídelnej ᘐtruktúry ័ilinského kraja v nadväznosti na národnú a
celoeurópsku polycentrickú sídelnú sústavu a komunikaაnú kostru medzinárodne
odsúhlasených dopravných koridorov, upevᒀovaᙐ sídelné väzby pova០ských ᙐa០ísk osídlenia
a pova០ského sídelného pásu na paralelný sídelný pás v Ⴠeskej republike,
1.4 zabezpeაovaᙐ rozvojovými osami na území ័ilinského kraja pozdᎠ០ komunikaაných
prepojení medzinárodného a celoᘐtátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú
sídelnú sieᙐ, ako aj konzistenciu a rovnocennosᙐ rozvojových podmienok s ostatným územím
Slovenskej republiky,
1.5 formovaᙐ sídelnú ᘐtruktúru na nadregionálnej úrovni na území ័ilinského kraja
prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkაného vyu០ívania územia
jednotlivých hierarchických úrovní ᙐa០ísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí
a vidieckych priestorov,
1.16 vytváraᙐ podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyvá០enej
hierarchizovanej ᘐtruktúry

1.16.1 podporovaᙐ ako rozvojové osi prvého stupᒀa:
c) ០ilinsko – kysuckú rozvojovú os: ័ilina – Ⴠadca – hranica SR/ჀR,

2.   V oblasti sociálnej infraᘐtruktúry
1.6 podporovaᙐ rovnomerný rozvoj ᘐkôl, vzdelávacích, ᘐkoliacich a preᘐkolovacích
zariadení na území kraja,
1.7 zni០ovaᙐ regionálne rozdiely v úrovni vzdelania podporou vzdelávacích centier
v prirodzených sídelných centrách a prispôsobovaᙐ sieᙐ stredných ᘐkôl trhu práce
a podporovaným ekonomickým aktivitám,
1.8 vytvoriᙐ územné predpoklady pre zriadenie vyᘐᘐích odborných ᘐkôl poskytujúcich
pomaturitné vzdelávanie v oblastiach vy០adujúcich podporu regionálneho rozvoja,
1.9 rozvíjaᙐ zariadenia lieაebnej starostlivosti v záujme ich optimálneho vyu០itia a
rovnocennej prístupnosti pre vᘐetkých obyvateᏠov kraja,
1.10 vytvoriᙐ územné predpoklady pre malé a stredné podnikanie v oblasti zdravotníctva
a to najmä v územiach vzdialenejᘐích od sídelných centier,
1.11 rozᘐíriᙐ kapacitu odborných lieაebných ústavov a lieაební v súlade s potrebami
obyvateᏠstva v regiónoch,
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1.12 rieᘐiᙐ nedostatoაné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a ich zaostalú
materiálnotechnickú základᒀu v regiónoch,
1.13 podporovaᙐ vybrané zariadenia sociálnej starostlivosti na regionálnej úrovni cestou
ich modernizácie a vytvárania územných rezerv pre nové kapacity,
1.14 zachovaᙐ územné predpoklady pre prevádzku a აinnosᙐ existujúcej siete a rozvoj
nových kultúrnych zariadení v regiónoch ako neoddeliteᏠnej súაasti existujúcej
infraᘐtruktúry a kultúrnych slu០ieb obyvateᏠstvu.

3.   V oblasti rozvoja rekreácie, turistiky, cestovného ruchu a kúpeᏠníctva
3.1 turistiku, prednostne kúpeᏠnú, poznávaciu, ᘐportovú a relaxaაnú,
3.2 podporovaᙐ diferencované regionálne mo០nosti vyu០itia rekreácie, turistiky a
cestovného ruchu na zlepᘐenie hospodárskej stability a zamestnanosti, najmä na
Kysuciach, Orave a v Turci, na upevᒀovanie zdravia a rekondíciu obyvateᏠstva,
predovᘐetkým v mestách ័ilina, Ru០omberok, Martin a Liptovský Mikuláᘐ a na zachovanie
a vyu០itie kultúrneho dediაstva vo vᘐetkých okresoch kraja.
3.4 preferovaᙐ kvalitatívny rozvoj a vysokoᘐtandardnú vybavenosᙐ pre horský turizmus,
klimatickú lieაbu a vrcholové ᘐporty na území Tatranského národného parku, Národného
parku Nízke Tatry, Národného parku Malá Fatra a Národného parku VeᏠká Fatra, v
kapacitách stanovených podᏠa schválených územných plánov obcí a podᏠa výsledkov
posudzovania v zmysle zákona ა.127/1994 o posudzovaní vplyvov na ០ivotné prostredie;
v chránených krajinných oblastiach Kysuce, Strá០ovské vrchy a Horná Orava podporovaᙐ
aj kvantitatívny rozvoj budovania vybavenosti pre turistiku v mestách a vidieckych
sídlach

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

1.8 zachovaᙐ územné აasti s typickou rázovitosᙐou krajinnej ᘐtruktúry daného regiónu
(Kysuce, Orava, Liptov, Turiec)

1.8.1 ak nie je schválená ÚPD obce, tak chrániᙐ pred optickým znehodnotením
stavebnou აinnosᙐou lokality tvoriace charakteristické krajinné panorámy
1.8.2 preveriᙐ pri ka០dom navrhovanom veᏠkoploᘐnom zábere, líniovom zábere
krajiny, alebo inom technickom diele:

a) dopad navrhovaných stavieb na okolitú krajinu – krajinný obraz (harmónia,
kompozícia, vyvá០enosᙐ, mierkovitosᙐ),

b) dopad navrhovaných stavieb na zmenu krajinnej panorámy miesta alebo
línie,

c) bezprostredný dopad a mieru devastácie lokálnych krajinných scenérii
alebo ich zmenu,

d) prínos mo០ných vizuálnych vnemov z krajinného obrazu priamo
z navrhovaných diel (diaᏠnice),

e) dopad na psychologické pôsobenie navrhovaných stavieb v krajine,
f) dopad na biodiverzitu, prvky ÚSES a biotopy chránených druhov. ,

1.9 zabezpeაiᙐ revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene,
1.10 prispôsobovaᙐ trasy dopravnej a technickej infraᘐtruktúry prvkom ekologickej siete
1.11 eliminovaᙐ systémovými opatreniami stresové fakt
1.12 reᘐpektovaᙐ poᏠnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond

5.   V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraᘐtruktúry
5.2.7 chrániᙐ územný koridor a realizovaᙐ diaᏠnicu D3 (v trase multimodálneho koridoru
ა. VI (hlavná sieᙐ TINA), trasa TEM, v kategórii D 26,5/120-100) v trase a úsekoch:

a) ័ilina/Strá០ov – ័ilina/Brodno – Kysucké Nové Mesto – Ⴠadca –
Svrაinovec, sieᙐ AGR ა. E75,
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5.2.11 chrániᙐ územný koridor a homogenizovaᙐ cestu I/11 (homogenizovaný cestný ᙐah
nadregionálneho významu) v trase a úsekoch

a) ័ilina/Brodno – Kysucké Nové Mesto/Oᘐkerda – Krásno nad Kysucou
v kategórii C 9,5/70-60, ako cesta súbe០ná s diaᏠnicou D3,

5.3 Infraᘐtruktúra ០elezniაnej dopravy

5.3.4 chrániᙐ územný koridor a realizovaᙐ modernizáciu ០elezniაnej trate ა. 127
(I. kategórie, sieᙐ AGC ა. E40, sieᙐ AGTC ა. C-E 40) na traᙐovú rýchlosᙐ 120
km/hod v existujúcom koridore trate:

a) ័ilina – Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou – Ⴠadca, v trase
multimodálneho koridoru ა. VI (hlavná sieᙐ TINA).

6.   V oblasti vodného hospodárstva

6.1. reᘐpektovaᙐ z hᏠadiska ochrany vôd
6.1.3 povodia vodárenských tokov Ipoltica, Kamenistý potok, Demänovka
(Prieაny potok, Otupnianka, Zadná voda), Ꮠubochnianka, Nová rieka, Rieაka,
Mútᒀanka, Polhoranka, Studený potok, Turiec, Pivovarský potok, Kysuca,
Stankovský potok, Oᘐაadnica, Bystrica, Klubinský potok, Petroviაka, ᘀtiavnik

6.4 podporovaᙐ rozvoj skupinových vodovodov pre zásobovanie obyvateᏠov
a uva០ovaný územný rozvoj zabezpeაením výstavby týchto stavieb

6.4.6 SKV NB-ჀA-័A, napojenie obcí Rudina, Rudinka, Rudinská, Ochodnica,
Nesluᘐa, Sne០nica,

6.7. prednostne zabezpeაiᙐ výstavbu týchto stavieb:
6.7.1. z hᏠadiska აistenia odpadových vôd v súlade s NV SR ა.491/2002 Z.z.:

f) rekonᘐtrukcia ჀOV Kysucké Nové Mesto,

6.7.2. z hᏠadiska ochrany vôd:
f) regionálna skupinová kanalizácia obcí: Dunajov, Ochodnica, Lodno,
Kysucký Lieskovec, Povina, Horný Vadiაov, Dolný Vadiაov, Lopuᘐné
Pa០ite, RadoᏠa, Nesluᘐa, Rudina, Rudinka, vo výhᏠade Rudinská so
spoloაným აistením na ჀOV Kysucké Nové Mesto,

7.   V oblasti nadradenej energetickej infraᘐtruktúry

7.5 chrániᙐ koridory na rozvoj nadradených elektrických sietí, ktoré svojím významom
presahujú územie kraja:

7.5.4 2 x 110 kV vedenie Varín – Kysucké Nové Mesto – Ⴠadca – SME (ll. a lll.
etapa)

7.6 chrániᙐ koridory pre evidované prepojenia prenosovej sústavy Slovenskej republiky
na európsku prenosovú sústavu

7.6.3 2 x 110 kV vedenie Varín – Kysucké Nové Mesto – Ⴠadca – SME (ll. a lll.
etapa)

11. V oblasti pôᘐt a telekomunikácií
11.2 zabezpeაovaᙐ poᘐtové  slu០by v rámci ័ilinského samosprávneho kraja
regionálnymi poᘐtovými centrami (RPC):

a) RPC pre okresy: Bytაa, Ⴠadca, Kysucké Nové mesto, ័ilina a tie០
Pova០ská Bystrica a Púchov z Trenაianskeho VÚC
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c) Základné demografické, sociálne a ekonomické
rozvojové predpoklady obce

Prvá písomná zmienka o obci Ochodnica pochádza z roku 1598. Výmera katastrálneho
územia obce je 1 805 ha a nadmorská výᘐka 403 metrov nad morom. Údaje o poაte obyvateᏠov
sú známe od roku 1869.

c.1) Demografia

tabuᏠka 0-1 Retrospektívny vývoj obyvateᏠov obce Ochodnica od roku 1869:
Rok poაet obyvateᏠov prírastok ( úbytok) index rastu
1869 1 509 - 100
1900 1 227 -282 81,3
1930 1 586 +359 105,1
1950 1 794 +208 118,9
1961 2 444 +650 161,9
1970 2 532 +88 167,8
1980 2 429 -103 161
1991 2 051 -378 135,9
2001 2 012 -39 133,3
V roku 1869 ០ilo v  obci Ochodnica 1 509 obyvateᏠov. Za posledných 130 rokov vzrástol

poაet obyvateᏠov obce Ochodnica o 503 osôb ( index rastu o 33,3%). Priemerný roაný prírastok
obyvateᏠstva predstavuje 3,9 osôb.

Vývoj obyvateᏠstva za posledných 130 rokov prebiehal v nasledovných etapách:
1. V rokoch 1869 a០ 1900 poklesol  poაet obyvateᏠov o 282 a priemerný roაný úbytok

predstavuje 9,4 osôb.
2. Od roku 1901 do roku 1970 vzrástol poაet obyvateᏠov  o 1 023 osôb  a priemerný roაný

prírastok bol 14,6 osôb.
3. Po roku 1971 a០ do súაasnej doby  poაet obyvateᏠstva obce stále klesal.

Ku sაítaniu Ꮰudu ( 25.05.2001) ០ilo v obci 2 012 obyvateᏠov, z toho 1 027 ០ien (51%) a
k 31.12.2002 poklesol poაet obyvateᏠov na  1 995, z toho 1 028.០ien.

tabuᏠka 0-2 Pohyb obyvateᏠstva prirodzenou menou a na základe migrácie v období rokov 1991 –
2000:

rok ០ivonarodení zomrelí prirodzený
prírastok
(úbytok)

migraაné
saldo

celkový
prírastok

1991 24 23 1 -22 - 21
1992 30 33 -3 -2 -5
1993 23 17 +6 -12 -6
1994 23 21 +2 -6 -4
1995 +15
1996 22 20 +2 -23 -21
1997 29 31 -2 -22 -24
1998 35 14 +21 +13 +34
1999 19 30 -11 -24 -35
2000 19 25 -6 +11 +5
Spolu -62
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V poslednom desaᙐroაí  sa poაet obyvateᏠov zní០il o 62 osôb ( od 31.12.1990 do 31.12.2000).
Prirodzený úbytok obyvateᏠstva zaznamenala obec Ochodnica v rokoch 1992,1997,1999 a 2000,
kedy  sa v obci narodilo menej osôb, ako zomrelo. Kladné migraაné saldo zaznamenala obec iba
v rokoch 1998 a 2000.

Obec Ochodnica má 3 základné sídelné jednotky: BeᏠajky, Ochodnica a Petránky.

tabuᏠka 0-3 Poაet obyvateᏠov v jednotlivých základných sídelných jednotkách:
Základná sídelná jednotka Poაet obyvateᏠov Z toho ០eny
BeᏠajky 3 2
Ochodnica 2 008 1 025
Petránky 1 0
Spolu 2 012 1 027

V აasti obce Ochodnica ០ilo 99,8% obyvateᏠov z celkového poაtu obyvateᏠov obce, preto
v ჰalᘐej აasti kapitoly nebudeme robiᙐ rozbory za jednotlivé základné sídelné jednotky, ale iba za
obec ako celok.

c.2) Veková ᘐtruktúra obyvateᏠstva

tabuᏠka 0-4 Zlo០enie obyvateᏠstva podᏠa základných charakteristických vekových skupín k
25.05.2001:

Veková skupina mu០i ០eny spolu podiel v
%

0 – 14 roა. 180 194 374 18,6
15-59, 15-54 ០eny 635 535 1 170 58,2
60+, 55+, nezistené 170 298 468 22,9
Spolu 985 1 027 2 012 100

V obci Ochodnica ០ije regresívny typ populácie, ktorý je charakterizovaný vyᘐᘐím zastúpením
poproduktívneho veku ako je zastúpenie predproduktívneho veku. Index vitality  má hodnotu
79,9.

tabuᏠka 0-5 Vývoj vekovej ᘐtruktúry obyvateᏠstva od roku 1991:
1991 2001Veková skupina

abs. údaje podiel v % abs. údaje podiel v %
predproduktívny vek 410 20 374 18,6
produktívny vek 1 185 57,8 1 170 58,2
poproduktívny vek 456 22,2 468 22,9
Spolu 2 051 100 2 012 2 012
index vitality 89,9 79,9
index  ekonom. zaᙐa០enia 69,6 71,9

Za obdobie rokov 1991 – 2000 obyvateᏠstvo obce zostarlo, zastúpenie predproduktívneho veku
sa nepatrne zní០ilo v absolútnych a relatívnych hodnotách. Podiel obyvateᏠstva v produktívnom
veku sa v relatívnych hodnotách  zní០il. V roku 2001 mala skupina obyvateᏠstva poproduktívneho
veku o 12 osôb vyᘐᘐie zastúpenie ako v roku 1991.
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Pre porovnanie uvedieme vekovú ᘐtruktúru obyvateᏠstva vo vyᘐᘐích územných celkoch
v relatívnych hodnotách:

Veková skupina Ochodnica Okres K.N.
Mesto

័ilinský
kraj

Slovenská
republika

predproduktívny vek 18,6 20,2 21,2 19,8
produktívny vek 58,2 62,6 61,8 62,3
poproduktívny vek 22,9 16,7 17,0 17,9
Spolu 100 100 100 100
index vitality 79,9 120,9 125,1 110,5
index  ekonom. zaᙐa០enia 71,9 58,9
Z tabuᏠky vyplýva, ០e relatívne najmladᘐie obyvateᏠstvo ០ije na území ័ilinského kraja.

c.2.1) Prognóza demografického vývoja

tabuᏠka 0-6 PrehᏠad údajov o poაte obyvateᏠov od roku 1970.
rok sაítania obyvatelia index rastu
1970 2 532 100
1980 2 429 95,93
1991 2 051 81,00
2001 2 012 79,46
2005 1 987 78,47

Za obdobie od roku 1970-2005 (35 rokov) dochádza k sústavnému poklesu poაtu
obyvateᏠov v obci. Od roku 1991 je pokles pribli០ne  25 obyvateᏠov za 5 rokov, აo predstavuje 5
osôb za rok. Za predpokladu stabilizácie tohto trendu bude v roku 2020 úbytok 75 obyvateᏠov.

Dôvodom úbytku poაtu obyvateᏠstva sú nedostatoაné pracovné príle០itosti v obci, ni០ᘐie
prirodzené prírastky a postupné starnutie obyvateᏠstva.

tabuᏠka 0-7 Veková ᘐtruktúra obyvateᏠstva v roku 31.12.2005
PohlavieVek,

vek. skupina,
ukazovateᏠ

mu០i ០eny spolu

0 - 14 159 177 336
15 - 59M/54័ 655 539 1 194
60+ M/55+ ័ 152 305 457

15 - 49 ័ 479

ᘀtruktúra v %
0 - 14 16,46 17,34 16,91

15 - 59M/54័ 67,81 52,79 60,09
60+ M/55+ ័ 15,73 29,87 23,00

Priemerný vek 37,12 39,79 38,49
Index starnutia 95,60 172,32 136,01

tabuᏠka 0-8 Predpokladaný stav poაtu obyvateᏠstva v roku 2020
Poაet obyvateᏠov k 31.12.2001 2012
Poაet obyvateᏠov k 31.12.2005 1987
Prírastok, úbytok v r. 2005 – 2020 - 75
Stav v roku 2020 1912
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c.3) Sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce
Ku sაítaniu Ꮰudu k 25.05.2001 ០ilo v obci 997 ekonomicky aktívnych osôb, z toho    462

០ien. Z celkového poაtu obyvateᏠov sa do pracovného procesu zapojilo 49,6% a zamestnanosᙐ
០ien mala hodnotu 46,3%. Nízka hospodárska základᒀa obce má za následok, ០e 524
ekonomicky aktívnych obyvateᏠov odchádza za prácou do iných sídiel             (52,6%).

V obci Ochodnica je vysoká nezamestnanosᙐ 247 osôb  a miera nezamestnanosti
odpovedá hodnote 24,7%.

tabuᏠka 0-9 Ekonomická aktivita obyvateᏠstva v rokoch 1991 a 2001:
UkazovateᏠ 1991 2001

Poაet osôb ekonomicky aktívnych 1 034 997
Podiel v % z celkového poაtu obyvateᏠov 50,4 49,6
poაet ០ien ekon. aktívnych 462 462
Podiel v % z celkového poაtu ekon. akt. osôb 44,7 46,3
odchádzka za prácou v abs. údajoch 846 524
Podiel v % 81,8 52,6
Poაet nezamestnaných osôb 0 247
miera nezamestnanosti 0 24,7
Celkový poაet ekonomicky aktívnych osôb sa od roku 1991 zní០il o 37 osôb. V obci Ochodnica je
vysoká nezamestnanosᙐ a miera nezamestnanosti dosahuje hodnotu a០ 24,7 %. Pre vytvorenie
trhu práce postaაuje 5 – 6% miera nezamestnanosti ( 50 – 60 osôb).

tabuᏠka 0-10 Trvalo bývajúce obyvateᏠstvo podᏠa národnosti:
Národnosᙐ poაet obyvateᏠov podiel v %

slovenská 1 994 99,1
ukrajinská 1 0,05
აeská 12 0,6
ostatné 5 0,25
Spolu 2 012 100

tabuᏠka 0-11 Trvalo bývajúce obyvateᏠstvo podᏠa nábo០enského vyznania:
Nábo០enské vyznanie poაet obyvateᏠov podiel v %

rímsko- katolícka cirkev 1 867 92,8
evanjelická cir. augs.vyznania 3 0,1
grécko-katolícka cirkev 2 0,1
Nezistená 76 3,8
bez vyznania 64 3,2
Spolu 2 012 100
Prevládajúcim nábo០enským vyznaním obyvateᏠov obce Ochodnica je rímsko – katolícka cirkev,
ktorú vyznáva takmer 93 % trvalo bývajúcich obyvateᏠov.

tabuᏠka 0-12 Bývajúce obyvateᏠstvo obce podᏠa najvyᘐᘐieho skonაeného stupᒀa vzdelania:
Najvyᘐᘐí skonაený stupeᒀ

ᘐkolského vzdelania
poაet obyvateᏠov podiel v %

Základné vzdelanie 474 23,6
Uაᒀovské bez maturity 637 31,7
Stredné s maturitou 427 21,2
Vyᘐᘐie 4 0,2
Vysokoᘐkolské vzdelanie 81 4,0
Ostatní 1 0,05
Deti do 16 rokov 388 19,25
Spolu 2 012 100
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Najvyᘐᘐie zastúpenie v obci Ochodnica majú obyvatelia so stredoᘐkolským vzdelaním bez
maturity, ktorí tvoria takmer 32% z celkového poაtu obyvateᏠstva. Vysokoᘐkolské vzdelanie majú
iba 4% obyvateᏠstva.

c.3.1) Pracovné príle០itosti:

Východiskové údaje:

tabuᏠka ა. 1: Bývajúce obyvateᏠstvo ekonomicky aktívne podᏠa pohlavia, dochádzky do
zamestnania a podᏠa odvetvia hospodárstva (SODB 2001)

Ekonomicky aktívne osoby
Odvetvie hospodárstva mu០i ០eny spolu z toho

odchádza do
zamestnania

PoᏠnohospodárstvo, poᏠovníctvo a súvisiace
slu០by

10 6 16 3

Lesníctvo, ᙐa០ba dreva a pridru០ené slu០by 6 2 8 4
Rybolov, chov rýb - - - -
ᙀa០ba nerastných surovín 10 0 10 7
Priemyselná výroba 97 95 192 135
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 9 2 11 11
Stavebníctvo 148 9 157 98
VeᏠkoobchod a maloobchod, oprava motorových

vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru
23 68 91 53

Hotely a reᘐtaurácie 4 28 32 9
Doprava, skladovanie a spoje 49 31 80 65
Peᒀa០níctvo a poisᙐovníctvo 5 3 8 8
NehnuteᏠnosti, prenajímanie a obchodné slu០by,
výskum a vývoj 14 14 28 18
Verejná správa a obrana, povinné sociálne

zabezpeაenie
30 33 63 35

ᘀkolstvo 6 46 52 30
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosᙐ 3 33 36 24
Ostatné verejné, sociálne a osobné slu០by 10 9 19 9
Súkromné domácnosti s domácim personálom - - - -
Exteritoriálne organizácie a zdru០enia - - - -
EA bez udania odvetví 111 83 194 15
Spolu 535 462 997 524

Z uvedenej tabuᏠky vyplýva, ០e z ekonomicky aktívnych obyvateᏠov odchádza 52,55% za
prácou mimo obce. Pre toto sídlo je to jav celkom prirodzený, s ohᏠadom na jeho polohu voაi
okresnému mestu (KNM). Predpokladáme, ០e v období do roku 2020 dôjde k zvýᘐeniu poაtu
pracovných príle០itosti, ale odchádzka za prácou bude pravdepodobne kopírovaᙐ súაasný stav.

Spolu so súაasnými 473 pracovnými miestami bude v roku 2020 pravdepodobne cca 500
pracovných príle០itosti.

c.4) Návrh rieᘐenia bývania

c.4.1) Východiskové údaje pre projekciu výstavby bytov do roku 2020

Ku sაítaniu Ꮰudu k 25.05.2001 mala obec Ochodnica 577 trvalo obývaných bytov, z toho
556 v rodinných domoch ( 96,3%).
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tabuᏠka 0-13 Vývoj bytového fondu od roku 1970:
Rok poაet trvalo obývaných

bytov
index rastu

1970 629 100
1980 674 107,1
1991 611 97,1
2001 577 91,7

Od roku 1970 do roku 1980 poაet trvalo obývaných bytov vzrástol o 7,1% a od roku
1980 do roku 2001 poაet trvalo obývaných bytov stále klesá a០  o 97 bytov ( 8,3%)  a priemerný
roაný úbytok predstavuje 4,8 bytu.

tabuᏠka 0-14 Charakteristika domového a bytového fondu za roky 1991 a 2001:
UkazovateᏠ 1991 2001

poაet trvalo obývaných domov 587 554
Poაet neobývaných domov 134 162
celkový poაet domov 721 716
poაet trvalo obývaných bytov 611 577
Poაet neobývaných bytov 134 161
celkový poაet bytov 745 743
Poაet osôb na jeden byt 3,36 3,47
Poაet bytov na 1000 obyvateᏠov 298 286,8

V roku 2001 je charakteristika bytového fondu v obci Ochodnica nevyhovujúca. Poაet
trvalo obývaných bytov mala obec 577, ale neobývaných bytov bolo a០ 161, a ich podiel k trvalo
obývaným bytom odpovedá hodnote 27,9 %.

Kvantitatívne ukazovatele úrovne bývania v roku 2001 sú ni០ᘐie ako v roku 1991. V roku
1991 v celoslovenskom priemere pripadalo na 1000 obyvateᏠov 307 bytov, ale v obci Ochodnica
dosiahol uvedený ukazovateᏠ hodnotu 298. V roku 2001 v celoslovenskom priemere pripadalo na
1000 obyvateᏠov takmer 310 bytov a v ័ilinskom kraji 292, ale v obci Ochodnica iba 287. Poაet
osôb na jeden byt v celoslovenskom priemere pripadá 3,23 osôb, v ័ilinskom kraji 3,42 osôb
a v obci 3,47 osôb.

tabuᏠka 0-15 Pri sაítaní Ꮰudu k 25.05.2001 sa sledoval dôvod, pre ktorý nie sú byty obývané:
Neobýv. byty podᏠa dôvodu

neobývanosti
Poაet bytov Podiel v %

Zmena u០ívateᏠa 5 3,1
Urაený na rekreáciu 70 43,5
UvoᏠnený na prestavbu 10 6,2
Nespôsobilý na bývanie 22 13,7
Po kolaudácii 2 1,2
V pozostalostnom alebo súdnom konaní 5 3,1
Z iných dôvodov 47 29,2
Spolu 161 100

Najvyᘐᘐí podiel neobývaných bytov tvoria nevyhovujúce byty, ktoré sú urაené na
rekreáciu  (43,5%) a neobývané byty z iných dôvodov ( 29,2%).
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tabuᏠka 0-16 ᘀtruktúra bytového fondu podᏠa veᏠkosti bytov:
VeᏠkosᙐ bytov poაet bytov podiel v %

jedna obytná miestnosᙐ 25 4,3
2 izby 93 16,1
3 izby 218 37,8
4  izby 121 21
5 a viac izieb 120 20,8
Spolu 577 100

Najvyᘐᘐie zastúpenie majú 3 izbové byty ( 37,8 %) a najni០ᘐie zastúpenie majú
jednoizbové byty (4,3%).

tabuᏠka 0-17 Bytový fond podᏠa doby výstavby:
Doba výstavby poაet bytov podiel v %

do r. 1899 a nezistené 16 2,8
1900 – 1919 5 0,9
1920 – 1945 48 8,3
1946 – 1970 337 58,4
1971 – 1980 98 17
1981 – 1990 58 10,0
1991 – 2001 15 2,6

Spolu 577 100

V obci Ochodnica prevládajú byty postavené v období rokov 1946 a០ 1970 a tvoria a០
58,4 % z celkového poაtu trvalo obývaných bytov.

tabuᏠka 0-18 Technická vybavenosᙐ bytov:
Vybavenosᙐ poაet bytov podiel v %

Vodovodom 545 94,4
KúpeᏠᒀou 487 84,4
splachovací záchod 417 72,2
ústredné kúrenie 419 72,6

Technická vybavenosᙐ bytového fondu je nepostaაujúca, veჰ iba cca 72,6 % bytov má
ústredné, alebo etá០ové kúrenie.

tabuᏠka 0-19 Kvalitatívne parametre bytového fondu sú zohᏠadnené v kategorizácii bytov:
Kategória bytov poაet bytov podiel v %

I. kategória 361 62,6
II. kategória 99 17,2
III. kategória 23 4
IV. kategória 94 16,2
Spolu 577 100

V obci Ochodnica je takmer 63% bytov s najvyᘐᘐím ᘐtandardom vybavenia.
Nevyhovujúce sú byty IV. kategórie, ktoré tvoria 16,2% z celkového poაtu trvalo obývaných
bytov.

Ku sაítaniu Ꮰudu ( 25.05.2001) ០ilo v obci Ochodnica 723 hospodáriacich domácností
a 859 cenzových domácností a priemerná veᏠkosᙐ cenzovej domácnosti mala 2,34 osôb.
K uvedenému dátumu mala obec 577 trvalo obývaných bytov a na jeden byt pripadá 1,5 cenzovej
domácností.
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c.4.2) Výpoაet predpokladaného poაtu bytov pre navrhovaný poაet obyvateᏠov v roku
2020:

V roku 2001 podᏠa údajov zo sაítania obyvateᏠov, domov a bytov,  bolo v obci 577 trvalo
obývaných bytov, z toho 556 v rodinných domoch ( 96,3%). Na jeden byt pripadalo 3,48 osôb.

Z titulu fyzického a morálneho opotrebovania bytov dôjde k do០itiu cca 41 bytov. Táto
úvaha nevyluაuje rekonᘐtrukciu ჰalᘐích starᘐích domov, avᘐak pri týchto rekonᘐtrukciách sa u០
nepoაíta s úbytkom trvalo obývaných bytov.

tabuᏠka 0-20 Predpokladaný stav poაtu obyvateᏠstva v roku 2020
Poაet obyvateᏠov k 31.12.2001 2012
Poაet obyvateᏠov k 31.12.2005 1987
Prírastok, úbytok v r. 2005 – 2020 - 75
Stav v roku 2020 1912

Výpoაet nárokov na nové byty do roku 2020:
Poაet trvalo obývaných bytov v roku 2001 577
Poაet neobývaných bytov 161
celkový poაet bytov 743
Predpokladaný odpad bytov do roku 2020 21
Bytová rezerva v súაasnom nevyu០ívanom bytovom fonde 69
Predpokladaný poაet obyvateᏠov v roku 2020 1912
Oblo០nosᙐ bytov v roku 2020 - predpoklad 3,2
Potreba bytov v roku 2020 598
Nová nove bytovej výstavby 598-577+21=42
Skutoაne navrhnuté byty 42+50 rezerva

Potrebu bývania bude potrebné rieᘐiᙐ výstavbou nových (bytov) rodinných domov, alebo
vyu០itím neobývaných nehnuteᏠností. V prípade, ០e byty v súაasnom nevyu០ívanom bytovom
fonde nebudú vyu០ité na bývanie navrhujeme v obci do roku 2020 vytvoriᙐ podmienky pre
výstavbu 42 nových bytov. Na základe pripomienkovania ÚPN a následných konzultácii
s obecnou samosprávou je zrejmé, ០e vývoj poაtu bytov, bude maᙐ pravdepodobne trochu
pozitívnejᘐí trend ako sa pôvodne predpokladalo. VzhᏠadom na strednodobí trend postupného
zni០ovania poაtu obyvateᏠov sme predpokladali, ០e skutoაná potreba výstavby bude oscilovaᙐ
okolo 20-25 rodinných domov v priebehu najbli០ᘐích 15 –ich rokoch. Toto tvrdenie je potrené
korigovaᙐ v tom zmysle, ០e v poslednom období vzrástol záujem o výstavbu rodinných domov
v obci a tým sa zvýᘐila pravdepodobnosᙐ rýchlejᘐieho rozvoja bývania. Napriek tomu, sa
nazdávame, ០e zvýᘐený záujem mô០e byᙐ iba krátkodobí súvisiaci s pripravovaným zavedením
európskej meny.

Na základe po០iadaviek vyplývajúcich z pripomienkového konania navrhujeme umiestniᙐ
rodinnú výstavbu v ჰalᘐích lokalitách. Táto výstavba je definovaná ako rezerva pre prípad
rýchlejᘐieho rastu bytovej výstavby. Celkovo bola rezerva definovaná pre ჰalᘐích 50 rodinných
domov. Záujem o výstavbu rodinných domov by v obci vznikol za predpokladu dobudovania
technickej infraᘐtruktúry. Tento záujem je tie០ zahrnutý v urbanistickej rezerve.

Poznámka: Údaje pou០ité v tejto kapitole boli zo ᘀÚ SR
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d) ᘀirᘐie vzᙐahy a záujmové územie
d.1) Záujmové územie obce Ochodnica

Záujmové územie obce Ochodnica je vymedzené v polohe súაasného ᘐportového
areálu, ktorý sa z აasti nachádza na katastrálnom území obce Kysucký Lieskovec. Tento areál
budeaj naჰalej vyu០ívaný pre potreby obce.

.

d.2) Struაná charakteristika obce
Obec Ochodnica le០í severovýchodne od Kysuckého Nového Mesta. Zastavaná აasᙐ

obce Ochodnica tvorí ucelenú kompaktnú ᘐtruktúru, kde je koncentrovaná väაᘐina obyvateᏠov.
Druhú აasᙐ tvoria osady Petránky a BeᏠajky kde je koncentrácia obyvateᏠov priam zanedbateᏠná o
აom svedაí aj nasledujúca tabuᏠka.

Administratívne აlenenie
Základná sídelná jednotka Poაet obyvateᏠov
BeᏠajky 3
Ochodnica 2 008
Petránky 1
Spolu 2 012

Primárnou funkciou obce je obytná funkcia a doplnkovými sú rekreaაná a výrobná.
Dôle០ité administratívno-správne väzby má Ochodnica na obec Kysucké Nové Mesto ័ilina a
Ⴠadca so sieᙐou vyᘐᘐej vybavenosti. Kysucké Nové Mesto zároveᒀ okresným mestom do ktorého
obec patrí.

Poloha obce voაi ᘐpecificky chráneným územiam
Obec Ochodnica je súაasᙐou chránenej vodohospodárskej oblasti stanovenej

Nariadením vlády SSR ა. 13/1987 Zb Beskydy – Javorníky.

d.3) Technická infraᘐtruktúra - ᘐirᘐie vzᙐahy

d.3.1) Doprava
Obec Ochodnica le០í severovýchodne od mesta ័ilina. Napojenie obce Ochodnica na

nadradený komunikaაný systém zabezpeაuje cesta III. triedy აíslo III/01161, ktorá sa napája na
cestu I/11 (E75 hlavná európska cesta) v smere ័ilina – Ⴠadca a dvojkoᏠajná elektrifikovaná
០elezniაná traᙐ ა. 127 (v systéme AGC traᙐ E40, v systéme AGTC traᙐ C-E40).

d.3.2) Zásobovanie vodou
V obci Ochodnica je vybudovaný vodovodný systém s prísluᘐným obecným vodovodom

napojeným na vlastný vodojem s obsahom 1x250 m3. Vodojem je napojený na vodárenskú nádr០
Nová Bystrica.

d.3.3) Odkanalizovanie
V obci Ochodnica nie je vybudovaný splaᘐková kanalizaაný systém.

d.3.4) Plynovodné siete
Zdrojom zemného plynu pre obec Ochodnica je integrovaná STL sústava do 0,3 MPa

pre obce Lodno, Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Dunajov a prepojená s STL plynovodnou sieᙐou
v Krásne nad Kysucou. Na hornom konci obce Lodno je umiestnená RS plynu s výkonom 3000
m3/hod napojená cez VTL prípojku DN 80, PN 40 na existujúci VTL Kysucky plynovod DN 300,
PN 40 pri obci Stará Bystrica.
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d.3.5) Elektrická energia
Zásobovanie elektrickou energiou sa uskutoაᒀuje z uzla 110/22 kV v Kysuckom Novom

Meste po 22 kV vedení აíslo 109. Rieᘐeným územím katastra (severozápad) obce Ochodnica
prechádza trasa 400 kV ZVN vedenia ა. 404  v smere Varín – Noᘐovice (SME). PodᏠa
investiაného zámeru SSE a.s. v roku 2004 sa bude realizovaᙐ výstavba 2x110 kV vedenia
v smere KNM – Ⴠadca (Varín – SME II. etapa pre zachovanie dostatoაných prenosových
mo០ností medzi SSE a SME (Severomoravskými energetickými závodmi). Jeho trasa sa navrhuje
koridorom existujúceho 400 kV vedenia s malými აi väაᘐími odchýlkami na trase.

V horizonte do roku 2015 sa plánuje v koridore uvedených vedení postatviᙐ nové
2x400kV vedenie Varín Noᘐovice a po jeho realizácii sa existujúce jednoduché 400kV vedenie
zruᘐí. V ჰalᘐej etape po roku 2015 bude postavené nové vedenie 2x400kV Varín – Byczyna
(PoᏠsko).

d.3.6) Poᘐta
Poᘐta v Ochodnici je umiestnená v budove obecného úradu. Organizaაne patrí pod

Stredisko poᘐtovej prevádzky (SPP) Kysucké nové mesto, ktoré je priamo riadené OZ SRP
Banská Bystrica. Z hᏠadiska poᘐtovej prepravy patrí pod Oblastné spracovateᏠské centrum (CSC)
Ⴠadca 1, s prísluᘐnosᙐou pod Hlavné spracovateᏠské centrum (HSC) ័ilina a vyclievaciu poᘐtu
័ilina 2.

d.3.7) Telefonizácia
Z hᏠadiska telekomunikaაného აlenenia sa územie obce Ochodnica  patrí do UTO

Kysucké Nové Mesto. PodᏠa nového usporiadania telekomunikaაnej siete sa nachádza
v primárnej oblasti (SO) ័ilina. V celom telekomunikaაnom obvode SO platí miestna telefónna
prevádzka.

Slu០by mobilnej telefónnej siete sú v rieᘐenom území zabezpeაované operátorom
ORANGE (GLOBTEL), vysielacím zariadením na TV vykrývaაi SETKOV.

d.3.8) DiaᏠkové káble
Rieᘐeným územím prechádza trasa diaᏠkového kábla ័SR (័ilina - Ⴠeská republika)

vedená v koridore ០elezniაnej trate po jej Ꮰavej strane.

e) Návrh urbanistickej koncepcie priestorového
usporiadania

Územie Ochodnice mô០eme z hᏠadiska აlenenia na jednotky rozdeliᙐ na dve základné
აasti: zastavané územie obce – intravilán a ostatné územie katastra. Navrhovaná koncepcia
priestorového usporiadania nadväzuje na u០ existujúce funkაno-priestorové usporiadanie a iba
dopᎠᒀa nové priestory a funkcie. Zásadou pri navrhovaní funkაno-priestorového usporiadania
bolo zoskupovanie príbuzných funkcií a vytváranie ucelených funkაných zón. Táto zásada je
dôle០itá hlavne z hᏠadiska vytvárania vhodných podmienok pre jednotlivé funkაné zlo០ky a
jednoznaაného definovania regulatívov funkაných zón. Zároveᒀ sa lepᘐie doká០u oddeliᙐ funkcie,
ktoré sa navzájom negatívne ovplyvᒀujú. Funkcie s negatívnejᘐím vplyvom na ០ivotné prostredie
navrhujeme oddeᏠovaᙐ od obytných zón izolaაnou zeleᒀou, bariérami – hlavne hlukovými, alebo
vytvoriᙐ opatrenia na strane obytnej zóny, ktoré zmierᒀujú negatívne dopady na ០ivotné
prostredie.
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e.1) Urbanistická kompozícia obce
Doterajᘐí urbanistický rozvoj obce Ochodnica je poznaაený výrazných

rámcovaním terénnej konfigurácie priestoru pre rozvoj stavebných prvkov. Okolité sva០ité
plochy sú dostatoაnou zábranou pre efektívny a veᏠkoploᘐný rozvoj akejkoᏠvek funkcie.
Kompoziაná os urbanizovaného priestoru je preto determinovaná potokom a cestou III.
triedy. Na základe predpokladaného rozvoja do roku 2020 usudzujeme, ០e nie je
potrebné აokoᏠvek meniᙐ na hlavnej kompoziაnej osi.

e.1.1) Dominanty:

Hlavnou dominantou obce ostane hmota kostola. Do roku 2020 nie je nutné
uva០ovaᙐ s ჰalᘐími dominantami, nakoᏠko orientácia v priestore je vzhᏠadom na
neopakovateᏠné okolie obce postaაujúce.

f) Návrh funkაného vyu០itia územia obce

f.1.1) Funkაné vyu០itie – stav

Z hᏠadiska funkაného vyu០itia územia má obec primárnu obytnú funkciu. Ako doplnkové
funkcie sú v prvom rade rekreaაná. Výrobná funkcia je zastúpená vo forme poᏠnohospodárstva a
priemyselnej malovýroby. Obაianska vybavenosᙐ je v rozptyle, ale აiastoაne koncentrovaná
v ᙐa០isku obce (územie medzi obecným úradom a kostolom). Rozlo០enie potravinových predajní
je relatívne vyvá០ené – t.j. vybavenosᙐ je sústredená v აasti kde je najväაᘐia koncentrácia
obyvateᏠstva. Dochádzkové vzdialenosti z osád Petránky a BeᏠajky (mo០no tu zaradiᙐ aj osadu
KurdeᏠovci) do zariadení základnej obაianskej vybavenosti ako Zᘀ, Mᘀ, obchody, poᘐta, kostol a
pod. sú veᏠmi veᏠké a dosahujú dᎠ០ky a០ okolo 6 km. Tento fakt, ako aj nedostupnosᙐ osád
v zimnom období sa podpísal na postupnom prerode z obytných na rekreaაné osady.

Rekreácia v Ochodnici sa orientuje v preva០nej miere na chalupnícku a chatársku formu.
Rekreaაné slu០by urაené pre voᏠný cestovný ruch sú sústredené v pri chate ᘀtart, kde je
umiestnený ly០iarsky vlek TATRA – POMA dl. 650 m a v miestnej აasti Tomaᘐkovci, kde je
umiestnený vlek dl. 200 m.

Funkაné აlenenie – stav

Ochodnica je z hᏠadiska funkაného აlenenia najrozmanitejᘐia v intraviláne, kde sú zastúpené
vᘐetky uvedené funkაné plochy. Náznak urაitého zónovania – zoskupovania jednotlivých
rovnakých, alebo príbuzných funkcií je mo០né postrehnúᙐ iba veᏠmi ᙐa០ko. Vybavenosᙐ sa
sústreჰuje okolo hlavnej cesty (III/01161), ale v rozptyle spolu s rodinnými domami. Preto pre
celé katastrálne územie obce mo០no rozdeliᙐ na tieto zóny
- zmieᘐaná zóna bývania a vybavenosti – celá obec – intravilán bez zón výroby
- zóny výroby – píla Kaplaník, farma Ochodnica
- zóny rekreácie a bývania – osady BeᏠajky, Petránky (U Macaᘐkov, U Bzdilov, U Kvietkov, U

Kubalov)
- zóna voᏠnej poᏠnohospodárskej krajiny
- zóna lesnej krajiny

f.1.2) Funkაné vyu០itie - návrh

Koncept ÚPN O Ochodnica je vypracovaný na základe zadania. Jednotlivé funkაné
zámery vychádzajú z predpokladanej potreby výstavby rodinných domov a potreby stabilizovania
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poაtu obyvateᏠov v obci formou vytvorenia motivaაných  aktivít súvisiacich hlavne s rozvojom
rekreácie a cestovného ruchu. Zjednoduᘐene povedané ak má obec fungovaᙐ aj v roku 2020
potrebuje investiაné akcie na o០ivenie a zatraktívnenie svojho urbanistického priestoru.

Otázku výstavby nových bytov navrhujeme rieᘐiᙐ formou rodinných domov v lokalitách
Koptákovci, Stred a v rozptyle v prielukách. Pre motiváciu bývania v obci navrhujeme uva០ovaᙐ aj
s rozvojom nízkopodla០nej bytovej výstavby v priestore stredu obce. Do roku 2020
predpokladáme potrebu 42 bytov (12 vo forme hromadnej bytovej výstavby - HBV, 30 vo forme
individuálnej bytovej výstavby - IBV)

S rozvojom sociálnej ᘐtruktúry obce úzko súvisí vytvorenie dobrých podmienok pre
mladé rodiny, ale aj pre starᘐích obაanov. Pre mladé rodiny navrhujeme skvalitenie vybavenia
materskej ᘐkôlky, základnej ᘐkoly, výstavbu ihriska pre deti a mláde០ v centre obce, dorieᘐenie
priestorov pre voᏠnoაasové aktivity (v rámci ᘐkoly, alebo OÚ). Pre urაité o០ivenie spoloაenských
kontaktov navrhujeme parkové úpravy centre obce, ktoré súvisia aj s výstavbou detského
ihriska.(mobiliár - laviაky, verejné osvetlenie, odpoაinkové plochy), Pre starᘐích obაanov
navrhujeme Dom s opatrovateᏠskou slu០bou, ktorý mô០e byᙐ úაelovo rieᘐený aj napr. pre týrané
០eny, alebo zdravotne postihnutých obyvateᏠov. Tento zámer navrhujeme realizovaᙐ v lokalite
Ságov potok.

Rekreaაný potenciál obce navrhujeme koncipovaᙐ v rozptyle v zmysle u០ urაitých
rekreaაných zárodkov. Do roku 2020 navrhujeme dorieᘐiᙐ otázku chátrajúceho kúpaliska formou
stavebnej úpravy bazénu, vybudovaním ubytovacích a stravovacích kapacít, odpoაinkových a
ᘐportových plôch. V blízkosti tejto lokality navrhujeme vytvorenie oddychovej zóny pri minerálnom
prameni. Oddychová zóna by mala slú០iᙐ hlavne miestnym obyvateᏠom a prípadným
návᘐtevníkom. Mala by byᙐ vybavená turistickými informaაnými tabuᏠami, propagaაnými
materiálmi o obci, laviაkami, altánmi, stojanmi na bicykle a prípadne predajᒀou suvenírov. Toto
miesto by bolo východiskovým bodom pre turistov, nakoᏠko sa nachádza na koneაnej zastávke
autobusu. Vyu០itie areálu poᏠnohospodárskej farmy pre rozvoj agroturistiky bude vhodným
doplnením slu០ieb v oblasti cestovného ruchu. Vytvorenie východiskovej agroturistickej základne
mô០e na seba naviazaᙐ aj ჰalᘐie aktivity, ako hipoterapiu, jazda na voze, v zime na saniach
v konskom záprahu, vlastnoruაná výroba syra, remeselné dielne, prípadne aj uká០ky Ꮰudových
tancov, krojov, zvykov a podobne. Tento zámer je vᘐak podmienený ani nie tak finanაnými
nárokmi, ako entuziazmom prevádzkovateᏠov agroturistického zariadenia.

V lokalite Pod moაarinami navrhujeme vybudovanie nových rybníkov na mieste pôvodne
plánovanej skládky TKO. Pre podporu tejto aktivity navrhujeme doplniᙐ rybníky o mo០nosti
ubytovania a stravovania v zariadení malého penziónu. Vᘐetky spomínané lokality vhodné na
rozvoj rekreácie majú jedno spoloაné, a to esteticky hodnotné priestorové pomery.

Rozvoj rekreácie viazanej na chalupy v osadách BeᏠajky, U KurdeᏠa a Petránky
navrhujeme stabilizovaᙐ na existujúci domový fond. Proti ploᘐnému rozvoju týchto lokalít svedაia
nároაné technické opatrenia na zabezpeაenie komunikaაného prístupu, nároაné zabezpeაenie
pitnej vody, odkanalizovania a exponované krajinné prostredie.

Hospodársky potenciál obce je malý, preto០e chýbajú rovinaté plochy s mo០nosᙐou
vybudovania dopravného napojenia, ktoré by nezhorᘐovalo ០ivotné prostredie zlo០ky bývania.
Plochy sú priestorovo limitované svahmi. Urაité mo០nosti by bolo mo០né nájsᙐ v záujmovom
území Ochodnice – na východnom okraji katastra v obci Kysucký Lieskovec. Pre rozvoj priemyslu
nenavrhujeme vyაleniᙐ ០iadne nové plochy, hlavne z dôvodu nevyhovujúcej dopravnej
infraᘐtruktúry obce a z dôvodu ochrany obytného územia pred negatívnymi vplyvmi. Napriek
tomu nevyluაujeme priemyselnú výrobu z obytnej zóny, za podmienky dodr០ania psycho-hygiény
obytného prostredia (hluk, prach, exhaláty prípustné v obytnom území).

PoᏠnohospodárstvo má predpoklady fungovania len vo forme extenzívneho
obhospodarovania trvalých trávnych porastov, kosenia a spásania trávy. Pestovanie plodín nemá
vzhᏠadom na nízku úrodnosᙐ, kvalitu a ᘐtruktúru pôdy perspektívu pre rentabilný rozvoj.
PoᏠnohospodárstvo by malo plniᙐ funkciu pridru០enú k rekreaაnej ako podporný systémový prvok.
Jeho podiel by sa mal uplatniᙐ vo forme údr០by trávnatých porastov a vytváraní obrazu kultúrnej
krajiny.
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Lesné hospodárstvo má stanovené hranice rozvoja platným LHP. Jeho. Ⴠistenie lesa by
malo byᙐ samozrejmosᙐou.

V oblasti koncepcie rozvoja technickej infraᘐtruktúry, bude prioritné do roku 2020
vybudovanie splaᘐkovej kanalizácie a vybudovanie nového vedenie 2x110 kV cez územie
katastra obce.

g) Návrh ochrany kultúrnych hodnôt

g.1) Kultúrne a výtvarné hodnoty prostredia
Obec Ochodnica vznikla na starom sídle lu០ickej kultúry z mladᘐej doby bronzovej na

zaაiatku 17. storoაia. Ochodnica sa vyvinula ako voᏠná reᙐazová kolonizaაná dedina. Najprv
patrila k budatínskemu a potom k streაnianskemu panstvu. Pôvodné obyvateᏠstvo sa ០ivilo
poᏠnohospodárstvom, výrobou ᘐindᏠov, vაelárstvom, chovom oviec, a remeselníctvom. Charakter
osídlenia s voᏠne rozptýlenými domami okolo potoka sa zachoval dodnes. Z pôvodných stavieb –
(väაᘐinou drevenice s podmurovanými základmi) sa zachovalo len pár.

Z kultúrnych pamiatok na území Ochodnice mo០no uviesᙐ kostol sv. Martina – biskupa
(1900) postavený v duchu romanticko klasicistických stavieb. Interiérová výzdoba je z 18. a 19.
storoაia. Je to jednoloჰový objekt s presbytériom s rovným uzáverom, zaklenutý pruskými
klenbami a medziklenbovými pásmi.

Kaplnka Panny Márie Lurdskej je z 19. storoაia, postavená v duchu neskoroklasicistnej
architektúry s obdᎠ០níkovým pôdorysom. Nad vstupom je umiestnená drevená ve០iაka.

Kaplnka sv. Michala je starᘐia a stojí tesne pri kaplnke Panny Márie Lurdskej nad
prameᒀom.

Pôvodné stavby rodinných domov boli väაᘐinou zrubové z jedᏠového, smrekového a
iného dreva. Terénne nerovnosti spodnej stavby vyrovnávali kamennými múrikmi lepenými
hlinou. Naj០iadanejᘐí materiál na stavbu domu bola jedᏠa, pre svoje ú០itkové vlastnosti. Murované
stavby boli zriedkavejᘐie. Väაᘐinou to boli podru០né hospodárske budovy, maᘐtale, sklady a pod.
V súაasnosti je tvár obce doplnená novᘐími stavbami väაᘐinou 1-2 podla០nými murovanými so
ᘐikmými , ale aj plochými strechami. Jednotraktové domy sú postupne vytesᒀované
dvotraktovými koncepაne modernejᘐími stavbami.

g.2) Návrh ochrany
Do roku 2020 navrhujeme chrániᙐ dobrý stavebno-technický stav a reᘐpektovaᙐ:
§ rímskokatolícky kostol sv. Martina
§ Kaplnku Panny Márie Lurdskej
§ Kaplnku sv. Michala

V prípade, ០e v rámci stavebnej აinnosti týkajúcej sa líniových stavieb predpokladajúcich
zemné práce, z dôvodu mo០nosti odkrytia neznámych archeologických lokalít je potrebné
ohlásenie archeologického nálezu podᏠa ustanovenia § 40 Zákona ა. 49/2002 Z. z. a § 127
Stavebného zákona,

Pri obnove, rekonᘐtrukcii a akejkoᏠvek inej stavebnej აinnosti na objektoch národných
kultúrnych pamiatok je potrebné reᘐpektovaᙐ ustanovenia § 32, Zákona ა. 49/2002 Z.z.
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h) Návrh rieᘐenia bývania obაianskeho vybavenia, výroby
a rekreácie

h.1) Bývanie
Funkაná zlo០ka bývania je základným აiniteᏠom rozvoja sídla a jej rozsah je podmienený

demografickým potenciálom a územno-technickými podmienkami. Ochodnica má pomerne slabo
vybudovanú hospodársku základᒀu. Pre rozvoj bývania sú v obci dobré podmienky, ale
problémom ostáva malý záujem o bývanie v obci. Poაet obyvateᏠov od roku 1970 postupne
klesá. Priemerný roაný pokles v poslednom desaᙐroაí je 5 osôb za rok. Tento trend vzhᏠadom na
demografickú ᘐtruktúru bude pokraაovaᙐ aj naჰalej.

tabuᏠka 0-21 Pre rozvoj obytnej funkcie v sídle navrhujeme tieto poაty bytov v RD v jednotlivých
lokalitách:
Stred - HBV 12 bytov
Stred - IBV 9 bytov
prieluky v rámci celého zastavaného územia obce 21 bytov
Celkom 42 bytov
Navrhované rodinné domy (rezerva) 50 bytov
z toho Lokalita „Nad brehom“ 18 bytov

Lokalita „U Tomáᘐka“ 10 bytov
Lokalita „U Fajაiara“ 10 bytov
Lokalita „Priedomie“ 6 bytov
Lokalita „Za vrchom“ 6 bytov

Pre návrhové obdobie do roku 2020 predpokladáme, ០e potreba bytov bude rieᘐená
výstavbou nových rodinných domov a jedného, alebo dvoch nízkopodla០ných bytových domov.
Súაasné neobývané byty pravdepodobne skonაia ako rekreaაné chalupy, alebo budú vyu០ité po
rekonᘐtrukcii na bývanie, აím zní០ia potrebu výstavby nových bytov.

Výstavba rodinných domov nazvaná ako rezerva (50 RD) je urაená pre prípad, ០e by
nastali nepredvídané okolnosti, ktoré by mali za následok výrazný nárast dopytu po bytoch
v obci. Tento prípad nie je vᘐak ჰalej zohᏠadnený pri návrhu potrieb in០inierskych sietí. Zvýᘐené
nároky na obაiansku vybavenosᙐ, energie a vodu budú priebe០ne rieᘐené podrobnejᘐími
projektovými dokumentáciami.

h.2) Obაianska vybavenosᙐ
V obci Ochodnica je v súაasnosti lokalizovaná len základná obაianska vybavenosᙐ. Z

ohᏠadom na predpokladaný vývoj obyvateᏠov je súაasná kapacita obაianskej vybavenosti
vyhovujúca aj v období do roku 2020.

h.2.1) ᘀkolstvo
Predᘐkolskú výchovu zabezpeაuje v sídle 2 triedna materská ᘐkola s kapacitou 50 detí.

v dobrom stavebno-technickom stave.
V obci sa nachádza 13 triedna základná ᘐkola 1-9. roაník. Základnú ᘐkolu navᘐtevuje

v priemere 270 ០iakov. Pribli០ne 100 detí dochádza z Dunajova. Základná ᘐkola má telocviაᒀu a
ᘐportový areál, políაka, stolársku a zámoაnícku dielᒀu. ᘀkolská jedáleᒀ má kapacitu 40 stoliაiek
pri stoloch. ᘀportový areál má antukové hádzanárske ihrisko. Stavebno-technický stav budovy
bude potrebné vylepᘐiᙐ a zabezpeაiᙐ aj nové priestory pre voᏠnoაasové aktivity.

h.2.2) Kultúra
Pre kultúrne a spoloაenské podujatia sa vyu០íva sála, lokalizovaná v objekte kultúrneho

domu. Jej kapacita (250 sedadiel) vyhovuje. Kapacitne postaაuje pokryᙐ potreby obce. Pre
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kultúrne podujatia slú០i miestny amfiteáter s kapacitou 300 miest pri obecnom úrade. Miestna
kni០nica s ú០itkovou plochou 25 m2 eviduje cca 9699 kni០niაných jednotiek a má 125 u០ívateᏠov.

V obci je rímsko-katolícky kostol sv. Martina – biskupa s kapacitou cca 200-250 miest.
Fara s farským úradom je súაasᙐou areálu kostola. Okrem kostola je v obci niekoᏠko malých
kaplniek.

h.2.3) Telovýchova a ᘐport
V súაasnej dobe má obec futbalové ihrisko (trávnatý povrch) s tribúnou, ᘐatᒀami a

sociálnymi zariadeniami (TJ – Kysuაan). Ihrisko je vo vyhovujúcom stave. Pre ᘐportové vy០itie sú
k dispozícii aj priestory ᘐkolského areálu, kde je k dispozícii hádzanárske ihrisko s antukovým
povrchom. Zimné ᘐporty sú reprezentované dvoma ly០iarskymi svahmi s prísluᘐnými ly០iarskymi
vlekmi a ly០iarskymi be០eckými stopami.

h.2.4) Zdravotníctvo
Základné zdravotnícke slu០by pre obyvateᏠov obce sa poskytujú v miestnom zdravotnom

stredisku kde je k dispozícii jeden obvodný lekár a zubná ambulancia. Súაasný stav je
postaაujúci. Priestorové podmienky ambulancií je potrebné skvalitniᙐ.

h.2.5) Sociálna starostlivosᙐ
Táto oblasᙐ nie je zatiaᏠ v obci zastúpená. Navrhujme, aby sa v obci vytvorili podmienky

pre výstavbu domu s opatrovateᏠskou slu០bou pre starᘐích spoluobაanov, prípadne pre týrané
០eny. Pre tento úაel doporuაujeme lokalitu Ságov potok

h.2.6) Maloobchod
V maloobchodnej sieti pôsobí niekoᏠko potravinových prevádzok. Potraviny sú

rozptýlené po celom území intravilánu. Vo vᘐetkých potravinových prevádzkach pracuje cca 20-
25 osôb. Skvalitnenie poskytovaných slu០ieb v tejto oblasti pôjde prirodzene s vytvorením
konkurenაného prostredia.

h.2.7) Stravovanie a ubytovanie
Stravovacie zariadenia sú v sídle zastúpené pohostinstvami, hostincami a bufetom.

Úroveᒀ slu០ieb je vyhovujúca. Kapacita  slu០ieb zodpovedá dopytu. Návrh rozvoja rekreácie
vyvolá potrebu skvalitnenia a rozᘐírenia slu០ieb v oblasti stravovania a ubytovania. Zameranie
stravovania by malo byᙐ na podávanie ᘐpecialít regionálnej kuchyne a realizáciu netradiაného
atraktívneho prostredia pre konzumáciu jedál, trávenie voᏠného აasu a doplnkové slu០by.
Podrobnejᘐie je stravovania a ubytovanie rozvedené v kapitole h4) Rekreácia a cestovný ruch.

h.2.8) Slu០by
Zastúpené sú po០iarnou zbrojnicou, ktorá je umiestnená v ᙐa០isku obce. DobrovoᏠný

po០iarny zbor má 20 აlenov. Zbrojnica je vybavená po០iarnym vozidlom Ávia, a po០iarnou
výbavou pre აlenov zboru – hasiაov. V budove PZ je sídlo miestneho urbárskeho spoloაenstva.

Ochodnica má dva cintoríny s rozlohou 1,5 ha a Dom smútku. Súაasᙐou sú cintorínske
slu០by, ktoré zabezpeაujú dôstojný priebeh posledných rozlúაok.

h.2.9) Administratíva
Obecný úrad sa nachádza v spoloაnom objekte spolu s poᘐtou a zdravotným

strediskom. Budova je vo vyhovujúcom technickom stave, zámerom je zateplenie fasád. Obecný
úrad má cca 6 zamestnancov. Rímsko katolícky farský úrad v súაasnosti sídli v objekte pri
kostole.
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tabuᏠka 0-22 PrehᏠad jestvujúcich zariadení obაianskej vybavenosti
Poაet úაelových jednotiekSkupina

zariadení
Jednotka
zariadenia

Úაelová...........
jednotka Súაasný stav návrh

materská ᘐkola miesto 50ᘀkolstvo
základná ᘐkola miesto 390
viacúაelová sála miesto 250
kni០nica m2 ú០. plochy 25

Kultúra

amfiteáter miesto 430
ᘐportový areál (TJ
Kysuაan)

plocha ihriska
(m2)

5000

Telocviაᒀa
ᘐkolská

ú០. plocha (m2) 200

Telovýchova

Ly០iarske svahy plocha (m2)
ambul. lekára lekár. miesto 1Zdravotníctvo
ambul. zub. lekára lekár. miesto 1
potraviny Petra m2 ú០.plochy 50
potraviny jednota
COOP

120

Ovocie zelenina m2 ú០.plochy 60 - nevyu០ité
Potraviny Valter m2 ú០.plochy 30
Miké - potraviny m2 ú០.plochy 18
potraviny Jednota
–pri poh. U Joz.

m2 ú០.plochy 60

potraviny Jednota
na hor. konci

m2 ú០.plochy 120
nevyu០ité

Merkur rozliაný
tovar

m2 ú០.plochy 40

Nefa - záclony m2 ú០.plochy 18

Maloobchod

Textil obuv m2 ú០.plochy 120
Sociál. starostlivosᙐ miesto - 20-30

turistické ubytovne
Chata ᘀtart

lô០ka 20

pohost. U Jozefa stoliაky 40
pohost. U Mrenky stoliაky
pohost. U
Kormana

stoliაky 20

pohost. Kopas stoliაky 45
U Ondruᘐka stoliაky 60
pohostinstvo 3 stoliაky 80

Stravovanie a
ubytovanie

Kúpalisko stoliაky 0 30
po០iarna zbrojnica m2 ú០.pl. 150
Kostol miesta 250
Dom smútku miesta 50
Pálenica m2 ú០.pl. 100

Slu០by

videopo០iაovᒀa m2 ú០.pl. 20
obecný úrad pracovník 5
poᘐta pracovník 2

Administratíva

farský úrad pracovník 1
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h.3) Návrh rieᘐenia zariadení výroby

h.3.1) Priemyselná výroba a sklady
Priemyselná výroba je v súაasnosti zastúpená prevádzkami: Píla Kaplaník - spracovanie

masívu, HS interiér s.r.o. opracovanie dreva a stolárska a nábytkárska výroba, Murstav –
stavebná firma. Zameranie väაᘐiny prevádzok súvisí so spracovaním dreva.

Píla Kaplaník sa zameriava na spracovanie guᏠatiny a jej suᘐenie. Roაne spracujú okolo 4000
m3 drevnej hmoty, hoci ich kapacita je a០ 8000 m3. Firma zamestnáva 10 osôb. Firma je
vybavená dvoma gátrami a suᘐiarᒀou. V súაasnosti sa dostavuje nová hala, ktorá bude slú០iᙐ ako
sklad. Znaაná აasᙐ areálu le០í v ochrannom pásme ០eleznice.

HS Interiér sa zameriava na spracovanie dreva do podoby hotových výrobkov – dverí okien,
nábytku. Firma je v prenajatých priestoroch, ktoré pôvodne slú០ili ako ᘐkola. Poაet zamestnancov
je premenlivý. Pohybuje sa okolo 2-3 pôsobiacich na území obce.

Mur-stav – stavebná firma pôsobiaca na území obce zamestnáva 10 stavebných robotníkov.
V Ochodnici je umiestnená iba administratívno-prevádzková აasᙐ firmy.

Poznámka: Údaje sú pou០ité z P+R z roku 2003, preto u០ mô០u byᙐ neúplné.

Návrh
Vᘐeobecne sa nepredpokladajú v obci veᏠkoploᘐné tzv. priemyselné parky ale skôr

drobné a០ stredne veᏠké firmy - firemné areály a remeselné dvory - prvky, ktoré sa mô០u staᙐ aj
súაasᙐou ០ivého skanzenu (tradiაné remeslá). Tieto areály svojou veᏠkosᙐou a charakterom
musia byᙐ akceptovateᏠné v obytnom prostredí. Plochy pre veᏠkoploᘐnú koncentráciu priemyslu
nenevrhujeme, preto០e v obci nie sú priestorové podmienky pre takýto spôsob funkაného
vyu០itia.

Problematika drobných ០ivnostenských a remeselných აinností je vyjadrená formou
regulatívov a zásad, ktorými bude regulovaná ich აinnosᙐ v obci. Základnou po០iadavkou na
remeselné dielne v obytnom území je nezávadnosᙐ z hᏠadiska ochrany ០ivotného prostredia.

H.3.2) PoᏠnohospodárska výroba

Pôda je základná zlo០ka ០ivotného prostredia a je dôle០ité v záujme zabezpeაenia
potravinovej sebestaაnosti ᘐtátu, zachovanie jej produkაných funkcií. Je dôle០ité zachovaᙐ
potenciál pôdy z hᏠadiska jej výmery, úrodnosti a hygienickej nezávadnosti.

Priestorová druhová diferenciácia poᏠnohospodárskej pôdy v katastri Ochodnice
PoᏠnohosp. Orná Trvalé Ovocné Záhrady Celková
pôdny fond pôda trávne sady výmera

spolu porasty obce
m2

Ochodnica

5 877 703 1 187 583 4 355 441 0 334679 18052292
údaje sú zo ᘐtatistiky k roku 2000

Fyzikálne vlastnosti pôd
V rieᘐenom území sa vyskytujú tieto fluvizeme typické, bez skeletu, stredne skeletnaté,

hlboké, stredne ᙐa០ké /hlinité/ a lahᘐie/piesoაnatohlinité, kambizeme pseudoglejové na flyᘐi,
stredne skeletnaté, skeletnaté, plytké, stredne hlboké, hlboké, stredne ᙐa០ké/hlinité,
Ꮰahᘐie/piesoაnatohlinité. Pôdy na zrázoch, majú vᘐetky skeletnatosti, vᘐetky hᎠbky, sú stredne
ᙐa០ké /hlinité, Ꮰahᘐie/piesoაnatohlinité. Na území sú zastúpené aj kambizeme typické na
minerálne bohatých zvetralinách flyᘐa, stredne skeletnaté, stredne hlboké, stredne ᙐa០ké /hlinité/
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Pre potreby KEP boli z vybraných vlastností bonitovaných jednotiek spracované kategórie
/kombinácie/, ktoré sa týmito vlastnosᙐami podobajú, alebo sa zhodujú. Kombinácie sú volené
tak, aby poskytovali prehᏠad o mo០nostiach optimálneho poᏠnohospodárskeho /aj iného/ vyu០itia.
Sú zoradené podᏠa celkovej kvality /ekologickej/ jednotlivých plôch.

Kód        Kombinácie fyzikálnych vlastností                          Zaradené  BPEJ
1 pôdy stredne ᙐa០ké, bez skeletu, hlboké 0706002
2 pôdy stredne ᙐa០ké-Ꮰahᘐie, stredne skeletnaté, 0706025

hlboké
3 pôdy stredne ᙐa០ké, stredne skeletnaté, 0711045, 0769442, 0769445,

stredne hlboké 0863445, 0869442, 0869445,
0963442, 0963445, 1063442

4 pôdy Ꮰahké, stredne skeletnaté, 0866441
stredne hlboké

5 pôdy ᙐa០ké, stredne skeletnaté, hlboké 0770443
6 pôdy stredne ᙐa០ké, bez a០ slabo skeletnaté, 0782675, 0882672

vᘐetky hᎠbky
7 pôdy stredne ᙐa០ké, stredne a០ silno skeletnaté, 0782682, 0882682, 0882685,

vᘐetky hᎠbky 0882782, 0882882, 0882885,
0882982, 0982682, 0982685,
0982882, 0982885

8 pôdy Ꮰahké, stredne a០ silno skeletnaté, 0882681, 0881881
vᘐetky hᎠbky

9 pôdy stredne ᙐa០ké a០ ᙐa០ké, vᘐetky skeletnatosti 0778465, 0782683, 0882683,
vᘐetky hᎠbky 1000892, 1000895, 1078462,

1082672, 1082682, 1082782,
1082882

PoᏠnohospodársky pôdny fond na území Ochodnice sa diferencuje na:
• chránený, s legislatívnou ochranou. Zákon SNR ა. 307/1992 Zb. o ochrane

poᏠnohospodárskeho pôdneho fondu rieᘐi ochranu najkvalitnejᘐích pôd, vᘐetkých vlastností
pôd (nielen z produkაného hᏠadiska), systém ochrany a sankაnú აasᙐ zahrᒀujúcu výᘐku
odvodov za záber pôd, ochranné formy hospodárenia a opatrenia na odstránenie závadného
stavu (poᘐkodenia pôd) a vyu០itie ᘐtátneho fondu pre zveᏠaჰovanie pôd. Zákon NR SR ა.
127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ០ivotné prostredie rieᘐi aj systém ochrany
poᏠnohospodárskych pôd tým, ០e pri posudzovaní vplyvov významnejᘐích აinností
realizovaných v krajine, sa uplatᒀuje variant s najmenᘐím vplyvom, priაom sa pri pôdach berie
do úvahy hlavne ich produkაná schopnosᙐ.

• ochranný, s ekologickou funkciou.  Ochranný poᏠnohospodársky pôdny fond má prioritnú
ekologickú funkciu vo vymedzených územiach, ktoré podliehajú legislatívnej ochrane prírody,
alebo sú zaradené do ekologickej siete (biocentrá, biokoridory). Sú to pôdy tvoriace:
• súაasᙐ schválených, alebo navrhovaných chránených území v kategóriách chránené

krajinná oblasᙐ, prírodná rezervácia, v ktorých vyu០ívanie poᏠnohospodárskej pôdy je
obmedzené a usmerᒀované zákonom ა. 287/94 Z.z. v znení neskorᘐích predpisov

• rekreaაný, s environmentálnou funkciou. PoᏠnohospodárske pôdy s nízkym produkაným
potenciálom, s málo vyu០ívanými pasienkami, s postupným náletom drevín, sú vhodné pre
zahusᙐovanie zelene v krajine a sú potenciálne vyu០iteᏠné pre rekreaაné aktivity.

Rastlinná výroba

Základná charakteristika pôdno - ekologickej podoblastí
• Ochodnica sa nachádza v ekologickej podoblasti Pohoria a vrchoviny západnej აasti flyᘐového

pásma Javorníky, Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy. Pôdotvorným substrátom sú
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preva០ne flyᘐové horniny. Výrazne prevládajúcim pôdnym typom sú kambizeme, veᏠmi málo
rendziny, v okolí tokov fluvizeme, ojedinele na úzkych terasách pseudogleje. Agroklimatický
región je vlhký, a០ chladný, vlhký.

Súაasný stav
PoᏠnohospodárstvo v rieᘐenom území má za hranicami intravilánu, ale v rámci katastra

má spolu s lesným hospodárstvom primárnu funkciu. PoᏠnohospodárske pôdy sú z hᏠadiska
produkაných vlastností stredne a០ veᏠmi nízko produkაné a rozlo០ené na svahoch. ᘀtruktúra
pestovaných plodín a chovu hospodárskych zvierat je priamo závislá od pôdno - klimatických
podmienok, ktoré sú na území Ochodnice málo vyhovujúce. Ekonomicky sú rentabilné chov hov.
dobytka a oviec, prípadne koní. Pestovanie obilnín, zemiakov je pre morfológiu terénu nároაné,
narúᘐajúce ekostabilitu územia.

Do ᘐtruktúry poᏠnohospodárskej výroby v súაasnosti vstupuje trhový mechanizmus a
ekonomické podmienky. Kvantitatívnym ukazovateᏠom intenzity vyu០ívania pôdy je  pomer ornej
pôdy a trávnych porastov - prevládajú plochy trvalých trávnych porastov nad ornými pôdami.

Na malých výmerách súkromných pozemkoch sa naჰalej pestuje aj zelenina, najmä
kapusta, mrkva, ale len pre vlastnú potrebu. PoᏠnohospodárske pozemky sa vyu០ívajú ako
pastevné a kosné lúky.

័ivoაíᘐna výroba.
ᘀtruktúra chovov, poაetnosᙐ stavov, parametre ú០itkovosti a produkcie jednotlivých

druhov hospodárskych zvierat je daná disponibilitou objemových aj jadrových krmív, ktoré
poskytuje potenciál rastlinnej produkcie po odpoაítaní strát pri zbere, konzervovaní, uskladᒀovaní
a vlastnom kᕐmení. Daná je tie០ podmienkami trhovej ekonomiky, kde o konkrétnom objeme a
ᘐtruktúre ០ivoაíᘐnej výroby rozhodujú samotní agropodnikatelia. Geomorfologické აlenenie
územia, ᘐtruktúra a pomer agrokultúr, predurაujú toto územie pre chov hovädzieho dobytka a
oviec, prípadne malého poაtu koní.

Existujúca „Farma Ochodnica“ je toho აasu vyu០ívaná pre chov oviec v poაte 400 kusov a
hovädzieho dobytka v poაte cca 30 kusov. Chov koní je uva០ovaný pre agroturistické vyu០itie,
pre ktoré farma zriadila ubytovacie kapacity (5 dvojlô០kových izieb so soc. zariadeniami).

Pracovné príle០itosti
Vo vyspelých západoeurópskych krajinách sa poაet pracovných síl v poᏠnohospodárstve

pohybuje v rozpätí 6 – 8% z ekonomicky aktívneho obyvateᏠstva. Tento ukazovateᏠ je v naᘐich
podmienkach transformujúceho sa hospodárstva a zvláᘐᙐ v klimatických podmienkach Ochodnice
ᙐa០ko aplikovateᏠný. Objektívnym ukazovateᏠom je stanovenie pracovných miest podᏠa výmery
obhospodarovanej pôdy, stupᒀa mechanizácie a celkového výrobného programu prísluᘐného
poᏠnohospodárskeho subjektu. V predchádzajúcom období na jedného stáleho pracovníka bolo
uva០ované so zaᙐa០ením 8 - 12 ha poᏠnohospodárskej pôdy (podᏠa výrobných oblastí).
Atomizácia a rozpad poᏠnohospodárstva v Ochodnici vᘐak neumo០ᒀuje pou០iᙐ ani tento
porovnávací parameter. V súაasnosti na hospodárskom dvore pracuje cca 7 stálych
zamestnancov, აo znamená zaᙐa០enosᙐ 66,5 ha/zamestnanca. Túto zaᙐa០enosᙐ pomáhajú
upravovaᙐ sezónni zamestnanci.

Plocha poᏠnohospodárskeho fondu je 587,8 ha (orná pôda, záhrady a TTP).
PoᏠnohospodárstvo v Ochodnici má podmienky na rozvoj v oblasti chovu oviec, pestovania
krmovín, a u០ívania TTP ako kosné lúky a pasienky.

Organizaაná ᘐtruktúra poᏠnohospodárstva
PoᏠnohospodárske plochy katastra obhospodaruje spoloაnosᙐ Farma Ochodnica. Táto

spoloაnosᙐ obhospodaruje rozsiahle územie o rozlohe 466 ha.
Existujúci hospodársky dvor je umiestnený v miestnej აasti pri cintoríne a je zameraný na

chov oviec a hovädzieho dobytka. Súაasᙐou hospodárskeho dvora je objekt pre rozvoj
agroturistiky, rybník, senník, ustajᒀovacie objekty pre ovce, hovädzí dobytok, administratívny a
sociálny objekt.
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PriᏠahlé lúky sú vyu០ívané pre pasenie oviec a hovädzieho dobytka majú priamu väzbu na
areál hospodárskeho dvora.

Návhrh rieᘐenia poᏠnohospodárskej výroby

Pre zachovanie krajinného obrazu je bezpodmieneაne nutná prítomnosᙐ
poᏠnohospodárskej výroby. Rozvoj poᏠnohospodárstva do roku 2020 spoაíva v jeho transformácii
na fungujúci systém ekologickej údr០by krajiny s primeraným ekonomicko sociálnym efektom.
Podmienkou rozvoja bude aj dostatoაná finanაná dotácia so ᘐtátneho rozpoაtu. Do roku 2020
navrhujeme:
§ zachovaᙐ a udr០aᙐ súაasný stav ᘐtruktúry výroby a spracovania  poᏠnohospodárskych

komodít
§ zachovaᙐ niektoré krajinné segmenty s historickou ᘐtruktúrou krajiny /terasové polia

s medznou vegetáciou, prirodzené trvalé trávne porasty, NDV, tradiაné obhospodarovanie/
§ zachovaᙐ súაasnú organizáciu krajiny s vyu០ívaním preva០ne lúაno – pasienkárským

spôsobom
§ dbaᙐ pri pasení na აasté striedanie lokalít, nevoliᙐ trasy preháᒀania v jednej

trase/zoᘐlapávanie – rôzne formy erózie/, vylúაiᙐ oplôtkárske hospodárenie
§ obhospodarovaᙐ orné pôdy /oraᙐ, siaᙐ/ po vrstevnici, zabrániᙐ odvodneniu, vylúაiᙐ chemizáciu,

hnojiᙐ biologickým hnojivom
§ ponechaᙐ prirodzenú sukcesiu /zarastanie/ drevín, alebo zalesniᙐ pôvodnými druhmi

v odᏠahlejᘐích oblastiach, kde sa prestalo /prestane/ hospodáriᙐ na poᏠnohospodárskych
pozemkoch, monitorovaᙐ súაasný stav

§ terasové políაka v kontaktnej zóne so sídlom zachovaᙐ, prinavrátiᙐ im ekostabilizaაnú,
krajinnotvornú a estetickú funkciu

§ kontaktnú zónu sídlo – voᏠná krajina chápaᙐ ako zónu so súkromným vyu០ívaním -intenzívne
terasové políაka, záhumienky, záhrady, kosné lúky, pasienky, krajinná vegetácia – zachovaᙐ
mozaikový charakter

§ v lokalitách Pod Pálenicami a Predná úboა zachovaᙐ kosné lúky, vrcholové partie /Lazy
a BeᏠajky/ je mo០né vyu០ívaᙐ aj ako pasienky – zabránenie ჰalᘐiemu postupu sukcesného
procesu, kosenie prevádzaᙐ malými mechanizmami

§ lokalitu Grúnik v juhovýchodnej აasti sídla vyu០ívaᙐ preva០ne ako trvalé trávne porasty –
pasienky, v kontakte na poᏠnohospodárske dru០stvo mo០nosᙐ kosných lúk

§ priestor medzi lokalitou KurdeᏠovci, Tomáᘐkovci a poᏠnohospodárskym dru០stvom mo០nosᙐ
vyu០ívaᙐ aj ako orné pôdy, zameraᙐ na výrobu krmovín /lucerka, kukurica –striedanie s trvalo
trávnymi porastami

§ zásadne vylúაiᙐ oplôtkové hospodárstvo /najmä vo vyᘐᘐie polo០ených lokalitách/ako mo០nú
príაinu vzniku rôznych foriem erózie

§ vᘐetky poᏠnohospodársky vyu០ívané plochy oᘐetrovaᙐ prirodzenými hnojivami, vo vyᘐᘐích
polohách a v blízkosti osídlených lokalít vylúაiᙐ hnojovku

§ ᙐa០ᘐie dostupné a intenzívne nevyu០ívané trvalé trávne porasty, najmä vo vrcholových
polohách priebe០ne vykáᘐaᙐ pre potreby zabránenia zárodku vzniku rýchleho odtoku vôd
z prívalových da០ჰov, ale aj zabránenie postupu sukcesného procesu

§ v lokalitách, kde má sukcesný proces dominantnú prevahu zvá០iᙐ zmenu hospodárenia
/prevedenie do LPF/

§ upustiᙐ od mo០nosti navrátenia lokalít s výrazným sukcesným procesom do pôvodného stavu
§ pôvodnú rozptýlenú vegetáciu v krajine priebe០ne oᘐetrovaᙐ/ preriezka, zmladzovanie.../
§ vykonávaᙐ priebe០ný monitoring sukcesného procesu, zabrániᙐ ჰalᘐiemu rozᘐirovaniu

rozptýlenej krajinnej vegetácie
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h.3.3) Lesné hospodárstvo

Stav

Rozloha lesných pozemkov je:                                      1 137 ha
z toho je plocha lesných porastov:                     1 097 ha

plocha lesných ciest:                                12,60 ha
lesných skladov:                             2,19 ha
funkაných plôch:                            3,12 ha
produktovodov:                             18,54 ha
neúrodných pozemkov:                   0,06 ha
iných pozemkov:                             2,07 ha

PrehᏠad o vlastníckych vzᙐahoch a kategórii lesov:
Subjekt Výmera

hospodárskyc
h lesov (ha)

Výmera
ochranných

lesov(ha)

Výmera lesov
osbitného

urაenie (ha)

Celkom lesný
pôdny fond

(ha)
Urbár 194 0 0 194

Pozem spol. súkr. vlast. 432 0 59 491
័arnovka 24 0 25 49

Spolu neᘐtátne lesy 650 0 84 734

Lesy vo vlastníctve ᘐtátu v u០ívaní Lesmi SR, ᘐ.p. majú výmeru 403 ha. Celková
výmera lesných pozemkov v k.ú. je 1137 ha.

Pre vᘐetky lesy v katastrálnom území boli vypracované lesné hospodárske plány
s platnosᙐou na roky 2000 – 2009. Súhrnné údaje o plochách, zásobách lesných porastov a
výchovných a ᙐa០bových úlohách pre neᘐtátne lesy sú uvedené v tabuᏠke A1 – Sumárne údaje
z LHP za LHC.

Lesy v katastrálnom území Ochodnica sú významnou zlo០kou ០ivotného prostredia,
poskytujú pracovné príle០itosti pre obyvateᏠov obce priamo pri pestovných, leso-ochranárskych a
ᙐa០bových აinnostiach a nepriamo pri prvotnom spracovaní dreva na piliarske výrobky. Sú
významným zdrojom príjmov vlastníkov lesov. Ochodnické lesy spolu s PPF tvoria dobre
zazverený poᏠovný revír. Sú popretkávané turistickými chodníkmi a v zime vyhᏠadávanými
ly០iarskymi be០eckými trasami.

Z lesníckeho hᏠadiska patrí územie do lesnej oblasti ა. 23 – Javorníky. Semenárska oblasᙐ
pre zber semena lesných drevín pre smrek – 5, pre jedᏠu a buk – 2, pre borovicu – 6 a pre
smrekovec – 4. To znamená, ០e na tomto území mo០no zalesᒀovaᙐ len sadenicami
pochádzajúcimi zo semena z uvedených oblastí Slovenska.

Celé územie patrí podᏠa Nariadenia vlády ა. 13/1987 Zb. do Chránenej oblasti prirodzenej
akumulácie vôd Beskydy a Javorníky. Lesy tohoto územia majú vysokú retenაnú schopnosᙐ –
zadr០ujú da០ჰovú vodu a rovnomerne po celý rok ᒀou zásobujú potoky a bystriny.

Lesné porasty sú z typologického hᏠadiska zaradené prevá០ne do hospodárskych
súborov lesných typov 411 – ័ivné buაiny a 511 – ័ivné jedᏠové buაiny na prevá០ne flyᘐovom
podklade. Humifikácia je priaznivá, rozklad odpadu je pravidelný, nedochádza k jeho
hromadeniu. Najაastejᘐou formou humusu je typický mull, priaznivý pre prirodzenú obnovu
drevín.
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Hlavné dreviny pôvodných porastov – buk, jedᏠa a smrek vytvárali stabilné a
vysokoprodukაné ekosystémy. Vtrúsené boli cenné listnáაe – javor horský a brest horský,
z ihliაnatých drevín sa ojedinelo vyskytoval smrekovec opadavý.

V súაasných porastoch sa zmenil vzájomný pomer zastúpenia hlavných drevín, prevá០ne
v prospech smreka. Porasty si udr០ali vysokú produkაnú schopnosᙐ, ale sú menej rezistentné
voაi biotickým aj abiotickým ᘐkodlivým აiniteᏠom. Sú znaაne poᘐkodené vplyvom imisií.

Návrh:
Pre obdobie do roku 2020 navrhujeme reᘐpektovaᙐ ustanovenia LHP. Pre hospodárenie

v lese navrhujeme:
- permanentne revitalizovaᙐ lesy v celom katastri obce s cieᏠom vytvorenia vyvá០eného

០ivotného prostredia ako protiváhy k urbanizaაným zásahom do obce
- zvýᘐiᙐ podiel listnatých lesných porastov s cieᏠom zabezpeაenia ekologickej a zdravotnej

stability lesa
- zamedziᙐ ᘐíreniu podkôrneho hmyzu (lyko០rúta smrekového).
- obmedziᙐ pou០ívanie chemických látok a skladovanie agrochemikálii,
- obmedziᙐ vjazd a státie motorových vozidiel mimo plôch na to urაených,
- obmedziᙐ táborenie, stanovanie a zakladanie ohᒀa mimo tras a miest vyhradených týmto

územným plánom so súhlasom orgánu ochrany prírody,
- zamedziᙐ pestovanie cudzokrajných druhov rastlín a chov cudzokrajných druhov ០ivoაíchov

mimo uzavretých objektov,
- pre ჰalᘐie აinnosti platí zákon ა.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

h.4) Rekreácia a cestovný ruch
h.4.1) Súაasný stav

h.4.2) ᘀirᘐie územné vzᙐahy a ich koordinácia
Ochodnica je súაasᙐou ័ilinského kraja, ktorým prechádza významný turistický tranzit.

Zároveᒀ vytvára cieᏠovú ponuku, ako priame rekreaაné zázemie veᏠkých sídelných aglomerácií
Ostravsko-Karvinskej a Katovickej.

Územie má predpoklady staᙐ sa cieᏠovým miestom rekreácie, alebo aspoᒀ spestrením
rekreaაnej ponuky.

Medziobecné väzby rekreácie a turizmu sa intenzívnejᘐie prejavujú hlavne s obcou
Zákopაie a Nesluᘐa v okolí osady Petránky a U KurdeᏠa. Celá obec sa nachádza v ᘐirᘐom
záujmovom území mesta Kysucké Nové Mesto, Ⴠadca, ័ilina a tvorí ich potenciálne rekreaაné
zázemie.

Rekreaაný potenciál Ochodnice je primeraný prírodným danostiam. Jeho danosti
a aktivity majú miestny, alebo a០ regionálny význam. Umo០ᒀujú rozvíjaᙐ predovᘐetkým
vidiecku podhorskú rekreáciu, vᘐetky formy turistiky a urაitých polohách aj zimné
ly០iarske ᘐporty. Mo០nosti sú v oblasti poᏠovníctva, ktoré ponúka dobre zazverený
poᏠovný revír. Terasy na svahoch priᏠahlých k intravilánu ponúkajú mo០nosᙐ pre rozvoj
záhradkárაenia formou ovocných sadov a vytvárajú bohatú mozaikovitú krajinnú scenériu.

h.4.3) Územie katastra
Obec Ochodnica je v súაasnosti vyu០ívaná na rekreaაné úაely preva០ne formou

chalupárstva a organizovaného cestovného ruchu v chate ᘀtart. Ka០dodenná rekreácia je
sústredená do súkromných záhrad, ktorých funkcia sa postupne mení z hospodársko-
pestovateᏠskej na pobytovo-rekreaაnú s rastúcim podielom okrasnej zelene. Pre víkendovú
rekreáciu je mo០né vyu០ívaᙐ lokality v okolí bohaté na lesy horské lúky. V lete sú to znaაkované
turistické chodníky a v zime (v prípade, ០e je sneh) hlavne ly០iarske svahy. Osady Petránky,
BeᏠajky a U KurdeᏠa v odᏠahlejᘐích აastiach obce sú predurაené svojimi prírodnými parametrami
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(les, lúka, აistý vzduch, ticho) pre úაely pobytovej rekreácie a oddychu v prírode. Problémom
vᘐak ostáva dorieᘐenie technickej infraᘐtruktúry pre toto územie.

Záujmovým územím sa v budúcnosti mô០e staᙐ okolie osady Petránky s väzbou na obec
Zákopაie, kde je hodnotné prírodné prostredie a plochy pre rekreaაné vyu០ite.

Sídlo Ochodnica bude slú០iᙐ ako samostatná základᒀa rekreácie a turistiky
s doplnkovými slu០bami, s mo០nosᙐou obაerstvenia, podania informácii o turistických trasách,
ubytovacích kapacitách. Rekreácia sa bude orientovaᙐ smerom na voᏠný cestovný ruch a viazaný
cestovný ruch. Viazaný bude predstavovaný chatármi a chalupármi, prípadne záhradkármi. VoᏠný
cestovný ruch bude sústredený do samostatných ubytovacích základní, ktoré budú maᙐ
dobudovanú aj sieᙐ doplnkových slu០ieb.

h.4.4) Podmienky a predpoklady pre rozvoj rekreácie a cestovneho ruchu

Pozitívne prvky, podporujúce rozvoj rekreácie
− kvalita okolitého prírodného prostredia
− väzby na prírodné prvky (voda, les, lúka), dostatok lesných porastov v katastri
− hubárske rajóny, poᏠovnícke rajóny
− mo០nosti pre netradiაné formy ubytovania v osadách
− mo០nosᙐ zimných ᘐportov – vleky
− mo០nosti pre rozvoj letných ᘐportov – cyklistika, turistika,

h.4.5) Negatívne prvky a prvky, obmedzujúce rozvoj rekreácie
− nedobudovaná rekreaაná základᒀa a zariadenia cestovného ruchu
− chýbajúce zariadenia pre poskytovanie slu០ieb hlavne v nepriaznivom poაasí
− nevyhovujúce komunikácie – prístupové cesty do osád Petranky, BeᏠajky, U KurdeᏠa
− nedostatok atraktívnych priestorov pre navᘐtevovanie ako aj atraktívnych აinností
− nedostatok finanაných zdrojov pre rozvoj turizmu a rekreácie

h.4.6) Návᘐtevnosᙐ
Návᘐtevnosᙐ je ukazovateᏠ, ktorý sa podieᏠa na zaᙐa០ení územia osobami a dopravou a

má dopady aj na technickú vybavenosᙐ územia. Pre obec Ochodnica predpokladáme
návᘐtevnosᙐ v letnej a zimnej sezóne od 600-700 osôb za deᒀ. Návᘐtevnosᙐ bude maᙐ priebeh
intenzívnejᘐí v popoludᒀajᘐích hodinách. V prípade organizovania ᘐportových, alebo kultúrno-
spoloაenských podujatí mô០e návᘐtevnosᙐ niekoᏠkonásobne prekroაiᙐ tento údaj.

Návᘐtevnosᙐ v zimnej sezóne je závislá na dobudovaní zimných atrakcií, ly០iarskych
vlekov, vybavenia územia doplnkovými slu០bami (bazény, sauny,fitnes).

h.4.7) Ubytovanie a stravovanie
Ubytovanie je v súაasnosti málo rozvinuté. Reprezentuje ho chata ᘀtart, ktorá má cca 20

lô០ok. Postupne sa rozvíja aj forma ubytovania v súkromí. V obci sa nachádza veᏠa objektov,
ktoré sú vyu០ívané iba ako chalupy, alebo sú nevyu០ívané. V sezóne sú obsadené iba cez
víkendy, prípadne dva a០ tri tý០dne. Tento stav mô០e pretrvávaᙐ dlhᘐie obdobie, ale tvorí
potenciál pre rozvoj ubytovacích kapacít bez nárokov na voᏠné plochy územia.

h.4.8) Návrh ubytovacích a stravovacích kapacít
Obec Ochodnica so svojimi osadami má funkაné predpoklady pre rozvoj rekreácie a

cestovného ruchu, ale nie pre veᏠkokapacitné rekreaაné zariadenia. Predpokladaná návᘐtevnosᙐ
by mohla predstavovaᙐ cca 600-700 osôb/deᒀ. Kapacita ubytovania by pri rozdelení návᘐtevnosti
v pomere 30:70 (ubytovaní:pasanti) predstavovala 180-210 lô០ok. V prípade rozdelenia
návᘐtevnosti 50:50 by ubytovacia kapacita predstavovala 350 lô០ok. Skutoაný rozvoj rekreácie,
ubytovacích a stravovacích kapacít bude závislí hlavne od investiაných prostriedkov pou០itých na
rozvoj technickej infraᘐtruktúry, siete turistických zariadení a rozvoja slu០ieb. Predpokladáme, ០e
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do roku 2020 je reálnejᘐí návrh 180 lô០ok. Na tento poაet lô០ok navrhujeme dimenzovaᙐ aj návrh
technickej infraᘐtruktúry.

Návrh kapacity reᘐtauraაných zariadení vychádza z predpokladanej dennej návᘐtevnosti
600-700 osôb pri obrátkovosti 2,5 osoby na jednu stoliაku. Stoliაková kapacita by bola
v rozmedzí od 240-280. Pri zapoაítaní aj potrebnej kapacity pre domáce obyvateᏠstvo
navrhujeme stoliაkové kapacity ustáliᙐ na úrovni okolo 420.

tabuᏠka 0-23 PrehᏠad ubytovacích a stravovacích zariadení
Kapacita-stav Návrhy zvýᘐeniaNázov zariadenia

ubytovania
(lô០ka)

stravovania
(stoliაky)

ubytovania
(lô០ka)

stravovania
(stoliაky)

turistické ubytovne
Chata ᘀtart

20

pohost. U Jozefa 0 40 0 0
pohost. U Mrenky 0 15 0 0
pohost. U Kormana 0 20 0 0
pohost. Kopas 0 45 0 0
U Ondruᘐka 0 60 0 0
pohostinstvo 3 0 80 0 0
Kúpalisko 0 0 40 40
Agroturistika 0 0 40 40
Rybníky 0 0 40 40
Vleky 0 0 40 40
Spolu 20 260 160 160

Z hore uvedenej tabuᏠky vyplýva, ០e v roku 2020 predpokladáme 180 lô០ok
v ubytovacích zariadeniach a 420 stoliაiek v reᘐtauraაných zariadeniach.

h.4.9) Rekreaაné a ᘐportové vybavenie
K rekreácii neodmysliteᏠne patrí sieᙐ rekreaაných a ᘐportových zariadení, ktoré vytvárajú

primárny motivaაný, alebo doplnkový sortiment slu០ieb pre rekreantov.
Z hᏠadiska zimnej rekreácie sú motivaაnými zariadeniami ly០iarske vleky s prísluᘐným

rozptylovým zázemím – zjazdárske svahy, ly០iarske be០ecké trate snowbordové areály a pod. Na
území Ochodnice sa nachádzajú zariadenia ly០iarskych vlekov, ktorých prehᏠad je uvedený
v nasledujúcej tabuᏠke.

tabuᏠka 0-24 PrehᏠad ly០iarskych ᘐportovo-rekreaაných zariadení
Názov a typ
zariadenia

lokalita Výᘐkový
rozdiel
(m)

Výᘐka
vrcholovej
stanice
(m.n.m.)

DᎠ០ka (m) Prepravná
kapacita
osoby/hod

návrh

POMA H 130 Nad chatou ᘀtart 650 600 900
LV U Tomaᘐkov 200 300 600
Spolu 850 900 1500

Doplnkové ᘐportové a rekreaაné vybavenie býva väაᘐinou súაasᙐou penziónov a
hotelov s nadᘐtandardnou výbavou, ktorá poskytuje uspokojenie a relax po hlavnej rekreaაnej
აinnosti. Stav týchto slu០ieb je v obci Ochodnica v plienkach. Perspektívu mo០no vidieᙐ vo Farme
Ochodnica, kde sa v súაasnosti realizujú podmienky pre rozvoj agroturistiky. Realizuje sa
ubytovanie, stravovanie, doplnkové slu០by ako sauna, fitnees a pod.

Doplnkové vybavenie sa stáva v prípade nepriazne poაasia mnohokrát jediným
spôsobom na zmysluplné vyu០itie აasu rekreantov. Nasledujúca tabuᏠka uvádza prehᏠad stavu a
návrhy na rozvoj rekreaაných doplnkových zariadení a atrakcií.
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tabuᏠka 0-25 PrehᏠad doplnkových ᘐportovo-rekreaაných zariadení a atrakcií
Názov a typ
zariadenia

stav
Umiestnenie, lokalita

Návrh
umiestnenie v lokalite

amfiteáter obecný úrad 0
letné kúpalisko horný koniec obce stavebné úpravy, doplnenie

slu០ieb
prameᒀ min. vody Pod Koᘐariskami 0
Jazdecká ᘐkola 0 Farma Ochodnica
Rybolov - rybník 0 Farma Ochodnica
Agroturistická základᒀa 0 Farma Ochodnica
strelnica 0 Pri hájovni
Rybolov – Rybník obecný Pod moაarinami Pod moაarinami

h.4.10) Námety:
V rámci letnej rekreácie navrhujeme sústrediᙐ pozornosᙐ na cykloturistiku, pobyt

v prírode, organizáciu uká០ok Ꮰudových remesiel, tancov, zvykov a ჰalᘐích nových aktivít
v území, propagáciu existujúcich prírodných hodnôt územia.

Osady BeᏠajky, Petránky a U KurdeᏠa navrhujeme vyu០iᙐ pre rozvoj voᏠného CR, ale bez
ploᘐného rozvoja, s tým, aby ostali zachované súაasné estetické a krajinárske hodnoty vᘐetkých
uvedených osád. Nízka koncentrácia návᘐtevníkov je pre urაitú skupinu klientov neoceniteᏠná.
Spôsob vyu០itia a nízka koncentrácia lô០ok (tým aj návᘐtevníkov) zabezpeაia prirodzenú ochranu
územia a vytvoria atraktívne tiché prostredie v lone prírody. Prístup do osady Petránky a BeᏠajky
bude zabezpeაený iba terénnym vozidlom návᘐtevníkov, alebo vozidlom správcu (správcov)
rekreaაnej osady. Do osady U KurdeᏠa je prístup mo០ný po rybník, pri ktorom je navrhnuté
parkovisko. V zimnom období sa doprava do rekreaაných osád neobíde bez sne០ného skútra.
V prípade, ០e by sa vytvorili väzby medzi agroturistickým vyu០itým miestneho hospodárskeho
dvora a jednotlivými osadami, mô០e byᙐ doprava rieᘐená formou tradiაného koაa (saní)
s konským záprahom. Urაenie spôsobu rieᘐenia statickej dopravy bude nutné konfrontovaᙐ
s mo០nosᙐami v jednotlivých osadách. NakoᏠko je dopravná záᙐa០ na jednu osadu v kapacite do
10 os. automobilov mô០e byᙐ parkovanie rieᘐené na okraji osád, alebo na parkovisku pri rybníku
(osada U KurdeᏠa)

V rámci zimnej rekreácie doporuაujeme preveriᙐ ekonomickú návratnosᙐ dobudovania
vlekov a zasne០ovania so zreteᏠom na ochranu prírody.

i) Vymedzenie zastavaného územia obce

Súაasné zastavané územie obce je prevzaté z mapového podkladu v m 1:5000.

i.1) Navrhované zastavané
Navrhované zastavané územie je doplnením pôvodného zastavaného územia o areál

urაený pre rozvoj kúpaliska. Navrhované hranice zastavaného územia sa rozᘐirujú na
severozápad.

i.2) Výsledné zastavané územie
severozápadná hranica - sa rozᘐiruje o obalovú krivku navrhovanej zástavby kúpaliska
a okolitých rekreaაných plôch.
Ostatné hranice zastavaného územia sa nemenia

Grafické vymedzenie zastavaného územia je vo výkrese ა.3
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j) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
podᏠa osobitných predpisov

Vymedzenie ochranných pásiem v rieᘐenom území je rieᘐené v zmysle zákona ა.70/98
Z.z. z 11.12.1998 pre jednotlivé rozvody in០inierskych sieti, zákona ა. 543/2002 Z.z o ochrane
prírody a krajiny a ჰalᘐích legislatívnych predpisov a úprav.

• Ochranné pásmo vodných tokov  -6 metrov po stranách toku urაené pre brehovú vegetáciu
• Rozvody plynu sú stanovené nasledovné ochranné a bezpeაnostné pásma od osi plynovodu

na ka០dú stranu:
Plynárenské zariadenie ochranné pásmo v metroch bezpeაnostné pásmo v

metroch
VTL plynovodu DN 500 PN
64 " Severné Slovensko"

8 150

regulaაná stanica plynu 8 -
VTL prípojka DN 80 4 50
STL v zastavanom území 1 urაuje dodávateᏠ plynu

V zmysle zákona ა. 656/2004 je potrebné reᘐpektovaᙐ ochranné pásma elektrických
vedení od krajných vodiაov na ka០dú stranu, resp. od zariadení  :
§ § 36, odsek (2) pre vodiაe od 1 kV do 35 kV vrátane

- pre vodiაe bez izolácie 10 m,  v súvislých lesných priesekoch  7 m
- pre vodiაe so základnou izoláciou  4 m,  v súvislých lesných priesekoch  2 m
- pre zavesené káblové vedenie  1 m
- pre 110 kV vedenie  15 m
- pre 220 kV vedenie  20 m
- pre 400 kV vedenie  25 m

§ § 36, odsek (9) pre elektrické stanice vonkajᘐieho prevedenia
- pre 110 kV stanicu 30 m od oplotenia pozemku
- pre trafostanicu 22/0,4 kV 10 m od konᘐtrukcie

§ § 36, odsek (4) – v ochrannom pásme a pod vedením je zakázané
- zriaჰovaᙐ stavby, konᘐtrukcie a skládky
- pestovaᙐ porasty s výᘐkou presahujúcou  3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného

vodiაa
- uskladᒀovaᙐ Ꮰahko výbuᘐné a horᏠavé látky
- vykonávaᙐ  აinnosti ohrozujúce bezpeაnosᙐ osôb, majetku, elektrické vedenie

a bezpeაnosᙐ a spoᏠahlivosᙐ prevádzky sústavy

• Ochranné pásma z dopravy a dopravných zariadení:
- ᘐt cesta I/18 – 50 m od osi vozovky na obe strany
- cesta III. triedy - 20 m od osi vozovky na obe strany
- ០eleznica – 60 m od osi koᏠaje na obe strany

• V intraviláne aj mimo intravilán je potrebné pri výstavbe in០inierskych sietí reᘐpektovaᙐ
ustanovenia STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia.
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k) Návrh rieᘐenia záujmov obrany ᘐtátu, po០iarnej ochrany,
ochrany pred povodᒀami, civilne ochrany

k.1) Návrh rieᘐenia záujmov obrany ᘐtátu
V obci neboli zistené a ani nenavrhujeme ០iadne záujmy obrany ᘐtátu.

k.2) Návrh rieᘐenia po០iarnej ochrany
Po០iarna ochrana má v obci zastúpenie v 20 აlennom dobrovoᏠnom hasiაskom zbore.

Obec má vlastnú hasiაskú zbrojnicu vybavenú hasiაskou striekaაkou (Ávia) a hasiაskym
vybavením, hadicami, odevmi a pod. Aktivity hasiაského zboru sa obmedzujú iba na ᘐportovo-
spoloაenskú აinnosᙐ.

Stálu po០iarnu ochranu zabezpeაuje hasiაský a záchranný zbor v ័iline na telefónnom
აísle 150. Zásahové vozidlá sú v priebehu 20-30 minút po ohlásení po០iaru zasahovaᙐ na území
katastra.

Potreba po០iarnej vody
Potreba vonkajᘐej po០iarnej vody pre obec je rieᘐená z viacerých zdrojov. V zastavanej

აasti sú zdrojom hydranty napojené na existujúcu vodovodnú sieᙐ. Pomocným a dosᙐ výdatným
zdrojom mô០e byᙐ Ochodniაanka a prípadne aj jej prítoky.

Vnútornú potrebu po០iarnej vody majú objekty zabezpeაenú podᏠa platných
legislatívnych predpisov formou hasiacich prístrojov a vnútorných po០iarnych hydrantov.

Nie vᘐetky objekty na území Ochodnice sú vᘐak dostatoაne chránené. Problémom je
ochrana objektov v osadách BeᏠajky, Petránky a U KurdeᏠa. Tieto objekty sú zväაᘐa drevené a
situované v ᙐa០ko prístupných terénoch. Nedostatkom je aj zdroj po០iarnej vody. Vodné toky
v týchto polohách majú malú výdatnosᙐ nepou០iteᏠnú pre hasenie. Tento problém je potrebné
rieᘐiᙐ protipo០iarnou prevenciou a dôslednou individuálnou protipo០iarnou ochranou.

Pri rieᘐení projektovej dokumentácie stavieb je potrebné zabezpeაiᙐ po០iadavku podᏠa
§16 ods.3 vyhláᘐky ministerstva vnútra SR ა. 699/2004 Z.z. o zabezpeაení stavieb vodou na
hasenie po០iarov.

k.3) Návrh rieᘐenia ochrany pred povodᒀami
Hydrologicky územie le០í v povodí rieky Kysuce. Odvodᒀované je najmä tokom

Ochodniაanka a menᘐím vodným tokom Suchá. Zdrojom vodnatosti sú výluაne da០de a snehové
zrá០ky. Povrchový odtok z povodia je veᏠký, no znaაne nevyrovnaný. Typickou vlastnosᙐou
vodných tokov na Kysuciach je ich rozkolísanosᙐ, ktorá je daná jednak აasovým rozdelením
vodnatosti podᏠa mikroklimatických pomerov, jednak flyᘐovým podlo០ím, ale aj zmenou kultúr
v neprospech krajinnej vegetácie tvoriacej zachytávajúce bariéry. Orografické, geomorfologické
a geologické pomery predstavujú reálnu potenciálnu mo០nosᙐ nadmernej veᏠkosti odtoku, vodnej
erózie a prudkého priebehu da០ჰových splachov. Spolu s pôdnymi pomermi spôsobujú
devastáciu povrchu územia katastra, odnos pôdy do údolia tokov s veᏠkým mno០stvom splavenín,
poᘐkodzovanie brehov veᏠkými a vysokými vodami za intenzívnych da០ჰov, ako aj neustále
prehlbovanie tokov. Nepriaznivé geologické a hydrogeologické pomery a slabé zvodnenie hornín
majú za následok tie០ nedostatok zásob podzemnej vody.

Posúdenie a námety
Vᘐetky úpravy, vykonané správcami vodných tokov, minulými i súაasnými (SVP –

Povodie Váhu, Lesy SR, ᘐ.p. ), starᘐie i nové, mô០u pri primeranom stupni údr០by zabezpeაiᙐ
po០adovanú prietoაnosᙐ Q 50 -  Q 100 r

V celom území obce je dobrá protierozívna odolnosᙐ dna korýt vodných tokov. Tie០
vegetaაný doprovod, najmä stromová zeleᒀ, je a០ na malé výnimky, primerane bohatý a
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dostatoაne diferencovaný – výrazne dotvára a obohacuje zeleᒀ obce. Prevá០na აasᙐ toku
Ochodniაanky teაúcej intravilánom bola regulovaná. Miestami dochádza vplyvom
nedisciplinovanosti obyvateᏠov k zmenᘐovaniu prierezu koryta rôznymi odpadmi organickej a
anorganickej povahy.

Zlepᘐenie protipovodᒀovej ochrany intravilánu by vy០adovalo malé lokálne zásahy do
nivelety toku aspoᒀ v kontakte so zástavbou aj primeranú úpravu koryta s maximálnym ohᏠadom
na doprovodnú zeleᒀ. Pre tento úაel navrhujeme vypracovaᙐ v priebehu obdobia do roku 2020
ᘐtúdiu brehových úprav na komisionálne vybraných úsekoch.

V súvislosti ochranou obyvateᏠstva pred povodᒀami navrhujeme, aby ka០doroაne bol
komisionálne kontrolovaný stav korýt potokov a prípadné nedostatky, defekty malého rozsahu
(padnuté kmene, konáre, odpad a pod) boli okam០ite odstránené. V prípade povolenia stavieb do
územia, kde hrozí vybre០enie vodných tokov, je potrebné stanovisko správcu toku.

k.4) Návrh rieᘐenia civilnej ochrany
Na území obce Ochodnica sa rieᘐi ukrytie obyvateᏠstva podᏠa analýzy územia republiky

z hᏠadiska mo០ných mimoriadnych udalostí a brannej pohotovosti ᘐtátu v územných obvodoch
okresov.

K ohrozeniu obyvateᏠstva obce mô០e dôjsᙐ v mimoriadnych prípadoch vplyvom ០ivelných
udalostí ako sú prietr០ mraაien, veterná smrᘐᙐ, alebo mimoriadnych udalostí na ០eleznici (havárie
nákladných súprav s nebezpeაným nákladom), budúcej diaᏠnici a podobne. V obci sa
nenachádzajú prevádzky, ktoré by svojim charakterom vytvárali riziko ohrozenia obyvateᏠstva
v prípade havárie technológie.

Ochranu obyvateᏠstva navrhujeme:
a) v odolných úkrytoch v objektoch orgánov samosprávy pre 100 % poაtu zamestnancov,

ktorí budú v prípade vzniku mimoriadnej udalosti zabezpeაovaᙐ riadenie alebo
vykonávanie záchranných lokalizaაných a likvidaაných prác (umiestniᙐ v navrhovanej
dostavbe budovy obecného úradu – suterénna აasᙐ)

b) v plynotesných alebo jednoduchých úkrytoch v bytových domoch pre 100 % poაtu
obyvateᏠov bytového domu, (komisionálne urაené აasti bytových domov)

c) v jednoduchých úkrytoch v objektoch individuálnej bytovej výstavby pre 100 % poაtu
obyvateᏠov.“(suterény rodinných domov uspôsobené na ochranu)

Zákon ა. 42/1998 Z.z. o civilnej ochrane obyvateᏠstva ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. júla 1996 ა. 222/1996 Z.z. a
zákonom zo 7. apríla 1998 ა . 117/1998 Z.z. v § 15 urაuje pôsobnosᙐ obce v procese ochrany
obyvateᏠstva. Z uvedeného zákona vyplývajú nasledovné povinnosti pre obec, ktoré uvádzame
pre názornosᙐ:

1) Obec
a) vypracúva plán ochrany obyvateᏠstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a

prevádzok na svojom území a informuje obyvateᏠstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,.
b) koordinuje plnenie úloh v súაinnosti s právnickými osobami, podnikateᏠmi a s ostatnými

fyzickými osobami,
c) riadi záchranné, lokalizaაné a likvidaაné práce, ak nepatria do pôsobnosti orgánov ᘐtátnej

správy, právnických osôb alebo podnikateᏠov na území obce,
d) uskladᒀuje, oᘐetruje a zabezpeაuje výdaj materiálu civilnej ochrany jednotkám civilnej

ochrany zriadeným obcou a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateᏠstvu obce, pre ktoré
tieto prostriedky nezabezpeაujú právnické osoby alebo podnikatelia; prostriedkami
individuálnej ochrany sa rozumejú prostriedky na ochranu dýchacích ciest a oაí proti úაinkom
nebezpeაných látok najmä poაas vyhlásenia brannej pohotovosti ᘐtátu,

e) podᏠa potreby urაuje vhodné ochranné stavby pou០iteᏠné na verejné úkryty a zabezpeაuje ich
potrebné úpravy,
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f) vykonáva hlásnu slu០bu na území obce a poskytuje nevyhnutnú a okam០itú pomoc v núdzi,
najmä prístreᘐie, stravu alebo inú materiálnu pomoc obyvateᏠstvu obce a osobám
nachádzajúcim sa na území obce,

g) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpeაuje evakuáciu osôb a vytvára základné podmienky na
poskytnutie núdzového ubytovania a stravovania postihnutých a evakuovaných osôb z iných
obcí,

h) vytvára jednotky civilnej ochrany z obyvateᏠstva obce podᏠa rozhodnutia 16a ) okresného
úradu a zabezpeაuje ich akcieschopnosᙐ ,

i) zabezpeაuje a vykonáva prípravu jednotiek civilnej ochrany obce a v spolupráci s
verejnoprávnymi inᘐtitúciami s humanitným poslaním zabezpeაuje prípravu obyvateᏠstva na
sebaochranu a vzájomnú pomoc,

j) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a ustanovuje re០im ០ivota obyvateᏠstva na území
obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje okresný úrad,

k) vedie evidenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich brannej
povinnosti s uvedením evakuaაného miesta odovzdáva prísluᘐnej vojenskej správe,

l) hospodári s pridelenými finanაnými prostriedkami na civilnú ochranu,
m) vy០aduje náhradu skutoაných výdavkov vynalo០ených na civilnú ochranu, ktoré sa financujú

zo ᘐtátneho rozpoაtu, z rozpoაtu miestne prísluᘐného okresného úradu.

1) Obec je povinná uhrádzaᙐ z vlastných zdrojov výdavky spojené s uskladnením materiálu
civilnej ochrany, s prípravou na civilnú ochranu a výdavky spojené s udr០iavaním ochranných
stavieb civilnej ochrany. Výdavky nezahᕐᒀajú odmeny pre skladníka, lektora a výdavky na
rekonᘐtrukcie, prestavby ochranných stavieb, periodické revízie, obmeny technického
zariadenia a odstraᒀovanie následkov ich poᘐkodenia mimoriadnou udalosᙐou.

Spôsob ochrany obyvateᏠstva rieᘐiᙐ podᏠa:
§4 odstavec 3 zákona 42/1994: Pri spracúvaní územného plánu a územného projektu zóny
ich obstarávatelia v spolupráci s ministerstvom vnútra urაia rozsah povinnej výstavby
§ 15 odstavec 1 písmeno e) zákona 42/1994: podᏠa potreby urაuje vhodné ochranné stavby
pou០iteᏠné na verejné úkryty a zabezpeაuje ich potrebné úpravy,
§ 15 odstavec 1 písmeno f) zákona 42/1994: vykonáva hlásnu slu០bu na území obce a
poskytuje nevyhnutnú a okam០itú pomoc v núdzi, najmä prístreᘐie, stravu alebo inú materiálnu
pomoc obyvateᏠstvu obce a osobám nachádzajúcim sa na území obce,

V súvislosti s ochranou a prevenciou pred nehodami na cestách a ០eleznici je
nevyhnutné realizovaᙐ kontroly technického stavu ០elezniაného zvrᘐku a zariadení podieᏠajúcich
sa na bezpeაnej premávke vᘐetkých uvedených dopravných koridorov.

l) Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny v rátane prvkov
ÚSES a ekostabilizaაných opatrení

l.1) Legislatívna ochrana prírody a krajiny
Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa ustanovuje päᙐ stupᒀov ochrany. Rozsah

obmedzení sa so zvyᘐujúcim stupᒀom ochrany zväაᘐuje.
Územnou ochranou prírody sa v zmysle zákona rozumie osobitná ochrana prírody a

krajiny vo vymedzenom území v druhom a០ piatom stupni ochrany.
Zákon rozliᘐuje 5 kategórií územnej ochrany:
• chránená krajinná oblasᙐ (CHKO) - na území platí druhý stupeᒀ ochrany
• národný park (NP) - na území platí tretí stupeᒀ ochrany, na území ochranného pásma druhý

stupeᒀ ochrany
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• chránený areál (CHA) - na území platí ᘐtvrtý stupeᒀ ochrany, na území ochranného pásma
platí tretí stupeᒀ ochrany

• prírodná rezervácia (PR),  resp. národná prírodná rezervácia (NPR) - na území oboch platí
piaty stupeᒀ ochrany, na území ochranného pásma ᘐtvrtý stupeᒀ ochrany, ak ochranné pásmo
nebolo vyhlásené,  je  ním v zmysle zákona územie do vzdialenosti 100 m von od hranice -
platí v ᒀom tretí stupeᒀ ochrany

• prírodná pamiatka (PP), resp. národná prírodná pamiatka (NPP) - na území platí ᘐtvrtý, alebo
piaty stupeᒀ ochrany

Územie katastra Ochodnice z hᏠadiska ochrany prírody na základe legislatívnej ochrany
vyplývajúcej zo zákona 543 z 25.júna 2002 O ochrane prírody a krajiny patrí do 1° ochrany.
Z tohto územia je mo០né odაleniᙐ maloploᘐné územia so zvýᘐenou ochranou a to chránený
prírodný výtvor – chránená prírodná pamiatka (PP) Ochodnický prameᒀ, kde platí 5° ochrany.

l.2) Zhodnotenie územia z hᏠadiska “územného systému ekol. stability”
V katastrálnom území v severovýchodnej აasti obce sa nachádza chránené územie –

chránený prírodný výtvor – chránená prírodná pamiatka (PP) Ochodnický prameᒀ. Jedná sa
o upravený prameᒀ mineralizovanej marinogénnej vody nátriovo – chloridového chemického
zlo០enie s obsahom sirovodíka. Navrhované je aj ochranné pásmo.

V rieᘐenom katastrálnom území boli vyაlenené tieto genofondové lokality:
166 z - záver Ochodniაanky, lesné biotopy ohrozených ჰatlovcov
174 f - Breziაník – Vᕐᘐok, fragmenty slatinných lúk s páperníkmi a vstavaაovitými
176 z - ័arnovka – záver potoka, lesné biotopy ohrozených dravcov a sov

V území je vyაlenený reprezentatívny geosystém Bla០ková – Chotárny kopec: Jedná sa
o väაᘐie enklávy zbytkov jedᏠovo – bukových lesov s vyᘐᘐím podielom jedle okolo hlavného
hrebeᒀa Javorníkov. Nad závermi potokov sa nachádzajú refúgiá ០ivoაíchov.V prielukách medzi
lesnými porastami okolo hlavného hrebeᒀa sa nachádzajú zachovalé sekundárne pasienkové
spoloაenstvá a antropogénne terasy s medznou a rozptýlenou krajinnou vegetáciou ako
hodnotné biotopy ornitofauny /176 z, 166 z/.

Z ekologicky významných segmentov krajiny sa v rieᘐenom katastrálnom území
nachádzajú tieto:
BeᏠajky – Rakovka – Vlაov. Jedná sa o typickú mozaikovitú krajinu Nízkych Javorníkov po
pravej strane údolia Kysuce.. Striedajú sa tu menᘐie lesné celky /najmä v záveroch potokov/,
miestami s výraznejᘐou prímesou listnatých druhov s terasovitou krajinou s intenzívne
vyu០ívanými maloploᘐnými kultúrami, medznou vegetáciou.
Rudinská dolina – Nesluᘐské vrchy. Predstavuje závery dolín potoka ័arnovka s okolitými
hrebeᒀovými partiami. Pomerne hlboké doliny, potoky s brehovými porastami jelᘐín a lesnými
konplexmi. Lesy v okolí pramenísk /vrátane prítoku Ochodniაanky / sú refúgiami ohrozených
druhov ០ivoაíchov. V hrebeᒀových polohách okolo údolí pôvodne kopaniაiarske osídlenie,
zachovala sa mozaikovitá krajina vo vzdialenejᘐích აastiach s antropogénnymi terasami, bohatou
krajinnou vegetáciou, pasienkami, lokálne mokradné lúky a slatiniská.
Alúvium Kysuce – Kysucké Nové Mesto – Ochodnica. Väაᘐie enklávy jedᏠovo – bukových
lesov s vyᘐᘐím podielom jedle, refúgiá ០ivoაíchov nad závermi dolín. V prielukách zachovalé
sekundárne pasienkové spoloაenstvá a antropogénne terasy s rozptýlenou krajinnou vegetáciou.

l.3) opatrenia v oblasti z oblasti ochrany a tvorby krajiny:
l.3.1) Vᘐeobecné krajinnoekologické odporúაania

a) meniᙐ /dlhodobo/ drevinové zlo០enie jestvujúcich monokultúr na porasty blízke ᘐtruktúrou
a druhovou skladbou prírodným lesom s cieᏠom zvýᘐenia podielu odolnosti voაi imisiám,
zvýᘐiᙐ podiel listnatých drevín domácej proveniencie
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b) obhospodarovaᙐ lesné pozemky so zreteᏠom na ochranu druhov fauny via០ucich sa na staré
odumreté stromy, v rámci výkonu hospodárskych opatrení ponechávaᙐ adekvátny poაet
starých stromov /odumretých/ n jednotku plochy /cca 5ks/ha/ v závislosti na ornotocenózach
a ჰalᘐích ᘐpecifických podmienkach

c) zachovaᙐ niektoré krajinné segmenty s historickou ᘐtruktúrou krajiny /terasové polia
s medznou vegetáciou, prirodzené trvalé trávne porasty, NDV, tradiაné obhospodarovanie/

d) revitalizovaᙐ toky Ochodniაanka a Suchá prirodzeným spôsobom, rekonᘐtruovaᙐ  pôvodné
brehové porasty, eliminovaᙐ ich zneაistenie TKO a splaᘐkami

e) zachovaᙐ súაasnú organizáciu krajiny s vyu០ívaním preva០ne lúაno – pasienkárským
spôsobom

f) dbaᙐ pri pasení na აasté striedanie lokalít, nevoliᙐ trasy preháᒀania v jednej
trase/zoᘐlapávanie – rôzne formy erózie/, vylúაiᙐ oplôtkárske hospodárenie

g) obhospodarovaᙐ orné pôdy /oraᙐ, siaᙐ/ po vrstevnici, zabrániᙐ odvodneniu, vylúაiᙐ chemizáciu,
hnojiᙐ biologickým hnojivom

h) vylúაiᙐ nevhodnú výstavbu mimo sídla, vyu០ívaᙐ jestvujúce miestne prieluky  a odporúაané
plochy podᏠa KEP

i) ponechaᙐ prirodzenú sukcesiu /zarastanie/ drevín, alebo zalesniᙐ pôvodnými druhmi
v odᏠahlejᘐích oblastiach, kde sa prestalo /prestane/ hospodáriᙐ na poᏠnohospodárskych
pozemkoch, monitorovaᙐ súაasný stav

l.3.2) Konkrétne krajinnoekologické odporúაania

a) miestne აasti Petránky a BeᏠajky profilovaᙐ na rekreaაné lokality s prevahou chalupníckej
rekreácie, v lokalite BeᏠajky mo០nosᙐ dostavby, zachovaᙐ architektonický charakter lokality

b) v uzávere doliny nad lokalitou Koᘐariská mo០nosᙐ vytvorenia rekreaაnej osady formou
koncomdennej a víkendovej aktívnej rekreácie – menᘐie jednoduché stavby

c) terasové políაka v kontaktnej zóne so sídlom zachovaᙐ, prinavrátiᙐ im ekostabilizaაnú,
krajinnotvornú a estetickú funkciu

d) kontaktnú zónu sídlo – voᏠná krajina chápaᙐ ako zónu so súkromným vyu០ívaním -intenzívne
terasové políაka, záhumienky, záhrady, kosné lúky, pasienky, krajinná vegetácia – zachovaᙐ
mozaikový charakter

e) v lokalitách Pod Pálenicami a Predná úboა zachovaᙐ kosné lúky, vrcholové partie /Lazy
a BeᏠajky/ je mo០né vyu០ívaᙐ aj ako pasienky – zabránenie ჰalᘐiemu postupu sukcesného
procesu, kosenie prevádzaᙐ malými mechanizmami

f) lokalitu Grúnik v juhovýchodnej აasti sídla vyu០ívaᙐ preva០ne ako trvalé trávne porasty –
pasienky, v kontakte na poᏠnohospodárske dru០stvo mo០nosᙐ kosných lúk

g) priestor medzi lokalitou KurdeᏠovci, Tomáᘐkovci a poᏠnohospodárskym dru០stvom mo០nosᙐ
vyu០ívaᙐ aj ako orné pôdy, zameraᙐ na výrobu krmovín /lucerka, kukurica –striedanie s trvalo
trávnymi porastami

h) zásadne vylúაiᙐ oplôtkové hospodárstvo /najmä vo vyᘐᘐie polo០ených lokalitách/ako mo០nú
príაinu vzniku rôznych foriem erózie

i) vᘐetky poᏠnohospodársky vyu០ívané plochy oᘐetrovaᙐ prirodzenými hnojivami, vo vyᘐᘐích
polohách a v blízkosti osídlených lokalít vylúაiᙐ hnojovku

j) ᙐa០ᘐie dostupné a intenzívne nevyu០ívané trvalé trávne porasty, najmä vo vrcholových
polohách priebe០ne vykáᘐaᙐ pre potreby zabránenia zárodku vzniku rýchleho odtoku vôd
z prívalových da០ჰov, ale aj zabránenie postupu sukcesného procesu

k) vᘐetky rekreaაné aktivity smerovaᙐ do otvoreného priestoru, vyu០iᙐ vysokú estetickú hodnotu
územia

l) mo០nosᙐ vyu០itia koní ako atraktívneho prostriedku pre spoznávanie krajiny katastra /aj
odᏠahlé lokality Petránky, BeᏠajky/ - estetický zá០itok z kvalitného prostredia, mo០nosᙐ vyu០itia
aj v zime /sane/

m) pravobre០nú აasᙐ potoka Suchá /kosné lúky s rozptýlenou krajinnou vegetáciou v smere
vrstevníc/ a០ po nivu rieky Kysuca vyu០iᙐ ako priestor pre „ᘐkolu jazdenia“
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n) zintenzívniᙐ mo០nosti pre be០ecké ly០ovanie / vytýაenie tratí/ v celom katastrálnom  území
s mo០nosᙐou voᏠby stupᒀa nároაnosti a dostatoაne ich udr០iavaᙐ /vzdialenejᘐie აasti/

o) turizmus sústrediᙐ do vyznaაených trás, o០iviᙐ, zatraktívniᙐ rôznymi podpornými  aktivitami,
akciami /orientaაný turizmus, náuაný turizmus noაný pochod, cieᏠový pochod a pod./

p) vyu០iᙐ kvalitné prírodné podmienky na rozvoj cykloturizmu, ako modernej formy    turizmu,
vytýაiᙐ a udr០iavaᙐ cyklotrasy s rôznou nároაnosᙐou, s mo០nosᙐou výberu

q) pri ploᘐne vysokom a dostatoაnom /v niektorých lokalitách dominujúcom/ zastúpení
rozptýlenej krajinnej vegetácie  striktne dodr០iavaᙐ súაasný stav a nenavrhovaᙐ nové lokality
s rozptýlenou vegetáciou v krajine

r) v lokalitách, kde má sukcesný proces dominantnú prevahu zvá០iᙐ zmenu hospodárenia
/prevedenie do LPF/

s) upustiᙐ od mo០nosti navrátenia lokalít s výrazným sukcesným procesom do pôvodného stavu
t) pôvodnú rozptýlenú vegetáciu v krajine priebe០ne oᘐetrovaᙐ/ preriezka, zmladzovanie.../
u) vykonávaᙐ priebe០ný monitoring sukcesného procesu, zabrániᙐ ჰalᘐiemu rozᘐirovaniu

rozptýlenej krajinnej vegetácie
v) sprievodnú vegetáciu vodných tokov oᘐetrovaᙐ, postupne rekonᘐtruovaᙐ, zmladzovaᙐ

pôvodnými druhmi

l.4) Strety záujmov v území
Navrhované funkაné rieᘐenie obce Ochodnica je v súlade s legislatívnou ochranou

prírody. Vyu០itie územia nevytvára strety záujmov s chránenými, alebo hodnotnými prvkami
krajiny.

m) Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

m.1) Návrh verejného dopravného vybavenia

m.1.1) ᘀirᘐie vzᙐahy

Obec Ochodnica le០í severovýchodne od mesta ័ilina. Napojenie obce Ochodnica na
nadradený komunikaაný systém zabezpeაuje cesta III. triedy a ០elezniაná traᙐ ა. 127.

Cesta III. triedy III/01161 sa napája na cestu I/11 (E75 hlavná európska cesta) v smere
័ilina – Ⴠadca

DvojkoᏠajná elektrifikovaná ០elezniაná traᙐ ა. 127 na území ័ilinského kraja, ktorá je
súაasᙐou multimodálnych koridorov ა. Va. a VI., je zároveᒀ prevádzkovaná podᏠa dohody AGTC
ako európska traᙐ kombinovanej dopravy ა. C-E63, C-E40.

m.1.2) Cestná doprava

Komunikaაnou osou predmetnej obce je cesta III/01161, funkაnej triedy B3. Jej trasa je
v nevyhovujúcom stave. S výnimkou vstupu jej smerové, výᘐkové a ᘐírkové pomery
nezodpovedajú súაasným nárokom a platným STN, preto sa nedá hovoriᙐ ani o kategórii miestnej
komunikácie. Cesta III/01161 je husto obostavaná, vedie bezprostredne obcou a jej trasa
v maximálnej miere reᘐpektuje jestvujúcu zástavbu (napr. Potraviny MIX COOP Jednota,
Pohostinstvo u Ondruᘐa), აo má za následok nevyhovujúce smerové vedenie trasy. ᘀírka
komunikácie je miestami obmedzená nielen jestvujúcou zástavbou, ale aj vodným tokom, ktorý
preteká miestami súbe០ne s cestou. Na konci obce je ukonაená otoაkou a ჰalej pokraაuje ako
obslu០ná komunikácia.

Na komunikaაnú kostru sa napája sieᙐ obslu០ných komunikácií, ktoré umo០ᒀujú priamu
obsluhu vᘐetkých objektov :



ÚPN -O Ochodnica 44

- obslu០né komunikácie jednopruhové obojsmerné so spevneným povrchom (០ivica,
cementový betón alebo panely), ᘐírky cca 3,00 - 3,50 m, bez výhybní. Komunikácie so
០iviაnou úpravou sú v znaაnej miere rozruᘐené rozkopávkami  a prekopávkami z kladenia
in០inierskych sietí. Z hᏠadiska ០ivotnosti vozovky by bolo treba tieto komunikácie opraviᙐ alebo
zrekonᘐtruovaᙐ.

- obslu០né komunikácie jednopruhové obojsmerné bez povrchovej úpravy, ᘐírky cca 3,00 –
3,50 m. Dopravný systém obsluhy územia týmito komunikáciami sa v maximálnej miere
prispôsobil jestvujúcej zástavbe, tak vznikol systém prístupových komunikácii k objektom,
majú ០ivelný charakter, nevyhovujúce smerové a výᘐkové vedenie, ich povrch je nespevnený,
v preva០nej miere so ᘐtrkovou úpravou.

- obslu០né komunikácie dvojpruhové obojsmerné so spevneným povrchom cementovým
betónom, ᘐírky 3,5 a 6 m.

Na sieᙐ obslu០ných komunikácii sa napájajú poᏠné cesty, ktoré ჰalej umo០ᒀujú
sprístupnenie extravilánu obce.

V zmysle dokumentu "Územný plán VÚC ័ilinský kraj - zmeny a doplnky" uva០ujeme :
- chrániᙐ územný koridor a realizovaᙐ diaᏠnicu D3 (v trase multimodálneho koridoru ა. VI

(hlavná sieᙐ TINA), trasa TEM, v kategórii D 26,5/120-100) v trase a úsekoch :  ័ilina/Strá០ov –
័ilina/Brodno – Kysucké Nové Mesto – Ⴠadca – Svrაinovec, sieᙐ AGR ა. E75,

- chrániᙐ územný koridor a homogenizovaᙐ cestu I/11 (homogenizovaný cestný ᙐah
nadregionálneho významu) v trase a úsekoch :  ័ilina/Brodno – Kysucké Nové Mesto/Oᘐkerda –
Krásno nad Kysucou v kategórii C 9,5/70-60, ako cesta súbe០ná s diaᏠnicou D3.

Východným okrajom k.ú. obce Ochodnica je vedená diaᏠnica D3, súbe០ne s ᒀou je
rieᘐená sprievodná komunikácia, na ktorú sa pripája cesta III/01161 vedúca do obce Ochodnica.
V PD „DiaᏠnica D3 KNM – Svrაinovec, úsek KNM – Oᘐაadnica, DÚR, 09/2006, Dopravoprojekt“
je napojenie cesty III/01161 rieᘐené úrovᒀovo a vyu០íva jestvujúcu trasu cesty vedúcej do obce
Ochodnica (s jej pravostranným a následne Ꮰavostranným smerovým oblúkom v priestore medzi
០eleznicou a sprievodnou komunikáciou). Pôvodné napojenie cesty III/01161 na sprievodnú
komunikáciu bolo rieᘐené mimoúrovᒀovo a vedené priamo od ០eleznice.

VzhᏠadom na stav a priestorové mo០nosti trasy cesty spájajúcej obec Ochodnica
s osadou Belajky, uva០ujeme túto trasu rekonᘐtruovaᙐ v kategórii MOK 3,75/30 ako cestu
jednopruhovú obojsmernú s výhybᒀami.

m.1.3) ័elezniაná doprava

Katastrálnym územím obce Ochodnica prechádza dvojkoᏠajná elektrifikovaná ០elezniაná
traᙐ ა. 127 ័ilina – Ⴠadca, kategória I., so ០elezniაnou zástavkou.
Do roku 2010 má byᙐ trasa ័ilina – Ⴠadca modernizovaná na traᙐovú rýchlosᙐ 120 km/hod.
Výhodná poloha trasy ០elezniაnej trate v záujmovom území podmieᒀuje zvýᘐený záujem
verejnosti o prepravu ០eleznicou.
Úrovᒀové priecestie v mieste kri០ovania ០elezniაnej trate a cesty III/01161 zhorᘐuje
bezpeაnostné pomery v danom mieste pre motoristov a chodcov a je zdrojom kolíznych situácii.

V budúcnosti je vhodné uva០ovaᙐ s návrhom mimoúrovᒀového krí០enia cesty III/01161 so
០elezniაnou traᙐou ა. 127, აím sa zlepᘐia bezpeაnostné pomery chodcov a motoristov.
Opodstatnenosᙐ návrhu mimoúrovᒀového krí០enia vychádza zo skutoაnosti momentu kri០ovania,
ktorý je násobok poაtu prechádzajúcich vlakov násobený poაtom prechádzajúcich cestných
vozidiel za 24 hodín. Ak moment kri០ovania prevyᘐuje hodnotu 30000 opodstatnenosᙐ návrhu je
nepopierateᏠná.

Poაet vlakov za 24 hod. (A) : 214
Poაet cestných vozidiel za 24 hod. (B) : 500
Mx = A x B = 214 x 500 = 107 000
Mx = 107 000 > 30 000
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Realizácia mimoúrovᒀového prejazdu motorových vozidiel a mimoúrovᒀového prechodu
peᘐích je aktuálna u០ v súაasnosti z dôvodu prevýᘐenia hodnoty momentu kri០ovania.

V zmysle dokumentu "Územný plán VÚC ័ilinský kraj - zmeny a doplnky" uva០ujeme :
- chrániᙐ územný koridor a realizovaᙐ modernizáciu ០elezniაnej trate ა. 127 (I. kategórie,
sieᙐ AGC ა. E40, sieᙐ AGTC ა. C-E 40) na traᙐovú rýchlosᙐ 120 km/hod v existujúcom koridore
trate :  ័ilina – Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou – Ⴠadca, v trase multimodálneho
koridoru ა. VI (hlavná sieᙐ TINA); v úsekoch vynútených lokálnych úprav smerového vedenia
trate. Opodstatnenosᙐ mimoúrovᒀového krí០enia cesty a ០eleznice vzrastie aj z dôvodu
modernizácie ០elezniაnej trate ა. 127.

m.1.4) Hromadná doprava

Hromadná doprava je zabezpeაovaná dvoma formami - po ceste a po ០eleznici.
័elezniაná traᙐ zabezpeაuje hromadnú prepravu na osi ័ilina - Ⴠadca. Zastávka je umiestnená
spolu s predajᒀou cestovných lístkov na dolnom konci obce, excentricky voაi podstatnej აasti
obytnej zástavby. Dochádzkové vzdialenosti na koniec obce (pri prameni) sú cca 20 a viac minút.

Hromadná autobusová doprava vedená po ceste je zabezpeაovaná autobusmi diaᏠkových
liniek a autobusmi obsluhujúcich región.

Na autobusových zastávkach sú umiestnené prístreᘐky pre cestujúcich len na dolnom
konci obce pri ០elezniაnej trati a na hornom konci pri prameni a U Mrenky. Rozmiestnenie
autobusových zastávok z hᏠadiska dochádzkových vzdialeností je do 500 m. Zastávky sú
umiestnené na ceste III/01161 bez zastavovacích pruhov.

Z obce Ochodnica premáva autobusová doprava na smery Ⴠadca, Kysucké Nové Mesto.

m.1.5) Statická doprava

Odstavovanie vozidiel v individuálnej bytovej výstavbe je zabezpeაené na vlastných
pozemkoch.

Parkovanie vozidiel prebieha v rámci obslu០ných komunikácií a spevnených plôch pri
zariadeniach obაianskeho vybavenia.

V súაasnosti je parkovanie zabezpeაené nasledovne :
- pri obecnom úrade : 5 stojísk
- pohostinstvo Kopas 20 stojísk
- bytovka 14 bj 6 stojísk
- Zᘀ 12 stojísk
- potraviny Petra  3 stojíská
- pohostinstvo U Ondruᘐka, potraviny jednota 4 stojíská
- po០iarna zbrojnica, Urbar 2 stojíská
- jednota, textil, obuv 5 stojísk
Spolu 45 stojísk

Parkovanie vozidiel navrhujeme na spevnených plôchách pri zariadeniach obაianskeho
vybavenia. Potrebné nápoაty a situovanie odstavných a parkovacích stojísk pre objekty
vybavenosti budú rieᘐiᙐ územné plány zón, resp. projektové dokumentácie pre konkrétne
objekty. Nápoაty je potrebné v zmysle STN 73 6110 pre výhᏠadový stupeᒀ automobilizácie 1:2,5.
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Orientaაné nápoაty parkovacích stojísk sú v zmysle STN 73 6110 pre výhᏠadový stupeᒀ
automobilizácie 1:2,5 – viჰ. nasledovná tabuᏠka :

Druh
Objektu: Kapacita: 1stojisko/

úა.jedn. Po ka kv kp kd Stav Potreba Návrh

Materská ᘐkola 5 zamestn. 7 1 1,0 0,3 0,5 1,0 1 1
Základná ᘐkola 20 zamestn. 7 3 1,0 0,3 0,8 1,0 12 1
Viacúაelová sála 250 sedadiel 4 63 1,0 0,3 0,8 1,0 15 20
Kni០nica
Amfiteáter 430 sedadiel 4 108 1,0 0,3 0,8 1,0 26 30
Vᘐeobecný lekár 40 m2 30 m2 1,3 1,0 0,3 0,8 1,0 1
Zubný lekár 40 m2 30 m2 1,3 1,0 0,3 0,8 1,0 1
potraviny Petra 50 m2 30 m2 1,7 1,0 0,3 0,5 1,0 3 1
potraviny COOP Jednota 120 m2 30 m2 4 1,0 0,3 0,5 1,0 1
ovocie - zelenina 60 m2 30 m2 2 1,0 0,3 0,5 1,0 1
potraviny Valer 30 m2 30 m2 1 1,0 0,3 0,5 1,0 1
potraviny Miké 18 m2 30 m2 1 1,0 0,3 0,5 1,0 1
potraviny Jednota pri
pohostinstve U Jozefa 60 m2 30 m2 2 1,0 0,3 0,5 1,0 1 5

potraviny Jednota
na hornom konci 120 m2 30 m2 4 1,0 0,3 0,5 1,0 1 5

rozliაný tovar Merkur 40 m2 30 m2 2 1,0 0,3 0,5 1,0 1
Nefa - záclony 18 m2 30 m2 1 1,0 0,3 0,5 1,0 1
textil - obuv 120 m2 30 m2 4 1,0 0,3 0,5 1,0 1

4 zamestn. 5 1 1,0 0,3 1,0 1,0 1chata ᘀtart 20 lô០ok 2 10 1,0 0,3 1,0 1,0 3 10

2 zamestn. 5 1 1,0 0,3 0,5 1,0 1pohostinstvo U Jozefa 40 návᘐt. 4 10 1,0 0,3 0,5 1,0 2 10

2 zamestn. 5 1,0 0,3 0,5 1,0pohohostinstvo U Mrenky ? návᘐt. 4 1,0 0,3 0,5 1,0 5

2 zamestn. 5 1 1,0 0,3 0,5 1,0 1pohostinstvo U Kormana 20 návᘐt. 4 5 1,0 0,3 0,5 1,0 1 5

2 zamestn. 5 1 1,0 0,3 0,5 1,0 1pohostinstvo Kopas 45 návᘐt. 4 12 1,0 0,3 0,5 1,0 20 2
2 zamest. 5 1 1,0 0,3 0,5 1,0 1U Ondruᘐka 60 návᘐt. 4 15 1,0 0,3 0,5 1,0 4 3
2 zamest. 5 1 1,0 0,3 0,5 1,0 1pohostinstvo 3 80 návᘐt. 4 20 1,0 0,3 0,5 1,0 3 5

po០iarna zbrojnica 150 m2 30 m2 5 1,0 0,3 1,0 1,0 2 2
kostol 250 návᘐt. 4 63 1,0 0,3 0,8 1,0 16 20

2 zamest. 7 1 1,0 0,3 0,8 1,0 1cintorín + dom smútku 15 000 m2 500 m2 30 1,0 0,3 0,8 1,0 8 10

pálenica 100 m2 30 m2 4 1,0 0,3 1,0 1,0 2 5
videopo០iაovᒀa 20 m2 30 m2 1 1,0 0,3 0,5 1,0 1

5 zamestn. 7 1 1,0 0,3 1,0 1,0 1obecný úrad 60 m2 30 m2 2 1,0 0,3 1,0 1,0 5 1
2 zamestn. 7 1 1,0 0,3 0,8 1,0 1poᘐta 24 m2 30 m2 1 1,0 0,3 0,8 1,0 1 5

1 zamestn. 7 1 1,0 0,3 0,8 1,0 1farský úrad 12 m2 30 m2 1 1,0 0,3 0,8 1,0 1 5

15 zamestn. 5 3 1,0 0,3 1,0 1,0 1
150 návᘐt. 4 38 1,0 0,3 1,0 1,0 11Kúpalisko
40 lô០ok 2 20 1,0 0,3 1,0 1,0 6

20

15 zamestn. 5 3 1,0 0,3 1,0 1,0 1
40 návᘐtevn. 4 10 1,0 0,3 1,0 1,0 3Agroturistika
40 lô០ok 2 20 1,0 0,3 1,0 1,0 6

10

15 zamestn. 5 3 1,0 0,3 1,0 1,0 1
40 návᘐtevn. 4 10 1,0 0,3 1,0 1,0 3Vleky
40 lô០ok 2 20 1,0 0,3 1,0 1,0 6

10

15 zamestn. 5 3 1,0 0,3 1,0 1,0 1
40 návᘐtevn. 4 10 1,0 0,3 1,0 1,0 3Rybníky
40 lô០ok 2 20 1,0 0,3 1,0 1,0 6

10

5 zamestn. 7 1 1,0 0,3 1,0 1,0 1Dom s opatrovateᏠskou
slu០bou - Ságov potok návᘐtevníci 5

Poznámka :  Poაet stojísk je zaokrúhᏠovaný na celé აísla.
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Posúdenie je vykonané be០ným spôsobom podᏠa STN 73 6110. Predpokladáme, ០e bude
dochádzaᙐ k zástupnosti parkovísk.

N = Oo x ka + Po x ka x kv x kp x kd
Oo – základný poაet odstavných stojísk pri stupni automobilizácie 1:2,5 = 0
Po – základný poაet parkovacích stojísk
N  – celkový poაet stojísk v rieᘐenom území

Po = kapacita : 1 stojisko/úაelovú jednotku
ka = 1,0 ... stupeᒀ automobilizácie 1:2,5 - súაiniteᏠ vplyvu automobilizácie výhᏠadový
kv = 0,3 ... do 20 000 - súაiniteᏠ vplyvu veᏠkosti útvaru
kp = 1,0 ... centrálna zóna (nadmestský význam) - súაiniteᏠ vplyvu   polohy rieᘐeného územia

0,8 ... zóna s vyᘐᘐou vybavenosᙐou (celomestský význam)
0,5 ... obytná zóna (miestny význam)

kd =  1,0 ... 35 : 65 – súაiniteᏠ vplyvu deᏠby prepravnej práce
Celkovo je potrebných parkovacích stojísk (potreba) :
N = Po x ka x kv x kp x kd

m.1.6) Peᘐia doprava

O doprave peᘐej ako samostatnom druhu dopravy sa v súაasnosti hovoriᙐ nemô០e.
Chodec je vo väაᘐine prípadov vedený v rámci obslu០ných komunikácii.  Chodníky na území
obce sú z აasti vybudované popri ceste III/01161 – medzi Zᘀ a zastávkou autobusu. Jestvujúce
chodníky sú väაᘐinou ᘐírky cca 0,50 m, vyᘐliapané do rastlého terénu, bez povrchovej úpravy,
prepájajúce miestne komunikácie.

Priestorovým vedením chodníkov v území sídelného útvaru sa budú zaoberaᙐ územné
plány zón, v zmysle schváleného ÚPN O Ochodnica. V stiesnených ᘐírkových pomeroch pre
pohyb chodcov je mo០né vyu០ívaᙐ málo zaᙐa០ené obslu០né komunikácie (t.j. skᏠudnené
komunikácie – STN 73 6110).

m.1.7) Ostatné dopravné zariadenia

V obci sa nachádza ly០iarsky vlek typu TATRA – POMA dl. 650 m a Ꮰahký ly០iarsky vlek
dl. 200 m.

Ochranné pásmo
PodᏠa vyhláᘐky FMV აíslo 35/1984 Zb. §15 pre úsek komunikácie mimo zastavané

územia platí ochranné pásmo :
- pre diaᏠnicu 100 m od osi krajného jazdného pruhu,
- pre cestu I. triedy 50 m od osi cesty na obe strany,
- pre cestu III. triedy 20 m od osi cesty na obe strany,

Ochranné pásmo od ០elezniაnej trate podᏠa vyhláᘐky აíslo 52/1964 Zb. Zákon o
dráhach, zmenou vyhláᘐky აíslo 122/1974 Zb. prinále០í 60 m od osi koᏠaje.

m.2) Vodné hospodárstvo

m.2.1) Zásobovanie vodou

Súაasný stav

V obci Ochodnica v minulosti nebol vybudovaný komplexný vodovodný systém, preto sa
obyvateᏠstvo zásobovalo pitnou vodou z vlastných vodných zdrojov - studní. Postupom აasom –
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zvyᘐovaním poაtu obyvateᏠov v obci a vyu០ívaním moderných hnojív v agrárnom sektore
dochádzalo k zneაisᙐovaniu podzemných i povrchových vôd a z dôvodu deficitu zásobovania
podzemných vôd poᏠnohospodárstvom i urbanizovanými územiami dochádzalo k zni០ovaniu ich
kapacity. Preto pred 40 rokmi skupiny miestnych  obyvateᏠov rieᘐili túto problematiku
vybudovaním lokálnych vodných zdrojov a prísluᘐných lokálnych vodovodov, ktoré problém
kvality pitnej vody rieᘐili dostatoაne, avᘐak nie celoploᘐne. S postupom აasu, keჰ dochádzalo
k sústavnému urbanizovaniu územia, problém zásobovania pitnou vodou pre pitné úაely, ako
i pre zabezpeაenie protipo០iarnej ochrany sa stal naliehavým problémom. Podobné problémi mali
i okolité obce na Kysuciach a zároveᒀ bolo potrebné zabezpeაiᙐ zvýᘐenú potrebu pitnej vody pre
mesto ័ilina. Preto sa v 80. rokoch minulého storoაia vybudovala vodárenská nádr០ Nová
Bystrica s prísluᘐným skupinovým vodovodom. V 90. rokoch 20. storoაia sa prikroაilo k napojenie
obce Ochodnica na tento skupinový vodovodný systém a tým sa zabezpeაilo zásobovanie
kvalitnou upravenou povrchovou vodou väაᘐiny obce. Pri budovaní nového vodovodného
systému sa prihliadalo na zabezpeაenie kvalitnej hygienickej, hydrotechnickej a kvalitatívnej
dodávky pitnej vody pre obyvateᏠov obce a na zabezpeაenie protipo០iarnej ochrany obce.
Zároveᒀ sa prihliadalo na jestvujúce lokálne rozvody vody, ich reᘐpektovanie a v prípade ich
do០itia, na mo០nosᙐ prepojenia na novonavrhovanú sústavu.

V obci sú vybudované aj miestne vodovodné subsystémy. Sú budované svojpomocne
obyvateᏠmi obce. Vodovodný systém v dolnej აasti obce pre ᘐkolu je vybudovaný i s akumuláciou
vody v 15 m3 vodojeme.

Verejný vodovod je v správe obce. Napojenie na skupinový vodovod Nová Bystrica –
័ilina DN 800 je pri cestom ᙐahu ័ilina – Ⴠadca – cca. 370 m n.m. . Pri bode napojenia je
vybudovaná armatúrna ᘐachta, kde je osadený fakturaაný vodomer prevádzkovateᏠa
skupinového vodovodu SEVAK pre obec Ochodnica. Hlavný prívodný rad z armatúrnej ᘐachty do
vodojemu (VDJ) 1x250 m3. Je budovaný po konᘐtukcii mosta cez rieku Kysuca, kri០uje miestne
komunikácia a ០elezniაnú traᙐ, ukonაený vo VDJ nad obcou. Je budovaný z oceᏠ. potrubia DN
150. Vodojem je nad obcou vo výᘐke cca. 460 m n.m. a prívod zo skupinového vodovod je
gravitaაný.

Obec je rozdelená na 3 tlakové pásma, v súაasnosti sú vybudované dve kompletne,
tretie je vo výstavbe.

Kvalita pitnej vody zodpovedá prísluᘐnému Nariadeniu vlády SR ა.354/2006 Zb.z.

- I. tlakové pásmo

Zaაína vo VDJ 1x250 m3 a pokraაuje potrubím PVC DN 100 do spotrebiska. VzhᏠadom
na mo០né vysoké hydrostatické tlaky v I. tlakovom pásme z dôvodu hladiny vody vo VDJ, bola
vybudovaná preruᘐovacia ᘐachta objemu 10 m3, ktorá reguluje tlak do systému z cca. 0,65 MPa
na 0,4 MPa. Za preruᘐovacou ᘐachtou je rozvod vedený priamo do spotrebiska, ktoré tvorí dolná
აasᙐ obce. Úroveᒀ hydrostatického tlaku v I. tlakovom pásme je cca. 0,4 - 0,6 MPa Rozvody sú
realizované z materiálu PVC DN 100 a DN 80. Na rozvode sú vybudované hydranty DN 80.

- II. tlakové pásmo

Zaაína vo VDJ 1x250 m3 a pokraაuje potrubím OC DN 150 do spotrebiska. Úlohou II.
tlakového pásmo je okrem zásobovania obyvateᏠstva v strednej აasti obce po აasᙐ U Mrenky
i zabezpeაenie dostatku vody pre potreby pitnej vody v III. tlakovom pásme, ktoré bude napojené
cez აerpaciu stanicu do vodojemu v აasti Kaᘐtovská. Preto je hlavný vodovodný rád II. tlakového
pásma budovaný z DN 150, materiál PVC a OC. VedᏠajᘐie vodovodné rády zodpovedajú
potrebám uliაnej zástavby. Na rozvode sú vybudované hydranty DN 80. Úroveᒀ hydrostatického
tlaku v II. tlakovom pásme je cca. 0,32 - 0,79 MPa t.j. v jeho dolnej აasti je zabezpeაenie
vyhovujúceho tlaku rieᘐené dodatoაným osadením redukაných ventilov vo vodomerných
zostavách domov.



ÚPN -O Ochodnica 49

- III. tlakové pásmo

V súაasnosti je v etape realizácie. Má za úlohu zabezpeაiᙐ dodávku pitnej vody
pre hornú აasᙐ obce. Bude tvorené z აerpacej stanice, ktorá bude maᙐ za úlohu
zabezpeაiᙐ dostatok vody cez výtlaაné potrubie pre VDJ Kaᘐtovská (1x 100 m3), ktorý
bude vo výᘐke cca. 490 m n.m.. Hydrostatický tlak v systéme bude cca. 0,3 - 0,55 MPa.
Na rozvode budú vybudované hydranty DN 80.

Bilancia potreby pitnej vody pre súაasný stav
Celk. poაet obyvateᏠov zásobovaných vodou (stupeᒀ zásobovania 95 %): (2001): 1924
z toho z obecného vodovodu: 1100
z toho z lokálnych vodovodov: 507
z vlastných vodných zdrojov: 317

Spotreba pitnej vody z obecného vodovodu:
Qmes = 2500 m3.mes-1 =>  Qr = 30 000 m3.rok-1 (2002) (obyvateᏠstvo + obაianska a technická
vybavenosᙐ obce) => t.j. cca. 76 l.os-1.deᒀ-1

Navrhovaný stav

Uva០ované nové lokality budú tvorené územiami pre bytovú výstavbu a obაiansku
vybavenosᙐ. V súvislosti s novou výstavbou  bude potrebné rozᘐíriᙐ jestvujúci vodovodný systém
tak, aby zabezpeაil potrebu pitnej a po០iarnej vody pre nové objekty.

Lokality sa nachádzajú v intraviláne obce (s výnimkou zástavby „Rybníky“), z აoho
vyplýva jednoduchá mo០nosᙐ napojenia sa na jestvujúci vodovodný systém a bezproblémovosᙐ
pri  zabezpeაovaní ich zásobovania dostatoაnými tlakmi (STN 755401 stanovuje maximálny
pretlak vo vodovodnej sieti 0,6 MPa, minimálny 0,25 MPa resp. 0,15 MPa (zní០ením zástavby do
výᘐky 2 nadzemných podla០í v mieste pripojenia prípojky).

Rozᘐírenie by sa realizovalo prepojením na u០ vybudované vodovody (PVC DN 100,
150, oc. DN 150) z materiálu polyetylén DN 100 resp. 80 (pre IBV).

Lokalitu „Rybníky“, vzhᏠadom na jej odᏠahlosᙐ od jestvujúcej zástavby uva០ujem
zásobovaᙐ pitnou vodou individuálne z vlastného vodného zdroja. Pre tieto objekty bude po០iarna
voda zabezpeაovaná z retenაnej nádr០e - rybníku tak, aby jej objem bol min. 14 m3 resp. 22 m3

(závisí od druhu zástavby) a jej vzdialenosᙐ od najodᏠahlejᘐieho objektu pre zabezpeაenie proti
po០iaru musí byᙐ max. 200 m. Podrobnosti pre zabezpeაenie po០iarnej vody stanovuje STN 92
0400 a vyhláᘐka Ministerstva vnútra SR ა. 699/2004 Zb.z..

Jednotlivé nehnuteᏠnosti budú napojené na verejný vodovod pomocou vodovodných
prípojok, ktoré budú ukonაené na hranici nehnuteᏠnosti v jej vnútri. Tu bude osadená vodomerná
zostava spolu s fakturaაným vodomerom.

Vybudovaná vodovodná sieᙐ musí by v súlade s platnými normami. Navrhovaná
vodovodná sieᙐ bude zásobovaᙐ obec len pitnou a po០iarnou vodou. Kvalita pitnej vody
zodpovedá prísluᘐnému Nariadeniu vlády SR ა.354/2006 Zb.z.

Na trasách budú osadené podzemné a nadzemné po០iarne hydranty (závisí od druhu
zástavby), rozmiestnenie podᏠa prísluᘐnej STN 92 0400. Umiestniᙐ ich tak, aby plnili aj
prevádzkové po០iadavky urაené pre vodovodnú sieᙐ. Pri návrhu zástavby odporúაam
reᘐpektovaᙐ kapacitné parametre vodovodného systému pre zabezpeაenie po០iarnej vody.
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Rozhodujúce vodárenské objekty podᏠa výkresovej აasti:

ozn. Názov objektu nadm. výᘐka
[m n.m.] techn. údaj poznámky, vysvetlivky

V1
napojenie na SKV Nová
Bystrica – ័ilina + armatúrna
ᘐachta

cca. 370

V2 vodovod. potrubie: napojenie
na SKV – VDJ 1x250 m3

cca. 370 –
460 oc. DN150 prívodné gravitaაné potrubie

V3 vodojem - 1x250 m3 Hmin=459,30
Hmax=463,00 V =250m3 prefa vodojem

V4 preruᘐovacia ᘐachta cca. 390 V = 10 m3 redukuje tlak pre I. tlak. pásmo
0,65 => 0,4 MPa

V5 I. tlakové pásmo PVC D110,
90

ð tlak. pomery 0,4 – 0,6 MPa
ð zásobovaný z V3

V6 II. tlakové pásmo

OC DN
150, PVC
D160, 110,
90, 40

ð tlak. pomery 0,32 – 0,79 MPa
ð zásobovaný z V3

V7 III. tlakové pásmo PVC D110,
90

ð tlak. pomery 0,4 – 0,6 MPa
ð zásobovaný z V8

V8 Ⴠerpacia stanica (ჀS)

ð v pláne
ð pre VDJ V9
ð zásobovaná z V8
ð výtlaა.potrubie PVC 110 do VDJ V8

V9 vodojem Kaᘐtovská
1x 100 m3

Hmin=490,00
Hmax=493,30 V =100 m3 ð v realizácii

V10 vodojem – ᘐkolský
15 m3 V = 15 m3 ð zásobuje objekty pri ᘐkole

Výpoაet potreby pitnej vody pre súაasný stav (spracovaná podᏠa úpravy MP SR ა. 477/99-
810 z 29.2.2000):
- pre bytový fond (kd = 1,6; kh = 1,8) – veᏠkosᙐ územia od 1001 do 5000 obyv:

- ᘀpecifická potreba vody je závislá od vybavenia bytov. PodᏠa úpravy navrhujem 120
resp. 150 l. obyv-1.d-1  (pre jestv. resp. navrh. zástavbu)

- pre základnú obაiansku a technickú vybavenosᙐ – pre obec predstavuje 25 l.os-1.d-1

Táto bilancia vyjadruje potrebu pitnej vody pre uva០ovanú bytovú výstavbu v rámci tejto
dokumentácie. Vo výpoაte je obაianskou a technickou vybavenosᙐou myslená vybavenosᙐ základná,
prislúchajúca k výstavbe.

Potreba vody pre bytovú výstavbu a obაiansku vybavenosᙐ:
Qd = Qp = 281 800 l.deᒀ-1 => 3,26 l.s-1

Qd,max = Qm = Qd x kd =  450 800 l.deᒀ-1 => 5,22 l.s-1

Qh,max = Qh = (Qd,max/24) x kh =  9,39 l.s-1
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Roაná potreba vody: Qroაné = 95 744 m3.rok-1

Okrem spomínaných odberov je v obci aj nasledujúci:

Priemysel (10 % z potreby vody pre obyv.):
2012 os. x 150 l.os-1. deᒀ-1 x 0,1 = 30 200 l.deᒀ-1 = 910 m3.mes-1

Potreba vody pre celú obec:
Qd = Qp = 312 000 l.deᒀ-1 => 3,61 l.s-1

Qd,max = Qm = Qd x kd =  481 000 l.deᒀ-1 => 5,57 l.s-1

Qh,max = Qh = (Qd,max/24) x kh =  10,02 l.s-1

Roაná potreba vody: Qroაné = 113 880 m3.rok-1

Posúdenie objemu vodojemu pre návrhový stav (2020):
Vyu០iteᏠný objem zásobného vodojemu:
Qm,celk = 481 000 l.d-1 => 481 m3.d-1

Vcelk = min (0,6 x Qm,celk) = 288,6 m3 – celkový potrebný vyu០iteᏠný objem vodojemu (rozdiel medzi
min. a max. hladinou) Ochodnica má byᙐ min. 60 % Qm, t.j. min. 289 m3. VzhᏠadom na to, ០e
jestvujúce vodojemy majú objem nádr០í 1 x 250 + 1 x 100 m3 (v realizácii) = 350 m3, bude aj pre
výhᏠadový stav (r. 2020) akumulácia vody pre obec dostaაujúca.

m.2.2) Kanalizácia:

Súაasný stav

§ splaᘐková kanalizácia

V obci sa v súაasnosti nenachádza verejná kanalizácia. Splaᘐkové odpadové vody sú
akumulované buჰ v ០umpách alebo sú predაisᙐované v septikoch, len ojedinele აistené  v malých
domových აistiarᒀach odpadových vôd (DჀOV).

Z dôvodu nevyhovujúceho stavu zneᘐkodᒀovania odpadových vôd nielen v obci
Ochodnica, ale aj v okolitých obciach regiónu, je v etape projektovej prípravy vypracovaný projekt
“Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a აistenie odpadových vôd regiónu Dolných Kysúc”
spolufinancovaného z európskeho fondu v rámci programu ISPA. Odkanalizovanie by bolo
napojené na ჀOV v Kysuckom Novom Meste. Samotná realizácia odkanalizovania obce sa
uva០uje v období r.2008 – 2010. V rámci výkresovej dokumentácie uva០ujem s touto kanalizáciou
ako jestvujúcou.

VzhᏠadom na topografiu územia, navrhovaná splaᘐková kanalizaაná sieᙐ pre obec je
navrhovaná ako gravitaაno-tlaková s აerpacími stanicami.

§ da០ჰová kanalizácia

Odvádza da០ჰové vody z terénu do recipientu. V obci nie je vybudovaný kanalizaაný
systém, nakoᏠko sa obec nachádza v dobrom odtokovom území, kde cez obec prechádza potok
Ochodniაanka s jej prítokmi. Pomocou systému povrchových priekop a jarkov sú da០ჰové vody
lokálne odvázané do povrchových vôd, jednotlivé nehnuteᏠnosti mô០u rieᘐiᙐ odvádzanie vôd z
povrchového odtoku aj vsakovaním do pôdy.
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§ Bilancia odpadových vôd:

Súაasný stav (stupeᒀ odkanalizovania 100 %):

Celkový poაet obyvateᏠov s vybudovanou ០umpou, septikom resp. DჀOV: 1932 (SODB
2001) (stupeᒀ likvidácie OV - 96 %)

ÚPN rieᘐi posúdenie daného záujmové územia s prísluᘐnou obაianskou a technickou
vybavenosᙐou.

Potreba vody je vypoაítaná podᏠa Úpravy MP SR ა.477/99-810 z 29.2.2000.

Celková bilancia splaᘐkových OV pre obec (kd = 1,6, kh = 1,8) (toto០ná ako v PaR)
Qd = 382 300 l.deᒀ-1 =>
Qd,max = Qd x kd = 611 680 l.deᒀ-1 => 7,08 l.s-1

Qh,max = (Qd/24) x kh = 45 880 l.h-1 => 12,74 l.s-1

Navrhovaný stav

§ splaᘐková kanalizácia

Bude sa napájaᙐ na u០ spomínanú splaᘐkovú kanalizáciu (okrem lokality „Rybníky“) projektu
“Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a აistenie odpadových vôd regiónu Dolných Kysúc”
spolufinancovaného z európskeho fondu v rámci programu ISPA(realizácia odkanalizovania obce
sa uva០uje v období r. 2008 – 2010).

Potrubia jednotlivých navrhovaných vetiev bude z materiálu PVC K DN 250 resp. 300, ᘐachty
betónové DN 1000. Celé rozᘐírenie kanalizácie bude gravitaაné. Jednotlivé nehnuteᏠnosti budú
napojené na verejnú kanalizáciu pomocou kanalizaაných prípojok. Tie budú ukonაené na hranici
parcely vo vnútri parcely revíznou ᘐachtou (Rᘀ) resp. komorou. Do Rᘀ bude objekt napojený
vnútornou kanalizáciou.

Do doby vybudovania splaᘐkovej kanalizácie v obci budú musieᙐ byᙐ zneᘐkodᒀovanie
splaᘐkových odpadových vôd individuálne, t.j. napr. ០umpami, domovými ჀOV. Ak k
vybudovaniu obecnej kanalizácie dôjde, jednotlivé nehnuteᏠnosti sa napoja na ᒀu. Limitné
hodnoty pre vypúᘐᙐanie do povrchových vôd stanovuje nariadenie vlády SR ა. 296/2005 Zb.z..

Obdobne tieto limitné hodnoty platia aj pre zástavbu v lokalite „Rybníky“. VzhᏠadom na jej
odᏠahlosᙐ od jestvujúcej zástavby navrhujem likvidáciu odpadových vôd rieᘐiᙐ individuálne –
vybudovaním ჀOV.

Vybudovaná stoková sieᙐ musí by v súlade s platnými normami a predpismi. Vᘐetky vypúᘐᙐané
odpadové vody musia byᙐ v súlade s prevádzkovým poriadkom kanalizaაnej siete, ktorého limitné
hodnoty zneაistenia vypúᘐᙐaných do kanalizácie stanovuje vyhláᘐka M័P SR ა. 55/2005 Zb.z..
Pre reᘐtauraაné zariadenia bude potrebné predაistenie tukových odpadových vôd v lapaაoch
tukov.

§ Bilancia odpadových a da០ჰových vôd (návrhový stav r.2020)
- odpadové vody (rovnaké mno០stvo ako je potreba pitnej vody)

Priemer. denný prietok pre celú obec spolu (vᘐetky potreby):
Q24= Qp,návrh = = 312 000 l.deᒀ-1 => 3,61 l.s-1

Roაná potreba vody: Qroაné = 113 880 m3.rok-1

- da០ჰové vody (pre výpoაet mno០stva zrá០kových vôd platí aj STN 75 6101)
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Ochranné pásma dotknuté v území:
- Vodovod DN do 500: 1,5 m od obrysu na obidve strany podᏠa zákona 442/2002 Zb.z.
- Kanalizácia DN do 500: 1,5 m od obrysu na obidve strany podᏠa zákona 442/2002 Zb.z.
- Vodárenské zdroje - vyhl. M័P SR 29/2005 Zb.z.
- Chránená vodohospodárska oblasᙐ - Zákon o vodách 364/2004 Zb.z.

m.2.3) Odtokové pomery

Hydrologicky územie le០í v povodí rieky Kysuce. Odvodᒀované je najmä tokom
Ochodniაanka a menᘐím vodným tokom Suchá. Zdrojom vodnatosti sú výluაne da០de a snehové
zrá០ky. Povrchový odtok z povodia je veᏠký, no znaაne nevyrovnaný. Typickou vlastnosᙐou
vodných tokov na Kysuciach je ich rozkolísanosᙐ, ktorá je daná jednak აasovým rozdelením
vodnatosti podᏠa mikroklimatických pomerov, jednak flyᘐovým podlo០ím, ale aj zmenou kultúr
v neprospech krajinnej vegetácie tvoriacej zachytávajúce bariéry. Orografické, geomorfologické
a geologické pomery predstavujú reálnu potenciálnu mo០nosᙐ nadmernej veᏠkosti odtoku, vodnej
erózie a prudkého priebehu da០ჰových splachov. Spolu s pôdnymi pomermi spôsobujú
devastáciu povrchu územia katastra, odnos pôdy do údolia tokov s veᏠkým mno០stvom splavenín,
poᘐkodzovanie brehov veᏠkými a vysokými vodami za intenzívnych da០ჰov, ako aj neustále
prehlbovanie tokov. Nepriaznivé geologické a hydrogeologické pomery a slabé zvodnenie hornín
majú za následok tie០ nedostatok zásob podzemnej vody.

m.3) Rieᘐenie energetiky a energetických zariadení

m.3.1) Elektrická  energia

Súაasný  stav

ᘀirᘐie vzᙐahy
Záujmové územie obce sa zásobuje elektrickou energiou z uzla 110/22 kV v Kysuckom

Novom Meste po 22 kV vedení აíslo 109.
Katastrom obce (severozápad) prechádza trasa 400 kV ZVN vedenia ა. 404  v smere

Varín – Noᘐovice (SME). PodᏠa zámeru SSE a.s. sa bude realizovaᙐ výstavba 2x110 kV vedenia
v smere KNM – Ⴠadca (Varín – SME II. etapa), jeho trasa sa navrhuje koridorom existujúceho
400 kV vedenia s malými აi väაᘐími odchýlkami na trase.

Rieᘐené územie

VN 22 kV vedenie do územia je realizované ako radiálna VN sieᙐ po betónových stᎠpoch
(intravilán obce). VN prípojka do osady BeᏠajky a pre trafostanice Nesluᘐa sú realizované po
drevených stᎠpoch.

V rieᘐenom území je vybudovaných celkom 9 ks trafostaníc o celkovom inᘐtalovanom
výkone transformátorov 2350 kVA

.
Návrh elektrifikácie

V súაasnosti v obci Ochodnica je zavedený zemný plyn s predpokladom jeho vyu០ívania
u obyvateᏠstva komplexne do roku 2020 .
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Základné údaje o rieᘐenom území
E t a p a

Vstupné údaje Rok 2001 Rok 2020
Byty trvalo obývane celkom 577 598

z toho : súაasné 577 556
odpad bytov 21
návrh 42

Rekreaაne chalupy 70 70
- podielový príkon na byt 1,5 2,0
- podielový príkon na chalupu 1,5 1,5

- príkon pre vybavenosᙐ podᏠa podobných objektov v súაasnosti
- potreby pre rodinné domy definované ako rezerva neboli brané do úvahy.

Nápoაet elektrického príkonu podᏠa druhu odberu a územného აlenenie
 kW

Druh odberu 2001 2020

ÚPN O Ochodnica
1. Byty stav  :  577 b.j. / 556 b.j. 865 1112

návrh  :   78 b.j. 84
S p o l u 865 1196

2. Rekreaაne chalupy                                 S p o l u 105 105
3. Obაianska vybavenosᙐ

- jestvujúca spolu 347 350
- návrh : OpatrovateᏠská slu០ba 30 miest 30

Kúpalisko 40 lô០ok, 40 stoliაiek 28
Rybníky    40 lô០ok, 40 stoliაiek 28
Vleky        40 lô០ok, 40 stoliაiek 28
Agroturistika 40 lô០ok, 40 stoliაiek 28
Strelnica 5

S p o l u 347 494
4. Výroba

- jestvujúca                                              S p o l u 390 450
Ochodnica   c e l k o m

x  koeficient 0,8
1707
1365

2245
1796

Po០iadavka územia na transformaაný výkon podᏠa druhu odberu  v kVA
Stav  kVA Návrh  kVA

ÚPN O Inᘐtalovaný
výkon

Potreba
územia

Inᘐtalovaný
výkon

Potreba
územia

Ochodnica 2350 1720 2800 2265

Návrh rieᘐenia elektrifikácie
V návrhovom období do roku 2020 jestvujúce 22 kV distribuაná sieᙐ sa ponecháva bez

zmeny.
Trafostanice  :
-     T1 a០ T6, T8, T9  sa ponechávajú vᘐetky bez zmeny
- T7- 250 kVA sa navrhuje osadiᙐ transformaაnou jednotkou 400 kVA
- T10- 250 kVA (Stred obce), T11- 100 kVA (Horný koniec - kúpalisko), T12- 75 kVA
(Spodná აasᙐ obce – Rybníky) sú navrhované  zahusᙐovacie trafostanice

transformaაné  stanice  22 / 04  kV - prehᏠad
Inᘐtalovaný výkon

v kVA
Ⴠíslo
TS

Prevedenie
TS

Stav 2020
Miestny názov

Ochodnica
T1 - 6300 sto០iarová 400 400 Píla – U Slí០a
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T2 - 6301 sto០iarová 250 250 LV u Letka
T3 - 6302 sto០iarová 400 400 Ústredie
T4 - 6303 2-stᎠpová 250 250 Pri pálenici
T5 - 6305 4-stᎠpová 250 250 Horný koniec
T6 - 6306 2-stᎠpová 400 400 Farma Ochodnica
T7 - 6307 4-stᎠpová 250 400 U Surovაíka                        rekonᘐtrukcia
T8 - 6308 2-stᎠpová 100 100 Zᘀ, bytovky
T9 - 6304 sto០iarová 50 50 BeᏠajky
T10- kiosková 250 Návrh- Stred                           zahustenie
T11- 2-stᎠpová 100 Horný koniec                          zahustenie
T12- 2-stᎠpová 75 Tomaᘐkovci –Penzión            zahustenie
S p o l u 2350 2800

Poznámka : Transformaაne stanice rieᘐiᙐ podᏠa po០iadaviek na odbery elektrickej energie

VN 22 kV vedenia  :
- Vzduᘐná VN prípojka k navrhovanej trafostanici T11 dᎠ០ke cca 630 m
- VN prípojka k navrhovanej trafostanici T10 káblom zemou v dᎠ០ke 40 m

Sekundárny rozvod  :
- elektrické NN rozvody v sústredenej zástavbe sa navrhujú budovaᙐ  jednoduchou
mre០ovou káblovou  sieᙐou, v rozptýlenej zástavbe na okrajových územiach vzduᘐnou sieᙐou po
betónových stᎠpoch, აo pre daný charakter vidieckej zástavby je vyhovujúce
- rozvod pre verejné osvetlenie s káblovou NN sieᙐou budovaᙐ káblovým rozvodom,
okrajových აastiach územia budovaᙐ vzduᘐnou sieᙐou po betónových stᎠpoch NN siete.

Ochranné  pásma
V rieᘐenom území sa nachádzajú len 22 kV vedenia pri ktorých je potrebné reᘐpektovaᙐ ich
ochranné pásmo od krajných vodiაov na ka០dú stranu :
- 22 kV vedenie vzduᘐné ............................................  10 m
- 22 kV kábel v zemi ..................................................    1 m
- sto០iarová trafostanica od konᘐtrukcie ....................   10 m

m.3.2) Zásobovanie plynom

Súაasný stav

Zdrojom zemného plynu pre obec Ochodnica je integrovaná STL sústava do 0,3 MPa pre
obce Lodno, Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Dunajov a prepojená s STL plynovodnou sieᙐou
v Krásne nad Kysucou. Na hornom konci obce Lodno je umiestnená RS plynu s výkonom 3000
m3/hod napojená cez VTL prípojku DN 80, PN 40 na existujúci VTL Kysucky plynovod DN 300,
PN 40 pri obci Stará Bystrica.
Plynofikácia obce Ochodnica bola zahájená v roku 1999, a v roku 2002 miestna plynovodná sieᙐ
kompletne realizovaná. Miestne STL rozvody plynu do 0,3 MPa sú vybudované potrubným
materiálom z lineárneho polyetylénu (LPE rady SDR 11). Miestny plynovod je vybudovaný
v celkovej dᎠ០ke 12660 m, z toho D 110 – 1170m, D90 – 230m, D 63 – 3400m, D50 – 7860m.

V súაasnosti je v obci pripojených na plyn  cca 305 domácností a 10 objektov
vybavenosti. Na plynofikáciu je pripravený objekt základnej ᘐkoly.

Návrh

V návrhu ÚPN O do roku 2020 sa odporúაa rieᘐené územie obce Ochodnica a jej
rozvojové územné აasti pripojiᙐ na jestvujúce plynárenské zariadenia.
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Základné údaje rieᘐeného územia

- Trvalo obývané byty ................. stav      577 b.j. z toho plynofikované : 305 b.j.
- Odpad bytov  ............................               21 b.j.
- Návrh bytovej výstavby ............               42 b.j.
- S p o l u   byty  rok 2020 ............            598 b.j.

Nápoაet  ZPN  podᏠa druhu odberu
Rok  2001 Rok 2020

Druh odberu m3 /h tis.m3 /rok m3 /h tis.m3 /rok

ÚPN O Ochodnica
1. Byty stav    :  305 / 378 b.j. 236 450 605 1297

návrh  :  42 b.j. - - 67 138
 S p o l u 236 450 672 1435

2. Vybavenosᙐ
- jestvujúca spolu 23 44 93 179
- návrh : opatrovateᏠská slu០ba - - 5 10

Kúpalisko (ubyt.+ strava) - - 9 18
Rybníky (ubyt.+ strava) - - 9 17
Agroturist. (ubyt.+ strava) - - 9 18
ᘀport.plochy (ubyt.+ strava) - - 9 17

S p o l u 23 44 134 263
3. Rekreaაne chalupy : 70      S p o l u - - 52 54
4. Výroba - - 7 13

C e l k o m  1 + 4
x koeficient 0,8

592
474

494 865
692

1765

Návrh rieᘐenia plynofikácie
Pri rozᘐirovaní plynofikácie obce sa reᘐpektuje spracovaný Generel plynofikácie a

vybudované miestne STL plynovody do 0,3 MPa.
Návrh plynofikácie obce reᘐpektuje integrovanú STL sieᙐ Lodno- Kysucký Lieskovec –Ochodnica
– Dunajov a jej prepojom na STL sieᙐ Krásno nad Kysucou. Integrovanú  sieᙐ zásobuje jedná
regulaაná stanica o výkone 3000 m3/h, situovaná v obci Lodno.

STL rozvod vy០aduje u odberateᏠov inᘐtaláciu regulátorov tlaku plynu STL/NTL. Existujúcu
RS o kapacite  3000 m3/hod. bude potrebné prehodnotiᙐ odborným závodom, vzhᏠadom na
odbery zemného plynu do roku 2020 v ostatnom území integrovanej STL siete.

Vyu០itie zemného plynu sa navrhuje komplexne, tj. na vykurovanie, prípravu teplej
ú០itkovej vody a na varenie. Bytová zástavba a rekreaაne chalupy sa navrhuje plynofikovaᙐ na
cca 76,0%, obაianska vybavenosᙐ na cca 90%.

OdberateᏠov v rozvojových აastiach obce pripájaᙐ na ZPN ak budú v efektívnom dosahu
miestnych rozvodov plynu. V lokalitách bez územného rozvoja, vzhᏠadom na malé mno០stvo
potenciálnych odberateᏠov a vzdialenosti od plánovaných rozvodov  zemného plynu
s plynofikáciou neuva០ovaᙐ.

Nové rozvody zemného plynu sa navrhujú rozᘐirovaᙐ do lokalít s plánovanou výstavbou
ubytovacích a stravovacích kapacít na rieᘐenie ich potrieb tepla, celková dᎠ០ka navrhovaných
plynovodov je cca 950 m. Ich realizácia bude závislá na zabezpeაení finanაných prostriedkov.
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Ochranné pásma

V zmysle zákona ა. 656 / 2004 Z.z. je potrebne dodr០aᙐ pásmo ochrán od osi plynovodu na
ka០dú stranu  :

Plynárenské zariadenie Ochranné
Pásmo

Bezpeაnostné
Pásmo

STL plynovod zastavané územie 1 m urაí prevádzkovateᏠ
STL voᏠný terén 4 m 10 m

m.3.3) Zásobovanie teplom

Súაasný stav

Rieᘐené územie spadá do oblasti s vonkajᘐou výpoაtovou teplotou – 18% v zmysle STN
060210, má plne decentralizovaný systém zásobovania teplom. Existujúce väაᘐie zdroje tepla
v základnej ᘐkole 1-9 a materskej ᘐkole sú pou០iteᏠne len pre potrebu vlastných objektov.
Potreba tepla v obci je rieᘐená preva០ne na báze spaᏠovania pevných palív, აo predstavuje
z celkovej potreby tepla 71,9% , zemným plynom na 23,8% a zvyᘐok potreby 4,3% palivami EE.
Zdroje tepla v Zᘀ a Mᘀ, so spaᏠovaním pevných palív sa pripravujú rekonᘐtruovaᙐ na plynové
kotolne.

Návrh

Základné údaje o rieᘐenom území
- trvalo obývané byty stav ...............  577 b.j.
- zmena funkcie bytov- odpad ........     21 b.j.
- nová výstavba bytov .....................     42 b.j.
- poაet bytov v r. 2020 ....................    598 b.j.
- merná potreba tepla na b.j. : 14 kW ; 95 GJ
- potreba tepla pre vybavenosᙐ a prevádzky odhadom podᏠa prieskumu

Nápoაet potrieb tepla pre etapu 2020
Stav Rok 2020

Druh odberu MW GJ MW GJ

ÚPN O Ochodnica
1. Byty - stav   : 577 b.j. / 556 b.j. 8,17 55 250 7,79 52 820

- návrh :  42 b.j. - - 0,58 3 990
S p o l u 8,17 55 250 8,37 56 810

2. Rekreaაné chalupy : 70            S p o l u 0,84 3 150 0,84 3 150
3. Obაianska vybavenosᙐ

- jestvujúca spolu 0,90 6 183 1,27 8 811
- návrh : OpatrovateᏠská slu០ba - - 0,06 432

Penzión – kúpalisko - - 0,075 540
Penzión – rybníky - - 0,075 540
Penzión – agroturistika - - 0,075 540
Penzión – ly០iarsky vlek - - 0,075 540

S p o l u 0,90 6 183 1,27 8 811
4. Výroba jestvujúca                      S p o l u 0,27 1 980 0,27 1 980

C e l k o m 1 + 4 10,18 66 563 10,75 70 751
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Návrh rieᘐenia potrieb tepla v etape – rok 2020
Zásobovanie obce Ochodnica teplom sa navrhuje ponechaᙐ decentralizovaným systémom

z vlastných objektových, alebo zdru០ených zdrojov tepla, vyu០ívajúcich dostupne druhy
ekologických palív ( zemný plyn, drevný odpad, elektrina).
Existujúce uhᏠové kotolne v objektoch vybavenosti sa navrhujú prebudovaᙐ na kotolne so
spaᏠovaním zemného plynu. Inᘐtalovaný výkon plynových kotolní sa navrhujú budovaᙐ len pre
vlastnú potrebu objektov. V prevádzkach kde bude výroba zameraná na spracovanie dreva, sa
odporúაa pri rieᘐení potrieb tepla vyu០itie tohto odpadu z výroby.
Plánovaný zámer prebudovania uhᏠových kotolní v Zᘀ a Mᘀ na spaᏠovanie zemného plynu treba
reᘐpektovaᙐ.
Potrebu tepla v bytovom dome sa navrhuje rieᘐiᙐ etá០ovými zdrojmi tepla na zemný plyn, ostatnú
navrhovanú IBV výstavbu z kotolní UK, resp. lokálnymi vykurovacími zdrojmi prednostne
s palivovou základᒀou zemný plyn tam, kde existujú, alebo sa plánujú rozvody zemného plynu.
V území bez zemného plynu potrebu tepla rieᘐiᙐ spaᏠovaním drevnej masy a ostatnými
dostupnými palivami.
Navrhované penzióny pre ubytovanie a stravovanie pre voᏠný cestovný ruch v lokalitách
„Kúpalisko – Vleky – Agroturistické centrum“ potrebu tepla budú rieᘐiᙐ plynovými kotolᒀami. Pre
penzión „Rybníky“ sa navrhuje potrebu tepla rieᘐiᙐ spaᏠovaním drevného odpadu, alebo
dostupným ekologickým palivom.

Ⴠlenenie palív
z toho

Etapa
Potreba
celkom

GJ
ZPN
GJ

uhlie
GJ

drevo
GJ

elektrina
GJ

Stav 66 563 15 100 33 490 15 345 2 628
Podiel palív 100% 22,68% 50,33% 23,05% 3,94%

Rok 2020 70 751 48 167 12 065 8 251 2 268
Podiel palív 100% 68,08% 17,06% 11,66% 3,20%

Z celkovej potreby tepla v etape rok 2020 – cca 70 800 GJ – sa navrhuje rieᘐiᙐ 68,08% zemným
plynom ( stav 22,68%), pevnými palivami 28,72% (stav 73,38%) - z toho uhoᏠnými palivami
17,06% (stav 50,33%) a drevom 11,66% - zostatok elektrickou energiou.
V navrhovanej etape zameraᙐ sa na vyu០ívanie slneაnej energie konvertormi pre prípravu teplej
vody, taktie០ podporujú sa vᘐetky iniciatívy z netradiაných druhov energií na získavanie tepelnej
energie, აo bude maᙐ priaznivý dopad na აistotu ovzduᘐia najmä v zimnom období.

Ochranné pásma
V rieᘐenom území obce Ochodnica sa neplánuje ០iadna výstavba tepelnoenergetických

zariadení vy០adujúca si ochranné pásmo.

m.4) Poᘐta

Súაasný  stav
Poᘐtové slu០by pre obyvateᏠstvo, sektor slu០ieb a výroby, tieto sú na ᘐtandardnej úrovni.

Poᘐta v Ochodnici organizaაne prislúcha pod  Regionálne poᘐtové centrum ( RPC) ័ilina –
riadené  Ústredím Slovenskej poᘐty a.s.
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Návrh rieᘐenia

Poᘐta
Pre poᘐtovú prevádzku v Ochodnici nie sú známe ០iadne rozvojové zámery.

V poskytovaní poᘐtových slu០ieb sa zameraᙐ na zvyᘐovaní ich kvality. Rozvoj poᘐtovej prevádzky
v obci je plne v kompetencií Slovenská poᘐta, a.s. a RPC ័ilina.

m.5) Elektronické komunikaაné siete

Stav

m.5.1) Telekomunikaაné siete
Územie obce podᏠa súაasnej ᘐtruktúry  ST,a.s. prislúcha pod  Centrum sieᙐovej

infraᘐtruktúry  (CSI ) ័ilina, zaაlenené do Regionálneho centra  ( RCSI ) ័ilina. Telefónny
úაastníci sú pripojení káblovou telekomunikaაnou sieᙐou na digitálnu ústredᒀu v Kysuckom
Lieskovci.  Miestna telekomunikaაná sieᙐ je realizovaná káblami v zemi, vybudovaná v roku 2000
a umo០ᒀuje bezproblémový nárast telefonizácie v návrhovom období. V súაasnosti je zriadených
cca 230 pevných telefónnych staníc.

m.5.2) Mobilný operátori
Územie je uspokojivo pokryte sieᙐou (VRS) operátorov ORANGE a T-Mobile, vysielacím

zariadením na TV vykrývaაi SETKOV.

m.5.3) Rádiokomunikácie
Televízne programy Slovenskej a komerაných televízii sú zabezpeაené  na uspokojivej

úrovni. Rozvod miestneho rozhlasu je vybudovaný celoploᘐne, ústredᒀa rozhlasu je umiestnená
v priestoroch obecného úradu.

m.5.4) diaᏠkové káble
Rieᘐeným územím prechádza trasa diaᏠkového kábla ័SR na smere ័ilina – Ⴠeská

republika, vedená v koridore ០elezniაnej trate po jej Ꮰavej strane.

Návrh

Základné údaje rieᘐeného územia
E t a p aÚ d a j e

Rok  2001 Rok  2020
-  poაet  obyvateᏠov 2012 1912
-  poაet bytov celkom 577 598

z toho navrhované byty 42
odpad bytov 21

-  hustota telefonizácie 11,4% 21,2%
-  poაet HTS pre navrhované  byty 1 a០ 1,5

Tab.  Nápoაet HTS pre rozvojové aktivity v území do roku  2020
P o ა e t     H T S

ÚPN O Ochodnica
Poაet

obyvateᏠov
Poაet
bytov bytové nebytové s p o l u %

Rok  2001 2012 577 190 40 230 11,4
Rok 2020 1912 598 350 55 405 21,2
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m.5.5) Rieᘐenie  navrhovaného stupᒀa telefonizácie

Pre zabezpeაenie telefonizácie rieᘐeného územia v roku 2020 s navrhovaným poაtom
cca 405 HTS pre obec Ochodnica je potrebné rieᘐiᙐ  :
- Rozᘐírenie kapacity prepojovacieho kábla z digitálnej ústredne Kysucký Lieskovec do
rieᘐeného územia obce Ochodnica
- Rozᘐírenie miestnej telekomunikaაnej káblovej siete do rozvojových აasti obce (nová
výstavba bytov, obაianskej vybavenosti a ᘐportových plôch), formou pripokládky k jestvujúcim
miestnym káblovým trasám.
- Pripojovanie nových úაastníkov v bez rozvojovom  území rieᘐiᙐ z existujúcej miestnej
telekomunikaაnej siete.
-   Pripojovanie telefónnych úაastníkov , v sústredenej zástavbe IBV a v priemyselných
plochách pripájaᙐ cez káblové prípojkové skrine, bytovú zástavbu v rozptyle z úაastníckych
stᎠpových rozvádzaაov závesným káblovým vedením
- Body napojenie novej zástavby budú urაené v podmienkach pri zaაatí územno-právneho
konania výstavby konkrétnej lokality (po០iadavka ST, a.s.)
- Reᘐpektovaᙐ zámer ST, a.s. na rozᘐírenie portfólia slu០ieb o dátové slu០by. ktoré budú
urაené hlavne pre podnikateᏠský segment a pre domácnosti, ktoré budú vyu០ívaᙐ pripojenie na
internet

m.5.6) DiaᏠkové  kable
V súbehu zo ០elezniაnou traᙐou (័ilina – Ⴠeská republika) prechádza trasa diaᏠkového

kábla ័SR,  tento vo výkresoch je zakreslený orientaაné , preto pri spracovaní náväzných
územných podkladov je potrebná spolupráca  so SLOVAK TELECOM a.s. technická
dokumentácia ័ilina. .

n) Koncepcia starostlivosti o ០ivotné prostredie

n.1) Stav ០ivotného prostredia
n.1.1) Voda

Na kvalitu povrchových vôd rozhodujúcou mierou vplývajú priemyselná výroba
a poᏠnohospodárstvo. Územie je bez výrazných zneაisᙐovateᏠoch povrchových vôd. Problémom
je zastavané územie, ktoré nemá vybudovanú splaᘐkovú kanalizáciu a odpadové vody sú
v niektorých prípadoch vypúᘐᙐané priamo do vodných tokov, alebo pôdy. K zlepᘐeniu tejto
situácie by prispelo vybudovanie splaᘐkovej kanalizácie.

K ploᘐnému zneაisteniu prispieva najmä poᏠnohospodárska výroba. Zneაisᙐujúce látky sa
do vodných tokov dostávajú nepriamo cez infiltráciu do podzemných vôd a splachom
kontaminovanej pôdy. K týmto zdrojom patria poᏠnohospodárske objekty s nedostatoაným
skladovaním hnojív, priepustnosᙐou moაovkových nádr០í a pod. Hospodársky dvor ako
potenciály zdroj zneაistenia sa postupne modernizuje, აím sa vytvárajú predpoklady pre
elemináciu zneაistenia. V poslednom období doᘐlo k zlepᘐeniu v disciplíny v oblasti ochrany
០ivotného prostredia.

Menᘐími zdrojmi zneაistenia, sú skládky odpadov, ktoré nie sú zabezpeაené proti úniku
skládkových vôd do podlo០ia a následne do povrchových tokov. Typické sú divoké skládky
domového, hlavne vᘐak rastlinného odpadu na brehoch vodných tokov. Skládky vo väაᘐine
prípadov sú bez väაᘐieho rizika poᘐkodenia ០ivotného prostredia, preto០e sa jedná o konáre
stromov, trávu a ០elezný ᘐrot v malom rozsahu.

Obec Ochodnica má vypracovaný „Program odpadového hospodárstva“ platný do roku
2005. V zmysle tohto dokumentu je zabezpeაená bezpeაná likvidácia odpadu vᘐetkým sociálnym
vrstvám obyvateᏠstva.



ÚPN -O Ochodnica 61

Lesné hospodárstvo prináᘐa tie០ riziká zneაistenia povrchových a podzemných vôd,
hlavne v dôsledku manipulácie s olejom a benzínom do motorových píl priamo v lese. Tu vᘐak
nehrozí riziko ekologického zamorenia.

n.1.2) Pôda
Zosuvy postihujú najაastejᘐie zvetralinový pláᘐᙐ, ale tam, kde sú výhodné podmienky aj

nezvetrané horniny.
Zlo០itý geomorfologický vývoj a geologická stavba vplyvom prírodných podmienok (vplyv

klímy a neotektonických pohybov pozdᎠ០ regionálnych tektonických línií) a antropogénnych
faktorov (priᙐa០enie svahu, podrezanie, premoაenie, dynamické otrasy...) podmieᒀujú gravitaაné
deformácie v území. Distribúcia území, poruᘐených gravitaაnými deformáciami je nepravidelná.

Územie katastra patrí do oblastí rizika vzniku svahových deformácií. Na území je niekoᏠko
zosuvov a erózií, ktoré sú graficky zachytené v KEP.

Pôda je v k.ú. Ochodnica bez kontaminácie.

n.1.3) Vzduch
Stav ovzduᘐia v k.ú. je ovplyvnený lokálnymi zdrojmi vykurovania na tuhé palivo,

výfukovými plynmi z osobných automobilov a sústredeným chovom HD a oviec na farme.
Hlavnou príაinou produkcie mno០stva emisií do ovzduᘐia je palivová základᒀa, zalo០ená na
spaᏠovaní hnedého uhlia a dreva. Najväაᘐím producentom emisií je základná ᘐkola a materská
ᘐkola s úhrnnou spotrebou 84 ton hnedého uhlia a 78,2 ton koksu za rok .

Menᘐími zneაisᙐovateᏠmi sú výrobné prevádzky a eᘐte nesplynofikované rodinné domy.
V obci je dokonაená plynofikácia, ale pre vykurovanie je plyn vyu០ívaný iba na 23,8%.
Postupným pripájaním ჰalᘐích domov, plánovanou plynofikáciou ᘐkoly sa daný stav bude
zlepᘐovaᙐ.

Na trvalom pôsobení zvýᘐeného obsahu ᘐkodlivín v ovzduᘐí sa okrem miestnych zdrojov
zneაistenia podieᏠajú aj diaᏠkovo prenáᘐané imisie zneაisᙐovateᏠov pôvodom z priemyselných
aglomerácií PoᏠska (oblasᙐ Katowic) a Ⴠeskej republiky (oblasᙐ Ostravska).V poslednom období
doᘐlo k zní០eniu imisií.

n.1.4) odpady

TKO
Spôsob doაasného uskladnenia TKO (v 110 l KUKA nádobách a veᏠkorozmerových

kontajneroch) pred odvozom a likvidáciou vyhovuje potrebám obce. V súაasnosti zabezpeაuje
likvidáciu odpadov firma T+T s.r.o. ័ilina na skládke v Kysuckom Lieskovci.

V osadách BeᏠajky, Petránky a U KurdeᏠa  je zber TKO nedorieᘐený. Nízka produkcia
odpadu a nedostupnosᙐ územia pre vozidlá zabezpeაujúce odvoz nedovoᏠujú primeranú
likvidáciu odpadov. Preto sa v týchto osadách likviduje odpad nedostatoაne, o აom svedაia aj
malé divoké skládky.

Na veᏠkorozmerový odpad sú pou០ívané VOK-y  s veᏠkým objemom. Ich umiestnenie je
urაené tak, aby boli blízko predpokladaného vzniku odpadov.

Obec Ochodnica má vypracovaný Program odpadového hospodárstva platný do roku
2005. Z uvedeného dokumentu uvádzame vývoj vzniku odpadov v obci Ochodnica v rokoch 1996
– 2000 (tony/rok)

PrehᏠad produkcie TKO
Odpady - druh 1996 1997 1998 1999 2000
Ostatné 24 36 29 5 5
Komunálne 1567 1546 1283 1038 1119
Celkom 1591 1582 1312 1043 1124
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Odpad so septikov a ០úmp je likvidovaný SEVAK –om OZ Ⴠadca. Táto likvidácia je vᘐak
nedostatoაná. Mnohé rod domy majú ០umpy, ktoré nemajú nepresakujúce dno, prípadne odpady
sú vyústené rovno do potoka.

Likvidáciu nebezpeაných odpadov zabezpeაujú v území oprávnené firmy.

Iné druhy odpadov
Okrem TKO v území sú producentmi rôznych druhov odpadov firmy a podnikateᏠské

subjekty. Najაastejᘐím druhom odpadu sú drevné piliny, prírezy, odkôrky. Kapacita produkcie
týchto druhov nebola zistená. Drevná hmota slú០i na vykurovanie , alebo na ჰalᘐie spracovanie.

Hodnotenie stavu odpadového hospodárstva
Spôsob zberu a likvidácia odpadov v obci je v súlade splatnou legislatívou. V obci vᘐak

nie je dorieᘐený separovaný zber odpadov, zber a preprava vytriedených odpadov z domácnosti
s obsahom ᘐkodlivín. V აase jarného upratovania obce sú zabezpeაené zvozové miesta
០elezného odpadu. Papier sa zbiera v základnej ᘐkole.

Úაelom odpadového hospodárstva v obci je a bude:
- predchádzaᙐ vzniku odpadov a obmedzovaᙐ ich tvorbu rozvojom technológii ᘐetriacich

prírodné zdroje
- zhodnocovaᙐ odpady recykláciou (opätovným pou០itím)
- zneᘐkodᒀovaᙐ odpady spôsobom nepoᘐkodzujúcim ០ivotné prostredie a zdravie აloveka

n.2) Opatrenia v oblasti ochrany a tvorby ០ivotného prostredia
a) naჰalej pravidelne odvá០aᙐ a zneᘐkodᒀovaᙐ TKO a stavebný odpad z územia obce na

riadených skládkach mimo k.ú. Ochodnica
b) zní០iᙐ produkciu nevyu០iteᏠných odpadov formou separácie zberu – (motivácia

prostredníctvom odstupᒀovaných poplatkov za zneᘐkodᒀovanie komunálneho odpadu)
c) vytvoriᙐ podmienky pre zber druhotných surovín – zberového papiera, PET fliaᘐ, ០elezného

ᘐrotu kalendárovým zberom, t.j. donáᘐkou urაenej zlo០ky odpadu k zberovému miestu, ktoré
bude v obci vopred urაené a oznaაené. Kalendár zberu jednotlivých zlo០iek KO obec
poskytne vopred ka០dej domácnosti, fyzickej a právnickej osobe sídliacej na území obce.

d) zabezpeაiᙐ dostatoაný poაet zberových kontajnerov pre zber odpadového skla tak, aby
kontajnery boli rovnomerne a podᏠa potreby rozmiestnené na celom území obce. Taktie០
zabezpeაí pravidelný odvoz vyseparovanej suroviny do zberne.

e) zabezpeაiᙐ 2x roაne zber nebezpeაných zlo០iek KO (vyradené elektrické a elektronické
zariadenia z domácností, opotrebované olovené batérie, odpadové oleje, staré lieky, príp. iné)
tak, aby dátum a miesto zberu týchto odpadov bolo vაas oznámené v ka០dej domácnosti
obce.

f) zabezpeაiᙐ 2x roაne zber veᏠkoobjemového odpadu (vyradený nábytok, pneumatiky, a pod.)
tak, aby dátum a miesto zberu týchto odpadov bolo vაas oznámené v ka០dej domácnosti
obce.

g) zabezpeაiᙐ vhodnou formou, aby biologicky rozlo០iteᏠné odpady z domácností obyvatelia
kompostovali na vlastnom pozemku (domáce kompostoviská, hnojiská od hospodárskych
zvierat).

h) pre biodpad z verejných priestranstiev (tráva, konáre stromov) vytvoriᙐ obecné
kompostovisko, alebo zmluvne dohodnúᙐ kompostovanie s podnikateᏠským subjektom
prípadne aj mimo k.ú. Dolný Hriაov

i) dobudovaᙐ verejnú splaᘐkovú kanalizáciu
j) revitalizovaᙐ korytá miestnych tokov
k) dôslednou kontrolou likvidácie odpadových vôd z rodinných domov
l) upraviᙐ praᘐné cesty (aj prístupové k rod domom, po rozkopávkach v dôsledku stavebných

zásahov do existujúcich komunikácii)
m) vᘐetky existujúce a navrhované komunikácie v zastavanom území rieᘐiᙐ so spevneným,

bezpraᘐným povrchom
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n) zvýᘐiᙐ podiel vykurovania zemným plynom a elektrickou energiou na úkor vykurovania tuhými
palivami

o) v nárazníkovej zóne na rozhraní extravilánu a intravilánu vysádzaᙐ vzrastlé formy zelene,
ktorá by zachytávala hluk a prach z dopravy, prípadne z poᏠnohospodárskych prác – orba,
sejba, zber plodín, hnojenie a pod.

p) v jarných mesiacoch vაas zabezpeაiᙐ upratanie komunikácií po zimnom posype
q) pri stavebných prácach na rodinných domoch zabezpeაiᙐ skládky stavebnej sute proti ᘐíreniu

praᘐnosti
r) Nepovoliᙐ výstavbu hluაných prevádzok v obytnom území

o) Vymedzenie prieskumných území, chránených lo០iskových
území a dobývacích priestorov

Legislatívne chránené lo០isko v katastri obce Ochodnica je mimo ᙐa០iarskej აinnosti.
Stavebný kameᒀ na lo០isku (pieskovec) je premenlivej kvality, vhodný ako surovina II. a III.
akostnej triedy.

Údaje o výhradnom lo០isku nerastov:
Porad/
kódové ა.

Názov
lo០iska

Druh
suroviny

ᙀa០obná
organizácia

Zásoby lo០.
v tis.m3 (tis.t)

Roაná ᙐa០ba
v tis.m3 (tis.)

5/3310140 Ochodnica* staveb.kameᒀ
na kamenivo

OÚ
Ochodnica

13 047 0

V prípade, ០e sa zaაne s ᙐa០bou kameᒀa je nutné dorieᘐiᙐ otázku odvozu z obce.
Prístupová cesta k lomu je mo០ná okolo cintorína, kde bude najmenej zaᙐa០ovaᙐ ័P. Lepᘐie
rieᘐenie by bolo vybudovaᙐ cestu mimo obce. Trasovanie cesty a ᙐa០ba bude posudzovaná ako
აinnosᙐ s negatívnym dopadom na ័P – EIA.

p) Vymedzenie plôch vy០adujúcich zvýᘐenú ochranu

Plochy vy០adujúce zvýᘐenú ochranu sa v katastri obce nenachádzajú.

q) Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných
návrhov na poᏠnohospodárskej pôde

q.1) Prírodné podmienky

Navrhované lokality v ÚPN – O Ochodnica patria podᏠa kódov do klimatických regiónov :
07 – mierne teplého, mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári –2 - -5°C a
s priemernou teplotou vzduchu za vegetaაné obdobie 13 – 15°C,
08 – mierne chladného, mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári –3 - -6°C a
s priemernou teplotou vzduchu za vegetaაné obdobie 12 – 14°C.

Na dotknutých lokalitách sa vytvorili na pôdotvorných substrátoch tieto druhy pôdy :
11 – fluvizeme glejové, stredne ᙐa០ké
69 – kambizeme pseudoglejové na flyᘐi, stredne ᙐa០ké
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70 – kambizeme pseudoglejové na flyᘐi, ᙐa០ké a០ veᏠmi ᙐa០ké
78 – kambizeme plytké na flyᘐi, stredne ᙐa០ké a០ ᙐa០ké
82 – kambizeme na flyᘐi, na výrazných svahoch : 12 – 25°, stredne ᙐa០ké a០ ᙐa០ké.

Dotknuté BPEJ sú zaradené do týchto kvalitatívnych skupín :
5 – 0711045
7 – 0769442, 0769445, 0770443, 0869442, 0869445
8 - 0778465
9 –0782675, 0782682, 0882683, 0882685,0882885, 0882682

q.2) Vyhodnotenie záberov PP

Urbanistický návrh rieᘐi rozvoj jednotlivých funkაných zlo០iek v 16 lokalitách, აo je
zdokumentované v tabuᏠke – PrehᏠad stavebných a iných zámerov na poᏠnohospodárskej pôde.

Celková výmera lokalít v ÚPN – O Ochodnica predstavuje 17,48 ha. Z toho je 11,69 ha
poᏠnohospodárskej pôdy, záber nepoᏠnohospodárskych plôch je 1,02 ha.
Lokalita ა. 1 – je urაená pre rozvoj rekreácie a výstavbu obაianskej vybavenosti.
Lokalita ა. 2 – je urაená na výstavbu obაianskej vybavenosti.
Lokality ა. 3, 4 – sú urაené pre rozvoj rekreácie s vodnou plochou.
Lokality ა. 5, 6, 7 – sú urაené na výstavbu rodinných domov.
Lokalita ა. 8 – je urაená na výstavbu obაianskej vybavenosti a vytvorenie parku s verejnou
zeleᒀou.
Lokalita ა. 9 – je urაená na výstavbu domu opatrovateᏠskej slu០by.
Lokality ა. 10 –16 sú urაené pre výstavbu rodinných domov.
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PrehᏠad stavebných a iných zámerov na poᏠnohospodárskej pôde

Predpokladaná výmera poᏠnohospodárskej
pôdy

z tohoLokalita
აíslo

Katastrálne
územie

Funkაné
vyu០itie

Výmera
lokality
celková

v ha

celkom
v ha kód/skupina

BPEJ
Výmera

lok
V ha

Vykonané
investiაné

zásahy v ha

U០ívateᏠ
poᏠnohosp. pôdy

0882683/9 0,211 Ochodnica Rekreácia,
OV

0,50 0,50
0882682/9 0,29

- Súkr. osoby

2 Ochodnica OV 0,68 0,62 0711045/5 0,62 - Súkr. osoby
3 Ochodnica Rekreácia 0,76 0,70 0869445/7 0,70 odvodnenia Farma Ochodnica

0769442/7 0,44
0869442/7 2,11

4 Ochodnica Rekreácia 3,22 2,56

0869445/7 0,01

odvodnenia Farma Ochodnica

5 Ochodnica IBV 0,15 0,15 0782682/9 0,15 - Súkr. osoby
0711045/5 0,156 Ochodnica IBV 0,50 0,47
0782682/9 0,32

- Súkr. osoby

7 Ochodnica IBV 0,44 0,22 0711045/5 0,22 - Súkr. osoby
8 Ochodnica OV + park 1,10 0,53 0711045/5 0,53 - Súkr. osoby

0782675/9 1,069 Ochodnica OV 2,29 1,12
0882685/9 0,06

- Súkr. osoby
Farma Ochodnica

10 Ochodnica IBV 0,36 0,18 0782675/9 0,18 - Súkr. osoby
11 Ochodnica IBV 0,87 0,57 0769442/7 0,57 Súkr. osoby,

farma Ochodnica
0711045/5 0,23
0782682/9 0,31
0882685/9 0,30

12 Ochodnica IBV 1,95 1,22

0882885/9 0,38

Súkr. osoby

0782675/9 1,1513 Ochodnica IBV 1,24 1,23
0882685/9 0,08

Súkr. osoby

0778465/8 0,0214 Ochodnica IBV 1,68 0,77
0782675/9 0,75

Súkr. osoby
farma Ochodnica

15 Ochodnica IBV 0,73 0,35 0769445/7 0,35 Súkr. osoby
16 Ochodnica IBV 1,01 0,50 0770443/7 0,50 Súkr. osoby

farma Ochodnica
Celkom lok. 1 - 16 17,48 11,69 11,69

Poznámka: V stᎠpci „Výmera lokality celková v ha“ je uvedená celková výmera lokality graficky
dokumentovaná vo výkresovej აasti. Výmera predpokladaného záberu poᏠnohospodárskej pôdy
pre zástavbu IBV bola redukovaná na 50% z celkovej výmery lokality. Dôvodom pre redukciu
výmery je fakt, ០e pri zástavbe IBV min. 50% plochy pozemku tvorí záhrada, t.z. nedochádza
k záberu poᏠnohospodárskej pôdy.

r) Hodnotenie navrhovaného rieᘐenia

Navrhované rieᘐenie reᘐpektuje rámce definované zadaním. Striedmo dopᎠᒀa výstavbu
rodinných domov v lokalitách, ktoré sú priamo v zastavanom území , alebo tesne na neho
nadväzujú.

Predpokladáme, ០e do budúcnosti sa kvalita ០ivotného prostredia v obci v súvislosti s
výstavbou D3 nezhorᘐí vzhᏠadom na jej trasovanie mimo obytné územie obce. Rieᘐenie ÚPN
nepredpokladá zní០enie kvality ័P v dôsledku vybudovania rekreaაných zariadení a obytných
domov. K zhorᘐeniu ០ivotného prostredia mô០e dôjsᙐ vplyvom ᙐa០by pieskovca v chránenom
nerastnom lo០isku nad cintorínom. Tento fakt nesúvisí priamo s návrhom ÚPN.

Navrhované plochy IBV sú ucelené plochy, na ktorých je mo០né bývanie realizovaᙐ
v horizonte do roku 2020. რalᘐia výstavba bude mo០ná len v existujúcej ᘐtruktúre zahusᙐovaním,
alebo prestavbami starᘐích objektov, prípadne zvyᘐovaním podla០nosti.
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Doplnenie ᘐtruktúry je mierne predimenzované, aby boli vytvorené viaceré priestorové
mo០nosti výstavby. Predpokladáme, ០e na obdobie do roku 2020 nebudú vᘐetky lokality
zastavané. Výraznou podporou výstavby rodinných domov v obci by bolo vybudovanie
komunikácii a in០inierskych sietí v navrhovaných lokalitách.

Navrhované rekreaაné funkcie v území mô០u slú០iᙐ ako motivaაné mechanizmy na
rozvoj aj iných funkაných zlo០iek. Návrh rieᘐenia ÚPN je vcelku reálne naplniteᏠný v აasovom
úseku do roku 2020.

r.1) Vyhodnotenie alternatív rieᘐenia
Alternatívne rieᘐenie ÚPN O Ochodnica spoაíva vo funkაnom vyu០ití plochy urაenej

pre výstavbu Domu s opatrovateᏠskou slu០bou (urაený pre zdravotne postihnutých obyvateᏠov,
prípadne pre týrané ០eny a pod.) v lokalite Ságov potok na sústredenú výstavbu IBV. Lokality
sú z hᏠadiska polohy a orientácie na svetové strany, mo០nosti rozvoja technického vybavenia a
výᘐkového zónovania vhodné pre obidve funkcie. Z hᏠadiska potrieb obce do budúcnosti by bolo
vᘐak vhodnejᘐie uva០ovaᙐ s vyu០itím pre dom s opatrovateᏠskou slu០bou a chýbajúce rodinné
domy stavaᙐ na iných miestach. Lokalita Ságov potok je dobre dostupná s centra obce, v blízkosti
sa nachádzajú objekty vybavenosti (Mᘀ, poᘐta, OÚ, kostol, a iné.). V prípade vyu០itia pre Dom
s opatrovateᏠskou slu០bou mô០e byᙐ v lokalite integrovaná aj iná potrebná vybavenosᙐ slú០iaca
ᘐirᘐej verejnosti, აím sa podporí formovanie jadra obce. V prípade výstavby IBV sa iba zvýᘐi
poაet rodinných domov, ktoré sa mô០u stavaj aj v menej exponovaných polohách.

r.2) Odporuაenie vhodnejᘐej alternatívy rieᘐenia
Územie v lokalite Ságov potok doporuაujeme vyu០iᙐ urაenej pre výstavbu Domu s

opatrovateᏠskou slu០bou.  Pre sústredenú výstavbu IBV ponechaᙐ vybraté lokality, prípadne ich
rozᘐíriᙐ o ჰalᘐie plochy, ako urbanistickú rezervu.
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s) Návrh záväznej აasti

ÚPN O   Ochodnica bude po schválení slú០iᙐ obci ako záväzný dokument pre riadenie
výstavby a investiაnej აinnosti v obci. Záväzná აasᙐ územného plánu je z dôvodu formálnej
kontinuity na  následné vᘐeobecné záväzné nariadenie (ჰalej VZN) obce spracovaná v აlenení
na აasᙐ – აlánok – odsek – písmeno.

ჀASᙀ PRVÁ

Úvodné ustanovenia

Ⴠlánok 1

Rozsah platnosti ÚPN O   Ochodnica a VZN

1. Záväzná აasᙐ ÚPN O Ochodnica platí pre celé katastrálne územie obce Ochodnica ,
vymedzené vo výkresovej აasti, ako rieᘐené územie.

2. Vᘐeobecne záväzné nariadenia upravuje rozsah platnosti Záväznej აasti ÚPN O Ochodnica
3. Vᘐeobecne záväzné nariadenie platí do doby schválenia prípadnej aktualizácie  ÚPN – O,

resp. do doby schválenia nového územného plánu obce.

Ⴠlánok 2

Vymedzenie pojmov

1. Záväzné აasti územného plánu obce – obsahujú regulatívy územného rozvoja s presne
formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkაného vyu០ívania územia obce
vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia
v území, podmienky vyu០itia územia a umiestᒀovania stavieb.

2. Zásady – urაujú základnú koncepciu funkაného vyu០itia a priestorového usporiadania a
vymedzeného rieᘐeného územia obce.

3. Regulatívy – sú záväzné pravidlá vyjadrené slovne, აíselne alebo graficky, ktoré regulujú
funkაné vyu០itie a priestorové usporiadanie územia.

Ⴠlánok 3

Význam obce v rámci územia okresu Kysucké Nové Mesto

Ochodnica je vidiecke sídlo strednej veᏠkosti. V osídlení okresu má dobrú polohu z
hᏠadiska vyu០itia pre prímestské bývanie a rozvoj rekreácie

Prioritná funkcia sídla v návrhovom období (do r. 2020) bude obytná, rekreaაná a
výrobná orientovaná na extenzívne poᏠnohospodárstvo a lesníctvo
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ჀASᙀ DRUHÁ

Ⴠlánok 4

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkაného vyu០ívania územia na
funkაné a priestorovo homogénne jednotky

1. Regulatívy priestorové

a) pre výstavbu rodinných domov vyu០iᙐ prioritne prieluky a plochy naväzujúce na zastavané
plochy obce

b) navrhované plochy IBV rieᘐiᙐ formou obojstrannej zástavby s vyu០itím koridoru aj pre vedenie
in០inierskych sietí

c) reᘐpektovaᙐ zalo០ené peᘐie trasy a komunikaაný systém v obci a zabezpeაiᙐ prístup
k pozemkom vyu០ívaným na poᏠnohospodárske úაely

d) dotvoriᙐ obec urbanistickou ᘐtruktúrou, ktorá koreᘐponduje z pôvodnou zástavbou – t.j.
izolované rodinné domy jednopodla០né, max. 2 podla០né so sedlovými, polovalbovými  a
pultovými strechami.

e) odporúაaná ᘐírka parcely navrhovaných  rodinných domov 18-22 metrov.
f) uliაný priestor v navrhovanej zástavbe bude ᘐiroký min. 10 metrov, (medzi plotmi) –

komunikácia 6 m + zelený pás 2 m na ka០dú stranu.
g) domy osádzaᙐ 6 m od okraja komunikácie.
h) pri potokoch a odvodᒀovacích rigoloch zabezpeაiᙐ vsakovacie pásy v min. ᘐírkach 3 m

výsadbou kríkovej a stromovej zelene. (výnimka -  mosty, brody)
i) reᘐpektovaᙐ poᏠnohospodársku krajinu za navrhovanou hranicou zastavaného územia s jej

krajinotvorným potenciálom
j) otázku výstavby nových bytov realizovaᙐ formou rodinných domov v lokalitách Koptákovci,

Stred a v rozptyle v prielukách.
k) podporovaᙐ aj bývanie v nízkopodla០nej bytovej výstavby v priestore stredu obce
l) realizovaᙐ humanizáciu obytného prostredia - parkové úpravy centre obce, výstavba detského

ihriska.(mobiliár - laviაky, verejné osvetlenie, odpoაinkové plochy),
m) do roku 2020 dorieᘐiᙐ otázku výstavby Domu s opatrovateᏠskou slu០bou, (urაený pre

zdravotne postihnutých obyvateᏠov, prípadne pre týrané ០eny a pod.) v lokalite Ságov potok
n) do roku 2020 dorieᘐiᙐ otázku chátrajúceho kúpaliska, oddychovej zóny pri minerálnom

prameni.
o) do roku 2020 dorieᘐiᙐ otázku pôvodne plánovanej skládky TKO v lokalite Pod moაarinami
p) rozvoj rekreácie viazanej na chalupy v osadách BeᏠajky, U KurdeᏠa a Petránky stabilizovaᙐ na

existujúci domový fond a prípadnú dostavbu nových chalúp v poაte max. 20% z celkového
poაtu chalúp v lokalite.

q) hospodársky potenciál obce vyu០iᙐ pre poᏠnohospodárstvo vo forme extenzívneho
obhospodarovania trvalých trávnych porastov, kosenia a spásania trávy.

2. Regulatívy kompoziაné:
a) Za základ urbanistickej kompozície pova០ovaᙐ dopravné komunikácie s obojstranným

zastavaním vychádzajúc z pôvodného typu dediny a charakteru osídlenia s voᏠne
rozptýlenými domami.

b) zachovaᙐ súაasnú organizáciu krajiny s vyu០ívaním preva០ne lúაno-pasienkárským
spôsobom,

c) zachovaᙐ ráz krajiny vytvárajúci mozaiku prírodných hodnôt, ktoré sa prejavujú vizuálne ako
dynamické rázovité prostredie typické striedaním odlesnených a zalesnených plôch, kopcov a
dolín, vrastlej solitérnej zelene doplnených objektmi viac აi menej estetickej a historickej
hodnoty, terasami poᏠnohospodárskych políაok .
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d) Zachovaᙐ v maximálnej mo០nej miere objekty pamiatkového záujmu dotvárajúce prostredie,
ako aj iné objekty Ꮰudovej architektúry. Stavebné úpravy  na týchto objektoch, a  novostavby
v týchto lokalitách, ako aj v celom katastri obce realizovaᙐ  citlivo  s cieᏠom zachovania
pôvodného výrazu dotknutého územia a v maximálnej mo០nej miere aplikovaᙐ adekvátne
výrazové prostriedky.

e) Hlavná kompoziაná os obce trasa cesty III/01161
f) VedᏠajᘐie kompoziაné osi obce

- ostatné prieაne a pozdᎠ០ne ulice
j) Dominanty

- rímsko-katolícky kostol sv. Martina – biskupa
k) Za ᙐa០iskový priestor obce treba pova០ovaᙐ priestor medzi súაasným obecným úradom

a kostolom vymedzený zástavbou pozdᎠ០ cesty III/01161
l) Zásady osadzovania stavieb rodinných domov v nových lokalitách

- objekty rodinných domov situovaᙐ ᘐtítmi k uliciam.
- osadenie domov 6 m od okraja miestnej komunikácie.
- rodinné domy budú jednopodla០né s podkrovím s max. výᘐkou hrebeᒀa strechy 10 m.
- sklon striech musí byᙐ min. 35°-45°
- oplotenie domov min. 2 m od okraja verejnej komunikácie, v odôvodnených prípadoch je

mo០né zní០iᙐ odstup na 1m
- 2 metre ᘐiroký pás verejnej zelene rezervovaᙐ na vedenie in០inierskych sieti ako verejné

osvetlenie, telekomunikaაné rozvody, vodovod.

3. Regulatívy funkაného usporiadania rieᘐeného územia

a) Rieᘐené územie z hᏠadiska funkაného usporiadania je აlenené na აasti obce - zóny:
A –zmieᘐaná zóna bývania a vybavenosti - celá obec – intravilán bez zón výroby
B – zóny výroby – píla Kaplaník,
C - zóny rekreácie a bývania – osady BeᏠajky, Petránky (U Macaᘐkov, U Bzdilov, U
Kvietkov, U Kubalov)
D - zóna voᏠnej poᏠnohospodárskej krajiny
E - zóna lesnej krajiny
F - zóna legislatívnou ochranou prírody

b) A - zmieᘐaná zóna bývania a vybavenosti
- Základná funkcia obytná,
- Doplnková funkcia – slu០by, rekreaაná, ᘐportová a výrobná (obchody, ubytovacie a

reᘐtauraაné zariadenia),bez ᘐkodlivých vplyvov na obytnú funkciu,
- Prevládajúci typ stavebnej აinnosti –  stavebné úpravy, prístavby, nadstavby, novostavby
- Spôsob zástavby – dvojtraktové izolované rodinné domy, poაet podla០í max. 1+1+1 alebo

0+1+1, strecha sedlová alebo valbová so sklonom 35 - 45°,
- Tvaroslovie, mierka a pôdorysné rozmery prispôsobiᙐ pôvodnej zástavbe
- Prispôsobiᙐ აlenenie prieაelí nových stavieb pôvodným objektom a pou០iᙐ architektonické

prvky ako ᘐambrány, rímsy
- Odporúაaná veᏠkosᙐ nových pozemkov 800 – 1000 m2 , ᘐírka pozemkov 18 –22 m,
- Drobnochov obmedzený na malé hospodárske zvieratá.

c) B – zóny výroby – píla Kaplaník,
- Základná funkcia  výroba so zameraním na drevospracujúci priemysel a bez negatívnych

dopadov na ័P a susedné obytné územie
- Doplnková funkcia – slu០by, technická vybavenosᙐ
- Prevládajúci typ stavebnej აinnosti –novostavby
- Spôsob zástavby – objekty do výᘐky max.10m v hrebeni, strecha pultová, sedlová alebo

valbová so sklonom 5° - 45°,
- Odporúაaná veᏠkosᙐ pozemkov -  bez obmedzenia,
- Chov hospodárskych zvierat povolený
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d) C – zóny rekreácie a bývania – osady BeᏠajky, Petránky (U Macaᘐkov, U Bzdilov, U Kvietkov,
U Kubalov
- Základná funkcia  rekreácia a cestovný ruch – viazaný, voᏠný
- Doplnková funkcia – slu០by a technická vybavenosᙐ,
- Prevládajúci typ stavebnej აinnosti – stavebné úpravy, prístavby, nadstavby, novostavby
- Spôsob zástavby – objekty podᏠa mierky, tvaroslovia a materiálového rieᘐenia okolitých

stavieb v tej ktorej lokalite
- Odporúაaná veᏠkosᙐ pozemkov do 1000 m2,
- Chov hospodárskych zvierat zakázaný v celej zóne

e) D – zóna voᏠnej poᏠnohospodárskej krajiny
- Základná funkcia – poᏠnohospodársky vyu០ívaná, alebo voᏠná krajina bez zástavby,
- Doplnková funkcia – ekostabilizaაná, rekreaაná
- Prevládajúci typ stavebnej აinnosti – bez stavebnej აinnosti, s výnimkou stavieb

technickej infraᘐtruktúry a stavieb pre poᏠnohospodárstvo, rekreáciu a ᘐport
- Spôsob vyu០itia – vyu០itie krajiny podᏠa druhu pozemkov a odporúაaní krajinno-

ekologického plánu
- Odporúაaná veᏠkosᙐ - minimálna veᏠkosᙐ jedného pozemku 2000 m2 s výnimkou

pozemkov pre stavby technickej infraᘐtruktúry
- Chov hospodárskych zvierat povolený v kapacite, ktorá nebude maᙐ vplyv na obytnú

funkciu obce a ekologickú stabilitu územia (1 DJ / ha).
- Spásanie pasienkov prípustné za predpokladu ekologickej únosnosti územia vzhᏠadom na

veᏠkosᙐ stád (nesmie dochádzaᙐ k poᘐkodeniu pôdneho krytu.
f) E - zóna lesnej krajiny

- Základná funkcia lesno – hospodárska (platí lesný hospodársky plán),
- Bez stavebnej აinnosti, s výnimkou udr០iavacích prác na lesných cestách, sieᙐach

technickej infraᘐtruktúry a úაelových hospodárskych stavieb
- Spásanie pasienkov prípustné za predpokladu ekologickej únosnosti územia vzhᏠadom na

veᏠkosᙐ stád (nesmie dochádzaᙐ k poᘐkodeniu pôdneho krytu).
g) F - zóna s legislatívnou ochranou prírody

- Základná funkcia ochrana prírody a ekologická (ekolostabilizaაná),
- Doplnková funkcia rekreaაná – extenzívne vyu០itie,
- Bez stavebnej აinnosti,
- Extenzívne vyu០itie TTP .

Ⴠlánok 5

Prípustné, obmedzujúce, vyluაujúce podmienky na vyu០itie jednotlivých plôch, na
intenzitu ich vyu០itia, regulácia vyu០itia plôch.

1) - A - zmieᘐaná zóna bývania a vybavenosti - celá obec
a) Prípustné funkcie

V zmieᘐaných obytných zónach je mo០né zriaჰovaᙐ funkcie, ktoré nepotláაajú
obytnú funkciu. Medzi takéto prevádzky a slu០by patria vᘐetky maloobchodné predajne
potravinárskeho charakteru, drobné výrobné a remeselné prevádzky – obuvnícke,
stolárske, krajაírske, aran០érske, ko០iarske a iné dielne, poradenské a projektové
kancelárie a administratívne priestory. Prípustný je aj drobnochov.

b) Neprípustné funkcie
V uvedenej funkაnej zóne nie je dovolené zriaჰovaᙐ: predajne streliva, výbuᘐnín,

toxických látok, plynových fliaᘐ – okrem propán-butánových pre potrebu domácností
(dodr០aᙐ predpísané odstupy skladovacích plôch od obytných budov),  rádioaktívnych a
chemických látok, biologicky nebezpeაných materiálov a preparátov, skládky odpadov,
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prevádzky kde dochádza k zvýᘐenej praᘐnosti a hluაnosti – píla, opravy motorových píl,
sklady sypkých materiálov  bez obalov – piesok, ᘐtrk, a prevádzky so zdrojmi zápachu
z chovu a veᏠkochovu hospodárskych zvierat a pod.

2) - B – Zóna výroby
a) Prípustné funkcie vo výrobnej zóne

V tejto zóne je mo០né zriaჰovaᙐ výrobné a administratívne budovy, skladovacie
haly, predajne a budovy pre ustajnenie hospodárskych zvierat pri dodr០aní zásady, aby
hygienické ochranné pásmo nezasahovalo obytné zóny.

Pri veᏠkochove hospodárskych zvierat je potrebné eliminovaᙐ negatívne dôsledky
ako pach, zneაistenie komunikácií, nebezpeაenstvo chorôb prenosných zo zvierat na
აloveka a pod.

b) Neprípustné funkcie vo výrobnej zóne
V tejto zóne nie je dovolené zriaჰovaᙐ: predajne a sklady streliva, výbuᘐnín,

rádioaktívnych a nebezpeაných chemických látok, biologicky nebezpeაných materiálov a
preparátov, skládky odpadov.

3) - C – zóna rekreácie a bývania – osady BeᏠajky, Petránky (U Macaᘐkov, U Bzdilov, U Kvietkov,
U Kubalov

a) Prípustné funkcie v rekreaაnej zóne
V tejto zóne je mo០né zriaჰovaᙐ funkcie, ktoré doplᒀujú rekreáciu.  Medzi takéto

funkcie patria: odpoაinkové plochy, zeleᒀ, rôzne dráhy (napr. be០ecké, cyklotrialové),
altánky, vodné plochy, pieskoviská, detské ihriská a pod.

b) Neprípustné funkcie v rekreaაnej zóne
Vo vᘐetkých rekreaაných zónach  nie je dovolené zriadovaᙐ: výrobné prevádzky,

prevádzky so zdrojom hluku, alebo zápachu, kotolne na uhlie, sklady uhlia, predajne
streliva, výbuᘐnín, toxických látok, plynových fliaᘐ – vrátane propán-butánových,
rádioaktívnych a chemických látok, biologicky nebezpeაných materiálov a preparátov,
skládky odpadov, pohonných hmôt (benzín, nafta, petrolej a iné) a látok, ktoré mô០u
poᘐkodzovaᙐ ០ivotné prostredie. Neprípustný je veᏠkochov hospodárskych zvierat.

4) - D – zóna voᏠnej poᏠnohospodárskej krajiny
a) Prípustné funkcie v zóne voᏠnej poᏠnohospodárskej krajiny

V tejto zóne je mo០né zriaჰovaᙐ doაasné stavby pre ustajnenie hospodárskych
zvierat pri dodr០aní zásady, aby hygienické ochranné pásmo nezasahovalo obytné
stavby, ჰalej technické stavby – in០inierske siete, komunikácie, sady, stromové aleje,
rekreaაné plochy pre pobyt v prírode, plochy ulo០enie pôdnych depónii, a kompostoviská.

b) Neprípustné funkcie v zóne  voᏠnej poᏠnohospodárskej krajiny
V tejto zóne nie je dovolené zriaჰovaᙐ: obytné budovy, budovy obაianskej

vybavenosti, ak nie sú priamo navrhované v ÚPN, sklady rádioaktívnych a nebezpeაných
chemických látok, biologicky nebezpeაných materiálov a preparátov, skládky tuhých
komunálnych odpadov.

5) - E - zóna lesnej krajiny
a) Prípustné funkcie a აinnosti v zóne lesnej krajiny

PoᏠnohospodárske vyu០ívanie krajiny – pasenie hospodárskych zvierat,
lesnohospodárske funkcie – u០ívanie lesa v súlade s LHP, ochrana lesa a PP proti
ᘐkodcom, zariadenia na ochranu hospodárskych zvierat, rekreaაné funkcie, ohniská a
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piknikové plochy, turistické trasy, náuაné chodníky, cyklotrasy, hipotrasy po lesných
cestách.

b) Neprípustné funkcie a აinnosti v zóne lesnej krajiny
Rozorávanie a premiestᒀovanie pôdy a hliny a úpravu pasienkov bez súhlasu

ᘀOP. Vᘐetky აinnosti meniace prirodzený stav vodných tokov, vodných plôch, moაiarov,
mokradi, prameᒀov a ponorov.

Pestovanie cudzokrajných druhov rastlín, chov cudzokrajných druhov ០ivoაíchov
mimo uzavretých objektov, pou០ívanie chemických látok a skladovanie agrochemikálii,

Vjazd a státie motorových vozidiel mimo plôch na to urაených a obmedziᙐ
táborenie, stanovanie a zakladanie ohᒀa mimo tras a miest vyhradených orgánom
ochrany prírody

Pre iné აinnosti platí zákon ა.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

6) - F - zóna legislatívnou ochranou prírody
a) Prípustné funkcie v zóne ochrany prírody

Rekreaაné plochy, turistické trasy, náuაné chodníky, a lesno – hospodárske
funkcie ochrana lesa proti ᘐkodcom (nie postreky), u០ívanie lesa v súlade s LHP, pasenie
hospodárskych zvierat v intenciách stupᒀa ochrany podᏠa zákona 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny.

b) Neprípustné funkcie a აinnosti v zóne ochrany prírody
Rozorávanie a premiestᒀovanie pôdy a hliny a úpravu pasienkov. Pasenie a

preháᒀanie stád realizovaᙐ tak, aby nedochádzalo k poᘐkodzovaniu pôdneho krytu,
výstavba zariadení na ochranu hospodárskych zvierat (prístreᘐky, ohrady a pod.),

Vᘐetky აinnosti meniace prirodzený stav vodných tokov, vodných plôch, moაiarov,
mokradi, prameᒀov a ponorov, pestovanie a ᘐírenie cudzokrajných druhov rastlín, chov
cudzokrajných druhov ០ivoაíchov mimo uzavretých objektov a rozᘐirovanie pôdnych
druhov rastlín a ០ivoაíchov აlovekom mimo schváleného lesného hospodárskeho plánu,

Pou០ívanie chemických látok a skladovanie agrochemikálii,
Vjazd a státie motorových vozidiel s výnimkou vozidiel správy ochrany prírody
Obmedziᙐ táborenie, stanovanie a zakladanie ohᒀa mimo trás a miest vyhradených

orgánom ochrany prírody,

Ⴠlánok 6

Zásady a regulatívy umiestnenia obაianskeho vybavenia, rekreácie a priemyslu

1) V oblasti obაianskej vybavenosti
a) ᘀkolstvo

- Predᘐkolskú výchovu zabezpeაovaᙐ naჰalej v 2 triednej materskej ᘐkole s kapacitou 50
detí.

- Základnú ᘐkolskú výchovu zabezpeაovaᙐ naჰalej v 13 triednej základnej ᘐkole 1-9. roაník.
- Zabezpeაiᙐ vylepᘐenie stavebnotechnického stavu a vyrieᘐiᙐ nové priestory pre

voᏠnoაasové aktivity.

b) Kultúra
− Pre kultúrne a spoloაenské podujatia vyu០ívaᙐ sálu v objekte kultúrneho domu
− Pre kultúrne podujatia vyu០ívaᙐ aj miestny amfiteáter
− Doplniᙐ kni០niაné jednotky v miestnej kni០nici
− Pre koncerty a kultúrno-duchovné podujatia vyu០ívaᙐ aj rímsko-katolícky kostol sv.

Martina – biskupa.
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c) Telovýchova a ᘐport
− Dobudovaᙐ existujúci futbalový ᘐtadión a koordinovaᙐ s potrebami základnej ᘐkoly, kultúry

a so záujmami cestovného ruchu, rekreácie, turizmu.
− V areály ᘐkoly vytvoriᙐ aj ჰalᘐie ihriska
− Podporovaᙐ rozvoj zimných ᘐportov vo forme zjazdového ly០ovania, be០eckých stôp,

ly០ovania v konskom záprahu.

d) Zdravotníctvo
- Zdravotnú starostlivosᙐ poskytovaᙐ v miestnom zdravotnom stredisku (minimálne jeden

obvodný lekár a zubná ambulancia).
- Skvalitniᙐ priestorové podmienky ambulancií

e) Sociálna starostlivosᙐ
- Vytvoriᙐ podmienky pre výstavbu domu s opatrovateᏠskou slu០bou pre starᘐích

spoluobაanov, prípadne pre týrané ០eny.
- Pre tento úაel vyu០iᙐ lokalitu Ságov potok.

f) Maloobchod
− Podporovaᙐ vᘐetky podnikateᏠské aktivity zamerané na rozᘐírenie siete slu០ieb a

sortimentu maloobchodných predajní hlavne v ᙐa០iskovom priestore obce.
− Predajne rieᘐiᙐ formou samoobslu០ného predaja aj v rámci navrhovanej obytnej

zástavby.
− Rozᘐírenie maloobchodnej siete o predajne mäsa a údenín, ovocia a zeleniny, prípadne

iných predajní.
− Pri umiestᒀovaní maloobchodných predajní podporovaᙐ hlavne tie, ktoré dopᎠᒀajú

chýbajúci sortiment predaja v obci a lokalizáciou sú v okruhu jadra obce dostupnosᙐ  cca
350 m – t.j. 5 min (jadro obce)

g) Stravovanie a ubytovanie
- Podporovaᙐ rozvoj stravovacích zariadení v obci
- Podporovaᙐ skvalitᒀovanie slu០ieb v oblasti stravovania a ubytovania
- Zameraᙐ stravovanie na podávanie ᘐpecialít regionálnej kuchyne a realizáciu

netradiაného atraktívneho prostredia pre konzumáciu jedál
- Podporiᙐ zvýᘐenie lô០kových kapacít hlavne vo voᏠnom cestovnom ruchu

h) Slu០by
− Rekonᘐtrukcia objektov: hasiაskej zbrojnice,
− Podporovaᙐ rozvoj slu០ieb obecného významu v zastavanom území a rozvoj slu០ieb

nadobecného významu súvisiacich s rozvojom rekreácie

i) Administratíva
− Dbaᙐ o údr០bu objektu obecného úradu a poᘐty

2) - V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu
a) Pre rekreaაné úაely vyu០iᙐ kúpalisko, areál farmy Ochodnica, lokalitu Rybníky, osady

(Petranky, BeᏠajky, U Kurdela),
b) V rámci letnej rekreácie  sústrediᙐ pozornosᙐ na cykloturistiku, pobyt v prírode, organizáciu

uká០ok Ꮰudových remesiel, tancov, zvykov a ჰalᘐích nových aktivít v území, propagáciu
existujúcich prírodných hodnôt územia.

c) Osady BeᏠajky, Petránky a U KurdeᏠa vyu០iᙐ pre rozvoj voᏠného CR, bez ploᘐného rozvoja
d) Zachovaᙐ súაasné estetické a krajinárske hodnoty osád BeᏠajky, Petránky a U KurdeᏠa
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e) V rámci zimnej rekreácie podporiᙐ dobudovanie vlekov, zasne០ovanie so zreteᏠom na ochranu
prírody.

f) Spojenie medzi rekreaაnými plochami zabezpeაiᙐ formou peᘐej turistickej a znaაenej
cykloturistickej trasy.

3) - V oblasti priemyslu a poᏠnohospodárstva
a) podporovaᙐ rozvoj firemných areálov a remeselných dvorov , ktoré sa mô០u staᙐ aj súაasᙐou

០ivého skanzenu (tradiაné remeslá).
b) podmienkou podporenia remeselných dielní v obytnom území je nezávadnosᙐ z hᏠadiska

ochrany ០ivotného prostredia.

4) - V oblasti priemyslu a poᏠnohospodárstva
a) zachovaᙐ a udr០aᙐ súაasný stav ᘐtruktúry výroby a spracovania poᏠnohospodárskych

komodít, prípadne ich prispôsobiᙐ vývoju potreby, novým technológiám a trendom
b) dbaᙐ pri pasení na აasté striedanie lokalít, nevoliᙐ trasy preháᒀania v jednej

trase/zoᘐlapávanie – rôzne formy erózie/, vylúაiᙐ oplôtkárske hospodárenie
c) obhospodarovaᙐ orné pôdy /oraᙐ, siaᙐ/ po vrstevnici, zabrániᙐ odvodneniu, vylúაiᙐ chemizáciu,

hnojiᙐ biologickým hnojivom
d) zásadne vylúაiᙐ oplôtkové hospodárstvo /najmä vo vyᘐᘐie polo០ených lokalitách/ako mo០nú

príაinu vzniku rôznych foriem erózie
e) vᘐetky poᏠnohospodársky vyu០ívané plochy oᘐetrovaᙐ prirodzenými hnojivami, vo vyᘐᘐích

polohách a v blízkosti osídlených lokalít vylúაiᙐ hnojovku
f) ᙐa០ᘐie dostupné a intenzívne nevyu០ívané trvalé trávne porasty, najmä vo vrcholových

polohách priebe០ne vykáᘐaᙐ pre potreby zabránenia zárodku vzniku rýchleho odtoku vôd
z prívalových da០ჰov, ale aj zabránenie postupu sukcesného procesu

5) - V oblasti lesného hospodárstva
a) dôsledne dbaᙐ na ochranu LPF a postupovaᙐ  v súlade so zákonom ა. 326/2005 Z.z. o lesoch
b) riadiᙐ hospodárenie v lesoch na základe platných LHP pre LHC Krásno
c) nezasahovaᙐ výstavbou do lesných pozemkov
d) permanentne revitalizovaᙐ lesy v celom katastri obce s cieᏠom vytvorenia vyvá០eného

០ivotného prostredia ako protiváhy k urbanizaაným zásahom do obce
e) zvýᘐiᙐ podiel listnatých lesných porastov s cieᏠom zabezpeაenia ekologickej a zdravotnej

stability lesa

Ⴠlánok 7

Zásady a regulatívy na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia
územia

1) - Regulatívy v oblasti dopravnej sústavy
a) Realizovaᙐ opravy alebo rekonᘐtrukcie jestvujúcich obslu០ných komunikácií z hᏠadiska

០ivotnosti vozovky;
b) Realizovaᙐ rekonᘐtrukciu cesty vedúcej z obce Ochodnica do osady Belajky v kategórii MOK

3,75/30 ako cestu jednopruhovú obojsmernú s výhybᒀami;
c) Chrániᙐ územný koridor a realizovaᙐ diaᏠnicu D3 (v trase multimodálneho koridoru ა. VI

(hlavná sieᙐ TINA), trasa TEM, v kategórii D 26,5/120-100) v trase a úsekoch :  ័ilina/Strá០ov
– ័ilina/Brodno – Kysucké Nové Mesto – Ⴠadca – Svrაinovec, sieᙐ AGR ა. E75;
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d) Chrániᙐ územný koridor a homogenizovaᙐ cestu I/11 (homogenizovaný cestný ᙐah
nadregionálneho významu) v trase a úsekoch :  ័ilina/Brodno – Kysucké Nové
Mesto/Oᘐkerda – Krásno nad Kysucou v kategórii C 9,5/70-60, ako cesta súbe០ná s diaᏠnicou
D3;

e) Realizovaᙐ napojenie cesty III/01161 na sprievodnú komunikáciu vedenú súbe០ne s diaᏠnicou
D3, ktorá je vedená východným okrajom k.ú. obce Ochodnica (DiaᏠnica D3 KNM –
Svrაinovec, úsek KNM – Oᘐაadnica, DÚR 09/2006);

f) Uva០ovaᙐ s realizáciou mimoúrovᒀového krí០enia cesty III/01161 so ០elezniაnou traᙐou ა. 127
z dôvodu bezpeაného prejazdu motorových vozidiel a bezpeაného prechodu peᘐích;

g) Chrániᙐ územný koridor a realizovaᙐ modernizáciu ០elezniაnej trate ა. 127 (I. kategórie, sieᙐ
AGC ა. E40, sieᙐ AGTC ა. C-E 40) na traᙐovú rýchlosᙐ 120 km/hod v existujúcom koridore
trate :  ័ilina – Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou – Ⴠadca, v trase multimodálneho
koridoru ა. VI (hlavná sieᙐ TINA); v úsekoch vynútených lokálnych úprav smerového vedenia
trate;

h) Nápoაty a situovanie odstavných a parkovacích stojísk pre objekty vybavenosti rieᘐiᙐ pre
konkrétne  objekty. Nápoაty je potrebné v zmysle STN 73 6110 pre výhᏠadový stupeᒀ
automobilizácie 1:2,5.

2) - Regulatívy v oblasti vodného hospodárstva
a) Pre zásobovanie obce vodou vyu០ívaᙐ existujúce vodojemy a vybudovaᙐ vodojem pre III.

tlakové pásmo 1x100 m3

b) vybudovaᙐ automatickú tlakovú stanicu (ATS), resp. dodr០aᙐ výᘐky zástavby do 2
nadzemných podla០í (hydrodynamický tlak 0,15 MPa v mieste prípojky).

c) Trasy kanalizácií viesᙐ v telese komunikácie.
d) Splaᘐkové odpadové vody od vᘐetkých nehnuteᏠností odvádzaᙐ do splaᘐkovej kanalizácie

resp. do jej vybudovania ich akumulovaᙐ v ០umpách s následným vývozom alebo აistiᙐ v
lokálnych ჀOV a vyაistené OV vypúᘐᙐaᙐ do recipientov.

e) Po vybudovaní splaᘐkovej kanalizácie prepojiᙐ domové ០umpy na kanalizáciu.
f) Vody z povrchového odtoku (z jednotlivých nehnuteᏠností a komunikácie) odvádzaᙐ da០ჰovou

kanalizáciou s vyústením do miestneho recipientu.

3) - regulatívy v oblasti elektrickej energie
a) Akceptovaᙐ navrhovanú sieᙐ 22 kV vedení vrátane umiestnenia a rekonᘐtrukcie

trafostaníc
b) Pre sústredenú zástavbu v jadrovom území sekundárnu sieᙐ rieᘐiᙐ jednoduchou mre០ovou

sieᙐou napájanou aspoᒀ s dvoch strán, zástavbu v rozptyle vzduᘐnou sieᙐou. Neuva០ovaᙐ
s ჰalᘐím rozᘐirovaním elektrický vykurovaných bytov

c) Dodr០aᙐ ochranné pásma v zmysle zákona 656 / 2004 Z.z.
d) V súlade s ustanoveniami § zákona ა. 543/2002 Z.z. pri rekonᘐtrukcii a výstavbe

vzduᘐných VN vedení pou០iᙐ také technické opatrenia, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov

4) - V oblasti plynofikácie a teplofikácie
a) Reᘐpektovaᙐ koncepაne navrhovaný systém zariadení a rozvodov zemného plynu

v zmysle spracovaného Generelu plynofikácie pre obec Ochodnica
b) Zemný plyn pou០ívaᙐ komplexne pre zabezpeაenie vykurovania, prípravu TÚV a varenia.

Územie bez rozvoja sa nenavrhuje plynofikovaᙐ - vzhᏠadom na malé mno០stvo
potenciálnych odberateᏠov a vzdialenosti od existujúcich rozvodov  zemného plynu

c) Navrhovaný STL rozvod vy០aduje u odberateᏠov inᘐtaláciu regulátorov tlaku STL/NTL
d) Potreby tepla rieᘐiᙐ naჰalej decentralizovaným systémom s intenzívnejᘐím vyu០ívaním

zemného plynu a ostatných dostupných druhov palív vo vlastných respektíve zdru០ených
zdrojov tepla a tým docieliᙐ zni០ovanie vypúᘐᙐanie ᘐkodlivín do ovzduᘐia
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e) Prehodnotenie plynárenskej integrovanej sústavy STL a výkonu regulaაnej stanice RS
Lodno odbornou organizáciou, z dôvodu rozᘐírenia odberov ZPN do roku 2020 v celej
prepojovacej STL siete

6) - V oblasti pôᘐt a elektronických komunikaაných sieti
• a)  Rozᘐíriᙐ kapacitu prepojovacieho kábla z RSU Kysucký Lieskovec do obce Ochodnica na

predpokladaný poაet 405 prípojných párov a rozᘐírenie portfólia slu០ieb o dátové slu០by
v danom území

• b)  Rozᘐíriᙐ miestnu telekomunikaაnú sieᙐ do navrhovaných rozvojových území
• c)  Rozᘐíriᙐ rozvod miestneho rozhlasu  do navrhovaných rozvojových území
• d)  Reᘐpektovaᙐ kabely diaᏠkovej siete v rieᘐenom území

Ⴠlánok 8

Zásady a regulatívy na zachovanie kultúrno-historických hodnôt, ochrany prírody a tvorby
krajiny, vytváranie a udr០iavanie ekologickej stability vrátane plôch zelene

1) Zásady a regulatívy pre ochranu kultúrno-historických hodnôt

a) Zachovaᙐ a udr០iavaᙐ kostol sv. Martina – biskupa
b) Zachovaᙐ a udr០iavaᙐ kaplnku Panny Márie Lurdskej z 19. storoაia
c) Zachovaᙐ a udr០iavaᙐ kaplnku sv. Michala
d) výstavbu rodinných domov realizovaᙐ s dôrazom na zachovanie, prípadne citlivé

transformovanie prvkov Ꮰudovej architektúry regiónu Kysuce (materiály drevo , kameᒀ)
e) Pri ka០dej stavbe vy០adujúcej si zemné práce, u០ v stupni územného konania, zabezpeაiᙐ

v zmysle Zákona ა. 50/1976 Zb. stanovisko k plánovanej stavebnej akcii od AÚ SAV Nitra vo
vzᙐahu k mo០nosti prípadného naruᘐenia archeologických nálezísk, ktoré bude podkladom
pre rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu. Zároveᒀ podᏠa § 37 ods. 3, citovaného
zákona O nevyhnutnosti vykonaᙐ záchranný výskum rozhodne pamiatkový úrad. V prípade
archeologického výskumu Pamiatkový úrad vydá rozhodnutie o predchádzajúcom vyjadrení
archeologického ústavu podᏠa § 7 citovaného zákona..

f) V prípade, ០e v rámci stavebnej აinnosti týkajúcej sa líniových stavieb predpokladajúcich
zemné práce, z dôvodu mo០nosti odkrytia neznámych archeologických lokalít je potrebné
ohlásenie archeologického nálezu podᏠa ustanovenia § 40 Zákona ა. 49/2002 Z. z. a § 127
Stavebného zákona,

g) Pri obnove, rekonᘐtrukcii a akejkoᏠvek inej stavebnej აinnosti na objektoch národných
kultúrnych pamiatok je potrebné reᘐpektovaᙐ ustanovenia § 32, Zákona ა. 49/2002 Z.z.

2) Zásady a regulatívy pre ochranu a vyu០ívanie prírodných hodnôt a prvkov RÚSES

a) Zachovaᙐ tieto genofondové lokality:
166 z - záver Ochodniაanky, lesné biotopy ohrozených ჰatlovcov
174 f - Breziაník – Vᕐᘐok, fragmenty slatinných lúk s páperníkmi a vstavaაovitými
176 z - ័arnovka – záver potoka, lesné biotopy ohrozených dravcov a sov

b) Zachovaᙐ tieto reprezentatívny geosystém Bla០ková – Chotárny kopec:
c) Zachovaᙐ ekologicky významné segmenty krajiny :

BeᏠajky – Rakovka – Vlაov.
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Rudinská dolina – Nesluᘐské vrchy.
Alúvium Kysuce – Kysucké Nové Mesto – Ochodnica.

d) meniᙐ /dlhodobo/ drevinové zlo០enie jestvujúcich monokultúr na porasty blízke ᘐtruktúrou
a druhovou skladbou prírodným lesom s cieᏠom zvýᘐenia podielu odolnosti voაi imisiám,
zvýᘐiᙐ podiel listnatých drevín domácej proveniencie

e) obhospodarovaᙐ lesné pozemky so zreteᏠom na ochranu druhov fauny via០ucich sa na
staré odumreté stromy, v rámci výkonu hospodárskych opatrení ponechávaᙐ adekvátny
poაet starých stromov /odumretých/ n jednotku plochy /cca 5ks/ha/ v závislosti na
ornotocenózach a ჰalᘐích ᘐpecifických podmienkach

f) zachovaᙐ niektoré krajinné segmenty s historickou ᘐtruktúrou krajiny /terasové polia
s medznou vegetáciou, prirodzené trvalé trávne porasty, NDV, tradiაné obhospodarovanie/

g) revitalizovaᙐ toky Ochodniაanka a Suchá prirodzeným spôsobom, rekonᘐtruovaᙐ  pôvodné
brehové porasty, eliminovaᙐ ich zneაistenie TKO a splaᘐkami

h) zachovaᙐ súაasnú organizáciu krajiny s vyu០ívaním preva០ne lúაno – pasienkárským
spôsobom

i) dbaᙐ pri pasení na აasté striedanie lokalít, nevoliᙐ trasy preháᒀania v jednej
trase/zoᘐlapávanie – rôzne formy erózie/, vylúაiᙐ oplôtkárske hospodárenie

j) obhospodarovaᙐ orné pôdy /oraᙐ, siaᙐ/ po vrstevnici, zabrániᙐ odvodneniu, vylúაiᙐ
chemizáciu, hnojiᙐ biologickým hnojivom

k) vylúაiᙐ nevhodnú výstavbu mimo sídla, vyu០ívaᙐ jestvujúce miestne prieluky  a odporúაané
plochy podᏠa KEP

l) ponechaᙐ prirodzenú sukcesiu /zarastanie/ drevín, alebo zalesniᙐ pôvodnými druhmi
v odᏠahlejᘐích oblastiach, kde sa prestalo /prestane/ hospodáriᙐ na poᏠnohospodárskych
pozemkoch, monitorovaᙐ súაasný stav

3) Krajinnoekologické odporúაania

a) miestne აasti Petránky a BeᏠajky profilovaᙐ na rekreaაné lokality s prevahou chalupníckej
rekreácie, v lokalite BeᏠajky mo០nosᙐ dostavby, zachovaᙐ architektonický charakter lokality

b) v uzávere doliny nad lokalitou Koᘐariská mo០nosᙐ vytvorenia rekreaაnej osady formou
koncomdennej a víkendovej aktívnej rekreácie – menᘐie jednoduché stavby

c) terasové políაka v kontaktnej zóne so sídlom zachovaᙐ, prinavrátiᙐ im ekostabilizaაnú,
krajinnotvornú a estetickú funkciu

d) kontaktnú zónu sídlo – voᏠná krajina chápaᙐ ako zónu so súkromným vyu០ívaním -intenzívne
terasové políაka, záhumienky, záhrady, kosné lúky, pasienky, krajinná vegetácia – zachovaᙐ
mozaikový charakter

e) v lokalitách Pod Pálenicami a Predná úboა zachovaᙐ kosné lúky, vrcholové partie /Lazy
a BeᏠajky/ je mo០né vyu០ívaᙐ aj ako pasienky – zabránenie ჰalᘐiemu postupu sukcesného
procesu, kosenie prevádzaᙐ malými mechanizmami

f) lokalitu Grúnik v juhovýchodnej აasti sídla vyu០ívaᙐ preva០ne ako trvalé trávne porasty –
pasienky, v kontakte na poᏠnohospodárske dru០stvo mo០nosᙐ kosných lúk

g) priestor medzi lokalitou KurdeᏠovci, Tomáᘐkovci a poᏠnohospodárskym dru០stvom mo០nosᙐ
vyu០ívaᙐ aj ako orné pôdy, zameraᙐ na výrobu krmovín /lucerka, kukurica –striedanie s trvalo
trávnymi porastami

h) zásadne vylúაiᙐ oplôtkové hospodárstvo /najmä vo vyᘐᘐie polo០ených lokalitách/ako mo០nú
príაinu vzniku rôznych foriem erózie

i) vᘐetky poᏠnohospodársky vyu០ívané plochy oᘐetrovaᙐ prirodzenými hnojivami, vo vyᘐᘐích
polohách a v blízkosti osídlených lokalít vylúაiᙐ hnojovku

j) ᙐa០ᘐie dostupné a intenzívne nevyu០ívané trvalé trávne porasty, najmä vo vrcholových
polohách priebe០ne vykáᘐaᙐ pre potreby zabránenia zárodku vzniku rýchleho odtoku vôd
z prívalových da០ჰov, ale aj zabránenie postupu sukcesného procesu

k) vᘐetky rekreaაné aktivity smerovaᙐ do otvoreného priestoru, vyu០iᙐ vysokú estetickú hodnotu
územia
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l) mo០nosᙐ vyu០itia koní ako atraktívneho prostriedku pre spoznávanie krajiny katastra /aj
odᏠahlé lokality Petránky, BeᏠajky/ - estetický zá០itok z kvalitného prostredia, mo០nosᙐ vyu០itia
aj v zime /sane/

m) pravobre០nú აasᙐ potoka Suchá /kosné lúky s rozptýlenou krajinnou vegetáciou v smere
vrstevníc/ a០ po nivu rieky Kysuca vyu០iᙐ ako priestor pre „ᘐkolu jazdenia“

n) zintenzívniᙐ mo០nosti pre be០ecké ly០ovanie / vytýაenie tratí/ v celom katastrálnom  území
s mo០nosᙐou voᏠby stupᒀa nároაnosti a dostatoაne ich udr០iavaᙐ /vzdialenejᘐie აasti/

o) turizmus sústrediᙐ do vyznaაených trás, o០iviᙐ, zatraktívniᙐ rôznymi podpornými  aktivitami,
akciami /orientaაný turizmus, náuაný turizmus noაný pochod, cieᏠový pochod a pod./

p) vyu០iᙐ kvalitné prírodné podmienky na rozvoj cykloturizmu, ako modernej formy    turizmu,
vytýაiᙐ a udr០iavaᙐ cyklotrasy s rôznou nároაnosᙐou, s mo០nosᙐou výberu

q) pri ploᘐne vysokom a dostatoაnom /v niektorých lokalitách dominujúcom/ zastúpení
rozptýlenej krajinnej vegetácie  striktne dodr០iavaᙐ súაasný stav a nenavrhovaᙐ nové lokality
s rozptýlenou vegetáciou v krajine

r) v lokalitách, kde má sukcesný proces dominantnú prevahu zvá០iᙐ zmenu hospodárenia
/prevedenie do LPF/

s) upustiᙐ od mo០nosti navrátenia lokalít s výrazným sukcesným procesom do pôvodného stavu
t) pôvodnú rozptýlenú vegetáciu v krajine priebe០ne oᘐetrovaᙐ/ preriezka, zmladzovanie.../
u) vykonávaᙐ priebe០ný monitoring sukcesného procesu, zabrániᙐ ჰalᘐiemu rozᘐirovaniu

rozptýlenej krajinnej vegetácie
v) sprievodnú vegetáciu vodných tokov oᘐetrovaᙐ, postupne rekonᘐtruovaᙐ, zmladzovaᙐ

pôvodnými druhmi
w) v lokalite navrhovaného rybníka je pred jeho realizáciou potrebné vykonaᙐ zoologický a

botanický prieskum

4) vᘐeobecne platné regulatívy na ochranu prírodných hodnôt
f) Pri realizácii stavebných prác dodr០aᙐ ustanovenia zákona ა. 543 Z.z. z 25. júna 2002 o

ochrane prírody a krajiny najmä § 4 vᘐeobecná ochrana rastlín a ០ivoაíchov a § 6 ochrana
biotopov

g) V rámci ჰalᘐích stupᒀov povoᏠovania (EIA, územné   konanie) vykonaᙐ inventarizáciu drevín
urაených na výruby.

h) Inventarizáciu biotopov európskeho  a národného významu vykonaᙐ podᏠa vyhláᘐky   M័P   SR
ა.24/2003   Z.z. a na základe  zistených  podkladov navrhnúᙐ v zmysle ustanovení §6 zákona ა.
543/2002 Z.z. náhradné revitalizaაné opatrenia.

i) Ako plochy náhradnej výsadby je treba uprednostniᙐ plochy v rámci revitalizácie brehových
spoloაenstiev. Pri návrhu druhového zlo០enia v zmysle ustanovení §7 zákona ა. 543/2002 Z.z.
uprednostniᙐ miestne druhy drevín

j) V súlade s ustanoveniami §4zákona ა. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, prelo០ky
vzduᘐných vedení rieᘐiᙐ káblovým vedením, alternatívne pri výstavbe   vzduᘐných vedení
pou០iᙐ také technické rieᘐenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov

Ⴠlánok 9

Zásady a regulatívy pre starostlivosᙐ o ០ivotné prostredie

1) - V oblasti odpadového hospodárstva
a) Naჰalej pravidelne odvá០aᙐ a zneᘐkodᒀovaᙐ TKO a stavebný odpad z územia obce na

riadených skládkach mimo k.ú. Ochodnica
b) Zní០iᙐ produkciu nevyu០iteᏠných odpadov formou separácie zberu – (motivácia

prostredníctvom odstupᒀovaných poplatkov za zneᘐkodᒀovanie komunálneho odpadu)
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c) Vytvoriᙐ podmienky pre zber druhotných surovín – zberového papiera, PET fliaᘐ, ០elezného
ᘐrotu kalendárovým zberom, t.j. donáᘐkou urაenej zlo០ky odpadu k zberovému miestu, ktoré
bude v obci vopred urაené a oznaაené. Kalendár zberu jednotlivých zlo០iek KO obec
poskytne vopred ka០dej domácnosti, fyzickej a právnickej osobe sídliacej na území obce.

d) Zabezpeაiᙐ dostatoაný poაet zberových kontajnerov pre zber odpadového skla tak, aby
kontajnery boli rovnomerne a podᏠa potreby rozmiestnené na celom území obce. Taktie០
zabezpeაí pravidelný odvoz vyseparovanej suroviny do zberne.

e) Zabezpeაiᙐ 2x roაne zber nebezpeაných zlo០iek KO (vyradené elektrické a elektronické
zariadenia z domácností, opotrebované olovené batérie, odpadové oleje, staré lieky, príp. iné)
tak, aby dátum a miesto zberu týchto odpadov bolo vაas oznámené v ka០dej domácnosti
obce.

f) Zabezpeაiᙐ 2x roაne zber veᏠkoobjemového odpadu (vyradený nábytok, pneumatiky, a pod.)
tak, aby dátum a miesto zberu týchto odpadov bolo vაas oznámené v ka០dej domácnosti
obce.

g) Zabezpeაiᙐ vhodnou formou, aby biologicky rozlo០iteᏠné odpady z domácností obyvatelia
kompostovali na vlastnom pozemku (domáce kompostoviská, hnojiská od hospodárskych
zvierat).

h) Pre biodpad z verejných priestranstiev (tráva, konáre stromov) vytvoriᙐ obecné
kompostovisko, alebo zmluvne dohodnúᙐ kompostovanie s podnikateᏠským subjektom
prípadne aj mimo k.ú. Dolný Hriაov

2) - V oblasti ochrany vôd a ovzduᘐia
a) Dobudovaᙐ verejnú splaᘐkovú kanalizáciu
b) Revitalizovaᙐ korytá miestnych tokov
c) Dôslednou kontrolou likvidácie odpadových vôd z rodinných domov
d) Upraviᙐ praᘐné cesty (aj prístupové k rod domom, po rozkopávkach v dôsledku stavebných

zásahov do existujúcich komunikácii)
e) Vᘐetky existujúce a navrhované komunikácie v zastavanom území rieᘐiᙐ so spevneným,

bezpraᘐným povrchom
f) Zvýᘐiᙐ podiel vykurovania zemným plynom a elektrickou energiou na úkor vykurovania tuhými

palivami
g) V nárazníkovej zóne na rozhraní extravilánu a intravilánu vysádzaᙐ vzrastlé formy zelene,

ktorá by zachytávala hluk a prach z dopravy, prípadne z poᏠnohospodárskych prác – orba,
sejba, zber plodín, hnojenie a pod.

h) V jarných mesiacoch vაas zabezpeაiᙐ upratanie komunikácií po zimnom posype
i) Pri stavebných prácach na rodinných domoch zabezpeაiᙐ skládky stavebnej sute proti ᘐíreniu

praᘐnosti
j) PovoᏠovanie výstavby nových zdrojov zneაistenia sa musí riediᙐ platnou legislatívou SR

v oblasti ochrany ovzduᘐia, hlavne zákonom o ovzduᘐí v znení neskorᘐích predpisov
g) reᘐpektovaᙐ zákon o vodách ა. 364/2004 Z.z. a prísluᘐné platné STN 736822

3) - V oblasti akustickej pohody obytného prostredia
a) Nepovoliᙐ výstavbu hluაných prevádzok v obytnom území
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Ⴠlánok 10

Vymedzenie zastavaného územia obce

1) Výsledné zastavané územie
a) Severozápadná hranica – sa rozᘐiruje o obalovú krivku navrhovanej zástavby kúpaliska a

okolitých rekreaაných plôch
b) ostatné hranice zastavaného územia sa nemenia.

Grafické vymedzenie zastavaného územia je vo výkrese ა. 3.

Ⴠlánok 11

1) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podᏠa osobitných predpisov
a) Ochranné pásma plynovodov

zariadenie ochranné pásmo v metroch bezpeაnostné
pásmo v
metroch

VTL plynovod DN 500 8 150
regulaაná stanica plynu 8 -
VTL prípojka DN 80 4 50
STL v zastavanom území 1 urაuje

dodávateᏠ plynu
b) Pásma ochrany vodohospodárskych zariadení a vodných tokov

Verejné vodovody a verejné kanalizácie, §19 zákona ა.442/2002 Z.z.
Pásma ochrany sú v zmysle zákona ა.442/2002 Z.z. vymedzené najmenᘐou vodorovnou

vzdialenosᙐou od vonkajᘐieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizaაného potrubia na
obidve strany :
§ 1,5 m pri verejnom vodovode a kanalizácii do priemeru 500 mm
§ 2,5 m pri verejnom vodovode a kanalizácii nad priemer 500 mm

ponechaᙐ manipulaაný pás 8,0 m od brehovej აiary Ochodniაanky
ponechaᙐ manipulaაný pás 4,0 m od brehovej აiary potoka Suchá a Belajovského potoka

c) Ochranné pásma ciest a ០elezníc
diaᏠnica D3 100m od osi krajného jazdného pruhu
cesty I. triedy 50m od osi vozovky na obe strany
cesta III. triedy 20 m od osi vozovky na obe strany
០eleznica 60m od osi koᏠaje na obe strany

d) Ak stavby resp. ich აasti budú situované v ochrannom pásme dráhy (០eleznice) resp. do obvodu
dráhy v zmysle § 8 a § 12 zákona ა. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona ა.455/1991
Zb. o ០ivnostenskom podnikaní v znení neskorᘐích predpisov takéto stavby mo០no zriaჰovaᙐ len
so súhlasom dráhového správneho úradu, ktorým je ÚR័D (Úrad pre reguláciu ០elezniაnej
dopravy)

e) V zmysle zákona ა. 656/2004 je potrebné reᘐpektovaᙐ ochranné pásma elektrických vedení
od krajných vodiაov na ka០dú stranu, resp. od zariadení  :
§ § 36, odsek (2) pre vodiაe od 1 kV do 35 kV vrátane

- pre vodiაe bez izolácie 10 m,  v súvislých lesných priesekoch  7 m
- pre vodiაe so základnou izoláciou  4 m,  v súvislých lesných priesekoch  2 m
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- pre zavesené káblové vedenie  1 m
- pre 110 kV vedenie  15 m
- pre 220 kV vedenie  20 m
- pre 400 kV vedenie  25 m

§ § 36, odsek (9) pre elektrické stanice vonkajᘐieho prevedenia
- pre 110 kV stanicu 30 m od oplotenia pozemku
- pre trafostanicu 22/0,4 kV 10 m od konᘐtrukcie

§ § 36, odsek (4) – v ochrannom pásme a pod vedením je zakázané
- zriaჰovaᙐ stavby, konᘐtrukcie a skládky
- pestovaᙐ porasty s výᘐkou presahujúcou  3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného

vodiაa
- uskladᒀovaᙐ Ꮰahko výbuᘐné a horᏠavé látky
- vykonávaᙐ  აinnosti ohrozujúce bezpeაnosᙐ osôb, majetku, elektrické vedenie

a bezpeაnosᙐ a spoᏠahlivosᙐ prevádzky sústavy
f) odstupy a krí០enia sietí technickej infraᘐtruktúry podᏠa platných STN

Ⴠlánok 12

Plochy pre verejnoprospeᘐné stavby, pre vykonávanie a sceᏠovanie pozemkov, pre
asanáciu  a pre chránené აasti krajiny

1. Plochy pre sceᏠovanie pozemkov, veᏠkoploᘐnú asanáciu území a chránené აasti krajiny nie sú
vymedzené. SceᏠovanie pozemkov pre navrhované funkcie realizovaᙐ prirodzeným spôsobom
– skupovaním od vlastníkov.

2. Plochy pre verejnoprospeᘐné stavby tvoria väაᘐinou poᏠnohospodárske pôdy

Ⴠlánok 13

Urაenie აasti obce pre ktoré je potrebné obstaraᙐ územný plán zóny

1. Pre ០iadne აasti územia obce Ochodnica nie je potrebné spracovaᙐ ÚPN – Z. Koncept ÚPN O
spracováva ᙐa០iskové územie v mierke 1:5000.

2. Pre spodrobnenie rieᘐenia jednotlivých navrhovaných აastí je potrebné vypracovaᙐ
urbanistické ᘐtúdie.

ჀASᙀ TRETIA

Verejnoprospeᘐné stavby

Ⴠlánok 14

Zoznam verejnoprospeᘐných stavieb

(1) Verejnoprospeᘐné stavby vo verejnom dopravnom
a) výstavba, opravy, rekonᘐtrukcie obslu០ných komunikácií
b) stavby súvisiace s výstavbou diaᏠnice D3 (územný koridor diaᏠnice D3, územný koridor

cesty I/11 )



ÚPN -O Ochodnica 82

c) mimoúrovᒀové krí០enie cesty III/01161 so ០elezniაnou traᙐou ა. 127
d) stavby súvisiace s modernizáciou ០elezníc v územnom koridore ០elezniაnej trate ა. 127

(2) Verejnoprospeᘐné stavby vo vodnom hospodárstve

a) stavby súvisiace so zásobovaním vodou a odkanalizovaním obce (vodojem pre III. tlakové
pásmo 1x100 m3 , automatická tlaková stanica (ATS), kanalizaაné splaᘐkové siete,  siete
da០ჰovej kanalizácie).

(3) Verejnoprospeᘐné stavby v zásobovaní elektrickou energiou

a) stavby súvisiace so zásobovaním elektrickou energiou (prípojky k navrhovaným
trafostaniciam T10, T11, T12, rekonᘐtrukcie trafostanic, výstavba zahusᙐovacích
trafostaníc, výstavba NN káblovej a vzduᘐnej siete

b) koridory medziᘐtátnych 2x400 kV vedení

(4) Verejnoprospeᘐné stavby pre zásobovanie zemným plynom a teplom

a) Rozᘐírenie miestnej plynovodnej siete do rozvojových plôch novej zástavby
b) Prestavba uhᏠových zdrojov tepla na plynové kotolne

(5) Verejnoprospeᘐné telekomunikaაne stavby

a) Rozᘐírenie poაtu prípojných párov v prepojovacom kábli Kysucký Lieskovec – Ochodnica
formou pripokládky a rozᘐírenie portfólia slu០ieb

b) Výstavba káblovej  m.t.s. do plôch s novou plánovanou zástavbou

(6) Ostatné verejnoprospeᘐné stavby

a) Dom s opatrovateᏠskou slu០bou pre starᘐích spoluobაanov, prípadne pre týrané ០eny..
b) Humanizácia obytného prostredia - parkové úpravy centre obce, odpoაinkový priestor pri

prameni na hornom konci
c) Stavby spojené kultúrno-spoloაenským vyu០itím
d) Realizácia rekreaაno-ᘐportových plôch a detských ihrísk
e) Ostatné stavby a zariadenia v oblasti ᘐkolstva, zdravotníctva, sociálnych slu០ieb a ᘐportu.

Ⴠlánok 15

Schéma záväzných აastí a verejnoprospeᘐných stavieb

Viჰ samostatná príloha.
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C) DOPLᑰUJÚCE ÚDAJE
Doplᒀujúce údaje sú uvedené v rámci textu

D) DOKLADOVÁ ჀASᙀ
Dokladová აasᙐ bude doplnená po pripomienkovaní doplnku ako samostatná textová zlo០ka.


