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A.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

A.1

ÚVOD

A.1.1

ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI

Práce na územnom pláne obce Zborov nad Bystricou (ÚPN–O Zborov nad Bystricou) – časť
čistopis riešenia sú vypracované v zmysle zmluvy o dielo ÚPN-O Zborov nad Bystricou č. 01/2009
z mája 2009 medzi :
obstarávateľom:

obec Zborov nad Bystricou
Obecný úrad Zborov nad Bystricou 223
Ing. Jozef ČIČKA, starosta obce

štatutárny zástupca :
a
zhotoviteľom :
A.1.2

Ing. arch. Pavol VISCZOR, autorizovaný architekt
Kubínska 7, 010 08 Ţilina

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV

Riešiteľský kolektív :
Hlavný riešiteľ :

Ing. arch. Pavol VISCZOR

Urbanizmus

zodpovedný projektant :
spolupráca :

Ing. arch. Peter NEZVAL
Anna VALACHOVÁ

Doprava

zodpovedný projektant :
spolupráca :

Ing. Roman TISO
Ing. arch. Peter NEZVAL

PP, LPF

zodpovedný projektant :
spolupráca :

Ing. arch. Peter NEZVAL
Darina FUNTÍKOVÁ
Anna VALACHOVÁ
Marta KUČEROVÁ

Ţivotné prostredie, občianska vybavenosť, priemysel, bývanie, rekreácia a cestovný ruch
zodpovedný projektant :
Ing. arch. Peter NEZVAL
spolupráca :
Anna VALACHOVÁ
Krajinná ekológia :

RNDr. Pavel AUXT

Vodné hospodárstvo :

Ing. Nataša PAULÍNYOVÁ

Energetika :

Karol KOLLÁR

Digitálne spracovanie :

Anna VALACHOVÁ

Konštruktérske a pisárske práce :

Anna VALACHOVÁ

Zástupca obstarávateľa :

Ing. arch. Ján BURIAN
Osoba oprávnená na obstarávanie
ÚPP a ÚPD

A.1.3

ZOZNAM PRÍLOH ÚPN-O

Textová časť
Sprievodná správa
- Základné údaje
- Riešenie územného plánu
- Vyhodnotenie budúceho moţného pouţitia PP a LPF na stavebné a iné zámery
- Návrh regulatívov územného rozvoja, návrh záväzných častí
- Doplňujúce údaje
- Dokladová časť
- Schéma záväzných častí (grafická príloha ako súčasť textovej časti)
Grafická časť
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v.č.1
v.č.2

Výkres širších vzťahov (na podklade ÚPN-VÚC Ţilinského kraja)
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania
územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS,
v.č.2a Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania
územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS,
(v rozsahu zastavaného územia)
v.č.3
Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
v.č.4
Výkres riešenia verejného technického vybavenia územia
– vodné hospodárstvo
v.č.5
Výkres riešenia verejného technického vybavenia územia
- energetika a telekomunikácie
v.č.6 Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných
zámerov na PP a LPF
v.č.7
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (v rozsahu katastrálneho územia)
Schéma záväzných častí
A.2

M 1:50 000
M 1:10 000

M 1:5 000
M 1:10 000
M 1:10 000
M 1:10 000
M 1:10 000
M 1:10 000
M 1:10 000

DÔVODY OBSTARANIA ÚPN–O ZBOROV NAD BYSTRICOU

Obec Zborov nad Bystricou doteraz nemala samostatný územný plán riešený v rozsahu
celého katastrálneho územia. Spracovaný územný plán sídelného útvaru z roku 1976 nespĺňa
súčasné legislatívne poţiadavky na obsah a rozsah právoplatného územného plánu obce a tieţ
nebol pravidelne preskúmavaný a aktualizovaný.
Urbanistické riešenie územia obce bolo a je doposiaľ súčasťou územno-plánovacích
dokumentácií vyšších územných celkov (napr. ÚPN VÚC Ţilinského kraja, UŠ – Kysuce, RÚSES
Čadca, ÚPN VÚC Slovenské Beskydy, PR + R a koncept ÚPN–O Bystrická dolina a pod.). Okrem
toho bola pre obec spracovávaná územnoplánovacia dokumentácia v 70-tych rokoch (ÚPN-SÚ
Zborov nad Bystricou), ktorá vzhľadom na súčasnú legislatívu je nedostatočná.
Pre usmerňovanie výstavby v rámci zastavaného územia (intravilánu) slúţili doteraz aj
dielčie dokumenty území (zóny, súbory stavieb, urbanistické štúdie).
V 80-tych rokoch 20. storočia boli započaté práce na ÚPN Bystrická dolina (URBION – Ing.
arch. Čerňanský, Ing. arch. Durdyová a kol.), no tie neboli ukončené legislatívne právnou
dokumentáciou (spracované PR + R, spracovaný koncept riešenia).
Nakoľko však horeuvedené dokumenty neobsahujú potrebné náleţitosti pre riadenie
výstavby a rozvoja obce územným plánom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a
stavebnom poriadku, rozhodla sa obec pre obstaranie nového územného plánu obce v zmysle
v súčasnosti platnej legislatívy.
Rozhodnutie o obstaraní územného plánu vyplynulo z potreby zabezpečiť komplexný rozvoj
obce a jej katastrálneho územia, bezkolízny rozvoj jednotlivých funkcií a zároveň zosúladiť územný
plán s poţiadavkami vyplývajúcimi zo zákonných ustanovení pre územnoplánovaciu činnosť.
Povinnosť mať územný plán obce vyplýva pre obec Zborov nad Bystricou, ktorá má viac
ako 2000 obyvateľov, priamo z ustanovenia § 11, odst.2 Zákona č. 237/2000Z.z.









Hlavné dôvody pre obstaranie územného plánu :
Zabezpečenie ďalšieho rozvoja a bezkolízneho fungovania obce vytypovaním
a schválením najvhodnejších rozvojových plôch, určením koncepcie rozvoja obce.
Získanie právne záväzného dokumentu, usmerňujúceho rozvoj obce na základe odborných
kritérií a dohody všetkých zainteresovaných (občanov obce, obecná samospráva, štátna
správa a pod.).
Stanovenie zásad a regulatívov funkčného vyuţitia plôch obce tak, aby nedochádzalo
k neţiadúcim kolíziám jednotlivých funkcií.
Stanovenie limitov vyuţitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami
a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udrţiavanie, obnovovanie a racionálne vyuţívanie
prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny,
dosiahnutie a udrţanie ekologickej stability.
Stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v obci a vo
voľnej krajine.
Vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakladanie
prostriedkov na technickú infraštruktúru.
Vytvorenie ponuky vyuţiteľných voľných plôch, napomáhajúcej rozvoju všetkých funkcií,
vrátane hospodárskej základne obce.
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Hlavným cieľom územného plánu bude zabezpečenie územných a technických podmienok
pre ďalší výrazný rozvoj obce a záujmového územia, na základe vysokého záujmu
o výstavbu IBV do roku 2025 pre nasledovný počet obyvateľov :
Rok
2001
2025

Počet obyvateľov
2236
2400

%
100,00
107,33

Ročný prírastok v %
0,46

Z uvedenej tabuľky vyplýva, ţe rozhodujúcim cieľom ÚPN-O je zabezpečiť výrazný stabiliný
prírastok obyvateľstva k návrhovému roku 2025 na stav cca 2400 obyvateľov, nastaviť medziročne
stúpajúci počet na cca 6,56 obyvateľa ročne v cca dvoch nových bytoch v IBV v zásade od roku
2009 pri uvaţovanej priemernej obloţnosti 3,20 obyvateľa na byt. Týmto sa potvrdí fakt, ţe obec sa
stáva významne a výrazne sa rozvíjajúcim obytným satelitom mesta Krásno nad Kysucou.
Navrhované riešenie bolo v koncepte riešenia je spracované variantne (obec nad 2000
obyvateľov). Návrh riešenia zohľadňuje vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej
správy, samosprávy a právnických osôb ku konceptu riešenia ÚPN-O Zborov nad Bystricou.
Súčasťou vyhodnotenia sú aj stanoviská k variantnému riešeniu v koncepte. Návrh riešenia ich
v plnej miere akceptuje
Územný plán obce obsahuje všetky potrebné náleţitosti v zmysle zákona č.50/1976 Zb.
O územnom plánovaní a stavebnom poriadku a následných vykonávacích predpisov a poriadkov
súčasnej platnej legislatívy, vrátane Vyhlášky MŢP SR č.55 O územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii. Okrem týchto nevyhnutných náleţitostí ÚPD je súčasťou
spracovaného ÚPN-O vypracovanie krajinno-ekologického plánu (KEP), ako súčasť prieskumov
a rozborov (samostatný eleborát).
Prieskumy a rozbory spolu s KEP boli I. etapou v procese obstarávania ÚPN obce. Ich
cieľom bolo získať prehľad o súčasnom vyuţití územia, o problémoch, ktoré je nutné riešiť,
o rozvojových a investičných zámeroch, odporúčaniach, moţnostiach a limitoch územia. V II. etape
bolo vypracované a obecným zastupiteľstvom schválené zadanie (č. uzn. 44/2009 zo dňa
08.12.2009) na vypracovanie ÚPN - O.
Koncept riešenia bol III. etapou v procese obstarávania ÚPN obce. Po prerokovaní
a zapracovaní vyhodnotených pripomienok bol vypracovaný návrh ÚPN obce a následne spracovaný
čistopis ÚPN obce
Spôsob spracovania, obsah a rozsah, vrátane termínov v procese obstarávania bol
dohodnutý a je súčasťou zmluvy o dielo ÚPN-O Zborov nad Bystricou č.01/2009 medzi
objednávateľom (ostarávateľom obec Zborov nad Bystricou) a zhotoviteľom (Ing. arch. Pavol
Visczor). V obstarávaní obec zastupuje Ing. arch. Ján Burian, oprávnená osoba na obstarávanie
ÚPP a ÚPD.
A.3

HLAVNÉ CIELE ROZVOJA ÚZEMIA

A.3.1

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE ÚZEMIE OBCE

Obec leţí na styku Kysuckých Beskýd a Kysuckej vrchoviny v dolnej časti toku rieky
Bystrica. Pohorie Kysuckej vrchoviny má mnohotvárny, pestrý reliéf viazaný na zloţitú heterogénnu
geologickú stavbu. Celkovo dominuje vrchovitý reliéf, ktorý smerom nahor prechádza do
hornatinového. Pohorie Kysuckých Beskýd má flyšový podklad s príkrovo - vrásovou štruktúrou
porušenou zlomami. Prevaţuje pieskovec.
Kataster obce sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska, severovýchodnej oblasti
Kysúc, v okrese Čadca.
Územie Zborova nad Bystricou patrí do miernej teplotnej oblasti a postupne so zvýšenou
nadmorskou výškou prechádza do chladnej oblasti /stred obce 422 m.n.m., najvyšší bod 973 m.n.m./
Od okresného sídla Čadca je obec vzdialená cca 15 km a krajského sídla Ţilina cca 35 km.
Zborov nad Bystricou leţí na ceste II/520 prepájajúcej Hornooravský región s touto časťou
Kysúc.
Obec sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí vymedzenom zo severovýchodu
Kysuckými Beskydami a z juhozápadu Kysuckou vrchovinou. Zo severu susedí s k.ú. Oščadnica,
z východu a juhu s k.ú. obce Klubina a zo západu susedí s k.ú. Krásno nad Kysucou.
Podstatná časť katastra obce spadá do CHKO Kysuce – podcelok Beskydy, ide o časť
katastrálneho územia na severovýchod od vodného toku rieky Bystrica.
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Rozloha katastrálneho územia obce je 1871 ha. Nadmorská výška sa hýbe v rozpätí
od 410 m.n.m. (dolný koniec) cez 420 m.n.m. (centrum) po 435 m.n.m. (horný koniec) v sídelných
častiach, po 973 m.n.m. reprezentovanou vrchom Hladká (hrebeň vedúci k Veľkej Rači).
Rozhodujúca časť osídlenia sa nachádza v údolí rieky Bystrice, v prevaţnej miere na jej
pravom brehu.
Prvá písomná zmienka o obci podľa doterajšej literatúry je z roku 1662, podľa archívnych
dokumentov 1635.
Podľa posledného sčítania ľudu, domov a bytov (26.05.2001) ţilo v obci 2236 obyvateľov.
Posledné údaje z 31.12.2008 vravia o počte 2247obyvateľov. Obec tvorí jeden kompaktný celok
zástavbou priamo naväzujúci na susednú obec Krásno nad Kysucou a blízku zástavbu obce Klubina.
Zástavba tvorí súvislý pás osídlenia.
2

Výmera obce v m - za obec Zborov nad Bystricou
Celková výmera územia obce - mesta
Poľnohospodárska pôda - spolu
Poľnohospodárska pôda - orná pôda
Poľnohospodárska pôda - záhrada
Poľnohospodárska pôda - trvalý trávny porast
Nepoľnohospodárska pôda - spolu
Nepoľnohospodárska pôda - lesný pozemok
Nepoľnohospodárska pôda - vodná plocha
Nepoľnohospodárska pôda - zastavaná plocha a nádvorie
Nepoľnohospodárska pôda - ostatná plocha

A.3.2

18 708 718
5 012 232
448 885
163 273
4 400 074
13 696 486
12 756 450
178 408
554 621
207 007

CIELE ROZVOJA ÚZEMIA

Hlavným cieľom ÚPN-O je riešiť optimálne moţnosti rozvoja riešeného územia – katastra
obce a jeho koordinovaného funkčného usporiadania na základe zhodnotenia súčasného stavu
územia a známych výhľadov, poţiadaviek a rozvojových tendencií z hľadiska urbanistického,
krajinného, a tieţ z hľadiska ochrany a tvorby ţivotného prostredia, vrátane priemetu legislatívnej
ochrany prírody.
Navrhované riešenie v ÚPN-O Zborov nad Bystricou sleduje najmä tieto hlavné ciele
rozvoja územia, a to nasledovne :



















Vo všeobecnej rovine sú hlavné ciele rozvoja územia stanovené nasledovne :
Riešiť optimálny spôsob vyuţitia a usporiadania územia v súlade s princípmi trvalo
udrţateľného rozvoja a únosnosti územia.
Odstrániť funkčné a priestorové disproporcie.
Koordinovať záujmy v území.
Regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy.
Skvalitniť ţivotné prostredie obce.
Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt.
Optimalizovať sociálne zloţenie obyvateľstva.
Dobudovať verejnú dopravnú, občiansku a technickú vybavenosť obce.
Stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby a vlastné verejnoprospešné stavby.
Okrem takto všeobecne formulovaných cieľov bolo potrebné :
Vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby intenzifikáciou
zastavaného územia stanoveného k 01.01.1990, ale hlavne návrhom nových plôch
v extraviláne, vhodných pre rozvoj uvedenej funkcie pri zohľadnení záujmov
poľnohospodárskej výroby a ochrany poľnohospodárskej pôdy.
Stanoviť podmienky pre rozvoj občianskej vybavenosti vrátane rozvojových plôch
v extraviláne.
Stanoviť podmienky pre fungovaniej poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
Vytvoriť podmienky pre dobudovanie technickej infraštruktúry v návrhovom období.
Vytvoriť predpoklady a podmienky pre optimalizáciu automobilovej, cyklistickej a pešej
dopravy, vrátane návrhu smerových a šírkových úprav komunikácií, návrhu peších chodníkov
a vyriešenia parkovísk vo väzbe na jednotlivé funkčné plochy.
Pri spracovaní Konceptu ÚPN-O Zborov nad Bystricou bolo riešené:
Variantné riešenie preloţky cesty II/520 mimo zastavané územie obce a posúdenie riešenia
vo vzťahu k nulovej variante.
Variantne riešený rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v území v dvoch alternatívach.
Územný plán obce Zborov nad Bystricou
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A.4

ZHODNOTENIE DOTERAJŠEJ ÚZEMNO-PLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

Obec Zborov nad Bystricou doteraz nemala samostatný územný plán riešený v rozsahu
celého katastrálneho územia. Spracovaný územný plán sídelného útvaru z roku 1976 nespĺňa
súčasné legislatívne poţiadavky na obsah a rozsah právoplatného územného plánu obce a tieţ
nebol pravidelne preskúmavaný a aktualizovaný. Doterajšie právoplatne schválené ÚPD vzťahujúce
sa k územiu obce riešili územia ako súčasť dokumentácie vyšších územných celkov (napr. ÚPN –
VÚC Ţilinského kraja). Skoro celá obec, ale nie v rozsahu k.ú., bola riešená v ÚPN VÚC Slovenské
Beskydy, RKC Bystrická dolina. No táto ÚPD skončila v stupni spracovania PR+R (03/1990). Celá
obec bola tieţ súčasťou ÚPN – SÚ Bystrická dolina (1995-1997) s ukončením v stupni koncept – t.j.
bez schválenia, a tým aj záväznosti územnej dokumentácie.
Z uvedeného vyplýva, ţe za nadradenú (schválenú ÚPD) voči obci moţno povaţovať len
ÚPN VÚC Ţilinského kraja schváleného 26.05.1998, ďalej zmeny a doplnky č.1 z 06/2005, č.2
z 07/2006 a č.3 z 05/2008 so schválením záväzných častí zastupiteľstvom ŢSK. Táto dokumentácia
však nepokrýva potreby hlavného interného rozvoja sídelnej štruktúry obce, ale len naznačuje
extenzívne rozvojové väzby a ich rozvojové zámery vplývajúce na obec v súvislosti s územným
koncepčným rozvojom Ţilinského kraja. Z prác na ÚPN-O boli ukončené v 10/2009 Prieskumy a
rozbory a v 10/2009 Zadanie pre Územný plán obce Zborov nad Bystricou (č.uzn. 44/2009 zo dňa
08.12.2009). Koncept riešenia bol vypracovaný v 11/2009 a Návrh v 02/2010.
A.5

ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM A SO SÚBORNÝM STANOVISKOM
Z PREROKOVANIA KONCEPTU

Návrh územného plánu obce bol vypracovaný v súlade so Zadaním pre ÚPN-O Zborov nad
Bystricou schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva č. 44/2009 zo dňa 08.12.2009 a so
Súborným stanoviskom ku Konceptu ÚPN-O Zborov nad Bystricou.
Do zoznamu príloh v grafickej časti je zaradený naviac výkres č.2a - Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania zastavaného územia s vyznačenou záväznou
časťou riešenia a VPS v M 1:5 000. Výkres je doloţený do grafickej časti z dôvodu lepšej čitateľnosti
návrhu rozvojových plôch v zastavanom a mimo zastavaného územia rozhodujúcej časti obce.
A.6

VÝSLEDKY VARIANTNÝCH RIEŠENÍ

Koncept ÚPN-O Zborov nad Bystricou bol vypracovaný variantným riešením (obec nad 2000
obyvateľov a poţiadavka vyplývajúca so zadania). Pri rokovaniach k rozpracovanému konceptu
riešenia, boli na úrovni prerokovania so štatutárnym zástupcom obce, za účasti zástupcu
obstarávateľa, v pracovnej podobe konzultované alternatívne riešenia rozvoja územia a bol
dohodnutý predkladaný variantný rozvoj obce v zmysle predloţeného riešenia konceptu ÚPN-O.
Variantne bolo riešené trasovanie preloţky cesty II/520, vrátane nulového viariantu trasy.
V rámci rekreácie bol variantne riešený rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v súvislosti
s umiestnením zimného rekreačného areálu (lokalita Vysoký breh) a rozsahu rozvoja v rekreačných
lokalitách Fojtkov potok a Kocifajov potok (lokality ozn. Fojtkov potok II. – škola v prírode a Kocifajov
potok II. – agroturistické centrum). Varianta riešenia bola v Koncepte ÚPN-O spracovaná vo forme
náloţky - priesvitky na výkres č.2. Odporúčané riešenie bolo premietnuté v Koncepte do hlavného –
podkladového výkresu t. j. výkresu č. 2.
Riešenie v návrhu ÚPN-O vyplývalo z vyhodnotenia pripomienok dotknutých orgánov štátnej
správy, samosprávy a právnických osôb ku konceptu ÚPN-O Zborov nad Bystricou prerokovania
konceptu riešenia a vyhodnotené pripomienky boli zapracované do návrhu ÚPN-O. Návrh riešenia
zahŕňa aj vyhodnotenie pripomienok k variantnému riešeniu v koncepte riešenia ÚPN-O. V zásade
sa ponecháva trasovanie prekládky cesty II/520 navrhované v základnom – odporúčanom riešení
prezentovanom v Koncepte riešenia. S ohľadom na poţiadavku ŢSK v Ţiline na zosúladenie
územného plánu obce s územným plánom regiónu je uvedená komunikácia riešená vo výhľade.
V oblasti variantného riešenia rekreácie boli variantné rozvojové lokality Fojtkov potok II a Kocifajov
potok II zaradené do návrhu. V lokalite Kocifajov potok I bolo vylúčené umiestňovanie zariadení
voľného cestovného ruchu. Variantne riešené umiestnenie lyţiarskeho vleku v lokalite Vysoký breh
nebolo zaradené do návrhu ÚPN-O.
A.7

ZDÔVODNENIE PRÍPADNÉHO SPRACOVANIA DOPLŇUJÚCICH PRIESKUMOV A
ROZBOROV, PRÍPADNE PREROKOVANIE ZADANIA

Pred spracovaním návrhu riešenia nebolo nutné vypracovať doplňujúce prieskumy a rozbory
a ani prepracovať schválené zadanie.

Územný plán obce Zborov nad Bystricou
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A.8

SÚPIS POUŢITÝCH ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH PODKLADOV A INÝCH PODKLADOV
SO ZHODNOTENÍM ICH VYUŢITIA PRI RIEŠENÍ

A.8.1

PODKLADY

A.8.1.1 Schválená ÚPD, vzťahujúca sa k riešenému územiu

ÚPN VÚC Ţilinského kraja (zdruţenie VÚC Ţilina, 1998), záväzná časť schválená
vyhlásením nariadenia vlády SR č. 223/1998 zo dňa 26.05.1998,

ÚPN VÚC Ţilinského kraja - zmeny a doplnky č.1 (zdruţenie VÚC Ţilina, 02/2005), záväzná
časť schválená zastupiteľstvom ŢSK VZN č.6 zo dňa 27.04.2005,

ÚPN VÚC Ţilinského kraja - zmeny a doplnky č.2 (Ing. arch. Pivarči, 07/2006), záväzná časť
schválená zastupiteľstvom ŢSK,

ÚPN VÚC Ţilinského kraja - zmeny a doplnky č.3 (Ing. arch. Toman, 05/2008), záväzná časť
schválená zastupiteľstvom ŢSK,
A.8.1.2 Ostatné podklady

Smerný územný plán M 1:2 000 Zborov nad Bystricou (URBION, 02/1973),

ÚPN-SÚ Bystrická dolina, rozbor územia v M 1:10 000, (URBION, 02/1973),

ÚPN-SÚ Zborov nad Bystricou (URBION, 04/1976),

ÚPN VÚC Slovenské Beskydy – rekreačný krajinný celok – Bystrická dolina – PR+R
(URBION, 03/1990),

RÚSES – regionálny územný systém ekoklogickej stability – okres Čadca (SAŢP, pobočka
Ţilina, 1995),

ÚPN SÚ Bystrická dolina (URBION, Ing. arch. Čerňanský PR+R, 1985, Ing. arch. Durdyová –
koncept, 08/1987),

ÚPN-O Zborov nad Bystricou, prieskumy a rozbory, Ing. arch. Visczor, 09/2009,

Zadanie na vypracovanie ÚPN-O Zborov nad Bystricou, Ing. arch. Burian, 10/2009,
schválené uzn. obec. zast. v Zborove nad Bystricou dňa 08.12.2009 č. uzn. 44/2009

Koncept ÚPN-O Zborov nad Bystricou (ing.arch. Visczor a kol., 11/2009)

Výsledné vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy
a právnických osôb ku konceptu riešenia ÚPN-O Zborov nad Bystricou, ing. arch. Burian,
01/2009

Záznam z prerokovania konceptu ÚPN-O Zborov nad Bystricou, zo dňa 21.01.2010 na
odbore dopravy ŢSK v Ţiline

Záznam z opätovného prerokovania konceptu ÚPN-O Zborov nad Bystricou zo dňa
22.10.2010

Súborné stanovisko ku konceptu ÚPN-O Zborov nad Bystricou, ing. Čička, starosta obce
Zborov nad Bystricou, 01/2009
A.8.1.3 Prieskumné práce

Prieskumné práce v teréne, za účelom zistenia skutočného vyuţitia plôch, objektov
technickej a dopravnej infraštruktúry, priestorových pomerov, negatívnych javov, ochrany
prírody a krajiny a pod. (Ing. arch. Pavol Visczor a kol., 10/2006 – 09/2009).
A.8.1.4 Dopravná a inţinierska dokumentácia

Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS, 2001),

STN 73 6101 – Projektovanie ciest a diaľníc,

STN 73 6110 – Projektovanie miestnych komunikácií,

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu stredné Kysuce, PD
pre stavebné povolenie, Hydroteam s.r.o., 04/2007,

Zborov nad Bystricou, Pripokládka k DOK a rozšírenie mts, projekt stavby, Projekcia
slaboprúd Miartuš, 08/1997,
A.8.1.5









Konzultácie, ďaľšie podklady, mapové podklady
pozemkové mapy v mierke 1:2 000, 1:5 000 (Katastrálny úrad Čadca),
mapy v mierke 1:10 000, (Geodézia – mapová sluţba Banská Bystrica),
súpis pamiatok na Slovensku,
sčítanie obyvateľov, domov a bytov – základné údaje (26.05.2001, KSŠV SR),
Program odpadového hospodárstva obce Zborov nad Bystricou do roku 2005,
Plán ukrytia obyvateľstva obce Zborov nad Bystricou (CO), 2008,
Evakuačný plán obce Zborov nad Bystricou 2009,
Povodňový plán obce , Plán ochrany obyvateľstva, Evakuácia obyvateľstva,
Územný plán obce Zborov nad Bystricou
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A.8.2

Zborov nad Bystricou a jeho zázraky, edícia „stratený svet“, 2007,
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku,
Program rozvoja obce Zborov nad Bystricou 2000 – 2010,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov nad Bystricou, Programovacie
obdobie 2007 – 2016.
VÝSTUPY Z RELEVANTNÝCH PODKLADOV S DOPADOM NA RIEŠENÉ ÚZEMIE

A.8.2.1 Výstup z R-ÚSES-u
Okres Čadca má vypracovaný R-ÚSES, samostatný M-ÚSES obec nemá. Obec má
v súčasnosti spracovaný krajinno-ekologický plán (KEP). Do celkovej koncepcie rozvoja sídla, a to
v grafickej i textovej časti ÚPN-O sú zapracované rozhodujúce krajinno-ekologické výstupy
z R-ÚSES-u a KEP, zahŕňajúce hlavne hranice chránených území, biocentrá, biokoridory, priestory
s vysokou krajinnou diverzitou, genofondové lokality a odporúčania optimálneho funkčného
vyuţívania územia, ktoré ovplyvňujú budúci celkový rozvoj obce Zborov nad Bystricou.
Do návrhu ÚPN-O bola zapracovaná poţiadavka zo strany CHKO Kysucké Beskydy
vyplývajúca z vyhodnotenia pripomienok, ktorá upresnila v gafickej časti hranicu územia európskeho
významu (SKUEV 0288) zasahujúcu do katastrálneho územia obce Zborov nad Bystricou.
A.8.2.2 Výstup z ÚPN-VÚC Ţilinského kraja (09/1998) a Zmien a doplnkov ÚPN-VÚC Ţilinského
kraja (02/2005, 07/2006, 05/2008)
ÚPN VÚC Ţilinského kraja, vrátane zmien a doplnkov je v súčasnosti jedinou záväznou ÚPD
pre obec Zborov nad Bystricou a v budúcnosti (po schválení ÚPN-O Zborov nad Bystricou) bude
najbliţšou komplexnou nadradenou ÚPD, vzťahujúcou sa k ÚPN-O Zborov nad Bystricou.














Z ÚPN VÚC vyplývajú pre riešené územie nasledovné relevantné výstupy :
Obec svojou polohou a administratívnym začlenením (k.ú.) spadá do Ţilinského kraja, okresu
Čadca, je evidovaná ako rozvojové sídlo. Nachádza sa v severnej časti kraja.
Z geomorfologicko-geologického začlenenia sa kataster nachádza v subprovincii vonkajších
západných Karpát v oblasti Stredných Beskýd, z ktorých na severe vystupujú celky
Kysuckých Beskýd a na juhu Kysuckej vrchoviny. Geologicky spadá územie do subprovincie
budovanej horninami karpatského flyša magurskej skupiny račianskej jednotky.
Územie sa nachádza v priestore s vidieckými podhorskými sídlami s obytnou a rekreačnou
funkciou, na suburbárnej sídelnej osi (Zborov – Klubina – Stará Bystrica – Nová Bystrica)
naväzujúcej na suburbárnu hornooravskú os (Oravská Lesná – Zakamenné – Lomná –
Námestovo).
Najbliţšie administratívne nadradené sídlo je pre Zborov nad Bystricou mesto Čadca
s regionálnym aţ nadregionálnym významom. Blízka obec Stará Bystrica je zaradená medzi
rozvojové sídla (ťaţisková obec Bystrickej doliny). Taktieţ susedné mesto Krásno nad
Kysucou je evidované ako rozvojové sídlo, pričom pre obec Zborov nad Bystricou je
zaujímavé pracovnými príleţitosťami v blízkej budúcnosti determinovanými existenciou
Priemyselného parku.
Obec Zborov nad Bystricou je v oblasti rekreácie a CR v ÚPN VÚC ŢK (doplnok č.3)
zaradená v rámci severopovaţského nadregionálneho záujmového územia do kysuckého
subregiónu cestovného ruchu s nástupným centrom Čadca, v rekreačnom územnom celku
spadajúceho do okresu Čadca v rámci rekreačného krajinného celku Kysucké Beskydy
s východiskovým centrom Nová Bystrica. Subregionálne je zaradené ako rekreačný priestor
Zborov nad Bystricou, pričom je tento útvar zaradený ako sídelné stredisko rekreácie
a turizmu (SRTS) v zastavanom území a na okrajoch sídla s pridelením funkčného typu III
regionálneho významu s výmerou 230 ha. Kapacitne je navrhovaná smerne letná denná
návštevnosť na 500 osôb (v pôvodnom ÚPN VÚC ŢK 200 osôb), ktorá si vyţiada
dobudovanie vybavenosti pre hlavnú schválenú formu CR – letný pobyt v horách limitovaný
dodrţaním podmienok ochrany prírody a krajiny v priestore CHKO Kysuce.
Severovýchodná časť katastra spadá do veľkoplošne chráneného územia – CHKO Kysuce.
Hranicu tohto chráneného územia tvorí rieka Bystrica.
Cez Zborov nad Bystricou prechádza kysucká cyklomagistrála (podľa slovenského
cykloklubu) s pokračovaním na hornú Oravu.
Riešené územie spadá do hydrologického povodia č. 4-21-06.
Obec je napojená na skupinový vodovod Ţilina z úpravne vody vodárenskej nádrţe Nová
Bystrica.
Územný plán obce Zborov nad Bystricou
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Odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce rieši stavba „Zásobovanie vodou,
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce“, na ktorú je
vypracovaná PD pre stavebné povolenie. Ide o odkanalizovanie mesta Krásno nad Kysucou
a obcí Nová Bystrica, Stará Bystrica, Radôstka, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica
na spoločnú ČOV v Krásne nad Kysucou.
Celé katastrálne územie obce sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO)
Beskydy – Javorníky.





B.

RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

B.1

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

B.1.1

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE ÚZEMIE OBCE

Obec Zborov nad Bystricou sa nachádza v severnej časti Ţilinského kraja, juhovýchodne od
okresného sídla Čadca. Susedí s katastrami obcí čadčianskeho okresu (Klubina, Krásno nad
Kysucou a Oščadnica).Zborov nad Bystricou leţí na sídelnej osi subregionálneho významu Krásno
nad Kysucou – Námestovo, orientovanej západo-východným smerom, spájajúcej sídla
stredovýchodných Kysúc a hornej Oravy. Obec leţí v dolnej časti Bystrickej doliny.
Obec spadá do suburbárneho pásma, tvoreného sídlami Zborov – Klubina – Stará Bystrica –
Nová Bystrica, pričom susedná obec Stará Bystrica je prirodzeným spádovým sídlom tohoto
suburbárneho pásma a je zároveň funkčne charakterizovaná ako rozvojové sídlo (v zmysle ÚPN
VÚC). Okresné mesto Čadca je pre Zborov nad Bystricou administratívne nadradeným sídlom –
centrum regionálneho aţ nadregionálneho významu.
Obec Zborov nad Bystricou má hlavne predpoklady pre rozvoj bývania, s výrazným podielom
hlavne vo forme IBV a rekreácie, nakoľko sa nachádza v regióne s vysokým prírodným
potencionálom predurčujúcim hlavne rozvoj poznávacej turistiky, horskej turistiky, zimnej turistiky a
agroturistiky (väčšia časť územie katastra spadá do CHKO Kysuce).
B.1.2

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

ÚPN–O Zborov nad Bystricou – návrh riešenia je spracovaný pre celé katastrálne územie
v mierke 1 : 10 000. Výmera katastrálneho územia obce je 1871 ha.
Ťaţiskové územie sídla je spracované v rozsahu zastavaného územia a najbliţšieho
dotykového územia (plochy s predpokladaným rozvojom) v mierke 1 : 5 000.
Katastrálne územie obce Zborov nad Bystricou susedí :
 zo severu s k.ú. obce Oščadnica
 z východu a z juhu s k.ú. obce Klubina
 zo západu s k.ú. obce Krásno nad Kysucou
B.2

VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU
REGIÓNU

B.2.1

VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU
VÚC ŢILINSKÉHO KRAJA

Pri riešení ÚPN–O Zborov nad Bystricou je nutné rešpektovať výstupy zo záväznej časti
ÚPN-VÚC Ţilinského kraja, ktorá bola odsúhlasená nariadením vlády SR č. 223/1998 dňa
26.05.1998 a v zmysle schválených Zmien a doplnkov ÚPN-VÚC ŢK č.1, č.2, č.3 a ich záväzných
častí zastupiteľstvom ŢSK .
Vyššou územnou jednotkou, ako je riešené územie, je územie okresu Čadca, ktoré spadá
do ţilinského kraja. Z ekologického hľadiska je nadradeným dokumentom R-ÚSES Čadca.
Riešeného územia sa dotýkajú hlavne nasledovné ciele rozvoja územia vyplývajúce
zo schváleného ÚPN-VÚC Ţilinského kraja :
Z časti 3.1. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
bod 1 v oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1. 1
vytvárať podmienky pre vyváţený rozvoj Ţilinského kraja v oblastiach osídlenia,
ekonomickej, sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého ţivotného
prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udrţateľného rozvoja,
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 1.16

 1.17



1.20

bod 3  3.1

 3.2

 3.4
 3.6

 3.11
 3.12
 3.14.
bod 4 

4.1

vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváţenej
hierarchizovanej štruktúry
1.16.3 podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa :
c) kysucko – oravskú rozvojovú os : Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica –
Námestovo – Oravská Polhora,
napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na
základe nového partnerstva zaloţeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a
vidieka nasledovnými opatreniami:
1.17.1 vytvárať podmienky pre rovnováţny vzťah urbárnych a rurálnych území
a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka,
1.17.2 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných
ţivotných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako
rovnocenného typu sídelnej štruktúry,
1.17.3 zachovať špecifický ráz vieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia
zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko - priestorové
prostredie,
1.17.4
vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným
centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia
obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali
kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbárnym priestorom
a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s poţiadavkami na
moderný spôsob ţivota,
rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných
štruktúr a to najmä lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov,
pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, areálov historickej zelene a národných
kultúrnych pamiatok,lokalít tvoriacich charakteristické panorámy chránených území,
národnú sústavu chránených území v príslušnej kategórii a stupni ochrany
a medzinárodne chránených území (ramsarské lokality, lokality NATURA).
v oblasti rozvoja rekreácie, turistiky, cestovného ruchu a kúpeľníctva
vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny funkčno-priestorový subsystém turistiky,
rekreácie a cestovného ruchu v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja,
ktorý zabezpečí kaţdodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov kraja, hlavne z miest, a
ktorý vytvorí optimálnu ponuku pre domácu a zahraničnú turistiku, prednostne kúpeľnú,
poznávaciu, športovú a rekreačnú,
podporovať
diferencované
regionálne moţnosti vyuţitia rekreácie, turistiky a
cestovného ruchu na zlepšenie hospodárskej stability a zamestnanosti, najmä na
Kysuciach ……....………., na upevňovanie zdravia a rekondíciu obyvateľstva,
predovšetkým z mestách Ţilina ........., a pre zachovanie a vyuţitie kultúrneho dedičstva
vo všetkých okresoch kraja,
v chránených krajinných oblastiach Kysúc a Hornej Oravy podporovať aj kvantitatívny
rozvoj budovania vybavenosti pre turistiku v mestách a vidieckych sídlach
vyuţiť polohu Kysúc a Oravy,ktoré sú dobre dostupné z veľkých sídelných aglomerácií
v Českej republike a Poľskej republike, na budovanie vybavenosti pre zahraničnú
návštevnosť pri Oravskej priehrade a v Oraviciach. S rozvojom športového
a rekreačného vybavenia je potrebné uvaţovať plošne vo všetkých horských
a podhorských sídlach.so športovým a relaxačným zameraním plošne vo všetkých
horských a podhorských sídlach,
podporovať aktivity súvisiace s rozvojom vidieckeho turiemu v podhorských oblastiach
najmä na Kysuciach, Orave a v Turci,
dobudovať sieť turistických informačných centier a návštevníckych centier rekreácie
a turizmu v okresných sídlach kraja a východiskových centrách cestovného ruchu,
podporovať aktivity, ktoré súvisia s realizáciou siete miestnych cyklotrás naväzujúcich
na navrhované cyklomagistrály
v oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany
pôdneho fondu, ochrany prírody a krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva
rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam
v kategoriách
4.1.2 biocentrá nadregionálneho významu - Malá Rača - Skalka, ……………….
4.1.3 biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu
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biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného
územného plánu regiónu,
rešpektovať podmienky ochrany prírody v súlade so schváleným národným zoznamom
území európskeho významu,
dodrţiavať pri hospodárskom vyuţívaní území začlenených medzi prvky územného
systému ekologickej stability podmienky,
4.3.1 pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie), podľa
osobitných predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupňa ochrany,
4.3.2 pre lesné ekosystémy vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane lesov
v kategoriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
4.3.3 pre poľnohospodárske ekosystémy vyplývajúce z osobitných prepisov o
ochrane PP v kategóriách podporujúce a zabezpečujúce ekologickú stabilitu
územia (trvalé trávne porasty),
4.3.4 pre ekosystémy mokradí vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými
je Slovenská republika viazaná,
4.3.6 pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich vyuţívania
tak, aby nedošlo k ohrozeniu predmetu ochrany,
zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory, chrániť
existujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi,
zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami trávne porasty, stromová a krovinná vegetácia a vylúčiť všetky aktivity ohrozujúce
prirodzený vývoj (vylúčenie chemických vyţivovacích a ochranných látok, skládky
odpadov a pod.),
stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les –
bezlesie,
podporovať extenzívne leso-pasienkárske vyuţívanie podhorských častí, s cieľom
zachovania krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou,
zachovať územné časti s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry daného regiónu
(Kysuce, ……………………………………),
zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene,
rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný fond ako faktor limitujúci urbanistický
rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu; osobitne chrániť ornú pôdu
s veľmi vysokým aţ stredne vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu, na ktorej
boli vybudované hydromelioračné zariadenia, ako aj poľnohospodársku pôdu, na ktorej
boli vykonané osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti,
4.1.4

 4.2
 4.3



4.4



4.5



4.6



4.7



4.8

 4.9
 4.12

bod 5  5.2

 5.7

bod 6  6.1.

 6.6.

 6.7.

v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry
infraštruktúra cestnej dopravy
5.2.24 zabezpečiť územnú rezervu a k výhľadovému horizontu homogenizovať cestný
ťah I(II/487 a II/520) v trase a úsekoch :
d) cesta II/520 Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica v kategórii C 9,5/70-60,
cesta celoštátneho významu,
infraštruktúra cyklistickej dopravy
5.7.1 chrániť územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy
celoštátneho významu) v nasledovných trasách a úsekoch :
b) Kysucká cyklomagistrála v trase cesty …………II/520, ………………….
alternatívne na telese bývalej lesnej ţeleznice, ……………………,
v oblasti vodného hospodárstva
rešpektovať z hľadiska ochrany vôd
6.1.2. chránenú vodohospodársku oblasť Beskydy – Javorníky,
6.1.3. povodie vodárenského toku Klubinský potok,
postupne zniţovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s čistiarňami odpadových
vôd za rozvojom verejných vodovodov výstavbou ČOV v rozhodujúcich zdrojoch
znečistenia, výstavbou skupinových kanalizácií s vyuţitím kapacít jestvujúcich ČOV,
výstavbu skupinových kanalizácií s ČOV s prioritným riešením v obciach leţiacich v OP
vodárenských zdrojov, OP prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych
vôd, CHVO a povodí vodárenských tokov,
prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb :
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z hľadiska čistenia odpadových vôd v súlade s NV SR č.296/2005 Z.z.
(491/2002)
c) rekonštrukcia ČOV Krásno nad Kysucou
d) ČOV Krásno nad Kysucou pre obce v Bystrickej doline, Oščadnicu, Čadcu
– Horelica, Krásno nad Kysucou – Drevina,
6.7.2. z hľadiska ochrany vôd :
e) regionálna skupinová kanalizácia obcí : Nová Bystrica, Stará Bystrica,
Radôstka, Lutiše (okr. Ţilina), Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica,
Čadca – Horelica a Krásno nad Kysucou – Drevina so spoločným čistením
na ČOV Krásno nad Kysucou,
zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať
protipovodňové opatrenia na tokoch v území, ktoré je ohrozované povodňovými
prietokmi s dôrazom na ochranu intravilánov miest a obcí,
na ochranu územia pred povodňami :
6.13.4. komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorých
výsledkom bude zvýšenie retenčného účinku pôdy, spomalenie a vyrovnanie
odtoku
vody
z povodia
a zníţenie
erózneho
účinku
vody.
6.7.1.

 6.12.
 6.13.

bod 7  7.1
 7.3
 7.7
 7.8

bod 8  8.1
 8.3
 8.4

v oblasti nadradenej energetickej infraštruktúry
zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami
a vytvárať efektívne diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja,
zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dodávku a prenos elektrickej energie dobudovaním
elektrizačnej rozvodnej sústavy kraja v náväznosti na sústavu SR a sústavu
medzištátnu,
podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich a
navrhovaných plynovodov a plynárenských zariadení,
zvýšiť percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomickyefektívnych oblastiach
a v územiach so zvýšenými poţiadavkami na ochranu ţivotného a prírodného prostredia
(Národné parky, ich OP, CHKO a pod.).
v oblasti odpadového hospodárstva
zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých
enviromentálnych záťaţí do roku 2005,
zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení súvisiacich s triedením, recykláciou,
vyuţívaním a zneškodňovaním odpadov v obciach určených v územnom pláne,
zneškodňovanie nevyuţitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na
zabezpečených regionálnych skládkach odpadu obciach určených v územnom pláne,

bod 9  9.1

v oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
zamerať hospodársky rozvoj jednotlivých okresov v kraji na zvýšenie počtu pracovných
príleţitostí v súlade s kvalifikačnou štruktúrou obyvateľstva s cieľom zníţiť vysokú mieru
nezamestnanosti vo väčšine okresov kraja,

bod 10  10.3

v oblasti telekomunikácií
zabezpečiť rozvoj telekomunikácií Ţilinského kraja realizáciou projektov z rezortného
programu MDPT SR :
c)
rádiový systém pre okres Čadca a obce Terchová a Zázrivá.

Z časti 3.2. Verejnoprospešné stavby
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:
bod 1 stavby na sledovanie stavu ţivotného prostredia - sieť sledovacích,
dokumentačných a výskumných staníc (stanovísk) v blízkosti, resp. v areáloch
nadregionálnych biocentier a biokoridorov a lokalít medzinárodného významu.
bod 2  2.5

dopravné stavby
dopravné stavby cyklistickej dopravy
2.5.1 výstavba cyklomagistrál na segregovaných komunikáciách, ……………,
Kysucká cyklomagistrála Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica,
…………………………,
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technická infraštruktúra
Vodohospodárske stavby
3.1.3. kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby :
3.1.3.1.
stavby z hľadiska čistenia odpadových vôd :
c)
rekonštrukcia ČOV Krásno nad Kysucou,
3.1.3.2
stavby z hľadiska ochrany vôd, vodných zdrojov, prírodných liečivých
zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych vôd :
e)
regionálna skupinová kanalizácia obcí : Nová Bystrica,
Stará Bystrica, Radôstka, Lutiše (okr. Ţilina), Klubina, Zborov
nad Bystricou, Oščadnica, Čadca – Horelica a Krásno nad
Kysucou – Drevina so spoločným čistením na ČOV Krásno
nad Kysucou,
 3.2
Energetické stavby
3.2.6 stavby súvisiace s plynofikáciou v okresoch Ţilinského kraja
 3.3
Pošta a telekomunikácie
3.3.2 stavby súvisiace s rozvojom telekomunikácií Ţilinského kraja, ktoré vyplývajú
z rezortných programov MDPT :
c) rádiový systém pre okres Čadca,
 3.4
Stavby na zneškodňovanie, vyuţívanie a spracovanie odpadov
3.4.2 stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a
recykláciu odpadov
bod 3  3.1

Upozornenie !!!
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je moţné podľa §108 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č.103/1990 Zb.,
zákona č.262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.136/1995 Z.z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č.199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
č.286/1996 Z.z., zákona č.229/1997 Z.z., zákona č.175/1999 Z.z., zákona č.237/2000 Z.z., zákona
č.416/2001 Z.z., zákona č.553/2001 Z.z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.217/2002
Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám
obmedziť.
B.3

ZÁKLADNÉ
DEMOGRAFICKÉ,
PREDPOKLADY OBCE

SOCIÁLNE

A

EKONOMICKÉ

B.3.1

OBYVATEĽSTVO, EKONOMICKÉ AKTIVITY, ZAMESTNANOSŤ

ROZVOJOVÉ

B.3.1.1 Demografický potenciál a bytový fond
Demografická charakteristika
TAB. 112 Obyvateľstvo podľa druhu pobytu a pohlavia - sčítanie 2001
Pohlavie
Bývajúce
Dočasne
Bývajúce
obyvateľstvo
neprítomné
prítomné
obyvateľstvo
obyvateľstvo
a
1
2
3
muţi
1 112
93
1 019
ţeny
1 124
57
1 067
spolu
2 236
150
2 086

Dočasne
prítomné
obyvateľstvo
4
8
5
13

TAB. 115 Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a podľa národností - sčítanie 2001
Národnosť
Muţi
Ţeny
a
1
2
Slovenská
1 097
1 113
Maďarská
1
0
Rómska
Rusínska
1
0
Ukrajinská
Česká
9
7
Nemecká
Poľská
0
1
Chorvátska
Srbská
Územný plán obce Zborov nad Bystricou

Prítomné
obyvateľstvo
5
1 027
1 072
2 099

Spolu
3
2 210
1
1
16
1
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Ruská
Ţidovská
Ostatné, nezistené
Spolu

4
1 112

3
1 124

7
2 236

TAB. 117 Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a podľa najvyššieho skončeného stupňa školského
vzdelania - sčítanie 2001
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
Muţi
Ţeny
Spolu
Základné
249
393
642
Učňovské (bez maturity)
389
212
601
Stredné odborné (bez maturity)
1
1
2
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
79
39
118
Úplné stredné odborné (s maturitou)
82
154
236
Úplné stredné všeobecné
8
31
39
Vyššie
1
5
6
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inţinierské, doktorské
20
24
44
Vysokoškolské doktorandské
1
0
1
Vysokoškolské spolu
21
24
45
Vysokoškolské podľa zamerania:
- univerzitné
6
12
18
- technické
8
2
10
- ekonomické
2
4
6
- poľnohospodárske
2
3
5
- ostatné
3
3
6
Ostatní bez udania školského vzdelania
2
1
3
Ostatní bez školského vzdelania
3
3
6
Deti do 16 rokov
277
261
538
Úhrn
1 112
1 124
2 236
TAB. 118 Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a náboţenského vyznania - sčítanie 2001
Náboţenské vyznanie / cirkev
Muţi
Ţeny
Rímskokatolícka cirkev
1 083
1 104
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
2
4
Reformovaná kresťanská cirkev
Evanjelická cirkev metodistická
Apoštolská cirkev
Starokatolícka cirkev
Bratská jednota baptistov
Cirkev československá husitská
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cirkev bratská
Kresťanské zbory
1
0
Ţidovské náboţenské obce
Náboţenská spoločnosť Jehovovi svedkovia
1
0
Ostatné
1
0
Bez vyznania
11
5
Nezistené
13
11
Spolu
1 112
1 124

Spolu
2 187
6
1
1
1
16
24
2 236

TAB. 119 Bývajúce obyvateľstvo podľa materinského jazyka - sčítanie 2001
Materinský jazyk
Muţi
slovenský
1 101
maďarský
1
rómsky
rusínsky
ukrajinský
český
4
nemecký
poľský
0
chorvátsky
srbský
ruský
jidiš
-

Spolu
2 215
1
10
1
-

Územný plán obce Zborov nad Bystricou
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ostatné
nezistený
spolu

1
5
1 112

0
3
1 124

1
8
2 236

TAB. 411 Cenzové domácnosti rodinné podľa počtu závislých detí - sčítanie 2001
Počet
Úplné rodiny
závislých detí
ţeny
ţeny
ekonom. aktívne
ostatné
a
1
2
1
73
15
2
108
6
3
49
1
4+
20
1
Spolu
250
23

Neúplné
Rodiny
3
32
15
4
1
52

Spoločne hospodáriace
domácnosti

5
2236

6
1124

7
513

8
452

9
1045

10
541

11
369

12
530

13
634

14
566

15
553

37
2199

19
1105

5
508

17
435

11
1034

2
539

6
363

2
528

15
619

15
551

15
538

27289 2 0
27290 6 0

domy

V rodinných
domoch

spolu

spolu

Vo veku 0-14 rokov

Vo vlastníctve
občana, bytovom
dome

V súkromnom
sektore

4
1871

V produktívnom veku

Vo verejnom
sektore

3
p 023 03

Odchádzajúce za
prácou

2
m

ţeny

1
50953 1

Trvalé obývané
byty

spolu

b
Zborov nad
Bystricou
Mydlovci
Zborov nad
Bystricou

Okres Čadca
Obyvateľstvo trvale bývajúce
Ekonomicky aktívne
pracujúce

Pošta
Poštové smerové číslo

ZUJ
ZSJ
kód
Kontrolné
číslo diel
ZSJ

Výmera obce v ha

a
23

Obec,
Časť obce,
Základná
sídlená
jednotka
(diel ZSJ)

Matr. úrad, Matr. obvod

Poradové číslo obce

Ţilinský kraj - historický lexikón

16
48

17
546

0
48

15
531

Počet obyvateľov podľa pohlavia a územia za rok 2005
Územie

Stredný (priemerný) stav

Stav k 1. 1. 2005

Stav k 31. 12. 2005

spolu

muţi

ţeny

spolu

muţi

ţeny

spolu

muţi

ţeny

Čadca spolu

92 944

46 200

46 744

92 909

46 221

46 688

92 791

46 169

46 622

Zborov
nad Bystricou

2 282

1 118

1 164

2 276

1 117

1 159

2 283

1 118

1 165

Prírastky obyvateľov podľa pohlavia a územia za rok 2005
Územie

Ţivonarodení

spolu muţi
Čadca spolu
Zborov nad Bystricou

Zomretí

ţeny spolu muţi

Prirodzený
Prírastok
Celkový prírastok
prírastok
(-úbytok)
(-úbytok)
(-úbytok)
sťahovaním
ţeny spolu muţi ţeny spolu muţi ţeny spolu muţi ţeny

950

501

449

982

529

453

-32

-28

-4

-121

-3

-118

-153

-31

-122

23

12

11

31

17

14

-8

-5

-3

9

5

4

1

0

1

Prehľad pohybu obyvateľstva za rok 2005 (absolútne údaje)
Územie

Čadca spolu
Zborov nad Bystricou

Stredný Uzavreté Rozvestav oby- manţeldené
vateľstva
stvá
manţel(sobáše)
stvá
(rozvody)

Narodení
ţivo

mŕtvo

Potraty

spolu

92 909

454

134

950

0

2 276

10

1

23

0

z toho

spolu

v
do
manţel. 2500g.
950
830
49
23

21

2

z toho
UPT

222

150

3

3

Prehľad pohybu obyvateľstva za rok 2005 (absolútne údaje)
Územie

Čadca spolu
Zborov nad Bystricou

Počet
ukonč.
tehoten.

Zomretí

Prirodzený
z nich do 1 roka prírastok
spolu do 28 dní (-úbytok)

úhrn

Sťahovanie
prisťahovalí

vysťahovalí

Celkový
Stav
prírastok ku koncu
prírastok (-úbytok) obdobia
(-úbytok)

1 172

982

5

4

-32

290

411

-121

-153

92 791

26

31

0

0

-8

38

29

9

1

2 283

Územný plán obce Zborov nad Bystricou
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Veková štruktúra obyvateľstva
TAB. 113 Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa spoločenskej skupiny a podľa veku a
pohlavia - sčítanie 2001

Vek

Zamestnanec pracujúci za mzdu,
ČlenoPodnikatelia
plat, iný druh odmeny
via
produ
v
v
v
u iného
bez
so
štátn. súkrom. poľnoh. zamest kčných
zame
zames
podni podniku druţs. návateľa druţs stnancov tnan
tiev
ku
alebo
cami
inej
druţs.
org.

a
1
2
15 - 19
muţi
2
4
ţeny
2
4
spolu
4
8
20 - 29
muţi
47
81
ţeny
44
77
spolu
91
158
30 - 39
muţi
64
71
ţeny
57
51
spolu
121
122
40 - 49
muţi
52
52
ţeny
49
30
spolu
101
82
50 - 54
muţi
21
21
ţeny
18
11
spolu
39
32
55 - 59
muţi
10
15
ţeny
2
1
spolu
12
16
60 - 64
muţi
0
0
ţeny
0
0
spolu
0
0
65+
muţi
ţeny
spolu
Nezistený vek
muţi
1
1
ţeny
0
1
spolu
1
2
Úhrn
muţi
197
245
ţeny
172
175
spolu
369
420
v%
35,3
40,2
Z obyvateľstva v produktívnom
veku podiel ekonomicky aktívnych
muţi
ţeny
spolu
Z obyvateľstva
v poproduktívnom
veku podiel
ekonomicky aktívech

3

4

5

6

Vypomá Ostatní Ekonomicky
hajúci
a
aktívni
v rodin. nezistení spolu z toho
podniku
robo
tníci

7

8

9

10

11

1
0
1

0
0
0

0
0
0

1
0
1

0
0
0

0
0
0

7
13
20

15
19
34

7
5
12

1
5
6

0
0
0

0
0
0

11
1
12

4
3
7

0
0
0

35
41
76

179
171
350

127
92
219

3
9
12

2
0
2

0
0
0

14
4
18

5
0
5

0
0
0

17
13
30

176
134
310

137
75
212

2
7
9

1
0
1

0
0
0

10
2
12

8
3
11

0
0
0

7
4
11

132
95
227

99
58
157

0
4
4

0
0
0

0
0
0

2
0
2

2
0
2

0
0
0

4
3
7

50
36
86

35
22
57

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
2

0
0
0

2
0
2

30
3
33

18
2
20

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
2

0
0
0

0
0
0

1
1
2

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
1
3

2
0
2

8
25
33
3,2

3
0
3
0,3

0
0
0
0

38
7
45
4,3

22
7
29
2,8

0
0
0
0

72
74
146
14

585
460
1 045
100

425
254
679
65

-

-

-

-

-

-

-

84,2
79,1
81,9
1,1

-
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TAB. 114 Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a podľa veku - sčítanie 2001
Vek
Muţi
Ţeny
ObyvaTeľstvo
spo- slobo ţena rozve ovdo nezi spo- slobo vyda rozve ovdo nezis úhrn v %
lu
dní
tí
dení vení stení lu
dné
té dené vené tené
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0-2
51
51
0
0
0
0
39
39
0
0
0
0
90
4
3-4
26
26
0
0
0
0
46
46
0
0
0
0
72 3,2
5
16
16
0
0
0
0
25
25
0
0
0
0
41 1,8
6-9
85
85
0
0
0
0
65
65
0
0
0
0 150 6,7
10 - 14
83
83
0
0
0
0
77
77
0
0
0
0 160 7,2
15
17
17
0
0
0
0
14
14
0
0
0
0
31 1,4
16 - 17
32
32
0
0
0
0
32
31
0
0
0
1
64 2,9
18 - 19
29
26
3
0
0
0
35
27
8
0
0
0
64 2,9
20 - 24
84
66
18
0
0
0
89
51
37
0
0
1 173 7,7
25 - 29
105
42
60
1
1
1
97
20
73
3
1
0 202
9
30 - 34
87
24
59
4
0
0
86
16
62
7
0
1 173 7,7
35 - 39
95
28
59
8
0
0
55
3
47
5
0
0 150 6,7
40 - 44
79
18
57
3
0
1
59
7
45
1
6
0 138 6,2
45 - 49
64
16
43
4
1
0
50
3
44
1
2
0 114 5,1
50 - 54
56
9
43
2
2
0
58
1
48
2
7
0 114 5,1
55 - 59
43
4
35
2
2
0
63
0
40
2
21
0 106 4,7
60 - 64
57
3
51
2
1
0
68
0
46
1
21
0 125 5,6
65 - 69
45
3
39
0
3
0
53
3
24
0
24
2
98 4,4
70 - 74
24
1
17
0
6
0
50
2
17
0
31
0
74 3,3
75 - 79
20
2
13
0
5
0
31
0
10
0
21
0
51 2,3
80 - 84
5
1
2
0
2
0
13
2
1
0
10
0
18 0,8
85+
5
0
4
0
1
0
18
1
2
0
15
0
23
1
Nezistený vek
4
2
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
5 0,2
Spolu
1 112 555 504
26
25
2 1 124 434 504
22 159
5 2 236 100
0-5
93
93
0
0
0
0 110 110
0
0
0
0 203 9,1
6 - 14
168 168
0
0
0
0 142 142
0
0
0
0 310 13,9
Produktívny
691 282 377
24
6
2 575 173 364
19
16
3 1 266 56,6
Poproduktívny
156
10 126
2
18
0 296
8 140
3 143
2 452 20,2
Podiel obyvateľstva :
0-5
8,4
- 9,8
- 9,1
6 - 14
15,1
- 12,6
- 13,9
Produktívny
62,1
- 51,2
- 56,6
Poproduktívny
14
- 26,3
- 20,2
Priemerný vek
33,4
- 36,4
- 34,9
-

Vekové zloţenie obyvateľstva podľa pohlavia k 31. 12. 2005

Vek

Pohlavie
muţi

A
Spolu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
1 118
12
15
10
15
11
18
22
17
12
12
20
18
24
20
22
20
23
14

ţeny
2
1 165
11
16
24
9
15
10
12
15
22
25
21
18
13
18
18
11
13
23

spolu
3
2 283
23
31
34
24
26
28
34
32
34
37
41
36
37
38
40
31
36
37

Vek,
veková
skupina

muţi

ţeny

spolu

B

4

5

6

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Pohlavie

14
11
10
15
7
12
11
11
9
7
12
5
7
8
9
7
14
10

17
9
6
7
9
10
7
14
19
3
17
10
17
7
19
15
15
12

31
20
16
22
16
22
18
25
28
10
29
15
24
15
28
22
29
22

Územný plán obce Zborov nad Bystricou

obec Zborov nad Bystricou

Vek,
vek. skupina,
ukazovateľ
C
Spolu
0
1-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84

Pohlavie
muţi
7
1 118
12
51
81
104
89
84
91
100
94
88
75
57
50
41
45
29
17
7

ţeny
8
1 165
11
64
84
88
81
88
90
95
85
59
64
48
53
70
64
45
36
29

Spolu
9
2 283
23
115
165
192
170
172
181
195
179
147
139
105
103
111
109
74
53
36
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

13
19
19
18
15
12
20
17
17
22
14
21
14
24
19
23
20
20
12
21
16
25
11
20
14
22
21
15
18
21
10
11

17
17
18
15
18
22
15
15
16
22
18
19
22
14
22
18
19
15
24
23
11
12
13
12
14
9
11
14
14
14
6
16

30
36
37
33
33
34
35
32
33
44
32
40
36
38
41
41
39
35
36
44
27
37
24
32
28
31
32
29
32
35
16
27

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
+
100

7
7
5
4
7
6
7
4
4
4
2
3
3
0
1
2
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
7
10
8
9
8
10
5
9
6
8
8
6
3
9
8
3
4
0
2
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
-1
0

22
14
15
12
16
14
17
9
13
10
10
11
9
3
10
10
4
4
1
2
0
2
1
1
1
1
0
1
0
0
1
-1
0

85 - 89
90 - 94
95 - 99
+
100

3
0
0
0

6
4
1
0

9
4
1
0

3

11

14

0 - 17
+
18

305
813

294
871

599
1 684

0-2
3-5
6 - 14

37
44
167

51
34
162

88
78
329

0 - 14
15 - 59M/54Ţ
+
+
60 M/55 Ţ

248
728
142

247
610
308

495
1 338
450

+

85

15 - 49 Ţ

562

Štruktúra v %
0 - 14
15 - 59M/54Ţ
+
+
60 M/55 Ţ

22,18
65,12
12,70

21,20
52,36
26,44

21,68
58,61
19,71

Priemerný vek
Index starnutia

33,80
57,26

37,17
124,70

35,52
90,91

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo a nezamestnanosť
TAB. 111
Bývajúce obyvateľstvo podľa stupňa ekonomickej aktivity, podľa pohlavia a miesta
narodenia - sčítanie 2001
Pohla
vie

spolu

a
muţi
ţeny
spolu

1
585
460
1 045

Osoby ekonomicky aktívne
Nepra Osta
Deti
Ţiaci a študenti
Ostat Úhrn
Narodení
cujúci
tní
a
ní
obyvľ.
v obci
v%
z toho
spolu
v tom
ţiaci
závislí,
súčasného
na
pracu vypo neza dôcho nezá
z
zo
z
dco
vislí
ZŠ
bydliska
mat.
júci
máha mest
učilíšť stred. vysok. nezi
via
stení
spolu
v%
dov. dôcho júci
naní
(SOU) škôl
škôl
dco
v rod.
via podnik
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
52,6
0
1
0
145
192
9
279
46
24
16
6
1 1 112
871
78,3
40,9
95
6
0
76
328
9
266
54
11
34
9
7 1 124
869
77,3
46,7
95
7
0
221
520
18
545
100
35
50
15
8 2 236 1 740
77,8

TAB. 116
Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa
odvetvia hospodárstva - sčítanie 2001
Odvetvie
Ekonomicky aktívne osoby
hospodárstva
muţi
ţeny
spolu
z toho
odchádza
do
zamestnania
a
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace sluţby
Lesníctvo, ťaţba dreva a pridruţené sluţby
Rybolov, chov rýb
Ťaţba nerastných surovín
Priemyselná výroba
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru
Hotely a reštaurácie
Doprava, skladovanie a spoje

1
8
11
18
137
9
174

2
2
3
0
123
1
8

3
10
14
18
260
10
182

4
6
11
15
179
10
124

24
4
29

67
22
11

91
26
40

50
7
31
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Peňaţníctvo a poisťovníctvo
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné sluţby,
výskum a vývoj
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Školstvo
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Ostatné verejné, sociálne a osobné sluţby
Súkromné domácnosti s domácim personálom
Exteritoriálne organizácie a zdruţenia
EA bez udania odvetví
Spolu

3
16

6
7

9
23

7
14

19
8
3
44
78
585

17
32
56
25
80
460

36
40
59
69
158
1 045

19
22
34
8
4
541

Bytový fond
,

TAB. 211 Domy, byty a ukazovatele bývania - sčítanie 2001
Počet
Rodinné
domy
a
Domov spolu
Trvale obývaných domov
v%
v tom vlastníctvo:
štátu
bytového druţstva
obce
fyzickej osoby
právnickej osoby
ostatných
s 1-2 nadzemnými podlaţiami a nezistené
s 3-4 nadzemnými podlaţiami
s 5+ nadzemnými podlaţiami
Ubytovacích zariadení bez bytu
Neobývaných domov
z toho: určených na rekreáciu
Priemerný vek domu
Bytov spolu
v tom: trvale obývané
v%
z toho druţstevné
byty vo vlastníctve občana v bytovom dome
neobývané
neobývané z dôvodu zmeny uţívateľa
neobývané, určené na rekreáciu
neobývané, uvoľnené na prestavbu
neobývané, nespôsobilé na bývanie
neobývané po kolaudácii
neobývané v pozostalostnom alebo súdnom konaní
neobývané z iných dôvodov
nezistené
Trvale obývané byty:
Materiál nosných múrov: kameň, tehly
drevo
nepálené tehly
ostatné a nezistené
Veľkosť bytu: 1 obytná miestnosť
2 izby
3 izby
4 izby
5+ izieb
Bývajúcich osôb
Počet CD
Počet HD
Obytné miestnosti
Počet osôb na 1: byt
obytné miestnosti

669
543
99,5

2
2
0,4

1
1
0,2

Domový
fond
Spolu
4
672
546
100

1
541
1
543
0
126
30
37
679
553
97,7
0
126
13
30
11
32
1
5
34
-

0
2
0
0
2
0
0
37
12
12
2,1
12
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
1
1
0
0
0
8
1
1
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

1
543
2
544
2
126
30
37
692
566
100
12
126
13
30
11
32
1
5
34
-

470
64
8
11
47
96
177
114
119
2 197
806
621
1 903
3,97
1,15

6
0
0
6
1
2
9
0
0
38
12
12
32
3,17
1,19

1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
3
1
0,33

477
64
8
17
48
98
187
114
119
2 236
819
634
1 938
3,95
1,15

1
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CD
HD
2
Obytná plocha bytu v m
2
Celková plocha bytu v m
Priemerný počet:
2
- m obytnej plochy na 1 byt
2
- m celkovej plochy na 1 byt
- m2 obytnej plochy na 1 osobu
- obytných miestností na 1 byt

2,73
3,54
30 624
49 019

3,17
3,17
533
711

1
1
62
90

2,73
3,53
31 219
49 820

55,4
88,6
13,9
3,44

44,4
59,3
14
2,67

62
90
62
3

55,2
88
14
3,42

TAB. 311 Trvale obývané byty podľa druhu budovy, podľa obdobia výstavby a kategórie bytu sčítanie 2001
Obdobie výstavby
Rodinné
Bytové
Ostatné
Domový fond
domy
domy
budovy
Spolu
a
1
2
3
4
I. Kategória
- 1899 a nezistené
2
0
0
2
1900 - 1919
1920 - 1945
9
0
0
9
1946 - 1970
148
6
0
154
1971 - 1980
86
6
0
92
1981 - 1990
73
0
0
73
1991 - 2001
33
0
1
34
spolu
351
12
1
364
%
96,4
3,3
0,3
100
% danej kategórie z celku
63,5
100
100
64,3
II. Kategória
- 1899 a nezistené
1900 - 1919
1920 - 1945
9
0
0
9
1946 - 1970
43
0
0
43
1971 - 1980
3
0
0
3
1981 - 1990
2
0
0
2
1991 - 2001
spolu
57
0
0
57
%
100
0
0
100
% danej kategórie z celku
10,3
0
0
10,1
III. Kategória
- 1899 a nezistené
1900 - 1919
1
0
0
1
1920 - 1945
2
0
0
2
1946 - 1970
28
0
0
28
1971 - 1980
1
0
0
1
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
32
0
0
32
%
100
0
0
100
% danej kategórie z celku
5,8
0
0
5,7
IV. Kategória
- 1899 a nezistené
9
0
0
9
1900 - 1919
5
0
0
5
1920 - 1945
23
0
0
23
1946 - 1970
76
0
0
76
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
113
0
0
113
%
100
0
0
100
% danej kategórie z celku
20,4
0
0
20
Úhrn
- 1899 a nezistené
11
0
0
11
1900 - 1919
6
0
0
6
1920 - 1945
43
0
0
43
1946 - 1970
295
6
0
301
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1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
%
Úhrn - z toho 1996 - 2001

90
75
33
553
97,7
10

6
0
0
12
2,1
0

0
0
1
1
0,2
0

96
75
34
566
100
10

TAB. 312 Obývanosť trvale obývaných bytov - sčítanie 2001
Počet osôb
Trvale obývané byty podľa veľkosti
v byte
1 obyt. miest.
2 izby
3 izby
4 izby
5 + izieb
a
1
2
3
4
5
1
32
30
22
3
2
2
7
31
34
14
3
3
4
13
37
9
10
4
4
12
36
23
20
5
0
5
28
29
26
6
0
4
20
13
23
7+
1
3
10
23
35
spolu
48
98
187
114
119
%
8,5
17,3
33
20,1
21

TAB. 313 Vybavenie trvale obývaných bytov - sčítanie 2001
Vybavenie
a
Bytov spolu
z toho:
s plynom zo siete
s vodovodom
v byte
mimo bytu
bez vodovodu
nezistené
s kanalizáciou
prípojka na kanalizačnú sieť
septik (ţumpa)
so splachovacím záchodom
s kúpeľňou alebo sprchov. kútom

bytov
1
566

a
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Počet
osôb v bytoch
2
2 236

331

1 460

550
2
12
2

2 197
4
27
8

7
546
401
459

25
2 183
1 820
2 018

TAB. 314 Spôsob vykurovania trvale obývaných bytov - sčítanie 2001
Spôsob vykurovania

Ústredné kúrenie diaľkové
Ústredné kúrenie lokálne
na pevné palivo
na plyn
elektrické
Etáţové kúrenie
na pevné palivo
na plyn
ostatné
Kachle
na pevné palivo
elektrické
plynové
ostatné
Iné
Spolu

Spolu
6
89
89
73
95
88
60
72
566
100

bytov
1
386
77
284
21

Počet
osôb v bytoch
2
1 734
339
1 294
92

30
1

104
3

125
2
1
21
566

318
2
1
74
2 236
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TAB. 315 Vybavenie a rekreačné moţnosti domácností - sčítanie 2001
Vybavenie domácnosti
a
Samostatná chladnička
Chladnička s mrazničkou
Samostatná mraznička
Automatická práčka
Farebný televízor
Telefón v byte
Mobilný telefón
Rekreačná chata, domček, chalupa
Osobný automobil
Osobný počítač
Osobný počítač s internetom

bytov
1
298
202
165
220
390
232
60
29
112
18
7

TAB. 412 Zloţenie domácností podľa typu a podľa počtu členov - sčítanie 2001
Domácnosti
Domácnosti s počtom členov
1
2
3
4
5
a
1
2
3
4
5
Bytové:
s 1 CD
89
83
49
70
50
s 2+ CD
0
6
24
25
38
spolu
89
89
73
95
88
Hospodáriace:
s 1 CD
126
119
70
88
57
s 2+ CD
0
4
15
14
31
spolu
126
123
85
102
88
Cenzové:
úplné:
bez závislých detí
0
126
56
24
6
so závislými deťmi
0
0
56
118
69
spolu
0
126
112
142
75
neúplné:
bez závislých detí
0
39
8
2
1
so závislými deťmi
0
29
15
6
2
spolu
0
68
23
8
3
viacčlenné nerodinné
0
14
3
1
1
jednotlivci:
vo vlastnom byte
112
0
0
0
0
v inom byte
100
0
0
0
0
podnájomníci
1
0
0
0
0
spolu
213
0
0
0
0
úhrn
213
208
138
151
79

Počet
osôb v bytoch
2
1 215
934
769
1 071
1 769
1 111
302
117
549
87
39

Domácnosti
Spolu
7

6+
6
20
112
132

361
205
566

22
88
110

482
152
634

0
30
30

212
273
485

0
0
0
0

50
52
102
19

0
0
0
0
30

112
100
1
213
819

Bytový fond - za obec Zborov nad Bystricou
Prírastky bytov (vr. úz. zmien) - spolu
Prírastky bytov - v súkromnom tuzemskom vlastníctve
Stav bytov k 31.12. spolu
Rekreačné chaty, stav k 31. 12.
Garáţe, stav k 31. 12.

4
4
719
66
47

Poţiadavky na obyvateľstvo a bytový fond
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 mala obec Zborov nad Bystricou 2236
trvalo bývajúcich obyvateľov.
K 31.12.2005 mala obec podľa údajov ŠÚ SR Krajskej správy v Ţiline 2283 obyvateľov.
Z toho bolo muţov 1118 a 1165 ţien. Spolu vo vekovej štruktúre obyvateľov bolo
v predproduktívnom veku 495 (21,68%), v produktívnom 1338 (58,61%) a poproduktívnom 450
(19,71%). Index vitality predstavoval 110 (počet obyvateľov v predproduktívnom veku ku počtu
obyvateľov v poproduktívnom veku x 100). Na základe indexu vitality moţno konštatovať, ţe obec
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má mierne progresívny typ populácie a je schopná narastať prirodzenou menou za predpokladu
ďaľšej migrácie mladých rodín do obce.
Od roku 1991 do roku 2005 zaznamenávame v obci neustály mierny nárast počtu obyvateľov
(z 2141 na 2283). Mierny pokles počtu obyvateľov bol , zaznamenaný od roku 2005 do roku 2008
(z 2283 na 2275). Za obdobie 17 rokov sa však celkový počet obyvateľov zvýšil o 6,26 %, čo
v absolútnej hodnote predstavuje nárast 134 obyvateľov (priemerný ročný prírastok 7,88 osoby).
V súlade s doterajším demografickým vývojom je moţné predpokladať, ţe v roku 2025 bude
mať obec Zborov nad Bystricou 2400 obyvateľov, za predpokladu vytvorenia podmienok pre rozvoj
IBV v samotnom územnom pláne obce.
Podľa sčítania v roku 2001 bolo v obci 672 domov, z toho 546 trvalo obývaných a 126
neobývaných. Z uvedeného počtu neobývaných domov bolo určených 30 na rekreáciu. Z celkového
počtu 692 bytov bolo 679 v rodinných domoch, 12 v bytových domoch a 1 v ostatných budovách.
Stav bytového fondu a úrovne bývania je podľa jednotlivých ukazovateľov na porovnateľnej úrovni
ako celoslovenský priemer. Priemerná obloţnosť je však 3,97 obyvateľa na byt, čo je o 0,76
obyvateľa na byt viac ako celoslovenský priemer.
V návrhovom období je moţné predpokladať odpad bytového fondu v počte cca 20 bytov,
z toho väčšina z dôvodu zmeny funkcie z obytnej na rekreačnú (rekreačné chalupy, víkendové
rodinné domy).
Predpokladáme, ţe zostatok súčasného bytového fondu k návrhovému roku 2025 bude 546
bytov. Pri uvaţovanej zníţenej obloţnosti bytov na 3,20 a za predpokladu ţe počet obyvateľov bude
2400, bude potrebné v obci mať 750 bytov. Z uvedeného vyplýva potreba 204 nových bytov.
Z uvedených údajov demografickej charakteristiky obyvateľstva a bytového fondu vyplýva
stabilizovaný (mierny nárast počet obyvateľov od začiatku 21. stor.) s predpokladom, pri vytvorení
vhodných podmienok ďaľšieho nárastu. Neustále však narastá vyuţívanie pôvodného bytového
staršieho fondu na bývanie i rekreáciu formou prestavieb, prístavieb a nadstavieb. Zároveň je aj
poţiadavka na vytváranie nového bytového fondu hlavne vo forme IBV, ktorý nahradí straty a zmeny
objektov vyuţívaných na rekreáciu ako rekreačné chalupy.
Rozvoj bývania sa tak sústredí vzhľadom na disponibilitu územia – jednotlivých lokalít
v týchto dvoch základných polohách :
1.) dopĺňanie prielúk s prihliadnutím na existujúcu parceláciu v hraniciach zastavaného územia
bez obmedzenia časového horizontu realizácie,
2.) rozvoj v nových lokalitách s predpokladom nového plošného rozvoja,
Na základe vyhodnotenia demografie a z analýzy súčasného stavu uvaţujeme k návrhovému
roku 2020 s výstavbou cca 200 b.j. v IBV + 4 b. j. v HBV. Predpokladaný hraničný počet obyvateľov
k tomuto návrhovému roku je cca 2400. Takto naznačená akcelerácia však súvisí s rozvojom
hospodárskej základne v oblasti rekreácie a cestovného ruchu v obci, ale hlavne vytvorenie
podmienok pre zamestnanosť v obci a blízkom Krásne nad Kysucou v priemysle (Priemyselný park
Krásno nad Kysucou).
Potreba nových bytov, napriek stagnácii počtu obyvateľov za posledné obdobie, hlavne vo
forme IBV vyplýva :

neobývaný bytový fond z prevaţne starších rodinných domov bude vyuţívaný na rekreačné
účely (cca 90 objektov),

okrem toho predpokladáme ţe k návrhovému roku 2025 bude na rekreačné účely
vyuţívaných ďaľších cca 20, prevaţne starších domov,

ďalej predpokladáme postupné zniţovanie obloţnosti bytov aţ na 3,20 obyv. na byt,

pre stabilizáciu obyvateľstva v súvislosti s rozvojom sluţieb v rekreácii a cestovnom ruchu
bude nutné vytvoriť podmienky pre rozvoj obytnej výstavby pre cca 20 domov,

v blízkom susednom meste Krásno nad Kysucou sa predpokladá výrazný rozvoj
zamestnanosti v súvislosti s realizáciu Priemyselného Parku Krásno nad Kysucou, hlavne
v oblasti drevospracujúceho priemyslu. Nakoľko má obec Zborov vhodné podmienky pre
obytné a ţivotné prostredie bude nutné vytvoriť priestorové podmienky pre prípadnú migráciu
obyvateľstva do obce v súvislosti s rozvojom tohto Priemyselného Parku a s tým pre ďaľších
cca 80 bytov v domoch IBV.
V grafickej časti navrhovaného riešenia sú vyznačené potencionálne miesta pre rozvoj
bytovej výstavby.
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B.3.1.2 Návrh riešenia bytového fondu a obyvateľov
Návrh lokalít s rozvojom bytového fondu vyplynul z prirodzeného krajinno-priestorového a
urbanistického členenia územia obce.
V návrhovom období je moţné predpokladať odpad bytového fondu v počte 20 bytov, z toho
väčšina z dôvodu zmeny funkcie obytnej na rekreačnú. Pôjde v prvom rade o staršie jednotraktové
rodinné domy na úzkych pozemkoch, bez moţnosti podstatného rozšírenia, ktoré svojim
dispozičným riešením nemôţu plnohodnotne spĺňať nároky na trvalé bývanie, na rekreačné účely
však vyhovujú.

-

Byty
Počet trvalo obývaných bytov v r. 2001
Odpad bytového fondu do r. 2025
Zostatok súčasného bytového fondu v r. 2025
Potreba bytov v r. 2020 pri obloţnosti 3,2
Návrh výstavby nových bytov do r. 2025

566
20
546
750
204

V Zadaní bola uvedená celková potreba bytov 204. V návrhu ÚPN-O uvaţujeme s návrhom
nových 204 bytov, t.j. identicky so schváleným zadaním.
-

Obyvateľstvo
súčasný počet obyvateľov (údaj 2007)
navrhovaný počet obyvateľov (k roku 2025)
predpokladaný prírastok obyvateľov (od roku 2006)

2275
2400
125

Navrhovaná potreba podmieňujúcej infraštruktúry je riešená na počet 2400 obyvateľov.
B.4

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

B.4.1

ŠIRŠIE VZŤAHY

B.4.1.1 Funkcia a poloha obce v sídelnej štruktúre
Obec Zborov nad Bystricou sa nachádza v severnej časti Ţilinského kraja, juhovýchodne od
okresného sídla Čadca. Susedí s katastrami obcí čadčianskeho okresu (Klubina, Krásno nad
Kysucou a Oščadnica).
Zborov nad Bystricou leţí na sídelnej osi subregionálneho významu Krásno nad Kysucou –
Námestovo, orientovanej západo-východným smerom, spájajúcej sídla stredovýchodných Kysúc a
hornej Oravy. Obec leţí v dolnej časti Bystrickej doliny.
Obec spadá do suburbárneho pásma, tvoreného sídlami Zborov – Klubina – Stará Bystrica –
Nová Bystrica, pričom susedná obec Stará Bystrica je prirodzeným spádovým sídlom tohoto
suburbárneho pásma a je zároveň funkčne charakterizovaná ako rozvojové sídlo (v zmysle ÚPN
VÚC). Okresné mesto Čadca je pre Zborov nad Bystricou administratívne nadradeným sídlom –
centrum regionálneho aţ nadregionálneho významu.
Obec Zborov nad Bystricou má hlavne predpoklady pre rozvoj bývania s výrazným podielom
hlavne vo forme IBV a rekreácie, nakoľko sa nachádza v regióne s vysokým prírodným
potencionálom predurčujúcim hlavne rozvoj turistiky, agroturistiky a cestovného ruchu (väčšia časť
územie katastra spadá do CHKO Kysuce).
B.4.1.2.Vzájomná poloha obce a vymedzených špecifických území a ochranných pásiem
určených osobitnými predpismi
Ochrana prírody a krajiny
Ako uţ bolo spomenuté časť katastrálneho územia obce Zborov nad Bystricou spadá do
CHKO Kysuce, pre ktoré je stanovený v zmysle zákona II. stupeň ochrany (z projektu Natura, pre
zastavané časti v CHKO platí I. stupeň ochrany). Pre obec z tohoto faktu vyplýva dodrţiavanie
podmienok vyplývajúcich z Programu starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť, výstupu z RÚSES-u
(biokoridory, biocentrá, genofondové lokality a pod.) s dôrazom na ochranu prírody s obmedzeniami
stavebnotechnických a investičných zámerov, vrátane rekreačného vyuţívania územia, ktoré by
negatívnym spôsobom ovplyvnilo ochranu prírody.
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Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov
Chránená vodohospodárska oblasť (§ 31 zákona č.364/2004 Z.z. vodný zákon)
Nariadením vlády SSR č. 13/87 bola vyhlásená Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO)
Beskydy a Javorníky. Jedná sa o územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú
prirodzenú akumuláciu vôd.
Do CHVO Beskydy a Javorníky spadá celé katastrálne územie obce Zborov nad Bystricou.
Ochranné pásma vodárenských zdrojov (§ 32 zákona č.364/2004 Z.z.)
V katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou nie je legislatívne stanovené ţiadne
ochranné pásmo vodárenských zdrojov.
Povodie vodárenského toku
V katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou neevidujeme povodie vodárenského toku.
V susednom katastrálnom území obce Klubina Vyhláškou MP SR č.525/2002 Z.z. bol Klubinský
potok stanovený za vodárenský tok v celom úseku toku a jeho povodie č. hydrologického poradia
4-21-06-090 za povodie vodárenského toku.
V katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou ide o západnú časť od hranice k.ú. Hranica
povodia 4-21-06-09 je zakreslená vo výkrese v mierke 1: 10 000.
B.4.1.3.Existujúce a navrhované nadradené trasy a zariadenia dopravy, produktovodov,
energetiky, spojov a väzba obce na ne
Napojenie obce na nadradený komunikačný systém zabezpečuje cesta II. triedy číslo II/520,
ktorá sa napája na cestu I/11 východne od mesta Krásno nad Kysucou.
Cesta I/11 je hlavná európska cesta s označením E75 a je súčasťou multimodálneho
koridoru č. VI. Trasu cesty I/11 prechádzajúcu mestom Krásno nad Kysucou vyuţíva navrhovaný
úsek diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Svrčinovec, ktorý sa na začiatku úseku napája na
pripravovaný úsek diaľnice D3 Ţilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto (spracovávaná aktualizovaná
DSP) a na konci úseku sa pripája na uţ vybudovaný úsek diaľnice D3 v úseku Oščadnica - Čadca,
Bukov (ľavý dopravný pás) pri obci Oščadnica. Napojenie diaľnice na existujúci komunikačný systém
tj. na cestu I/11, II/520 a III/01160 je riešené v kriţovatke Krásno nad Kysucou.
Riešeným územím obce Zborov nad Bystricou neprechádza ţelezničná trať. Najbliţšia
ţelezničná trať je trať prvej kategórie číslo 127 hranica ČR – Čadca – Ţilina, ktorá prechádza k.ú.
mesta Krásno nad Kysucou, kde sa nachádza aj ţelezničná stanica. Spomínaná ţelezničná trať bola
zaradená do európskeho systému AGC a AGTC, pričom je súčasťou multimodálného koridoru č.VI.
V riešenom území sa nenachádza letisko. Najbliţšie letisko je v obci Dolný Hričov, ktorá je
vzdialená od obce Zborov nad Bystricou cca 45 km.
Katastrálnym územím obce Zborov nad Bystricou je trasovaný prívod DN 800 skupinového
vodovodu Ţilina (ďalej SKV ZA). Odbočkou z prívodu v km 16,6105 je plnený vodojem Zborov nad
Bystricou, z ktorého je obec zásobovaná pitnou vodou.
Zásobovacím zdrojom elektrickej energie pre riešené územie je transformovňa 110/22 kV
Čadca. Výkon do územia je dodávaný po 22 kV vedení č. 114 Čadca – Bystrická dolina s prepojom
do okresu Námestovo a po prepojovacom VN vedení od vodnej nádrţe Riečnica na VN linku č. 234
Ţilina – Terchová.
Zdrojom zemného plynu pre obec Zborov nad Bystricou je „Kysucký" VTL plynovod DN 300,
PN 40 a regulačná stanica plynu RS 2000 m3/h, situovaná v obci Zborov. Regulačná stanica plynu
je prepojená na RS 5000 m3/h Krásno nad Kysucou. Uvedené RS pracujú paralelne do prepojenej
STL sústavy 0,3 MPa obci Krásno a Zborov. Hlavný prepojovací plynovod medzi regulačnými
stanicami je vybudovaný o profile potrubia DN 110.
Obec Zborov nad Bystricou má plno decentralizovaný systém zásobovania teplom, v území
sa nenachádza väčší tepelný zdroj, ktorý by prevzal funkciu centrálneho tepelného zdroja.
Poštová prevádzka v obci Zborov nad Bystricou organizačne patrí pod Regionálne poštové
centrum RPC Ţilina, problematiku rozvoja zabezpečuje ústredie Slovenskej pošty, a.s.
Obec Zborov nad Bystricou podľa súčasnej štruktúry ST, a.s. prislúcha do centra sieťovej
infraštruktúry CSI Ţilina s príslušnosťou do RCSI Ţilina. Digitálna ústredňa RSU je pripojená
optickým káblom na oblastný optický kábel POOK Ţilina – Čadca – Stará Bystrica.
B.4.1.4 Vyhodnotenie vzájomných vplyvov pozitívnych a negatívnych javov širšieho územia
voči obci
Pozitívne vplyvy a javy :
 doterajšia realizácia technickej a dopravnej infraštruktúry v dotykovom území s moţnosťou
na jej napojenie vrátane pripravovaných investícií vo výhľade,
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dostatočné disponibilné plochy pre rozvoj obce vo všetkých oblastiach funkčného vyuţívania
(bývanie, vybavenosť, rekreácia, výroba),
čistota prírodného prostredia pozitívne vplývajúca na ţivotné prostredie v urbanizovaných
častiach územia.
kvalita prírodného prostredia so zachovalou krajinnou štruktúrou
Negatívne vplyvy a javy :
čiastočné obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody v dotykovom území pre rozvoj
rekreácie a cestovného ruchu,
absencia ţelezničnej trate a s ňou moţnosť vyuţívania osobnej ţelezničnej dopravy.
trasovanie vodovodu, VTL plynovodu
obmedzujúci stavebný rozvoj obce na
severovýchodnom okraji zastavaného územia,
trasovanie cesty II/520 zastavaným územím obce s negatívnymi účinkami cestnej dopravy
na ţivotné prostredie v obci,

B.5

NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

B.5.1

ZÁKLADNÁ KONCEPCIA USPORIADANIA

Obec Zborov nad Bystricou prirodzene spadá do obvodu rozvojového sídla Krásno nad
Kysucou. Obec sa nachádza na sídelnej osi subregionálneho významu ktorú tvoria obce leţiace
v údolí rieky Bystrica. Zborov nad Bystricou patrí medzi obce s nie úplne vyváţenou polyfunkčnou
štruktúrou a málo diverzifikovanou ekonomickou základňou. V súčasnosti sa v obci nenachádzajú
ţiadne zariadenia vyššej vybavenosti presahujúce rámec regiónu.
Vlastnú zástavbu moţno charakterizovať ako súvislú, pomerne kompaktnú. Prevaţne sa
nachádza okolo komunikácie II/520, vedúcej z Krásna nad Kysucou do Klubiny, Starej Bystrice a
Novej Bystrice, v údolí (údolnej nive) rieky Bystrica na jej pravom brehu s malými výbeţkami
zástavby do dolín U Kocifajov a U Fojtkov.
Zástavba vychádza z disponibility morfológie územia. Okrem tejto zástavby sa nachádza
niekoľko chatových osád v rámci Kysuckej vrchoviny i v rámci Kysuckých Beskýd.
Základom urbanistickej kompozície sídla je jeho líniová (historická) os sledujúca cestu II/520
s rozvíjajúcim sa centrom okolo kompozičnej dominanty kostola. Jedinú kompozičnú dominantu
v súčasnosti predstavuje rímsko-katolícky kostol Nepoškvrnenej panny Márie.
Obec by mala naďalej posilňovať svoj vidiecky charakter, reprezentovaný samostatne
stojacimi objektami pôvodných rodinných domov, vychádzajúc zo skompaktňovania existujúcich
štruktúr zastavaného celku v pôvodnom „drobnom“ merítku a štruktúre vychádzajúcej z pôvodnej
parcelácie. Zachoval by sa tak hodnotný krajinotvorný výraz v priestoroch umiestnenia
urbanizovaných častí a celkov vo vysoko hodnotnom prírodnom krajinnom celku. Obec by si mala
zachovať svoj podhorský charakter. Rozvoj lokalít jednotlivých miestnych častí by mal sledovať
pôvodné zárubkové členenie územia.
Obec moţno charakterizovať ako typické vidiecke sídlo, s typom zástavby formovanej pri
vodnom toku.
Zborov nad Bystricou, z hľadiska umiestnenia v rámci okresu Čadca, má dobrú dostupnosť
k administratívnym inštitúciám a vybavenosti, nachádzajúcej sa v okresnom sídle. Dostupnosť ku
krajskému sídlu Ţilina je cca 35 km.
Obec patrí medzi stredné, primerane vyspelé a rozvinuté sídlo so zodpovedajúcou veľkosti
obce polyfunkčnou štruktúrou a málo diverzifikovanou ekonomickou základňou. V budúcnosti by
malo dôjsť aj k prijateľnému menšiemu rozvoju ekonomickej základne obce v cestovnom ruchu,
hlavne v agroturistike a sluţbách v CR.
Súčasná hustota obyvateľstva na 1km 2 je 119,51, čo svedčí o priemernej urbanizácii na
území katastra obce. Pri naplnení navrhovaného územného rozvoja by v návrhovom roku 2025 bola
2
hustota obyvateľstva na 1km 128,28.
Súčasná Intenzita zástavby je nízka, novonavrhovanou sa stane priemerná (výstavba IBV).
V obytných územiach (častiach) sídla je mnoţstvo prielúk, vhodných disponibilných plôch pre ďalší
stavebný rozvoj, taktieţ aj v tesnom dotyku so zastavaným územím, kde sa hlavne sústredí budúci
rozvoj obce. V menšej miere bude v blízkej budúcnosti počítať aj s vyuţívaním najstaršej výstavby na
individuálne rekreačné účely. Občianska vybavenosť sa nachádza v pôvodnej najstaršej časti obce
časti obce pri kostole a má predpoklady na vytvorenie centra obce.
V budúcnosti výrazne ovplyvní formovanie priestorového a urbanistického členenia sídla
rozvoj bytovej funkcie vo forme IBV, pričom sa sústredí pozornosť na celkové skompaktnenie
zástavby sídla extezívnym návrhom nových plôch určených pre obytnú výstavbu vo forme IBV.
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V ostatnom území nenaväzujúcom na súčasné a v ÚPN-O navrhované územie by sa nemala
okrem, v súčasnosti absentujúcej, občianskej vybavenosti a rekreačnej rozvíjať nová výstavba.
Nová občianska vybavenosť, vyţadujúca v prevaţnej miere vyššie plošné nároky na
pozemky, bude sústredená na ľavý breh rieky Bystrica (šport, rekreácia voľného cestovného ruchu,
obchod, sluţby, sopločenské priestory). Tento rozvoj úzko súvisí s navrhovanou prekládkou cesty
II/520 na ľavý breh rieky Bystrica s cieľom odbremenenia negatívnych účinkou dopravy na ţivotné
prostredie rozhodujúcej obytnej časti pre obyvateľov obce.
Základnou urbanistickou kompozičnou osou je os reprezentovaná cestou II/520. V území sa
v súčasnosti a v budúcnosti uplatní dominanta obce – kostol – zároveň identifikujúca historické
centrum obce.
B.5.2

FUNKČNÉ ČLENENIE A ORGANIZÁCIA ÚZEMIA

Obec Zborov nad Bystricou leţí v dolnej časti Bystrickej doliny v prevaţnej miere na pravom
brehu rieky Bystrica. Zástavba sa nachádza od nadmorskej výšky 425 m.n.n (začiatok obce –
hranica k. ú. Krásno nad Kysucou) po 475 m.n.m. Centrum obce je v nadmorskej výške 420 m.n.m.
Obec patrí medzi sídla s kontinuálnym osídlením od začiatku 17. storočia bez zatiaľ
evidovaných staršie datovaných dokumentov o osídlení. Aj keď prvý doklad o pobyte človeka je
z blízkej, dnes uţ zatopenej Riečnice, zo začiatku slovanského osídlenia v súvislosti s mohylovým
násypom na vrchu Vojenné (archeológ Dr. Anton Petrovský – Šichman).
Systematickejšie osídľovanie súvisí s valašskou a kopaničiarskou kolonizáciou, keď vznikli
jednotlivé osady postupne od priestoru v Zborove nad Bystricou aţ celým údolím Bystrickej doliny
po Novú Bystricu (Vychylovku, Riečnicu a Harvelku).
Pôvodné samostatné osady v údolných častiach sa postupne „spájali“ do súvislejšieho
osídlenia. Podstatnú a rozhodujúcu časť súčasnej výstavby reprezentujú bytové objekty hlavne vo
forme izolovaných rodinných domov. V obci sa nachádza pri rodinných domoch veľké mnoţstvo
hospodárskych stavieb, ktoré súviseli so spôsobom ţivota a viazanosťou na drobnú – maloroľnícku
hospodársku svojpomocnú činnosť a chov oviec.
Najhustejšia a najkompaktnejšia zástavba je v súčasnosti sústredená okolo cesty II/520, kde
je zároveň sústredená podstatná časť obecnej vybavenosti (kostol, obchody, sluţby, škola…….).
Túto zástavbu podporila aj výstavba nízkopodlaţných bytových domov pri škole.
Zamestnanecké prevádzky v prevaţnej miere reprezentované občianskou vybavenosťou sú
v malej miere rozptýlené po celom sídle a nevytvárajú veľké komplexy.
V ÚPN – O uvaţujene s ich optimálnym zakomponovaním v rámci obytných území so
stanovením opatrení súvisiacich s hygienickou ochranou dotykového obytného prostredia.
V súvislosti s rozvojom obce nepredpokladáme rozvoj výroby a výrobných sluţieb, resp.
v minimálnom rozsahu.
Z hľadiska súčasného funkčného vyuţitia, prírodných podmienok a potencionálnych
moţností pre ďalší rozvoj moţno riešené územie rozčleniť na niekoľko lokalít označených v súlade
s grafickou časťou.
Súčasná urbanistická štruktúra je výsledkom dlhodobého vývoja. Najväčší nárast
vo formovaní sídla začal aţ v 20. storočí. Najväčší počet obyvateľov v obci evidujeme v súčasnosti.
Sídlo sa rozvíjalo ako obytné, závislé na poľnohospodárstve, chove dobytka a oviec, cechových
a ľudových remeslách.
Za ťaţisko obytného územia bude naďalej nutné povaţovať pôvodnú historickú zástavbu
obce, na ktorú v koncových polohách postupne naväzuje nová a navrhovaná výstavba (IBV). Tento
trend by mal pokračovať v priamej väzbe na toto územie.
Občianska vybavenosť je umiestnená po centrálnej časti. Rozvoj zariadení OV
predpokladáme, ţe bude pokračovať najmä v súvislosti s navrhovanou výstavbou IBV
na disponibilných nezastavaných plochách. Nové centrum s umiestnenou občianskou vybavenosťou
vznikne na ľavom brehu rieky Bystrica pri existujúcom športovom areáli. Tu bude moţné umiestňovať
hlavne zariadenia s väčším nárokom na plochy pozemkov (športové zariadenia, rekreačné
zariadenia CR ap.). V centrálnej časti obce nastúpi v menšej miere trend vyuţívania starších RD na
individuálne rekreačné vyuţitie (rekreačné RD a víkendové RD).
V ostatnom krajinnom priestore neuvaţujeme s výrazne extenzívnym rozširovaním novej
výstavby, mimo lokality U Kocifajov a Fojtov. V katastrálnom území obce evidujeme niekoľko
rekreačných lokalít s ICHR t.j. zariadenia vo viazanom CR. Mimo lokalít U Kocifajov a Fojtov
neuvaţujeme s jej ďaľším rozvojom. S rozvojom zariadení vo voľnom CR okrem priestoru nového
centra obce na ľavom brehu rieky Bystrica uvaţujeme v lokalite U Fojtov II. (škola v prírode)
a Kocifajov II. (agroturistické centrum – základňa).
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Popis podľa lokalít (zonálne členenie) :
Z hľadiska súčasného funkčného a priestorového vyuţitia zástavby, prírodných podmienok a
potenciálnych moţností pre ďalší rozvoj moţno riešené územie rozčleniť na nasledovné zóny
(miestne časti) :
Zóna A - miestna časť Zborov nad Bystricou – hlavná časť
Pôvodné, najstaršie, najväčšie územie rozvíjajúce sa v prevaţnej miere ako obytné
s príslušnou občianskou vybavenosťou.
Zástavbu v tejto miestnej časti v prevaţnej miere reprezentuje bytový fond vo forme IBV,
prevaţne z konca 20. storočia. V tejto časti sa nachádza aj základňa občianskej vybavenosti obce
(obchod, sluţby, rekreácie, šport, administratíva) rozptýlená v rámci existujúcej zástavby. Obec má
definované centrum pri existujúcom kostole. Nové centrum vznikne na ľavom brehu rieky Bystrica
v rámci plôch rozšírenia športového areálu a priľahlého územia. V rámci tohto nového centra bude
moţné umiestňovať absentujúcu vybavenosť obce v športe (otvorené a halové športy), ubytovacie
a stravovacie zariadenia, rekreačno – relaxačnú vybavenosť a vybavenosť v oblasti obchodu
a sluţieb.
V tejto miestnej časti navrhujeme rozhodujúci rozvoj obce. Navrhované sú plochy
pre rozvoj IBV a priamo naväzujú na existujúcu zástavbu.
V tejto časti navrhujeme aj rozvoj občianskej vybavenosti, a to centra so zariadeniami
v CR, spoločenského a obchodného centa s nevýrobnými sluţbami, ďalej návrh obecného športovorekreačného areálu s parkovo upravenou verejnou zeleňou a ihriskami. V ostatnom, hlavne staršom
bytovom fonde IBV, bude naďalej pokračovať proces vyuţívania týchto objektov aj na rekreačné
účely. Tento rozvoj bude úzko súvisieť najmä s výhľadovou realizáciou prekládky cesty II/520 na ľavý
breh rieky Bystrica.
Zóna B – rekreačné územia – chatové osady a rekreačné zariadenia rozptýlené
v rámci neurbanizovanej krajiny
Do tohto územia zaraďujeme rozptýlené chatové osady s ICHR. Uvaţujeme s ich
stabilizáciou, mimo lokalít Kocifajov potok a Fojtkov potok.
Lokalita Kocifajov potok I je vyhradená pre ďalší – obmedzený rozvoj viazaného cestovného
ruchu reprezentovaného stavbami ICHR (cca 20 chát) Lokalita Fojtkov potok I je vyhradená pre
rozvoj viazaného cestovného ruchu reprezentovaného stavbami ICHR (cca 10 chát).
S rozvojom voľného cestovného ruchu uvaţujeme v uvedených lokalitách Fojtkov potok II.
(rekreačné zariadenie – škola v prírode) a Kocifajov potok II. (agroturistické centrum).
B.5.2.2 Nezastavané územia – neurbanizovaná krajina
Plochy LPF (lesný pôdny fond)
Na plochách LPF neuvaţujeme s rozvojom iných funkcií ako hospodárskeho lesa
s hospodárením podľa lesohospodárskeho plánu a v zmysle odporúčaní stanovených v KEP.
Plochy PP (poľnohospodárska pôda)
Na plochách PP uvaţujeme naďalej s vyuţívaním pôdy na rastlinnú výrobu, respektíve
s vyuţívaním TTP na pasienky a kosné lúky. Popri vodných tokoch, účelových komunikáciách a pri
remízach je nutné zachovať a zveľaďovať prirodzenú vegetáciu vzrastlej a krovinatej zelene.
Krajinno-ekologický plán odporúča optimálne vyuţívanie PP. Podľa týchto odporúčaní s malými
úpravami súvisiacimi s urbanistickou koncepciou rozvoja obce by sa mala riadiť organizácia rastlinnej
poľnohospodárskej výroby a vyuţívanie neurbanizovanej krajiny.
B.6

NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŢÍVANIA ÚZEMIA OBCE

B.6.1

VŠEOBECNE

Obec Zborov nad Bystricou má hlavne predpoklady pre rozvoj bývania (IBV), v menšej miere
individuálnej
rekreácie,
zariadení
cestovného
ruchu
s hospodárskym
zázemím
v poľnohospodárskej rastlinnej výrobe, čiastočne lesnom hospodárstve a sluţbami v cestovnom
ruchu. Vlastné územie obce leţí v centrálnej časti katastra, zo všetkých strán obklopené plochami
PP, v juhozápadnej a severovýchodnej časti katastra sa nachádzajú plochy LPF v rámci Kysuckých
Beskýd a Kysuckej vrchoviny.
V súčasnosti i v budúcnosti moţno obec charakterizovať ako samostatné sídlo – typické
vidiecke osídlenie podhorského typu, s predpokladom pre rozvoj obytnej a rekreačnej funkcie
a hospodárskej základne zaloţenej na poľnohospodárskej výrobe bez umiestnenia hospodárskeho
Územný plán obce Zborov nad Bystricou

30

Ing. arch. Pavol Visczor, autorizovaný architekt, Kubínska 7, 010 08 Ţilina, ateliér : Ţitná 13, 010 01 Ţilina
ČAO: 0247 AA, IČO: 14229421, DIČ: 1020524824, tel./fax: 041/ 7001052, mob.: 0905 267 217, e-mail : visczor@aut.sk

dvora ţivočíšnej a rastlinnej výroby a lesnom hospodárstve. Územie vykazuje vysoký podiel
poľnohospodárskej pôdy 5.012.232 m2 (26,79%) a lesného pôdneho fondu 18.708.718 m2 (68,18%).
2
Zastavaná plocha predstavuje výmeru len 554.621 m (0,03%) z katastrálneho územia. Celková
2
plocha katastra je 18.708.718 m .
V území katastra obce sa výrazne uplatňuje ochrana prírody a krajiny. (RÚSES –CHKO,
biocentrá, biokoridory, prírodná rezervácia, genofondové lokality).
Navrhované funkčné vyuţitie obce je zrejmé z výkresu č.2 – Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia
a VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny v M 1:10 000.
V intraviláne a v extraviláne (za súčasnou hranicou zastavaného územia) prevláda návrh na
vyuţitie územia obytnou funkciou, s prislúchajúcimi funkciami základného občianskeho vybavenia
a rekreačnou funkciou.
Návrh riešenia funkčného vyuţitia vychádza zo súčasného stavu a rozvojových zámerov, pri
rešpektovaní obmedzení, vyplývajúcich z návrhu vyšších územníckych dokumentov (ÚPN-VÚC ŢK
a jeho Zmien a doplnkov), ochranných pásiem, ekologických a krajinnoochranárskych poţiadaviek
(RÚSES, KEP, NATURA), morfológie terénu a ďalších vstupov, či relevantných obmedzení v snahe
o optimálne a vyváţené vyuţitie územia.
B.6.2

ROZVOJ OBYTNEJ FUNKCIE

Rozvoj obytnej funkcie je navrhnutý v náväznosti na súčasné obytné plochy.
Je to funkcia, ktorá predstavuje ťaţiskový rozvoj v návrhu ÚPN-O. Rozvoj tejto funkcie je
riešený v dvoch rovinách :
na vytypovaných ucelených plochách,
dostavbou v prielukách existujúcej štruktúry.
Navrhované obytné plochy prispejú ku skompaktneniu sídla, hlavne v jeho okrajových
polohách. Rozsah navrhovaného riešenia tejto funkcie hlavne vyplynul z veľmi vysokého záujmu
o výstavbu IBV v obci, v menšej miere z demografického trendu, predpokladaného zníţenia
obloţnosti bytov, úbytku starého bytového fondu, respektíve jeho zmeny funkčného vyuţívania na
rekreačné účely a občiansku vybavenosť. Taktieţ predpoklad rozvoja obytnej funkcie v obci
vychádza z atraktivity polohy obce voči okolitým krajinno-estetickým danostiam a voči blízkemu
okresnému mestu Čadca. Obec Zborov nad Bystricou má predpoklady stať sa „obytným satelitom“
mesta Krásno nad Kysucou (budúceho sídla s Priemyselným parkom) s atraktívnym obytným
a ţivotným prostredím.
Navrhované rozvojové plochy sú tieţ determinované optimálnymi podmienkami dostupu
na vybudovanú a do realizácie pripravovanú technickú infraštruktúru (min. podmieňujúce investície).
Návrhovým rokom je rok 2025. Okrem navrhovaných plôch pre bytovú výstavbu (IBV) je
v riešení uvaţované aj s výhľadovými plochami (po roku 2025). Je navrhovaných nových 204 b.j.
z toho 200 vrámci IBV a 4 b.j. v rámci HBV.
V navrhovaných obytných plochách predpokladáme a pripúšťame zmiešané obytnorekreačné vyuţitie, hlavne v pôvodnej najstaršej obytnej výstavbe, kde môţe dochádzať k postupnej
prestavbe staršieho uţ aj často nevyuţívaného bytového fondu na súkromné rekreačné objekty
chalúp a víkendových rodinných domov. V rámci IBV tieţ pripúšťame polyfunkčné vyuţívanie
umiestňovaním neprevládajúcich prevádzok remeselnej výroby a sluţieb bez hygienicky negatívneho
zaťaţenia okolitého územia. Prevládať by mali funkcie a sluţby v súvislosti s rozvojom rekreácie,
turizmu a cestovného ruchu.
B.6.3

ROZVOJ VÝROBNEJ FUNKCIE

Súčasná hospodárska základňa zodpovedá postaveniu sídla ako typického vidieckeho
sídla, orientovaného v histórii kontinuálne na remeslá a poľnohospodársku rastlinnú a pôvodne
aj ţivočíšnu výrobu. Pri ďalšom rozvoji obce neuvaţujeme so vznikom ţiadnych výrobných
prevádzok v extenzivnej forme. Pripúšťame umiestnenie malej remeselnej výroby a nezávadných
výrobných sluţieb v rámci existujúcich a navrhovaných obytných a rekreačných území v súvislosti
s predpokladaným rozvojom agroturistiky.
Najvýraznejšie sa však bude naďalej rozvíjať výrobná funkcia v oblasti rastlinnej
poľnohospodárskej výroby a čiastočne lesného hospodárstva, pre ktoré má obec najväčšie
predpoklady.
Poloha a veľkosť obce, prírodné podmienky, morfológia terénu a komunikačné väzby
nepredurčujú v obci rozvoj hospodárskej základne v oblasti priemyselnej výrobnej funkcie.
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S riešením rozvoja poľnohospodárskych výrobných prevádzok v území katastra obce taktieţ
neuvaţujeme.




B.6.4

Zásady rozvoja výrobnej funkcie v obci riešime v ÚPN-O :
Neuvaţovať mimo navrhovanej plochy s návrhom plôch výroby a skladového hospodárstva,
priemyselných zón a priemyselných parkov.
Umoţniť umiestňovanie drobných nezávadných prevádzok charakteru ţivností v obytnom
území pri dodrţaní všetkých hygienických noriem a predpisov voči okolitej obytnej zástavbe
tak, aby sa negatívne neovplyvnilo ţivotné prostredie.
Poľnohospodársku výrobu orientovať na rastlinnú výrobu – obhospodarovanie ornej pôdy
a TTP.
V lesnom hospodárstve vychádzať zo schváleného LHP pre roky 2002-2012.
ROZVOJ ZARIADENÍ OBČIANSKEHO VYBAVENIA, REKREÁCIE A CESTOVNÉHO
RUCHU, TELOVÝCHOVNÝCH AKTIVÍT A ŠPORTOVÝCH PLÔCH

B.6.4.1 Všeobecne
V súčasnosti je v obci len v nevyhnutnej základnej vybavenosti rozvinutá základňa zariadení
občianskej vybavenosti. Tieto zariadenia sú umiestnené prevaţne v centre - najstaršej časti obce.
Táto základňa nezodpovedá potrebám a postaveniu obce ako rozvojového sídla v rámci Bystrickej
doliny.
V koncepcii rozvoja ÚPN-O uvaţujeme s celkovým posiľnením zariadení občianskej
vybavenosti obchodného charakteru, sluţieb, športu, sociálnych sluţieb a administratívy v centre
obce, a to umoţnením stavebného rozvoja existujúcich zariadení a tieţ zámer realizácie nového
centra a vymedzením nových plôch a priestorov pre plošne náročné a zároveň absentujúce,
respektíve v súčasnosti neexistujúce zariadenia vyplývajúce zo schváleného zadania (športovorekreačné plochy, plochy občianskej vybavenosti).
B.6.4.2 Rozvoj zariadení občianskej vybavenosti








Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti :
S ohľadom na predpokladaný rozvoj obce povaţujeme súčasný stav a systém občianskej
vybavenosti v oblasti základného školstva a predškolskej výchovy za postačujúci s tým, ţe
existujúce zariadenia umoţňujú prestavby prístavby prípadne nadstavby pre prípad potrieb
nových kapacít.
Uvaţujeme s potrebou zriadenia domu opatrovateľskej sluţby a nového zdravotného
strediska.
Prevádzky obchodu a sluţieb umiestňujeme v obytnom území vo väzbe na centrum obce
a umoţňujeme absentujúce umiestniť aj v novom centre.
Navrhujeme dobudovanie plôch športu s návrhom výstavby nových ihrísk a športových
zariadení na ľavom brehu rieky Bystrica.
Vo väzbe na plochy občianskej vybavenosti riešime dostatočný počet parkovacích miest pre
motorové vozidlá stanoveným regulatívom potrieb normového počtu odstavných stání pri
jednotlivých umiestňovaných zariadeniach.
Vytvárame podmienky pre realizáciu ubytovaco-rekreačnej vybavenosti voľného CR v území
v lokalitách Kocifajov potok II a Fojtkov potok II a tieţ v lokalite navrhovaného rozšírenia
športového areálu pod Hladkým vrchom.

B.6.4.3 Rozvoj zariadení rekreácie a cestovného ruchu
Územie obce Zborov nad Bystricou spadá do jedného z najhodnotnejších rekreačných
priestorov. Danosti krajiny s atrakciou prírodného prostredia predurčujú základné – prioritné
smerovanie rozvoja územia vo forme rekreácie. Tieto funkčné priority prisúdil obci aj ÚPN VÚC ŢK.
Obec Zborov nad Bystricou je v oblasti rekreácie a CR v ÚPN VÚC ŢK (doplnok č.3)
zaradená v rámci severopovaţského nadregionálneho záujmového územia do kysuckého
subregiónu cestovného ruchu s nástupným centrom Čadca v rekreačnom územnom celku
spadajúceho do okresu Čadca v rámci rekreačného krajinného celku Kysucké Beskydy
s východiskovým centrom Nová Bystrica. Subregionálne je územie obce Zborov zaradené ako
rekreačný priestor Zborov nad Bystricou pričom je tento útvar zaradený ako sídelné stredisko
rekreácie a turizmu (SRTS) v zastavanom území a na okrajoch sídla s pridelením funkčného typu III
regionálneho významu s výmerou 230 ha. Kapacitne je navrhovaná smerne letná denná návštevnosť
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na 500 osôb (v pôvodnom ÚPN VÚC ŢK 200 osôb), ktorá si vyţiada dobudovanie vybavenosti pre
hlavnú schválenú formu CR – letný pobyt v horách limitovaný dodrţaním podmienok ochrany prírody
a krajiny v priestore CHKO Kysuce.
V súčasnosti sú však minimálne vytvorené podmienky v komplexe vybudovanej infraštruktúry
pre pritiahnutie návštevníkov (ubytovanie, informačné sluţby, športová vybavenosť relaxačná
vybavenosť a iné), či uţ vo voľnom alebo viazanom cestovnom ruchu. V obci neevidujeme ţiadne
zariadenie voľného cestovného ruchu.
V katastrálnom území sa etablovala chatárska a chalupnícka individuálna rekreácia.
Postupné individuálne súkromné aktivity drobných investorov menia funkciu vyuţívania pôvodných
starších rodinných domov (hlavne dreveníc) v odťaţitých polohách od centra obce na chalupy, kde
funguje hlavne koncotýţdenná individuálna rekreácia. Taktieţ je zaznamenaný trend prestavieb
pôvodných hospodárskych objektov v osadách na rekreačné chalupy. V katastrálnom území obce
evidujeme 52 rekreačných chalúp a 23 chát všetko vo forme ICHR pre viazaný cestovný ruch.
Najväčšie predpoklady na vybudovanie malej základne s ubytovaco-servisnými sluţbami vo
voľnom cestovnom ruchu má v priestore katastra územie v lokalite Kocifajov potok II. Vhodne
smerovanými investíciami v tejto lokalite by bolo moţné vyuţiť priestory s ubytovacími zariadeniami,
so športovo-rekreačnými plochami a vybavením v exteriéri pre kaţdodenné vyuţitie návštevníkmi vo
voľnom cestovnom ruchu (agroturistické centrum).
Na túto ubytovaco-servisnú základňu by boli naviazané zariadenia smerujúce
k celoročnému vyuţitiu, a to :

realizácia malého výukového areálu pre zjazdové lyţovanie s mobilným OHDZ v dĺţke cca
300-400 m a siete udrţiavaných beţecko-lyţiarských tratí pre zimnú sezónu, v letnej
sezóne vyuţívať trate pre rekreačné behanie s umiestnením prírodných fitnes zariadení

vybudovanie objektu pre „hipoturistiku“ v rámci agroturistického centra cykloturistická
základňa (poţičovňa servis)

realizácia náučného chodníka so zapojením atraktivít v okolí

zariadenie pre
- školy v prírode
- detské letné a zimné tábory športové sústredenia kolektívov v novovybudovaných
zariadeniach

exteriérové plochy pre kolektívne hry

univerzálna telocvičňa - posilňovňa
- sauna
- vonkajšia prírodná ľadová plocha
- malá prírodná vodárenská nádrţ
Ďaľšia rozvojová lokalita s potenciálom umiestnenia zariadení vo voľnnom cestovnom ruchu
je uvaţovaná v polohe a väzbe na navrhovaný športovo areál a to ako Športovo relaxačné centrum
s ubytovacími zariadeniami, infocentrom, stravovacím centrom vo väzbe na navrhované stredisko
s lyţiarskym vlekom (600 m) v lokalite Hladký vrch a navrhovanú cyklotrasu vyuţívajúcu pôvodnú
polohu zvršku úzkokoľajnej ţeleznice na ľavom brehu rieky Bystrica.








Koncepcia rozvoja zariadení rekreácie a cestovného ruchu :
vybudovanie celoročne vyuţívanej rekreačnej základne – malého strediska voľného
cestovného ruchu v lokalite Kocifajov potok II – agroturistické centrum,
vybudovanie športovo-relaxačného centra ako základne turistického ruchu v lokalite
v dotyku s navrhovaným športovým areálom obce,
vybudovanie celoročne vyuţívanej rekreačnej základne – malého strediska voľného
cestovného ruchu v lokalite Fojtkov potok II – škola v prírode,
podporovať trend chalupárskej rekreácie vo vytypovaných lokalitách po dohode s orgánmi
ochrany krajiny a prírody, hlavne v územiach mimo legislatívne potvrdených území
biocentier, genofondových lokalít a území európskeho významu,
podporovať vznik ubytovacích kapacít vo forme penziónov, malých hotelov, hlavne
v zastavanom území obce,
vyuţiť pôvodnú trasu úzkokoľajnej ţeleznice na vybudovanie cykloturistického chodníka
(najideálnejšie od Krásna nad Kysucou po skanzen vo Vychylovke),
vytvoriť podmienky v obci na dostatočné priestorové kapacity na zriadenie športovo
rekreačnej základne v priamej väzbe na navrhované rozšírenie komplexného športového
areálu na ľavom brehu rieky Bystrica (vybudovanie športovo relaxačného centra ako
základne turistického ruchu).
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V časti poľnohospodárskej krajiny, na ploche lúk a pasienkov a pozdĺţ miestnych tokov
umoţňujeme územie vyuţívať na nenáročné vychádzkové trasy, a tieţ umiestniť oddychové miesta,
pričom uvaţujeme prevaţne s vyuţitím existujúcich poľných ciest.
Čo sa týka prisídelnej kaţdodennej rekreácie v súčasnosti občania vyuţívajú priestory
prírodného prostredia okolia skoro v celom rozptýlenom území hlavne na vychádzky a zber lesných
plodín (známa tradičná hubárska oblasť).
Pre kaţdodenné rekreačné vyuţitie by bolo tieţ optimálne zapojiť rieku Bystrica do priestoru
denného oddychovo-rekreačného vyuţitia vybudovaním chodníkov s vytypovanými miestami na
posedenie a malými športovo-rekreačnými ihriskami.
B.6.5

ROZVOJ PLÔCH ZELENE

Ťaţiskovú zeleň v zastavanej časti obce budú naďalej tvoriť záhrady s prevaţne úţitkovou
vzrastlou zeleňou. Taktieţ sa na zeleni priamo v obci vysoko podieľajú a naďalej budú podieľať lipy
a ostatné dlhoveké stromy, ktoré sa v rozptyle nachádzajú v zastavanom území obce. Túto zeleň,
spolu so zeleňou okolo potokov a vodných tokov (hlavne okolo rieky Bystrica, Kocifajovho
a Fojtkovho potoka – hydrické biokoridory) je nutné v obci chrániť a naďalej zveľaďovať. Táto zeleň
má významný pozitívny vplyv na ţivotné prostredie obce.
V rámci väčších areálov navrhovanej občianskej vybavenosti a zariadení športu a rekreácie
bude nutné umiestňovať plochy zelene pre umiestnenie vzrastlých a dlhovekých stromov
z autochtónnych druhov drevín. Taktieţ počítame so zabudovaním verejnej zelene a ulíc budúcich
nových zón IBV uličné stromoradia vo verejných priestoroch.
Zeleň tvorí významný podiel v krajinných priestoroch katastra vo forme lesov a nelesnej
vzrastlej vegetácie. V lesoch sa bude hospodáriť v zmysle schváleného LHP a odporúčaní KEP.
Jedným z odporúčaní KEP-u je aj zveľaďovanie zelene – nelesnej vegetácie, situovanej hlavne
pozdĺţ vodných tokov. V území sa tieţ nachádzajú genofondové lokality, ktoré je nutné v zmysle
záväzných dokumentov ochrany prírody a krajiny zachovať.
B.6.6

NÁVRH ÚZEMIA PRE RIEŠENIE VO VÄČŠEJ PODROBNOSTI

Komplexné riešenie územného plánu obce, vzhľadom na jej veľkosť, je riešené v záujmovom
území (celý kataster) v mierke 1:10 000 (výkres č.2 – Komplexný výkres priestorového usporiadania
a funkčného vyuţívania územia s vyznačenou záväznou časťou a VPS..
Výstavba v časti pôvodného územia a dotykových rozvojových plochách sa po schválení
územného plánu obce môţe riadiť priamo územným a stavebným konaním. Umiestňovaniu
jednotlivých stavieb v území, v týchto rozvojových lokalitách však musí predchádzať projektová
príprava (územné rozhodnutie a stavebné povolenie) podmieňujúcich stavieb – komunikácií
a technickej infraštruktúry.
B.6.7

NÁVRH OCHRANY KULTÚRNYCH HODNÔT

B.6.7.1 História obce, pamiatky a objekty pamiatkového záujmu na území obce
Najstarší dôkaz o pobyte človeka na území Zborova nad Bystricou máme zo slovanského
obdobia. Podobne ako v Klubine, aj v obci Zborov sa našiel kruhový násyp, nazývaný mohyla, do
ktorého naši slovanskí predkovia ukladali spopolnené pozostatky svojich mŕtvych.
Zdá sa, ţe s pobytom slovanského človeka v tejto lokalite súvisí aj vznik samostatného
názvu obce. Dr. Anton Petrovský - Šichman zaraďuje vznik tohoto názvu do celkovej koncepcie
predveľkomoravskej christianizácie Bystrickej doliny. Názov – „Zborov“ podľa neho pochádza zo
staroslovanského termínu „Sbor-“ a ten mohol vzísť z toho istého cirkevnoslovanského termínu, čo aj
ruské „sobor“, to je „katedrála“. Dr. Petrovský – Šichman sa domnieva, ţe názov obce pochádza od
zaniknutého kostola na vrchu Hájnica medzi Zborovom a Krásnom. Upozorňuje na zaujímavú
súvislosť s moravskou obcou Zborov, ktorá je len 2 km vzdialená od obce Klášterec a v ktorej je
tradícia o zaniknutom kostolíku stále ţivá. Je pravdepodobné, ţe aj v Zborove nad Bystricou išlo o
drevený veľkomoravský (resp. predveľkomoravský) kostolík, moţno misijný (ako by nasvedčoval
názov obce Klubiny), v súvislosti s ktorým vznikol názov „Sbor-“, teda „kostol“, ktorý pôvodne
označoval len „zbor veriacich“. Z tohoto názvu sa po zániku jerov vyvinulo „Sbor-„ a neskoršie „Zbor„. Dôleţité je, ţe tieto názvy museli vzniknúť ešte pre zánikom jerov, ktoré zanikli pribliţne medzi
rokmi 900 – 1000. Alexander Lombardini zastáva podobný názor, no vznik názvu umiestňuje ešte
skôr do slovanskej pohanskej doby : „Meno tejto obce odvodzujem od „zboru“, následkom čoho
myslím, že na niektorom jej vŕšku bolo zborové miesto. Mienku moju, zdá sa, potvrdzuje meno vrchu
„Radnica“ rečeného. Na tomto vrchu sa tedy predkovia naši radili, a kde sa radia, tam sa aj zbierať
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musia. Jestli ale meno vrchu toho od hradu pochodí (Hradnica – pozn. autorov), tak sa na ňom len
pohanský slavianský hrádok mohol jestvovať, do ktorého sa ľud tiež zberal buď za cieľom bránenia
seba, alebo za cieľom bohočestia.“ Hoci vrch Radnica sa neuvádza v dostupných mapách, Dominik
Choluj ho spomína v katastri Zborova ako neurčitú lokalitu.
Práve vrh Radnica by bol aj prvým zapísaným miestnym názvom z lokality Zborov nad
Bystricou. Uvádza sa ako hranica Krásna v metačnej listine z roku 1418.
Názov Zborov sa spomína aţ v listinách s nasledujúceho storočia v súvislosti s územnými
spormi medzi budatínskym a strečnianským panstvom. V listine z roku 1536 je uvedený vrch „Zbora“,
pod ktorým sa neskôr vytvorila obec s tým istým názvom. V dokumente z roku 1580 sa pod menom
„Zborotek“ a „Zborowa“ spomínajú pastviská, či osady. Ako organizovaná obec sa Zborov spomína
aţ v urbári z roku 1662. Má dedičného richtára a 20 poddanských hospodárstiev, na ktorých ţilo 17
podţeliarov. Podľa dosiahnutého stupňa hospodárskeho vývoja, ako bol zaznačený v uvedenom
urbári, sa dá usudzovať, ţe Zborov sa ako obec sformovala v prvej polovici 17. storočia, najmä
zásluhov valašskej kolonizácie z Krásna nad Kysucou.
V roku 1728 mal Zborov 19 usadlostí a 520 veriacich. V roku 1784 mal uţ 158 domov, 175
rodín a 922 obyvateľov. Z vizitácie v roku 1767 sa dozvedáme, ţe na Zborove uţ jestvoval aj
cintorín, na ktorý chodieval pochovávať starobystrický farár. Uvádza sa aj zaujímavý stav, keď „do
Krásna a Zborova starobystrický organista prestal chodiť na pohreby, pretoţe v Zborove dostával len
15 denárov a v Krásne nič.“ Vizitátor uvedený stav rieši „šalamúnskym“ spôsobom : „Organista nech
chodí na pohreby do Krásna a Zborova a nech sa nevyhovára a príjme predpísanú štólu 25
denárov.“ Od koho mal však organista prijať „predpísanú štólu“ , to sa uţ vizitátor nezmieňuje. Aţ do
roku 1789 patril Zborov ako filiálka k Starej Bystrici, po tomto roku bol preradený pod správu
krasnianských kňazov.
V roku 1770 sa v Trenčianskej stolici uskutočnila urbárska regulácia, na základe ktorej sa
zhromaţdilo mnoţstvo dokumentačného materiálu aj o stave kysuckých obcí. V Zborove nad
Bystricou ţilo v čase urbárskej regulácie 130 sedliakov, 5 ţeliarov a 9 podţeliarov, ako aj 13
šoltýsov. Šoltýsi mali právo na mlyn a pílu za povinnosť kaţdý druhý rok odviesť fúru dreva. Spolu
s Oščadničanmi obrábali tamojší majer, dopravovali drevo do oščadnického pivovaru a stavali určitý
počet ţencov a koscov do Strečna. Panstvo z tejto obce dostávalo 6 pltí, 24 klátov dreva ako aj isté
mnoţstvo šindľa. Obec mala od panstva okrem krčmy prenajatú aj jatku.
Okolo roku 1850 bola v Zborove postavená cirkevná škola. Hoci to bola len jednotriedka a
z pohľadu súčasných pomerov nevyhovujúca, vo svojom období to bola najvhodnejšia budova
prispôsobená vyučovaciemu procesu. Štátna ľudová škola bola v obci zriadená v roku 1912.
Pôvodne aj táro škola bola jednotriedna, ale v priebehu rokov prebehli na nej viaceré rekonštrukčné
práce, takţe v roku 1936 to bola uţ sedemtriedna budova.
V roku 1899 (podľa obecnej kroniky uţ v roku 1870) bola v Zborove nad Bystricou postavená
neskorobaroková kaplnka Najsvetejšieho ruţenca. Malý jednoloďový priestor s polkruhovitým
uzáverom bol krytý rovným stropom. Predstavaná veţa mala malý štvorboký drevený nádstavec,
krytý šindľovým ihlancom a cibuľovitou lucerničkou. V interiéri kostola bol postavený
neskorobarokový oltár s polychromovaného dreva, doplnený bočnými plastikami anjelov. V objekte
boli voľne umiestnené aj ďalšie barokové plastiky, pochádzajúce od ľudových rezbárov. Kaplnka zo
Zborova sa dnes nachádza v skanzene vo Vychylovke.
Po druhej svetovej vojne sa začala obec rozvíjať s novými silami. V roku 1946 začal obcou
premávať prvý autobus. O 10 rokov neskôr bola obec elektrifikovaná. V roku 1960 sa dokončila
výstavba novej školy a do roku 1963 si občania vybudovali nový kultúrny dom. Postupne sa zlepšila
aj obchodná sieť a v Zborove vyrástlo veľa nových rodinných domov. V obci bolo zriadené aj
obvodné zdravotné stredisko a zdravotnícka pohotovosť pre celú Bystrickú dolinu. V roku 1971 bol
zásluhou krásnianskeho dekana Mons. Ľudovíta Baláţiho v obci postavený moderný priestranný
kostol, čo bolo prvým predpokladom vzniku samostatnej farnosti v roku 1996. Prvým farárom sa stal
Milan Gabriš. K 3. marcu 1991 mala obec 643 domov a 2136 obyvateľov.
Pamiatková ochrana
V riešenom území (k.ú. obce Zborov nad Bystricou) sa nenachádzajú národné kultúrne
pamiatky zapísané (prípadne navrhované do zápisu) v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
SR.
Z urbanistického hľadiska neevidujeme v území ţiadny hodnotný väčší komplex objektov
pôvodnej urbanistickej štruktúry hodný ochrany, či pamiatkového záujmu. Pri návrhu zástavby bude
nutné vychádzať z pôvodnej parcelácie pri jednotlivých sídelných jednotkách s dôrazom na ich
skompaktňovanie vyuţívaním voľných parciel v prielukách na dostavbu.
Pri urbanistickom návrhu bude nutné akceptovať dominantné postavenie a vysoko hodnotnú
architektúru r.k. kostola Panny Márie od autora architekta Surového z roku 1973 a hodnotnú
architektúru domu smútku od autora architekta Visczora z roku 1994.
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B.6.7.2 Zásady zachovania kultúrnych a historických hodnôt
Podľa Archeologického ústavu SAV v území nie je evidované archeologické nálezisko,
potencionálny výskyt sa však nedá vylúčiť.
Z urbanistického hľadiska neevidujeme v území ţiadny hodnotný väčší komplex objektov
pôvodnej urbanistickej štruktúry hodný ochrany, či pamiatkového záujmu.
Pri umiestňovaní zástavby bude nutné vychádzať z pôvodnej parcelácie pri jednotlivých
sídelných jednotkách, s dôrazom na ich skompaktňovanie vyuţívaním voľných parciel v prielukách
na dostavbu.
V investičnom procese predpokladáme rozvoj individuálnej chalupárskej a chatárskej
rekreácie, pričom dôjde k adaptáciám existujúcich stavieb v rámci jednotlivých osád nielen pôvodne
vyuţívaných na obytné účely. Takéto prestavby budú vyţadovať zvlášť citlivý prístup pri rekonštrukcii
a adaptovaní nového funkčného vyuţitia.
Z urbanistického hľadiska je pre budúcnosť dôleţité pri návrhu rozvoja obce v existujúcej i
navrhovanej štruktúre vychádzať z nasledujúcich podmienok :
 pri umiestňovaní stavieb klásť dôraz na zachovanie pôvodnej parcelácie,
 zastavovacími podmienkami udrţať ráz ucelených súborov stavieb jednotlivých osád, a tak
zachovať ich kompaktné pôsobenie v krajinnom priestore,
 neumiestňovať realizáciu stavieb mimo zaloţených osád okrem zástavby na urbanisticky
navrhovaných územiach v ÚPN-O.
Z architektonického hľadiska :
klásť dôraz na drobné merítko stavieb, prípadne súboru nových stavieb,
pri architektonickom riešení prestavieb vychádzať z pôvodného tradičného výrazu stavieb, a
tak kontinuálne naviazať na pôvodnú architektúru hlavne v samostatných osadách,
uplatňovať v exteriérovom materiálovom výraze objektu pôvodné materiály, a to hlavne
drevo a kameň.





B.7

NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, VÝROBY A REKREÁCIE

B.7.1

NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA

V zmysle schváleného Zadania pre územný plán obce Zborov nad Bystricou sme pri návrhu
rozvoja bývania vychádzali zo schváleného zadania ktoré je v podstatnej miere zaloţené na
zisteniach záujmu o výstavbu v obci, reprezentovaného poţiadavkami evidovanými na obecnom
úrade.
Obec sa svojou disponibilitou vhodných plôch pre rozvoj bývania stáva atraktívnym obytným
sídlom v zdravom a esteticky hodnotnom krajinnom priestore, minimálne zaťaţenom negatívnymi
vplyvmi rozvoja civilizácie.
Na základe analýzy súčasného stavu bytového fondu bola v Zadaní stanovená potreba
výstavby 204 nových bytov, predovšetkým v rámci IBV do roku 2025.
Vzhľadom na charakter a hustotu zástavby zastavaného územia sú moţnosti v intraviláne
k 01.01.1990 obmedzené a nepostačujú na krytie potrieb novej výstavby.Novonavrhované plochy
skompaktnia celkové urbanistické riešenie zástavby obce.
So zástavbou IBV uvaţujeme len vo forme izolovaných rodinných domov, ktoré tradične
zodpovedajú tejto forme výstavby v danej obci, pričom predpokladáme postupný ústup
od „veľkých“ objektov k objektom v zodpovedajúcej mierke a veľkosti.
Rozvoj bytovej výstavby bude prebiehať vo forme IBV (200 b.j.) aj v rámci existujúcej
zástavby, a to prestavbami, prístavbami a nadstavbami (vyuţitím podkrovia), s cieľom hlavne
zvyšovať štandard bývania.
Predpokladáme celkový prírastok bytového fondu cca 204b.j. Navrhované riešenie
zodpovedá smerným údajom uvedeným vo schválenom zadaní kde by celkový počet bytov v obci
v roku 2025 mal byť 2400.
Prehľad predpokladaného rozvoja v jednotlivých miestnych častiach, územiach podľa pôvodných
zárubkov, resp. podľa označenia území podľa miestnych zvyklostí:
Označenie
lokality
1
2

Názov lokality

U Backov I.
U Backov II.

Návrh b.j.
dielčieho
územia lokality
3
2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

U Backov III.
U Backov IV.
U Backov V.
U Backov VI.
U Orieškov I.
U Orieškov II.
U Poláčkov I.
U Poláčkov II.
U Ščubalov I.
U Ščubalov II.
U Ščubalov III.
U Ščubalov IV.
U Ščubalov V.
U Gerov I.
U Gerov II.
U Haţov I.
U Haţov II.
U Haţov III.
U Podolákov I.
U Podolákov II.
U Podolákov III.
U Podolákov IV.
U Podolákov V.
U Podolákov VI.
U Podolákov VII.
U Fojtov I.
U Fojtov II.
U Fojtov III.
U Gorilov I.
U Gorilov II.
U Valkov I.
U Valkov II.
U Mičov I
U Mičov II.
U Mičov III.
U Mičov IV.
U Mičov V.
U Smolkov I.
U Smolkov II.
U Smolkov III.
U Smolkov IV.
U Smolkov V.
U Komanov I.
U Komanov II.
U Komanov III.
U Komanov IV.
U Zuščákov I.
U Zuščákov II.
U Zuščákov III.
U Zuščákov IV:
U Kocifajov I.
U Kocifajov II.
U Kocifajov III.
U Mydlov I.
U Mydlov II.
U Mydlov III.
U Mydlov IV.
U Mydlov V.

6
0
0
2
8
0
7
0
6
3
9
10
0
5
0
5
7
0
4
10
12
6
0
0
2
2
2
1
2
2
1
2
3
4
4
3
3
5
3
3
2
2
4
1
3
5
6
2
2
1
2
2
3
2
4
2
3
4

8

3

7

2

28

6

5

2

12

1

34

7

5

0

4

0

3

0

17

10

15

10

13

4

11

6

7

0

15

0

Návrh IBV - spolu 200 b.j.
Výhľad IBV – spolu 54 b.j.
Návrh HBV – spolu 4 b.j. (pri existujúcich bytových domoch a ceste II/520, neďaleko od obecného
úradu)
Celkový počet navrhovaných bytov (IBV + HBV) – spolu 204 b.j
Celkový počet navrhovaných bytov s výhľadom (rezerva IBV) – spolu 258 b.j.
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B.7.2

NÁVRH RIEŠENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA

Návrh občianskeho vybavenia komplexne poníma sortiment a potreby týchto zariadení
navrhovaných podľa zariadenia v jednotlivých skupinách :
B.7.2.1 Školstvo a výchova
Školstvo - za obec Zborov nad Bystricou
Materské školy spolu
Materské školy spolu - deti
Základné školy - (1. - 9. roč.) spolu
Základné školy - (1. - 9. roč.) spolu - ţiaci
Materské školy - štátne
Materské školy - štátne - deti
Materské školy - štátne - triedy
Materské školy - štátne - učitelia
Základné školy - štátne (1. - 9. roč.)
Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) - ţiaci
Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) - triedy
Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) - učitelia
Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a jedální v MŠ)
Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a v MŠ)-miesta pri stoloch
Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a v MŠ) - stravníci



1
68
1
358
1
68
3
6
1
358
16
25
1
50
178

Predškolské zariadenia
V obci sa nachádza predškolské zariadenie – materská škola v centre obce.
ozn. vo výkr. 12
Materská škola, 3 triedy, 70 detí (11 zamestnancov)

Existujúce predškolské zariadenie postačuje pre súčasné potreby a v budúcnosti umoţní
prípadnou dostavbou pokryť predpokladané potreby, v prípade akcelerácie rozvoja obce pre
umiestnenie detí v školskom zariadení predškolskej výchovy.
Základné školstvo
V rámci obce existuje samostatný areál základnej školy v centre obce. Plne pokrýva potreby
výuky základného školstva pre deti obyvateľov obce.
V súčasnosti školu navštevuje 362 detí, čo predstavuje optimálnych cca 22 ţiakov na triedu.
Súčasťou areálu je vonkajšia športová plocha (univerzálne ihrisko pre kolektívne hry) nepokrývajúca
komplexom vybavenia potreby športovej vybavenosti školy. V areáli je rozostavaná budova plavárne.
V areály ZŠ sú umiestnené sú aj bytovky. V športovej vybavenosti školy absentuje hlavne atletická
beţecká dráha a zariadenie ľahkoatletických disciplín (skoky, vrhy,.....). Areál umoţňuje menšie
rozšírenie areálu školy. Poloha školy v rámci obce je vyhovujúca.
V návrhu ÚPN – O bude nutné počítať s vybavením komplexného športového areálu obce aj
pre potreby ZŠ.


Na území obce Zborov nad Bystricou sa nachádzajú tieto zistené školské zariadenia :
ozn. vo výkr. 13
Základná škola, športová plocha, 17 tried + 1 autistická trieda,
362 detí , 37 zamestnacov,
(v súčasnosti rozostavaný objekt plavárne)

V základnej škole by bolo optimálne uvaţovať s realizáciou vzniku centra výchovy a
vzdelávania mládeţe k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu. Pre zabezpečenie priestorových
podmienok pre tento projekt je moţné uvaţovať s dostavbou prípadne s nadstavbou s nadstavbou
existujúcich školských objektov.
Stredné a iné školstvo
V obci sa nenachádzajú zariadenia stredných škôl a ani iné školské prevádzky.
B.7.2.2 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
V obci je vybudované samostatné zdravotné stredisko v základnej starostlivosti nevyhnutne
pokrývajúce potreby obyvateľov obce Zborov nad Bystricou. V rámci existujúceho objektu sú
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vybudované a prevádzkované samostatné zariadenia ambulancii lekárov (praktická, zubná, detská
ambulancia) a lekáreň.


Na území obce Zborov nad Bystricou sa nachádzajú tieto zistené zdravotnícke zariadenia :
ozn. vo výkr. 17
Lekáreň Calendula, praktická, zubná, detská ambulancia

Disponibilné priestory pozemku a objektu neumoţňujú prípadnú dostavbu, a tým zvýšenie
počtu lekárskych pracovísk a vznik vyššieho štandardu komplexného zdravotného strediska. Pre
optimálne zabezpečenie zdravotnej sluţby vv ÚPN-O počítame s vybudovaním zdravotného
strediska s cca 5-timi lekárskymi ambulanciami a geriatrickou sluţbou.
Zdravotníctvo a kúpeľníctvo - za obec Zborov nad Bystricou
Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých
Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti
Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa

1
1
1

Uvedené lekárske ambulancie zabezpečujú kaţdodennú lekársku starostlivosť. Vzhľadom na
počet obyvateľov v obci a pravdepodobný nárast obyvateľov by bolo potrebné zriadenie minimálne
druhej ambulancie praktického lekára a ambulancie stomatológa. Disponibilita objektu a pozemku
umoţňujú riešiť tento problém prístavbou resp. komplexnou rekonštrukciou existujúceho zariadenia
alebo optimálnejšou variantou – výstavbou nového zariadenia zdravotného strediska. Disponibilitou
pre umiestnenie takéhoto zariadenia vyhovujú lokality s navrhovaným rozvojom občianskej
vybavenosti ozn. v grafickej časti č.34 (najoptimálnejšia), 38, 39, a 27.
Na území obce nie sú vybudované ţiadne sociálne zariadenia charakteru domovov
s opatrovateľskou sluţbou, domovov dôchodcov a pod. Tento deficit sluţieb pre starších občanov
riešime návrhom zariadenia v rámci územného plánu. Optimálne by bolo nájsť miesto pre zriadenie
domu s opatrovateľskou sluţbou vrátane ambulancie lekára geriatria, stravovacieho zariadenia a
spoločenských priestorov pre túto skupinu obyvateľstva. Optimálne sa pre takéto zariadenie javí
rezervovaný priestor pre umiestnenie občianskej vybavenosti v lokalitách oz. číslom v grafickej časti
38. alebo 39.
Potreba vzniku domu s opatrovateľskou sluţbou je pre budúcnosť v obci potrebná, prípadne
je moţné ju riešiť v spoločnom zariadení aj pre susedné obce Klubina a Stará Bystrica.
B.7.2.3 Kultúra a cirkevné zariadenia
Kultúrne zariadenia
Vybavenosť obce kultúrnymi zariadeniami je nedostatočná. V rámci Obecného úradu je
vybudovaná spoločenská sála. Z uvedeného jednoznačne vyplýva nutnosť vybudovať nový
komplexný polyfunkčný objekt kultúrno - spoločenského domu.
V územnom pláne obce vytvárame podmieky pre umiestnenie nového spoločenského stánku
obce. Mal by to byť objekt – komplex, kde bude moţné „zavesiť“ na univerzálny priestor všetky
potrebné funkcie kultúrno-spoločenského i reprezentačného charakteru.
V rámci navrhovaného nového centra na ľavom brehu rieky Bystrica pri navrhovanom
rozšírení športového areálu je navrhovaná plocha pre umiestnenie takéhoto zariadenia (ozn. vo výkr.
časti č.27 – kultúrno-spoločenské centrum).


Na území obce Zborov nad Bystricou sa nachádzajú tieto zistené kultúrne zariadenia :
ozn. vo výkr. 18
spoločenská sála pre cca 250 osôb, v rámci polyfunkčného objektu

Cirkevné zariadenia
V cente obce sa nachádza rímsko-katolícky kostol Nepoškvrnenej panny Márie. Pri kostole
sa nachádza samostatný objekt farského úradu. Objekt kostola je z roku 1973.
Nakoľko sa 97,80 % občanov hlási k rímsko-katolíckemu vyznaniu, a tieţ vzhľadom k tomu,
ţe kostol kapacitne i stavebno-technicky vyhovuje v budúcnosti nie je nutné uvaţovať s výstavbou
nového kostola.
Na území obce Zborov nad Bystricou sa nachádzajú tieto zistené cirkevné zariadenia :

ozn. vo výkr. 3
Zvonica U Zuščákov

ozn. vo výkr. 4
kaplnka U Zuščákov

ozn. vo výkr. 16
Dom smútku, cintorín

ozn. vo výkr. 20
Kostol Nepoškvrnenej panny Márie

ozn. vo výkr. 21
r.k. farský úrad
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V obci sa nachádza cintorín. K návrhovému roku 2025 neuvaţujeme s rozšírením cintorína.
Ročne býva v obci cca 15 - 20 pohrebov. Na cintoríne je v súčasnosti rezerva pre cca 200 hrobov.
Pri predpoklade pochovávania aj na pôvodné miesta v počte cca 75, rozšírenie cintorína nie je
potrebné. Ochranné pásmo cintorína je stanovené na 50 m. V tomto území nie je moţné
umiestňovať stavby obytného charakteru.
Po konzultáciách a následnej dohode s vedením obce v územnom pláne obce výhľadovo
vyčleňujeme priestor pre umiestnenie nového cintorína. Tento je uvaţovaný v lokalite pod Vysokým
brehom. Takto umiestnený cintorín by sa nachádzal neďaleko kostola a stal by sa súčasťou hlavnej
priečnej kompozičnej osi pretínajúcej obec pri kostole v kolmom smere na cestu II/520 a rieku
Bystrica. Takéto riešenie si však vyţiada realizáciu mostného prepojenia ponad rieku Bystrica.
V súčasnosti sú brehy rieky Bystrica v tomto mieste prepojené len lávkou pre peších v zlom
technickom stave. Pri výhľadovom umiestnení cintorína by bolo potrebné riešiť aj priestor pre urnový
háj a vysypovú lúku.
B.7.2.4 Telovýchova a šport, rekreačné zariadenia
Športové zariadenia
Šport - za obec Zborov nad Bystricou
Telocvične - spolu
Telocvične - školské
Štadióny otvorené
Ihriská pre futbal (okrem školských)
Ihriská školské
Ihriská ostatné
Ostatné športové zariadenia

1
1
1
1
1
1
1

Športové zariadenia sú v súčasnosti umiestnené samostatne v rámci viacerých areálov a
zariadení.
Na území obce Zborov nad Bystricou sa nachádzajú tieto zistené športové a rekreačné
zariadenia :

ozn. vo výkr. 7
športová plocha, otvorené ihrisko s tribúnou pre futbal a rekreačné účely
na ľavom brehu Bystrice

ozn. vo výkr. 13
športová plocha,
ihrisko pre kolektívne hry pri ZŠ v centre obce
 lyţiarsky svah s vlekom 450 m v lokalite Fojtkov potok - Gerov
Športová vybavenosť obce je nekomplexná, tieţ absentuje nedostatočné športové zázemie
pri areáli základnej školy.
V obci hlavne chýba univerzálna športová hala (väčšia telocvičňa, atletická dráha 400 m,
alebo aspoň 250 m pre ZŠ), zimný štadión (I. etapa – otvorený), areál pre kolektívne loptové hry
(mimo futbalu).
V územnom pláne vytvárame priestorové podmienky pre postupnú realizáciu komplexného
športového areálu za riekou Bystrica, ako výrazné rozšírenie existujúceho areálu s futbalovým
ihriskom, kde sú dostatočné disponibilné plochy na zaloţenie takéhoto zariadenia. Tento areál by sa
stal centrálnym športovým stánkom v obci.
Pre doplnkové vybavenie dopĺňame v ponímaní rekreačno-športovej vybavenosti sieť malých
ihrísk po celej obci.
V obci navrhujeme etablovať malé areály základných zimných a letných športov
s vybudovaním letných fitnes a zimných beţecko-lyţiarských udrţiavaných tratí v navrhovanej
rozvojovej rekreačnej lokalite Kocifajov potok a v náväznosti na rozšírenú športovo rekreačnú
vybavenosť na ľavom brehu rieky Bystrica. Tento zámer bude mať reálne opodstatnenie po
odsúhlasení malého strediska cestovného ruchu s celoročným vyuţitím v týchto častiach obce.
Rekreačné vyuţívanie tohto krajinného priestoru v lokalite Kocifajov potok je vyznačené v grafickej
časti.
V súvislosti s vybudovaním rekreačného zázemia pri navrhovanom rozšírení športového
areálu je navrhované umiestnenie nového lyţiarskeho vleku pre moţnosť lyţovania v lokalite Hladký
vrch.
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Rekreačné zariadenia, ubytovanie a stravovanie
Obec Zborov nad Bystricou je v oblasti rekreácie a CR v ÚPN VÚC ŢK (doplnok č.3)
zaradená v rámci severopovaţského nadregionálneho záujmového územia do kysuckého
subregiónu cestovného ruchu s nástupným centrom Čadca v rekreačnom územnom celku
spadajúceho do okresu Čadca v rámci rekreačného krajinného celku Kysucké Beskydy
s východiskovým centrom Nová Bystrica. Subregionálne je územie obce Zborov zaradené ako
rekreačný priestor Zborov nad Bystricou pričom je tento útvar zaradený ako sídelné stredisko
rekreácie a turizmu (SRTS) v zastavanom území a na okrajoch sídla s pridelením funkčného typu III
regionálneho významu s výmerou 230 ha. Kapacitne je navrhovaná smerne letná denná návštevnosť
na 500 osôb (podľa doplnku č.3 ÚPN-VÚC ŢK, v pôvodnom ÚPN VÚC ŢK 200 osôb), ktorá si
vyţiada dobudovanie vybavenosti pre hlavnú schválenú formu CR – letný pobyt v horách limitovaný
dodrţaním podmienok ochrany prírody a krajiny v priestore CHKO Kysuce.
V súčasnosti sú však minimálne vytvorené podmienky v komplexe vybudovanej infraštruktúry
pre pritiahnutie návštevníkov (ubytovanie, informačné sluţby, športová vybavenosť a iné), či uţ vo
voľnom alebo viazanom cestovnom ruchu. V obci neevidujeme ţiadne zariadenie voľného
cestovného ruchu.
V katastrálnom území sa etablovala chatárska a chalupnícka individuálna rekreácia.
Postupné individuálne súkromné aktivity drobných investorov menia funkciu vyuţívania pôvodných
starších rodinných domov (hlavne dreveníc) v odťaţitých polohách od centra obce na chalupy, kde
funguje hlavne koncotýţdenná individuálna rekreácia. Taktieţ je zaznamenaný trend prestavieb
pôvodných hospodárskych objektov v osadách na rekreačné chalupy. v katastrálnom území obce
evidujeme 52 rekreačných chalúp a 23 chát všetko vo forme ICHR pre viazaný cestovný ruch.
V katastrálnom území evidujeme niekoľko lokalít s chatovými osadami v rámci Kysuckých
Beskýd (CHKO Kysuce) a to, Lazisko, Grapy, Hoľa (bývalý pioniersky tábor), Gerov, Pod Kamennou
(Fojtkov potok), Ráztoky, Gorilov, Jánoška Valkov vrch, Kocifajov potok a tieţ v rámci Kysuckej
vrchoviny, Rovianky, Javorčie, Vysoký breh, Hladký vrch, Drozčiakov vrch. V prevaţnej miere sú
umiestnené na dolnej hranici lesa, v ekotóne les-bezlesie. Tieto v niektorých prípadoch vyuţívajú
miesta bývalých cholvarkov.
V koncepcii ich rozvoja, neuvaţujeme v ţiadnom prípade s rozvojom v lokalitách
umiestnených v rámci lesa na LPF. Pripúšťame obmedzený rozvoj - vznik nových zariadení ICHR vo
viazanom cestovnom ruchu na miestach bývalých cholvarkov v existujúcich osadách mimo lesa –
LPF. Pôjde o minimálny počet cca 10 nových objektov mimo lokalít Fojtkov potok I a Kocifajov potok
I. Tieto dve lokality povaţujeme za rozvojové pre ICHR so stanovením funkčných a kapacitných
obmedzení.
Lokalita Fojtkov potok I.
Táto lokalita má predpoklady na rozšírenie umiestnenia zariadení ICHR v počte cca 10
objektov, čím sa rozšíri počet chát v tejto lokalite na cca 30.
Lokalita Fojtkov potok II.
Na územie v lokalite Fojtkov potok I, by mohla naviazať blízka lokalita Fojtkov potok II.
Umiestnená v doline bliţšie k zastavanému územiu obce, jeho okraju v miestnej časti U Fojtov. Tu
uvaţujeme s umiestnením zariedenia vo voľnom cestovnom ruchu, napr pre deti a mládeţ – školy v
prírode s obmedzenou kapacitou na cca 50 lôţok.
Vhodne smerovanou investíciou v tejto lokalite by bolo moţné vyuţiť disponibilný priestor na
umiestnenie ubytovacieho zariadenia so športovo-rekreačnými plochami a vybavením v exteriéri pre
kaţdodenné vyuţitie návštevníkmi vo voľnom cestovnom ruchu, v zimnom období vyuţívajúc blízky
existujúci lyţiarsky vlek aj na výuku v školských lyţiarskych kurzoch pre deti a mádeţ.
Lokalita Kocifajov potok I.
Táto lokalita v navrhovanej koncepcii rozvoja rekreácie a cestovného ruchu má najväčšie
prepoklady rozvoja ICHR. Uvaţujeme tu s novou výstavbou ICHR v počte cca 20 nových objektov
(spolu s existujúcimi 30 objektov – 120 lôţok).
Lokalita Kocifajov potok II.
Táto lokalita v navrhovanej koncepcii je uvaţovaná na rozvoj Agroturistického centra.
Pôvodne bola časť tohto územia, jej juţná – dolná časť, vyuţívaná na letné ustajnenie – salaš pri
chove hospodárskych zvierat. Umiestnením agroturistickej základne s prezentačným chovom napr.
oviec vo väzbe na prezentáciu produktov z tohto chovu, remeselnou základňou s prezentáciou
pôvodných remesiel regiónu a hipoturistickou základňou s moţnosťou vyuţívania vychádzok na
jazdeckých koňoch by sa investícia v tejto lokalite funčne vhodne zapojila do komplexu rekreačných
sluţieb v cestovnom ruchu obce. Súčasťou tohto areálu by mohla byť aj obora.
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Športovo – rekreačný areál Hladký vrch (na ľavom brehu rieky Bystrica)
Ďaľšou lokalitou s predpokladom na vybudovanie malej rekreačnej základne s ubytovacoservisnými sluţbami má v priestore katastra obce územie navrhovaného športového areálu na ľavom
brehu rieky Bystrica vo väzbe na bízky krajinný priestor v lokalite Hladký vrch. Vhodne smerovanou
investíciou v tejto lokalite by bolo moţné vyuţívať umiestnené objekty s ubytovacími zariadeniami,
so športovo-rekreačnými plochami a vybavením v exteriéri pre kaţdodenné vyuţitie návštevníkmi
vo voľnom cestovnom ruchu v úzkej náväznosti na existujúce a umiestňované športové plochy a
zariadenia.
Na túto ubytovaco-servisnú základňu by boli naviazané zariadenia smerujúce k celoročnému
vyuţitiu, a to :
 sieť udrţiavaných beţecko-lyţiarských tratí v trase cyklomagistrály a lesných cestách v rámci
tejto časti Kysuckej vrchoviny a malého výukového areálu na zjazdového areálu, cca 600 650 m trať s HDZ.
 cykloturistická základňa (poţičovňa servis) pri cyklotrase v trase bývalej úzkokoľajnej
ţeleznice
 zariadenie pre - športové sústredenia a školy v prírode
- detské letné a zimné tábory športové sústredenia kolektívov
v novovybudovaných zariadeniach
 exteriérové plochy pre kolektívne hry
 univerzálna telocvičňa
- posilňovňa
- sauna
- vonkajšia prírodná ľadová plocha
- malá prírodná vodná nádrţ
Súčasťou tohto územia by bola základňa turistického ruchu ako športovo-relaxačné centrum
(označ. v graf. časti č.31) s infocentrom, stravovacími a občerstvovacími sluţbami, ubytovacím
zariadením (penzión resp. motel), s technickým zázemím a vybavením lyţiarskeho areálu a
s cykloturistickým servisným strediskom. V tejto polohe by v zásade mohlo vzniknúť nástupné
centrum vychádzkových trás v smere do Kysuckej vrchoviny.
Čo sa týka prisídelnej kaţdodennej rekreácie v súčasnosti občania vyuţívajú priestory
prírodného prostredia okolia skoro v celom rozptýlenom území hlavne na vychádzky a zber lesných
plodín (známa tradičná hubárska oblasť).
Pre kaţdodenné rekreačné vyuţitie navrhujeme zapojiť rieku Bystrica do priestoru denného
oddychovo-rekreačného vyuţitia vybudovaním chodníkov s vytypovanými miestami na posedenie a
malými športovo-rekreačnými ihriskami.
Rekreačné zariadenia a rekreácia sa v obci v podstate len začína budovať. Evidujeme
súkromné rekreačné chaty a chalupy ICHR umiestnené v katastri obce v počte cca 75. V budúcnosti
predpokladáme nástup trendu vyuţívania neobývaných a starších RD na individuálne rekreačné
účely vo forme rekreačných alebo víkendových RD v počte cca 20. Pri existujúcich rekreačných
chatách ICHR mimo lokalít Kocifajov a Fojtkov potok pripúšťame umoţniť výstavbu ešte max. 10
obdobných zariadení vyuţívajúc pozemky, objekty resp pozostatky pôvodných cholvarkov.
V lokalitách Fojtkov potok a Kocifajov potok uvaţujeme s rozšírením počtu objektov ICHR spolu o 30
(10+20)
Na území Zborova nad Bystricou navrhujeme tieto ubytovacie zariadenia :
ozn. vo.výkr.
popis

30
špotový areál –ubytovňa, (50 lôţok)

31
základňa cestovného ruchu – penzión (motel), 50 lôţok

33
mototuristické centrum – motel (25 lôţok)

36
ubytovacie centrum VCR – hotel (penzión), (50 lôţok)

40/1
Fojtkov potok I., rekreačná základňa ICHR, (40 lôţok)

40/2 Fojtkov potok II., rekreačná základňa pre deti a mládeţ – škola v prírode (50 lôţok)41/1 Kocifajov potok I., rekreačná základňa ICHR, (80 lôţok)

41/2 Kocifajov potok II., agroturistické centrum, (30 lôţok)

-

-

Uvaţované lôţkové kapacity v rekreačných zariadeniach obce :
rekreačné chalupy a chaty 135
á 4 lôţka
=
- z toho súčasný stav
75
á 4 lôţka
=
návrh
60
á 4 lôţka
=
rekreačné zariadenia
spolu lôţok
=
- z toho súčasný stav
0
=
Územný plán obce Zborov nad Bystricou

540 lôţok
300 lôţok
240 lôţok
255 lôţok
0 lôţok
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-

návrh
celková kapacita
z toho súčasný stav
návrh

spolu lôţok

255 lôţok
795 lôţok
300 lôţok
495 lôţok







Na území Zborova nad Bystricou sa nachádzajú tieto reštauračné zariadenia :
ozn. vo výkr. 8
Hostinec, TOMI,
ozn. vo výkr. 9
Wolf – ubytovanie a kaviareň
ozn. vo výkr. 15
Centro – Bistro, kapacita 40 stol. + 20 stol. Sezóna, 2 zamestnanci,
ozn. vo výkr. 25
Espresso „Javorinka“,
ozn. vo výkr. 19
v objekte Domu sluţieb - cukráreň, Pavol Jedinák,
hostinec, výčap, jedáleň Reštaurácia Budúcnosť

=
=
=
=

Existujúce stravovacie zariadenia nepokrývajú dostatočne a sortimentne potreby obyvateľov
obce. S predpokladaným rozvojom voľného cestovného ruchu prepokladáme vstup investorov zo
súkromného sektora, ktorý pomôţe dobudovať absentujúce stravovacie zariadenia vo väzbe na
umiestňované ubytovanie. Takéto zariadenia by mali vznikať v troch polohách :

vybudovaním, prípadne rekonštrukciou vhodných nevyuţívaných objektov a prielúk v rámci
zastavaného územia obce,

budovaním takýchto zariadení v uvaţovaých hlavných rekreačných lokalitách Kocifajov potok
a základňa CR pri športovom areáli,

budovaním takýchto zariadení v uvaţovanom novom centre so športovou, rekreačnou,
ubytovacou a obchodnou vybavenosťou na ľavom brehu rieky Bystrica, pri prekládke cesty
II/520.
Na území Zborova nad Bystricou navrhujeme tieto stravovacie zariadenia :
ozn. vo.výkr.
popis

27
kultúrno-spoločenské centrum, reštaurácia, bufet, kaviareň, (80 stoličiek)

30
špotový areál –reštaurácia, (50 stoličiek)

31
základňa cestovného ruchu – penzión (motel),( 50 stoličiek)

33
mototuristické centrum – motel (50 stoličiek)

35
zábavné centrum, občerstvenie, kaviareň, (80 stoličiek)

36
ubytovacie centrum VCR – hotel (penzión), (30 stoličiek)

37
obecné centrum, občerstvenie, bufet, kaviareň, (50 stoličiek + sezónna terasa 100
stoličiek)

39
centrum sociálnych sluţieb - jedáleň (60 stoličiek)

40 Fojtkov potok II, rekreačná základňa pre deti a mládeţ – škola v prírode (25 stoličiek)

41 Kocifajov potok II, agroturistické centrum, (20 stoličiek)
Celková stoličková kapacita v navrhovaných zariadeniach základnej alternatívy by pri
kompletnom naplnení predpokladaného rozvoja predstavovala 495 stoličiek.
B.7.2.5 Obchod
V obci Zborov nad Bystricou ,je vybudovaných niekoľko obchodných prevádzok a zariadení
s rôznym sortimentom predaja rozptýlené po celej obci. Najviac týchto maloobchodov sa nachádza
v centre obce. Niektoré obchodné zariadenia sú adaptované v pôvodných obytných objektoch
rodinných domov, prípadne polyfunkčných rodinných domov.
Obchod a pohostinstvo - za obec Zborov nad Bystricou
Predajne zmiešaného tovaru
Pohostinské odbytové strediská
Predajne nepotravinárskeho tovaru

7
4
4

Potravinárske obchody







Na území obce Zborov nad Bystricou sa nachádzajú tieto zistené potravinárske obchody :
ozn. vo výkr. 6
Predajňa potravín
ozn. vo výkr. 11
Konzum U Benčíka,
ozn. vo výkr. 15 predajňa KORUNA s.r.o., Ţilina, 12 zamestnancov,
ozn. vo výkr. 24 predajňa COOP JEDNOTA Potraviny, 3 zamestnanci,
ozn. vo výkr. 19 sluţby v objekte Domu sluţieb – COOP,
ozn. vo výkr. 26 predajňa potravín v RD,

Územný plán obce Zborov nad Bystricou
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Nepotravinárske obchody a obchodné prevádzky
Na území Zborova nad Bystricou sa nachádzajú tieto zistené nepotravinárske obchody
a obchodné prevádzky. Ide o tieto zariadenia :

ozn. vo výkr. 14
Kamelot – noviny, časopisy, školské potreby, cigarety,

ozn. vo výkr. 15
predajňa Koruna s.r.o.,

ozn. vo výkr. 23
Kvety, pohrebníctvo, drogéria, keramika,

ozn. vo výkr. 19
v objekte Domu sluţieb – TIPOS, zmiešaný tovar,

ozn. vo výkr. 22
v objekte Domu sluţieb – pohrebníctvo, kvety, drogéria, kaderníctvo,
keramika,

ozn. vo výkr. 23
Stavebniny, rozvoz materiálu, farby – laky, ţeleziarstvo, drogéria,
V súvislosti s diverzifikáciou obchodnej základne v obci v územnom pláne vyčleňujeme
priestor pre realizáciu obchodného plnosortimentného centra. Pre umiestnenie takéhoto zariadenia
sa javí najoptimálnejšie priestor v rámci nového centra, vo väzbe na uvaţované rozšírenie
športového areálu. Umiestnenie pri výhľadovom umiestnení cesty II/520 by zároveň umoţnilo
zachytiť potencionálnych zákazníkov aj z ostatných obcí Bystrickej doliny. Vybudované odstavenie
osobných automobilov by vo vzájomnej kooperácii mohlo slúţiť aj pre športový areál, či prípadne
ďaľšiu vybavenosť obchodu a sluţieb etablovaných v tomto novom priestore. Pre moţnosť prístupu
občanov a návštevníkov obce navrhujeme peší prístup z obytného územia obce lávkami ponad rieku
Bystrica k tomuto novému centru obce s umiestňovanou občianskou vybavenosťou.


Na území Zborova nad Bystricou sa navrhujeme tieto obchodné zariadenia :
ozn. vo výkr. 29
centrum obchodu a sluţieb – supermarket, dom sluţieb
Nevýrobné sluţby

V obci Zborov nad Bystricou sa nachádzajú tieto zariadenia a prevádzky nevýrobných
sluţieb :

ozn. vo výkr. 2
Autoservis, pneuservis, autosúčiastky,

ozn. vo výkr. 5
Elektrosluţby (v RD), oprava štartérov, alternátorov,

ozn. vo výkr. 10
Marlene – šitie kabátov

ozn. vo výkr. 17
Holičstvo + kaderníctvo,
V obci Zborov uvaţujeme s rozvojom nevýrobných sluţieb hlavne vo väzbe na CR. Pre ich
prípadný rozvoj v územnom pláne nastavujeme regulatívami podmienky pre ich umiestňovanie
v rámci existujúcich i navrhovaných plôch. Hlavným novým zariadením bude centrum obchodu
a sluţieb pri navrhovanej výhľadovej prekládke cesty II/520 v rámci nového centra pri športovom
areáli (ozn. vo výkr. časti. č. 29)
Administratíva
Administratívne zariadenia v obci reprezentujú len obecný úrad, r.k. farský úrad a pošta.
Vo výhľade s inými administraívnymi zariadeniami v obci nie je potrebné uvaţovať.
ozn. vo.výkr.

17

18

21
B.7.3

popis
Pošta, poţiarna zbrojnica
Obecný úrad
r.k. farský úrad a kostol

VÝROBA A VÝROBNÉ SLUŢBY

B.7.3.1 Hospodárska základňa všeobecne
Poloha a veľkosť obce, prírodné podmienky, morfológia terénu a komunikačné väzby
nepredurčujú v obci Zborov nad Bystricou veľký rozvoj hospodárskej základne. Na druhej strane je
nutné konštatovať vysokú migráciu obyvateľov za prácou, a tieţ malé moţnosti pracovných
príleţitostí pre občanov v obci.




V územnom pláne obce túto problematiku riešime nasledovne :
vyuţívať priestory pôvodných hospodárskych areálov hlavne poľnohospodárskej výroby na
malé farmy,
podporovaním vzniku malých remeselníckych prevádzok, naväzujúcich na tradicionálne
remeslá v rozsahu drobnej výroby (agroturistické centrum),
posilovaním zamestnanosti občanov so zameraním na sluţby vo voľnom cestovnom ruchu a
zariadeniach rekreácie.
Územný plán obce Zborov nad Bystricou
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Uvaţovať s obmedzeným rozvojom výroby resp. výrobných sluţieb, prípadne umiestnenie
obecnej ČOV na dolnom konci obce mimo zastavaného územia vo väzbe na existujúce
prevádzky na druhom brehu rieky Bystrica.

Obec Zborov nad Bystricou nebola do roku 1989 charakterizovaná ako priemyselná, či
výrobná základňa a napriek výrazným politickým, kultúrno-spoločenským a sociálno-ekonomickým
zmenám ani po roku 1989 zmena tejto charakteristiky nenasta. Prechod na trhové hospodárstvo,
privatizácia a reštitúcie na jednej strane prispeli k zániku respektíve transformácii súčasne malej
výrobnej základne na druhej strane sa však vytvorili podmienky na drobné podnikanie v rozsahu
remeselnej malovýroby, ktorá aj v budúcnosti bude popri vytváraní pracovných príleţitostí v oblasti
rozvíjajúceho sa cestovného ruchu tvoriť základ zamestnanosti občanov v obci.
V blízkom susednom meste Krásno nad Kysucou má vzniknúť, resp sa dobudovať
Priemyselný Park. Ten sa stane zdrojom pracovných príleţitostí a tieţ priestorom pre realizáciu
podnikateľských aktivít v priemysle, resp. výrobných sluţbách aj pre susednú obec Zborov nad
Bystricou.
Súčasná hospodárska základňa zodpovedá postaveniu sídla ako typického vidieckeho sídla,
orientovaného v histórii kontinuálne na remeslá a poľnohospodársku rastlinnú a pôvodne aj ţivočíšnu
výrobu. Pri ďalšom rozvoji obce neuvaţujeme so vznikom ţiadnych výrobných prevádzok
v extenzivnej forme. Pripúšťame umiestnenie malej remeselnej výroby a výrobných sluţieb v rámci
existujúcich a navrhovaných obytných a rekreačných území v súvislosti s predpokladaným rozvojom
agroturistiky a cestovného ruchu.
B.7.3.2 Ťaţba nerastných surovín
V katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou je evidovaná ťaţba lomového kameňa.
Ťaţba v tomto lome umiestnenom na juţnom okraji obce na rozhraní katastrov Zborova nad
Bystricou a Klubiny bola najväčšia v čase výstavby Vodného diela Nová Bystrica. V čase
spracovania prieskumov a rozborov evidujeme zbytkovú ťaţbu lomového kameňa v tomto priestore.
Nakoľko sa územie lomu nachádza v tesnom
dotyku s obytným územím je ďalšia ťaţba
neperspektívna.
Obvodný banský úrad v priestore katastrálneho územia obce neeviduje výhradné loţisko
nerastných surovín s určeným dobývacím priestorom, ani výhradné loţisko nerastných surovín
s určeným chráneným priestorom a ani neeviduje loţisko vyhradeného nerastu. Podľa obvodového
banského úradu Banská Bystrica sa v katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou nenachádzajú
záujmy chránené banskými predpismi.
B.7.3.3 Poľnohospodárstvo a organizácia poľnohospodárskej výroby
Keďţe katastrálne územie patrí do flyšového pásma vonkajších Karpát, úzky vzťah
s geologickým vývojom má aj vývoj pôdotvorného substrátu a samotných pôd. Okrem flyšových
hornín a a ich zvetralín vyskytujú sa tu riečne a riečno – soliflukčné uloţeniny, vytvárajúce riečne nivy
vo forme menších náplavových kuţeľov. Z pôdnych typov sa v riešenom území vyskytujú najmä
kambizeme /hnedé lesné pôdy/, ktoré sú stredne aţ málo úrodné. Konkrétne hodnotenie je uvedené
v jednotlivých bonitovaných pôdnoekologických jednotkách.
Problematika a popis súčasného stavu súvisiaca s pôdou je bliţšie popísaná v kapitole
v samostatnom elaboráte KEP – krajinnoekoligický plán.



V území identifikujeme nasledovné poškodenie pôd :
malú pôdnu eróziu z dôvodu poľnohospodárskej činnosti na plochách PPF, s vyšším
podielom v pahorkatinovej krajine jednotlivých podhorí
poškodenie pôd LPF v súvislosti s nevhodným spôsobom v leso-hospodárskej činnosti

Na poľnohospodárskych pôdach k. ú. Zborov nad Bystricou neboli realizované odvodnenia –
hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie š.p.
Poľnohospodársku pôdu mimo intravilánu Zborova nad Bystricou v prevaţnej miere
obhospodaruje Poľnohospodárska výroba, s.r.o. so sídlom v obci Krásno nad Kysucou. Činnosť
druţstva je zameraná na ţivočíšnu výrobu s chovom oviec a hovädzieho dobytka a rastlinnú výrobu
s produkciou krmovín (jarné miešanky, kukurica na siláţ, seno). V rámci katastrálneho územia
Zborova nad Bystricou nie sú prevádzkované hospodárske dvory a salaše ţivočíšnej výroby. Pri
pasení oviec a dobytka sa vyuţívajú TTP na pasienky a obhospodarovaná orná pôda a TTP (kosné
lúky) pre rastlinnú výrobu.
Rastlinnú výrobu ovplyvňuje pôdny kryt – kambizeme. Kambizeme sú stredne úrodné pôdy,
vhodné len pre uţší sortiment poľnohospodárskych plodín. Vhodné sú najmä na pestovanie jačmeňa
Územný plán obce Zborov nad Bystricou
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a raţe, ak ide o alúviá, oblasť flyšových pieskovcov. Na hlbších svahových delúviách a elúviách sa
darí lucerke, maku, repke olejnej, cukrovej repe. Kyslé variety hlbších kambizemí vyhovujú
zemiakom a konope. Vhodnými plodinami sú aj ľan, šošovica a vika siata.
V k.ú. obce evidujeme výmeru poľnohospodárskej pôdy 104,78 ha. Vo výrazne prevaţnej
miere ju predstavujú kosné lúky a pasienky.
B.7.3.4 Lesné hospodárstvo
Les je súvislý súbor rastlín (prevaţne stromovitého vzrastu), ţivočíšstva a podmienok
prostredia, ktoré tvoria jednotný celok.



Podľa vzniku poznáme :
a)
prírodné lesy - vznikli a pretrvávajú len pôsobením prírodných síl bez
prispenia človeka.
b)
hospodárske lesy sú určené predovšetkým na plnenie produkčnej funkcie
pri súčasnom zachovaní ostatných funkcii lesa. Ich vývoj ovplyvňuje vo veľkej miere
človek svojím úmyselným konaním.

Lesy sú jedným z najväčších bohatstiev štátu a predstavujú významnú zloţku ţivotného
prostredia a krajiny, poskytujú trvalý a jediný náš obnoviteľný surovinový zdroj - drevo. Ovplyvňujú a
zlepšujú podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre mnohé druhy rastlín
a ţivočíchov, vytvárajú prírodné krásy, a sú zároveň zdrojom zdravia a osvieţenia obyvateľstva. Pre
tieto funkcie sa treba o les starať sústavne a cieľavedome ich ochraňovať a zveľaďovať. Podkladom
pre zabezpečenia takejto starostlivosti je platný lesný hospodársky plán (LHP), ktorý má na tomto
území platnosť od 01.01.2000 do 31.12.2009.
Celé územie k.ú. je podľa Nariadenia vlády SR č. 49/1997 zaradené do Oblasti lesov 33 Stredné Beskydy, podoblasť 33b - Kysucké Beskydy a 33c - Kysucká vrchovina. Organizačne patrí
do Lesného hospodárskeho celku (LHC) Krásno, do roku 1991 začlenené a obhospodarované LZ
Čadca so sídlom v Krásne nad Kysucou. Po tomto roku sa postupne začalo odovzdávanie uţívacích
práv pôvodným vlastníkom.
Výmera obce v m2 - za obec Zborov nad Bystricou
Celková výmera územia obce - mesta
Poľnohospodárska pôda - spolu
Poľnohospodárska pôda - orná pôda
Poľnohospodárska pôda - záhrada
Poľnohospodárska pôda - trvalý trávny porast
Nepoľnohospodárska pôda - spolu
Nepoľnohospodárska pôda - lesný pozemok
Nepoľnohospodárska pôda - vodná plocha
Nepoľnohospodárska pôda - zastavaná plocha a nádvorie
Nepoľnohospodárska pôda - ostatná plocha

18 708 718
5 012 232
448 885
163 273
4 400 074
13 696 486
12 756 450
178 408
554 621
207 007

V katastrálnom území sa nachádza veľký rozsah poľnohospodársky nevyuţívanej pôdy,
ktorá sa vplyvom prirodzeného zmladenia z okolitých porastov postupne pretvára na les. Doriešenie
preradenia do LPF naráţa na problém, ţe na rozčlenenie parciel KN sú potrebné geometrické plány,
na ktoré nie sú potrebné finančné prostriedky. Z krajinárskeho pohľadu sa preto zdá, ţe rozsah lesov
v k.ú. je omnoho vyšší ako sa zdá z uvedených výmer. Spracovaný KEP rieši túto problematiku.
Jeho priemet je spracovaný v samostatnom výkrese č. 7 – Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
v M 1:10000.
V zmysle legislatívnych noriem platí povinnosť hospodáriť vo všetkých lesoch podľa LHP.
Pre lesné porasty na území k. ú. Zborov nad Bystricou platí LHP, ktorý bol vypracovaný na lesné
uţívateľské celky (LUC). Jeho autorom je Lesoprojekt Zvolen, pobočka Ţilina. LHP bol schválený KÚ
O PPLH v Ţiline. Dodrţiavanie záväzných predpisov LHP kontrolujú orgány štátnej správy.
Realizáciou predpisov platného LHP je moţné dosiahnúť nielen ekonomický efekt
zvyšovaním prírastku ale aj trvalým zabezpečením všetkých ekologických funkcii.
B.7.3.5 Priemyselná a remeselná výroba, stavebníctvo a skladové hospodárstvo

Hospodárske prevádzky priemyselnej a remeselnej výroby, stavebníctva a skladového
hospodárstva v obci Zborove nad Bystricou evidujeme v minimálnej miere.
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V obci nie je sústredená výroba a ani v budúcnosti nebude uvaţované s výrazným
etablovaním týchto funkcií v sídle.
V obci Zborov nad Bystricou sa nachádzajú tieto zariadenia a prevádzky výroby a výrobných
sluţieb :

ozn. vo výkr. 2
Autoservis, pneuservis, autosúčiastky,

ozn. vo výkr. 5
Elektrosluţby (v RD), oprava štartérov, alternátorov,

ozn. vo výkr. 10
Marlene – šitie kabátov
Na území Zborova nad Bystricou navrhujeme tieto priestory, kde by bolo moţné umiestniť
novú prevádzku výroby, resp. výrobných sluţieb :

ozn. vo výkr. 28
centrum výrobných sluţieb, centrum nevýrobných obecných sluţieb,
zhromaţďovanie a skládka triedených a recyklovateľných odpadov,
nebezpečných odpadov, drobných stavebných odpadov a priestory pre
umiestnenie kompostovacieho zariadenia a prípadné umiestnenie ČOV
v etape pred komplexným dobudovaním kanalizačného zberača do
Krásna nad Kysucou.
B.7.3.6 Cestovný ruch
Na území katastra obce Zborov nad Bystricou je vzhľadom na danosti a polohu obce málo
rozvinutá hospodárska základňa v prevádzkach a zariadeniach cestovného ruchu.
Územím prechádza cyklomagistrála spájajúca Bystrickú dolinu s Hornou Oravou. Vzhľadom
na danosti a polohu obce je predpoklad ďalšieho rozvoja hospodárskej základne v obci v cestovnom
ruchu. V budúcnosti by poskytovanie sluţieb v súvislosti s cestovným ruchom malo vytvárať
podstatný podiel v zamestnanosti obyvateľov.
V koncepcii ÚPN-O vyčleňujeme rekreačné areály pre rozvoj zariadení voľného cestovného
ruchu. Vyuţitím potenciálu obce by uvaţované zariadenia v cestovnom ruchu v budúcnosti mohli
plniť rozhodujúcu úlohu v hospodárskej základni obce. Bliţší popis navrhovaného rozvoja
súvisiaceho s rozvojom hospodárskej základne v cestovnom ruchu je uvedené v prerdchádzajúcich
kapitolách. V súvislosti so zamestnaním v navrhovaných zariadeniach v cestovnom ruchu
predpokladáme vznik cca 120 – 150 pracovných miest.
B.7.4

REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

B.7.4.1 Potencionálne územie a jeho súčasné vyuţitie pre rekreačný cestovný ruch (turizmus)
a kúpeľníctvo
Podľa rajonizácie cestovného ruchu patrí riešené územie do krajinného celku Bystrická
dolina v rámci Kysuckej oblasti a Čadčianskej podoblasti. Oblasť i podoblasť sú zaradené na základe
vyhodnotenia prírodných a civilizačných podmienok pre rekreáciu a cestovný ruch do kategórie
s veľmi kvalitnými podmienkami a funkciami celoštátneho významu.
Pre usmernenie dlhodobého rozvoja čadčianskej podoblasti CR je určená základná funkcia
dlhodobý – cestovný ruch s celoročným vyuţitím.




Hlavné druhy rekreačných činností :
turistika (pešia, cykloturistika, hypoturistika)
zimné športy (rekreačné zjazdové a beţecké lyţovanie)
poznávanie pamiatok

Krajinný celok Bystrickej doliny vystupuje ako ponukový priestor pre domáci i prihraničný
cestovný ruch (Česko, Poľsko), najmä však pre návštevníkov zo severozápadnej časti ţilinského
kraja, hlavne však pre obyvateľov z vlastného územia a okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto a
Ţilina.
Podľa údajov schválenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Ţilinského kraja
(doplnok č.3) je smerne uvaţované s návštevnosťou v Zborove nad Bystricou 500 osôb za deň.
Podrobná charakteristika rekreácie a cestovného ruchu obce je uvedená v predchádzajúcej
kapitole B.7.3.6. a hlavne v kapitole B. 7.2.4


Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu v návrhu ÚPN–O Zborov nad Bystricou :
dobudovanie rekreačnej základne – malého strediska viazaného cestovného ruchu s ICHR
v lokalite Fojtkov potok I.,
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vybudovanie rekreačnej základne pre deti a mládeţ so školou v prírode v lokalite Fojtkov
potok II. ,
dobudovanie rekreačnej základne – malého strediska viazaného cestovného ruchu s ICHR
v lokalite Kocifajov potok I.,
vybudovanie rekreačnej základne – Agroturistického centra v lokalite Kocifajov potok II.,
vybudovanie rekreačnej základne – základne cestovného ruchu so športovo – relaxačným
centrom a lyţiarskym vlekom pri navrhovanom obecnom športovom areáli s moţnosťou
vyuţívania zariadení tohto areálu aj pre turistický voľný cestovný ruch.
podporovať trend chalupárskej a individuálnej chatovej rekreácie vo vytypovaných lokalitách
Fojtkov potok a Kocifajov potok v nadväznosti na existujúce rekreačné plochy,
podporovať vznik ubytovacích kapacít vo forme penziónov, malých hotelov hlavne
v zastavanom území obce,
podporovať vyuţívanie existujúcich starších zrubových jednotraktových domov pre účely
viazaného cestovného ruchu,
vyuţiť územie pôvodnej trasy úzkokoľajnej ţeleznice na vybudovanie cykloturistického
chodníka (najideálnejšie od Krásna nad Kysucou po skanzen vo Vychylovke),

B.7.4.2 Územné rozloţenie rekreačných útvarov a zariadení, rekreačné územia a zóny
V katastrálnom území vytvára vysoký podiel rozptýleného osídlenia (osady, cholvarky,
samoty) a veľmi dobré materiálne predpoklady chalupníckej rekreácie. Tieto pôvodné osady
(cholvarky) spolu s etablovaným chatovými osadami sú rozptýlené v k.ú. jednak v rámci ekotónu
Kysuckých Beskýd
(hranica les – bezlesie) a tieţ obdobne v rámci Kysuckej vrchoviny.
V súčasnosti v k.ú. neevidujeme ţiadne rekreačné zariadenie voľného cestovného ruchu.
Súčasné územné rozloţenie vyplýva z daností územia. Vysoký podiel rozptýlenej
chalupníckej rekreácie vychádza z umiestnenia jednotlivých osád v území.
Na území katastra obce uvaţujeme s nasledovnými zariadeniami v tejto oblasti :
Lokalita Fojtkov potok I.,
Táto lokalita má predpoklady na rozšírenie umiestnenia zariadení ICHR v počte cca 10
objektov, čím sa rozšíri počet chát v tejto lokalite na cca 30.
Lokalita Fojtkov potok II.
Na územie v lokalite Fojtkov potok I by mohla naviazať blízka lokalita Fojtkov potok II.
Umiestnená v doline bliţšie k zastavanému územiu obce, jeho okraju v miestnej časti U Fojtov. Tu
uvaţujeme s umiestnením zariedenia vo voľnom cestovnom ruchu, napr pre deti a mládeţ – školy v
prírode s obmedzenou kapacitou na cca 50 lôţok.
Vhodne smerovanou investíciou v tejto lokalite by bolo moţné vyuţiť disponibilný priestor na
umiestnenie ubytovacieho zariadenia so športovo-rekreačnými plochami a vybavením v exteriéri pre
kaţdodenné vyuţitie návštevníkmi vo voľnom cestovnom ruchu, v zimnom období vyuţívajúc
existujúci lyţiarsky vlek aj na výuku v školských lyţiarskych kurzoch pre deti a mádeţ.
Lokalita Kocifajov potok I.
Táto lokalita v navrhovanej koncepcii rozvoja rekreácie a cestovného ruchu má najväčšie
prepoklady rozvoja ICHR. Uvaţovaný rozvoj ICHR, ako zariadení vo viazanom cestvnom ruchu
v počte cca 20 nových objektov (spolu s existujúcimi 30 – 120 lôţok).
Lokalita Kocifajov potok II.
Táto lokalita v alternatívne navrhovanej koncepcii je uvaţovaná na rozvoj Agroturistického
centra. Pôvodne bola časť tohto územia, jej juţná – dolná časť, vyuţívaná na letné ustajnenie –
salaš pri chove hospodárskych zvierat. Umiestnením agroturistickej základne s prezentačným
chovom napr. oviec vo väzbe na prezentáciu produktov z tohto chovu, remeselnou základňou
s prezentáciou pôvodných remesiel regiónu a hipoturistickou základňou s moţnosťou vyuţívania
vychádzok na jazdeckých koňoch by sa funčne vhodne zapojila do komplexu rekreačných sluţieb
v cestovnom ruchu obce. Súčasťou tohto areálu by mohla byť aj obora.
Športovo – rekreačný areál Hladký vrch (na ľavom brehu rieky Bystrica)
Ďaľšou lokalitou s predpokladom na vybudovanie malej rekreačnej základne s ubytovacoservisnými sluţbami má v priestore katastra obce územie navrhovaného športového areálu na ľavom
brehu rieky Bystrica. Vhodne smerovanou investíciou v tejto lokalite by bolo moţné vyuţívať
umiestnené objekty s ubytovacími zariadeniami, so športovo-rekreačnými plochami a vybavením
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v exteriéri pre kaţdodenné vyuţitie návštevníkmi vo voľnom cestovnom ruchu v úzkej náväznosti na
existujúce a umiestňované športové plochy a zariadenia.
Súčasťou tohto územia by bola základňa turistického ruchu ako športovo - relaxačné
centrum (označ. v graf. časti č. 31) s infocentrom, stravovacími a občerstvovacími sluţbami,
ubytovacím zariadením (penzión resp. motel), s technickým zázemím a vybavením lyţiarskeho
areálu a s cykloturistickým servisným strediskom. V tejto polohe by v zásade mohlo vzniknúť
nástupné centrum vychádzkových trás v smere do Kysuckej vrchoviny.
Značené pešie turistické trasy v k.ú. Zborov nad Bystricou
Severným okrajom katastra obce Zborov nad Bystricou prechádza po hrebeni značená
modrá turistická trasa s číslom 2671, po ktorej je vedená v zimnom období "Kysucká lyţiarska
magistrála" : Oščadnica - Hackov vrch - Rybonov - Zvonár - Kalinový vrch - Blaţejovec - Upratiská chata Koliba na Rači - chata Plemenár - chata AVC - Marguška - Haladejovci - Lalikovci.
Juţným okrajom katastra obce Zborov nad Bystricou prechádza po hrebeni značená červená
turistická trasa s číslom 0886, po ktorej je v určitých úsekoch vedená lyţiarska trasa : Krásno nad
Kysucou - Lazisko - Hajnica - Šľapkov - Hladký vrch - Matúšov vrch - Sedlo Rovne - Bartkov kopec Poľana - Sedlo Korcháň - Kykula - Nad Matuškov - Sedlo Meriadov - Obelec - Biely vrch - Sedlo nad
Melišovcami, … .
Uvedené turistické trasy boli prevzaté z Turistickej mapy č. 101 Kysucké Beskydy, Veľká
Rača, M 1:50 000, 3. vydanie.
V koncepcii rozvoja značených turistických chodníkov navrhujeme prepojenie obce novým
chodníkom na modrú turistickú trasu prechádzajúcu hrebeňom Kysuckých Beskýd. Jeho trasovanie
je vyznačené v grafickej časti ÚPN-O.
B.7.4.3 Kúpeľné územia
V katastri obce Zborov nad Bystricou nie sú evidované kúpeľné územia, a ani sa voči obci
nevzťahujú opatrenia súvisiace s vonkajšími kúpeľnými územiami, podľa štatútu kúpeľného miesta.
Do územia obce nezasahuje ţiadne ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja.
B.8

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

ÚPN-O Zborov nad Bystricou navrhuje rozšírenie súčasného zastavaného územia obce
o navrhované plochy v lokalitách s uvaţovanou výstavbou.
Navrhované rozšírenie je zrejmé z grafickej časti. Do zastavaného územia sú na začlenenie
navrhované plochy pre rozvoj IBV a občianskej vybavenosti v dotyku s existujúcim zastavaným
územím.
B.9

VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH
PREDPISOV

B.9.1

OCHRANA PRÍRODNÝCH HODNÔT

B.9.1.1 Legislatívna ochrana prírody a krajiny
V zmysle zákona č.543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny v zmysle znení neskorších
predpisov, na celom území Slovenska platí I. stupeň ochrany podľa §12. To platí pre časť územia na
ľavom brehu rieky Bystrica. Zvyšná časť územia je súčasťou územia CHKO Kysuce. Severovýcodný
okraj riešeného územia zasahuje do NPR Veľká Rača a jej ochranného pásma s druhým, tretím a
štvrtým stupňom ochrany.
Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny definuje územnú a druhovú
ochranu a ochranu drevín. Cieľom zákona je zamedziť a predchádzať neţiadúcim zásahom, ktoré by
nejakým spôsobom ohrozili, poškodili alebo zničili podmienky a formy ţivota, ekologickú stabilitu a
pod. Prvky ochrany prírody sú preto významným limitujúcim podkladom pre rozvoj činností
v záujmovom území.






V riešenom území evidujeme :
nadregionálny terestrický biokoridor I.N prechádzajúci hrebeňom Kysuckých Beskýd,
regionálny terestrický biokoridor VII.R spájajúci jednotlivé biocentrá Kysuckých Beskýd,
biocentrum regionálneho významu Bcr 7 Gorilova Kykuľa,
biocentrum regionálneho významu Bcr 15 Vyšné Vane
hydrický biokoridor regionálneho významu XV.R rieka Bystrica s priľahlými brehovými
porastami
Územný plán obce Zborov nad Bystricou
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Veľkoplošné chránené územia, maloplošné chránené územia, územia chránené podľa
medzinárodných dohovorov
CHKO Kysuce – Beskydská časť
Územie CHKO Kysuce, do ktorého spadá aj časť katastrálneho územia obce Zborov nad
Bystricou, bolo vyhlásené vyhláškou č. 68 MK SSR. Je to jedno z najväčších chránených území na
Slovensku, s predmetom veľkoplošnej i maloplošnej ochrany prírody. Účelom vyhlásenia CHKO
Kysuce je ochrana a zveľaďovanie prírody, prírodných hodnôt a krajiny s rozptýleným osídlením vo
vzťahu k lesnému a poľnohospodárskemu fondu, zabezpečenie jej optimálneho vyuţívania so
zreteľom na všestranný, kultúrny, vedecký, ekonomický, vodohospodársky a zdravotno-rekreačný
význam.
V základných zásadách je rozsah vykonávania činností na území CHKO vymedzený
nasledovne :
 hospodárenie v lesoch podľa schválených lesných hospodárskych plánov
 pri všetkých zámeroch a zásahoch rešpektovať vodohospodársky význam územia
 realizovať výstavbu podľa schválenej ÚPD s dôrazom na zachovanie neurbanizovaných
priestorov pôvodného prostredia
 značkované turistické chodníky a náučné trasy budovať v súlade s konceptom ochrany
prírody
 všetky ostatné činnosti (geologické práce, dobývanie nerastov, výstavba mimo intravilánu
obcí, stavebné zásahy na existujúcich stavbách, umiestnenie skládok, zachytávanie a
úprava prameňov a vodných tokov a pod.) moţno vykonávať len po dohode s orgánmi
štátnej ochrany prírody
Pôvodne sa na celé územie CHKO vzťahoval II. stupeň ochrany v zmysle zákona č.
287/1994. V rámci projektu Natura sa prehodnotila klasifikácia jednotlivých stupňov ochrany
v území, pričom v k. ú. obce sa budú nachádzať vymedzenia území s I. – V. stupňom ochrany.
Predmetom ochrany v CHKO Kysuce je typologicky pestré územie so zastúpením
vápencových bučín aţ lipových javorín a skalných spoločenstiev v severnej oblasti bradlového
pásma v Západných Beskydách významné zeogeograficky a fytogeograficky.
NPR Veľká Rača
NPR Veľká Rača zasahuje východným okrajom do kú. Zborov nad bystricou. V území
a území ochranného pásma tejto NPR sa uplatňuje II., III., a IV., stupeň ochrany.
B.9.1.2 Prvky RÚSES v riešenom území
Zásadné princípy a vymedzenie kostry ekologickej stability sú formulované v regionálnom
územnom systéme ekologickej stability (R-ÚSES) pre okres Čadca, ktorý bol vypracovaný
kolektívom SAŢP pobočka Ţilina v roku 1995.
Základnú kostru ekologickej stability, zasahujúcu do k.ú. Zborova nad Bystricou v zmysle
R-ÚSES-u, vytvárajú nasledovné prvky :
Genofondové lokality flóry a fauny






Zoznam lokalít s číselným označením podľa RÚSES-u Čadca (označenie viď grafická časť).
67.f
Kocifajov potok, Fojtov, Zborov, prameniská potoka, slatiny so vstavačmi, malé
slatinné pramenisko vo svahu s penovcami
68.f,z
Fojtov potok, Pod Kamennou, Zborov, prameniská, slatinné lúky, slatinné výmoky
a prameniská nad cestou a okolo potoka. V hornej časti malé zarastajúce jazierko – liahnisko
obojţivelníkov
69. f.z Pod Gorilovou Kykuľou, Zborov, podhorské vlhké lúky, ohrozené druhy poľovnej
zveri
70. f z Pod Jaseňom, Zborov, podhorské vlhké lúky, ohrozené druhy poľovnej zveri,
71. z
Úpratiská, Oščadnica, Zborov, Klubina, ohrozené druhy poľovnej zveri,

Ostatné významné genofondové lokality mimo legislatívne vyčlenených, prípadne
navrhované na ochranu v k. ú. Zborov nad Bystricou
 Slatinné lúky s vyšším obsahom báz (GL 67, 68) s chránenými druhmi
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 Mezofilné pasienky a spásané lúky – rozšírené v dolinách a na svahoch, miestami
s populáciami chránených druhov vstavačov a vstavačovcov
 Brehové porasty – podhorské jaseňovo – jelšové lesy (fragmenty), vŕbové kroviny
Prvky nadregionálneho a regionálneho významu – biocentrá zasahujúce do k. ú.
Zborov nad Bystricou


Nadregionálne biocentrum Veľká Rača BNr.3
Reprezentatívne geoekosystémy : 8. Veľká Rača – Klubinská dolina
Charakteristika : Mozaika zmiešaných lesných porastov nadväzujúcich na komplexy lesa
v Poľsku, kvetnaté horské bukové lesy so zastúpením smreka, horské jelšiny s perovníkom
pštrosím, jedľosmrečiny s rebrovkou, náhradné horské spoločenstvá, lúčne úhory, ohrozené
druhy poľovnej zveri.
Jadro : ŠPR Veľká Rača
Pufračné zóny : Válangy, Pod Hladkou, Košariská
Genogondové plochy : 71.z
Ochranné lesy – pod Malou Račou
LOU : ŠPR, emisné porasty
Negatívne vplyvy : rekreačná výstavba, cestovný ruch, emisie
Prvky nadregionálneho a regionálneho významu – biokoridory zasahujúce do k. ú.
Zborov nad Bystricou

Biokoridory predstavujú priestorovo spojené súbory ekosystémov, ktoré spájajú biocentrá a
umoţňujú migráciu a výmenu genetických informácii ţivých organizmov a ich spoločenstiev, na ktoré
priestorovo naväzujú interakčné prvky.


Nadregionálny biokoridor I.N
Prvý nadregionálny terestrický biokoridor, spája biocentrá BNr.1, B.2, B.3, BNr.2, B.5, B.13,
B.6, B.7, BNr.3, B.8 a BPr.1 (zasahujú do k. ú. Zborov nad Bystricou).
Vedie hrebeňom Javorníkov, Turzovskej vrchoviny, Moravskosliezskych Beskýd,
Jablunkovskeho medzihoria, Kysuckých Beskýd, Kysuckej Vrchoviny a pokračuje do okresu
Námestovo smerom na Oravské Beskydy. Je tvorený mozaikou prevaţne lesných a menej
lúčnych spoločenstiev. Miestami je prerušovaný cestnými ťahmi. Umoţňuje pohyb všetkých
suchozemských stavovcov a ostatných zloţiek bioty viazaných na terestrické prostredie.
Umoţňuje prepojenie na Poľsko, Moravu, Oravu a Ţilinu.



Regionálny biokoridor VII.R
Spája biocentrá B.15, B.7 a B.8 (zasahuje do k. ú. Zborov nad Bystricou). Je tvorený lesnými
a mozaikovitými spoločenstvami. Prerušený je dvomi cestnými komunikáciami, prepája sa na
hydrické biokoridory. Umoţňuje pohyb terestrických a semiterestrických ţivočíchov.



Hydrický regionálny biokoridor XV.R
Významný hydrický biokoridor riekou Bystricou so zachovalými brehovými porastami, spája
ďalšie významnejšie prietoky Klubinský potok a Radôstku. Je prepojením na Oravu a Ţilinu.
Prerušený je miestnymi úpravami a priehradným múrom vodnej nádrţe Nová Bystrica.
Umoţňuje pohyb hydrických a semiterestrických ţivočíchov.



Biocentrum regionálneho významu Bcr 7 Gorilova Kykuľa



Biocentrum regionálneho významu Bcr 15 Vyšné Vane
NATURA 2000

V území katastra obce evidujeme územie európskeho významu :
SKUEV 0288 Kysucké Beskydy a Riečnica. Územie sa nachádza na severovýchodnom
okraji riešeného územia.
B.9.2

OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD A VODNÝCH ZDROJOV

Na území katastra obce Zborov nad Bystricou evidujeme následne vymedzené špecifické
územia a s nimi súvisiace ochranné pásma určené osobitnými predpismi.
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Chránená vodohospodárska oblasť (§ 31 zákona č.364/2004 Z.z. vodný zákon)
Nariadením vlády SSR č. 13/87 bola vyhlásená Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO)
Beskydy a Javorníky. Jedná sa o územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú
prirodzenú akumuláciu vôd. Do CHVO Beskydy a Javorníky spadá celé katastrálne územie obce
Zborov nad Bystricou.
Ochranné pásma vodárenských zdrojov (§ 32 zákona č.364/2004 Z.z.)
V katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou nie je legislatívne stanovené ţiadne
ochranné pásmo vodárenských zdrojov.
Povodie vodárenského toku
V katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou neevidujeme povodie vodárenského toku.
V susednom katastrálnom území obce Klubina Vyhláškou MP SR č.211/2005 Z.z. bol Klubinský
potok stanovený za vodárenský tok v celom úseku toku a jeho povodie č. hydrologického poradia
4-21-06-090 za povodie vodárenského toku.
V katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou ide o západnú časť od hranice k.ú. Hranica
povodia 4-21-06-09 je zakreslená vo výkrese v mierke 1: 10 000.
B.9.3 OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ
INFRAŠTRUKTÚRY

PÁSMA

HLAVNÝCH

RÁDOV

TECHNICKEJ

B.9.3.1 Ochranné pásma
Verejné vodovody a verejné kanalizácie, §19 zákona č.230/2005 Z.z.
Pásma ochrany sú v zmysle zákona č.230/2005 Z.z. vymedzené najmenšou vodorovnou
vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve
strany : 1,5 m pri verejnom vodovode a kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
2,5 m pri verejnom vodovode a kanalizácii nad priemer 500 mm
V katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou sa uplatňuje OP 2,5 m pri prívode SKV ZA
a 1,5 m pri verejnom vodovode.
Vodojemy,
Ochranné pásmo I. stupňa vodojemu Zborov nad Bystricou je oplotené.
Vodné toky
Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môţe v zmysle
§ 49 ods.2 zákona č.364/2004 Z.z. (vodný zákon) správca vodného toku uţívať pobreţné pozemky.
Pobreţnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri
vodohospodársky významnom toku Bystrica sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných
vodných tokoch (ostatné toky v k.ú. Zborov nad Bystricou) do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej
hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.
Plynovody
V zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. je potrebné dodrţať pásmo ochrany
Plynárenské zariadenie
VTL DN 300 PN 40
VTL prípojka
STL zastavané územie
voľný terén
Technologické objekty (RS)

Ochranné pásmo
8m
4m
1m
4m
8

Bezpečnostné pásmo
20 m
20 m
určuje prevádzkovateľ
10 m
50 m

Práce v ochrannom pásme sa môţu vykonávať len na základe písomného súhlasu
plynárenského podniku.
Ochranné pásmo je územie, bezprostredne priľahlé ku plynárenskému zariadeniu
a plynovodu.
Bezpečnostné pásmo slúţi na zamedzenie, resp. zmiernenie účinkov prípadných porúch,
havárii plynárenského zariadenia.
Tepelnoenergetické zariadenia
V riešenom území obce Zborov nad Bystricou
tepelnoenergetických zariadení vyţadujúca si ochranné pásmo.
Územný plán obce Zborov nad Bystricou
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-

a/
b/
c/
d/

a/
b/

Elektrorozvody
Ochranné pásma
V zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. (§19, odsek 3) treba rešpektovať ochranné pásma
od krajných vodičov na kaţdú stranu, resp. od elektrických staníc :
10 m pri 22 kV vedení
15 m pri 110 kV vedení
20 m pri 220 kV vedení
25 m pri 400 kV vedení
30 m od obostavanej hranice objektu
10 m od konštrukcie trafostanice
§19, odsek 4
V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané :
zriaďovať stavby a konštrukcie
pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m
uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne
pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky
§19, odsek 8
Ochranné pásma elektrickej stanice sú tieto :
elektrická stanica 30 m kolmo na oplotenie alebo na obostavanú hranicu objektu stanice
transformovňa 22 kV/0,4 kV 10 m od konštrukcie transformovne

§19, odsek 9
Osoby, ktoré zriaďujú stavby alebo vykonávajú činnosti, ktorými sa môţu priblíţiť
k elektrickým zariadeniam, sú povinné oznámiť túto činnosť prevádzkovateľovi elektrického
zariadenia a dodrţať ním ustanovené podmienky.
Telekomunikačné zariadenia a káble
Ochranné pásmo, t.j. 1 m na kaţdú stranu.
Doprava
V území je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma :
Cestné dopravné systémy mimo zastavaného územia súvislou zástavbou :
cesty (od osi vozovky)
- II. triedy
B.10

25 m

NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŢIARNEJ OCHRANY A OCHRANY
PRED POVODŇAMI, CIVILNÁ OCHRANA

B.10.1 ZÁUJMY OBRANY ŠTÁTU
Na území katastra obce sa nenachádzajú vyhradené priestory záujmov obrany štátu.
B.10.2 ŠPECIÁLNA OCHRANA
Na území katastra obce sa nenachádzajú vyhradené priestory špeciálnej ochrany.
B.10.3 POŢIARNA OCHRANA
ÚPN-O rešpektuje systém poţiarnej ochrany v obci, ktorú zabezpečuje miestny Dobrovoľný
hasičský zbor. V prípade potreby zasahuje aj Hasičský a záchranný zbor z Čadce, Krásna nad
Kysucou a Dobrovoľné hasičské zbory z okolitých obcí. Zdrojom poţiarnej vody je verejný obecný
vodovod napojený na SKV ZA, ktorý sa postupne buduje v celej obci. Zdrojom vody je aj voda
z Bystrice. Riešenie poţiarnej ochrany sa riadi Protipoţiarnym poriadkom obce.
B.10.4 OCHRANA PRED POVODŇAMI
Realizované úpravy na Bystrici v plnej miere nezabezpečujú ochranu intravilánu obce
Zborov nad Bystricou pred povodňami. Pri extrémnych prietokoch sa rieka Bystrica vylieva z brehov
a pravobreţnou inundáciou zaplavuje aj časť intravilánu v centre obce v priestore od zaústenia
Zborovského potoka smerom po toku Bystrice.
Územný plán obce Zborov nad Bystricou
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Obec má spracovaný a schválený Povodňový plán.
Nehnuteľnosti nie sú umiestnené vo vymedzených hraniciach 50, resp. 100 ročnej vody
z miestnych vodných tokov.
ÚPN-O z hľadiska riešenia ochrany pred povodňami rešpektuje vodohospodárske zámery
na ochranu intravilánu obce úpravou koryta toku Bystrice (ekostabilizačné úpravy brehov, sklzy,
ochranné hrádze).
Navrhuje vegetačno-stabilizačnú úpravu miestnych drobných tokov, ktoré sú recipientami
vôd z povrchového odtoku. Navrhuje zasakovacie rigoly na hranici zastavaného územia, ktoré
zachytávajú daţďovú vodu a transformujú povodňovú vlnu.
B.10.5 CIVILNÁ OCHRANA
ÚPN-O rieši a umoţňuje vytvorenie podmienok a zároveň podmieňuje následnú výstavbu
v obci pre ukrytie obyvateľstva obce podľa §4 ods. 3, a § 15 ods. 1, písm. e) Zákona č. 42/1994 Zb.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických poţiadaviek a technických podmienok
zariadení civilnej ochrany.
Ďalej ÚPN-O rieši a umoţňuje vytvorenie podmienok a zároveň podmieňuje následnú
výstavbu v obci pre spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
právnických a fyzických osôb podľa§ 4ods.3 a § 16 ods. 1 písm. e), resp. § 16 ods. 12 zákona č.
42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č.
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických poţiadaviek a technických
podmienok zariadení civilnej ochrany
Individuálna bytová výstavba je navrhovaná mimo území určených na výstavbu
a prevádzkovanie priemyselných zón. Výstavba je navrhovaná mimo zosuvných území
a vymedzených území ohrozovaných 50-ročnou, resp. 100-ročnou vodou.
B.11

NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY

B.11.1 OCHRANA PRÍRODNÝCH HODNÔT, IDENTIFIKÁCIA PRVKOV R-ÚSES V KATASTRI
B.11.1.1 Legislatívna ochrana prírody a krajiny
Koncepcia rozvoja obce Zborov Nad Bystricou navrhovaná v ÚPN – O akceptuje existujúcu
legislatívnu ochranu prírody a krajiny. Podrobný popis jednotlivých prvkov je uvedený v kapitole
B.9.1 tejto sprievodnej správy. Následne uvádzame len prehľad legislatívnej ochrany pírody a krajiny
ako návrh ochrany prírody a krajiny uplatnenej (zapracovanej) do ÚPN-O Zborov nad Bystricou.
Veľkoplošné chránené územia, maloplošné chránené územia, územia chránené podľa
medzinárodných dohovorov

CHKO Kysuce – Beskydská časť

NPR Veľká Rača

SKUEV 0288 Kysucké Beskydy a Riečnica
B.9.1.2 Prvky RÚSES v riešenom území
Genofondové lokality flóry a fauny
67.f
Kocifajov potok,
68.f,z Fojtov potok,
69. f, z Pod Gorilovou Kykuľou,
70.f, z Pod Jaseňom,

71. z
Úpratiská,
Ostatné významné genofondové lokality mimo legislatívne vyčlenených, prípadne
navrhované na ochranu v k. ú. Zborov nad Bystricou

Slatinné lúky (GL 67, 68)

Mezofilné pasienky a spásané lúky

Brehové porasty







Prvky nadregionálneho a regionálneho významu – biocentrá zasahujúce do k. ú.
Zborov nad Bystricou
Nadregionálne biocentrum Veľká Rača BNr.3
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Nadregionálny biokoridor I.N
Regionálny biokoridor VII.R
Hydrický regionálny biokoridor XV.R
Biocentrum regionálneho významu Bcr7 Gorilova Kykuľa
Biocentrum regionálneho významu Bcr15 Vyšné Vane

B.11.2 KRAJINNOEKOLOGICKÝ
PLÁN
(OPTIMÁLNE
PRIESTOROVÉ
A FUNKČNÉ
VYUŢÍVANIE ÚZEMIA OBCE ZBOROV NAD BYSTRICOU) – vyhodnotenie a záver
B.11.2.1 Úvod
Cieľom spracovania optimálneho priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania
katastrálneho územia obce Zborov nad Bystricou bolo na základe vyhodnotenia základných
krajinnoekologických podmienok poskytnúť moţnosti ich optimálneho spoločenského vyuţívania.
Pre potreby spracovania bola pouţitá metodika krajinného plánovania LANDEP /Ruţička,
Miklós, 1982/, prispôsobená potrebám územnoplánovacej praxe a konkrétnym špecifickým lokálnym
podmienkam.
B.11.2.2 Stručný postup spracovania
Pri spracovaní „krajinnoekologického plánu“ metódou krajinného plánovania LANDEP sme
vychádzali z jej základných procesných častí, prispôsobených konkrétnym podmienkam. Opierali
sme sa najmä o analýzu vytypovaných ekologických vlastností, ich syntézu, interpretáciu
a evalváciu. Výsledkom bola propozícia na ekologicky optimálne vyuţívania krajiny katastra,
zameraná na zosúladenie poţadovaných aktivít spoločnosti s krajinnoekologickými vlastnosťami
krajiny.
Pri spracovávaní „krajinnoekologického plánu“ sme postupovali podľa týchto nosných
procesných častí :

krajinnoekologická anlýza

krajinnoekologická syntéza a funkčná interpretácia

hodnotenie funkčných ukazovateľov a výber funkcií

predpoklady a návrhy ekologicky optimálneho vyuţívania krajiny

krajinnoekologické odporúčania
Krajinnoekologická analýza
V tejto časti ekologického plánovania krajiny sme sa zamerali na získanie, prehodnotenie
a homogenizáciu všetkých dostupných východiskových materiálov, získaných z mapových podkladov
a vlastného terénneho prieskumu, s cieľom vytvorenia takého súboru dát, ktoré sme na základe ich
funkčnej interpretácie v rámci krajinnoekologických syntéz pouţili pre hodnotenie ekologických
podmienok a pre celý rozhodovací proces.
Krajinnoekologická syntéza a funkčná interpretácia
V tejto časti sme sa zamerali na prehodnotenie vertikálnych a horizontálnych vzťahov medzi
ekologickými ukazovateľmi. V rámci čiastkových syntéz sme prehodnotili a mapovo vyjadrili komplex
reliéf – fyzikálne vlastnosti pôd, súčasná štruktúra krajinných prvkov, záujmy ochrany prírody
a krajiny a pod. Tieto predpoklady sme funkčne interpretovali. V komplexnej krajinnoekologickej
syntéze sme sa snaţili o maximálne priestorové vyjadrenie súčasného stavu vyuţívania krajiny, teda,
snaţili sme sa rámcovo poukázať na hlavné problémy riešeného územia. Komplexná
krajinnoekologická syntéza slúţila ako podklad pre komplexný návrh optimálneho vyuţívania celého
priestoru katastra obce.
Hodnotenie funkčných ukazovateľov a výber funkcií
V tomto procesnom kroku sme stanovili vzťah medzi súborom vybraných hlavných
ukazovateľov a moţnosťou lokalizácie poţadovaných aktivít spoločnosti. Zvýšenú pozornosť sme
venovali tým ukazovateľom, ktoré sme pouţili pri hodnotení návrhov pre špecifické aktivity a pre
výsledné návrhy. Boli to napríklad návrhy pre ekologicky optimálne vyuţívanie poľnohospodárskeho
pôdneho fondu, návrhy krajinnej vegetácie ako ekostabilizačného prvku, návrhy na moţnosť ďalšej
urbanizácie priestoru a návrhy reálnych moţností intenzifikácie súčasných rekreačných aktivít. Tento
rámcový súbor návrhov tvoril podklad pre výsledné návrhy optimálneho priestorového usporiadania
a funkčného vyuţívania katastrálneho územia.
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Predpoklady a návrhy ekologicky optimálneho vyuţívania krajiny
V rámci návrhovej časti sme riešili otázky ekologicky optimálneho účelového členenia plôch.
Rozpracovali sme ekologické predpoklady a čiastkové návrhy pre konkrétne činnosti
/poľnohospodárske vyuţitie, urbanizácia, rekreácia, krajinná vegetácia.../. Všetky tieto pracovné
kroky vyústili do návrhu krajinnej štruktúry ako predpokladu pre optimálne vyuţitie krajiny katastra.
Krajinnoekologické odporúčania
Poukazujú, upozorňujú a usmerňujú konkrétne činnosti, aktivity spoločnosti, plynúce
z optimálneho priestorového usporiadania a funkčného vyuţitia katastrálneho územia s dôrazom na
bezkolízne vyuţívanie krajinnoekologických podmienok, potenciálu krajiny katastra.
B.11.2.3 Krajinnoekologické analýzy
Pre potreby poznania rozhodujúcich faktorov, ktoré v podstatnej miere vytvárajú základný
rámec krajinnoekologických podmienok, sme podľa metodiky LANDEP prispôsobenej pre špecifické
podmienky územia hodnotili:
Substrátové podmienky
Podľa geomorfologického členenia patrí katastrálne územie obce Zborov nad Bystricou do
podsústavy Karpát, provincie Vonkajšie Západné Karpaty a oblasti Slovensko. Územie
z geologického hľadiska je budované treťohornými flyšovými horninami stredného aţ vrchného
eocénu /magurský flyš/. V prevaţnej miere sú zloţené z pieskovcov a ílovcov aţ ílovitých bridlíc,
ktoré sa striedajú v súvrstviach. Typický je výskyt rozpadavých lastúrnatých ílovcov a pieskovcov
striedajúcich sa vo vrstvách s malou mocnosťou.
Petrografická stavba /zloţenie/ územia spolu s klimatickými podmienkami mala podstatný
vplyv na jeho modelovanie a jeho súčasný tvar. Rezba reliéfu je ostrejšia, dominantné sú pásma
chrbátov, výrazne členené priečnymi dolinami. Z kvartérnych útvarov sú na území katastra
zastúpené najmä plošinové a stráňové sedimenty polygénneho pôvodu a fluviálno – nivné
sedimenty. Morfologické pomery sú výsledkom geologickej a tektonickej stavby územia a pôsobenia
erózno – denudačných procesov. Vysoký podiel ílovcov zvyšuje náchylnosť územia k tvorbe
zosuvov.
Pre naše potreby nám postačovali poznatky o kvartérnom zloţení, graficky sú znázornené na
autorskom pracovnom podklade č. 1 – Substrátové podmienky
Pôdne podmienky
Keďţe katastrálne územie patrí do flyšového pásma vonkajších Karpát, úzky vzťah
s geologickým vývojom má aj vývoj pôdotvorného substrátu a samotných pôd. Okrem flyšových
hornín a a ich zvetralín vyskytujú sa tu riečne a riečno – soliflukčné uloţeniny, vytvárajúce riečne nivy
vo forme menších náplavových kuţeľov. Z pôdnych typov sa v riešenom území vyskytujú najmä
kambizeme /hnedé lesné pôdy/, ktoré sú stredne aţ málo úrodné. Konkrétne hodnotenie je uvedené
v jednotlivých bonitovaných pôdnoekologických jednotkách.
Fyzikálne vlastnosti pôd
Pre potreby vyhodnotenia pôdnoekologického potenciálu katastrálneho územia ako dôleţitej
čiastkovej informácie o krajinnoekologickej hodnote krajiny nám slúţili mapy bonitovaných
pôdnoekologických jednotiek /Pozemkový úrad Čadca/. Pre ďalšie pouţitie podľa metodiky LANDEP
bolo potrebné z kódovaných vlastností kaţdej BPEJ vyčleniť také vlastnosti, ktoré by poskytovali
ucelený rámec kvality /krajinnoekologickej/ pôd pre optimálne moţné aktivity v území. Pre tieto
potreby sme hodnotili fyzikálne vlastnosti pôd /zrnitosť, skeletnatosť, hĺbka/. V riešenom území sa
vyskytujú tieto BPEJ :
0706025 – pôdy stredne ťaţké - ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne skeletnaté, hlboké fluvizeme
typické
0706045 – pôdy stredne ťaţké - ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké
fluvizeme typické
0714065 – pôdy stredne ťaţké - ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, plytké
fluvizeme /typ/
0771415 – pôdy stredne ťaţké - ľahšie /piesočnatohlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké
kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách
0782672 – pôdy stredne ťaţké /hlinité/, bez aţ slabo skeletnaté, všetky hĺbky kambizeme /typ/ na
flyši, na výrazných svahoch
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0782685 – pôdy stredne ťaţké - ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši, na výrazných svahoch
0782782 – pôdy stredne ťaţké /hlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky kambizeme /typ/
na flyši, na výrazných svahoch
0782882 – pôdy stredne ťaţké /hlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky kambizeme /typ/
na flyši, na výrazných svahoch
0782885 – pôdy stredne ťaţké - ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši, na výrazných svahoch
0800895 – pôdy stredne ťaţké - ľahšie /piesočnatohlinité/, všetky skeletnatosti, všetky hĺbky pôdy
na zrázoch, bez rozlíšenia typu pôdy
0869412 – pôdy stredne ťaţké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké kambizeme pseudoglejové
na flyši
0869425 – pôdy stredne ťaţké - ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne skeletnaté, hlboké kambizeme
pseudoglejové na flyši
0869442 – pôdy stredne ťaţké /hlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké kambizeme
pseudoglejové na flyši
0871415 – pôdy stredne ťaţké - ľahšie /piesočnatohlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké
kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách
0878465 – pôdy stredne ťaţké - ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, plytké
kambizeme /typ/ na flyši
0882681 – pôdy ľahké /piesočnaté aţ hlinitopiesočnaté/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši
0882685 – stredne ťaţké - ľahšie /pisočnatohlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši
0882772 – pôdy stredne ťaţké /hlinité/, bez aţ slabo skeletnaté, všetky hĺbky kambizeme /typ/ na
flyši
0882785 – pôdy stredne ťaţké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši
0882872 – pôdy stredne ťaţké /hlinité/, bez aţ slabo skeletnaté, všetky hĺbky kambizeme /typ/
na flyši
0882875 – pôdy stredne ťaţké-ľahšie /piesočnatohlinité/, bez aţ slabo skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši
0882881 – pôdy ľahké /piesočnaté aţ hlinitopiesočnaté/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši
0882882 – pôdy stredne ťaţké /hlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky kambizeme /typ/
na flyši
0882885 – pôdy stredne ťaţké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši
0882982 – pôdy stredne ťaţké /hlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky kambizeme /typ/
na flyši
0900891 – pôdy ľahké /piesočnaté aţ hlinitopiesočnaté/ všetky skeletnatosti, všetky hĺbky pôdy
na zrázoch, bez rozlíšenia typu pôdy
0900895 – pôdy stredne ťaţké-ľahšie /piesočnatohlinité/, všetky skeletnatosti, všetky hĺbky pôdy na
zrázoch, bez rozlíšenia typu pôdy
0963445 – pôdy stredne ťaţké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké
kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša
0969345 – pôdy stredne ťaţké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké
kambizeme pseudoglejové na flyši
0982682 – pôdy stredne ťaţké /hlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky kambizeme /typ/
na flyši na výrazných svahoch
0982685 – pôdy stredne ťaţké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch
0982881 – pôdy ľahké /piesočnaté aţ hlinitopiesočnaté/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch
0982885 – pôdy stredne ťaţké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch
0982982 – pôdy stredne ťaţké /hlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky kambizeme /typ/
na flyši na výrazných svahoch
1078465 – pôdy stredne ťaţké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, plytké
kambizeme /typ/ na flyši
1082685 - pôdy stredne ťaţké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky
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kambizeme /typ/ na flyši
1082785 – pôdy stredne ťaţké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši
1082881 – pôdy ľahké /piesočnaté aţ hlinitopiesočnaté/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši
1082885 – pôdy stredne ťaţké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne aţ silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši
Z vybraných vlastností bonitovaných jednotiek sme spracovali kategórie /kombinácie/,
ktoré sa týmito vlastnosťami podobajú, alebo sa zhodujú. Kombinácie sme volili tak, aby poskytovali
prehľad o moţnostiach optimálneho poľnohospodárskeho /aj iného/ vyuţitia. Sú zoradené podľa
celkovej /krajinnoekologickej/ kvality jednotlivých plôch.
Kód
Kombinácie fyzikálnych vlastností
Zaradené BPEJ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
pôdy stredne ťaţké, slabo skeletnaté,
0771415, 0869412, 0869442,
stredne hlboké
0871415
2

pôd stredne ťaţké , stredne skeletnaté,
hlboké

0706025, 0706045, 0869425,

3

pôdy stredne ťaţké, stredne skeletnaté,
stredne hlboké

0963445, 0969345

4

pôdy stredne ťaţké, bez aţ slabo skeletnaté,
všetky hĺbky

0782672, 0882772, 0882872,
0882875

5

pôdy stredne ťaţké, stredne aţ silno
skeletnaté, všetky hĺbky

0714065, 0782685, 0782782,
0782882, 0782885, 0878465,
0882685, 0882785, 0882882,
0882885, 0882982, 0982682,
0982685, 0982685, 0982885,
0982982, 1078465, 1082685,
1082785, 1082885

6

pôdy stredne ťaţké, všetky skeletnatosti,
všetky hĺbky

0800895, 0900895

7

pôdy ľahké, všetky skeletnatosti, všetky hĺbky

0882681, 0882881, 0900891,
0982881, 1082881

Priestorové rozmiestnenie kategórií /kombinácií/ je znázornené na autorskom pracovnom
podklade č. 5 – Fyzikálne vlastnosti pôd
Morfometrická charakteristika reliéfu
Pre potreby detailnejšieho poznania krajinnoekologických podmienok súvisiacich
s charakteristikou reliéfu, jeho tvarom a rezbou, ako potenciálnou podmienkou pre lokalizáciu
vhodných aktivít spoločnosti či sanáciu moţných negatívnych prejavov v krajine sme detailne
analyzovali sklony reliéfu, orientácie reliéfu voči svetovým stranám a oslnenie reliéfu.
Sklony reliéfu
Sklonitosť reliéfu ovplyvňuje dynamiku pohybu vody a materiálu po svahu, jeho smer a silu.
Súčasne podmieňuje rôznorodosť krajinných ekosystémov a diferencuje moţnosti ich
poľnohospodárskeho /aj iného/ vyuţitia. Podkladom pre vypracovania sklonitostných pomerov boli
topografické mapy v M 1 : 10 000. Uhol sklonu sme stanovili konštrukciou izoklín /Krcho, 1973/ podľa
vzťahu cotg y N = N / Z, kde Z je zmena skaláru výšky /rozdiel výškovej hodnoty susedných
vrstevníc/ a N je kolmá vzdialenosť medzi dvoma susednými vrstevnicami v smere spádových
kriviek. Pri praktickej konštrukcii mapy sklonov sme konštruovali izoklíny /izočiary s rovnakou
hodnotou uhla sklonu/ pre uhol 1º, 3°. 7°, 12°, 17°, 25°. Plochy medzi izoklínami nám určili 7
kategórií sklonitosti územia :
1. 0 - 1°
2. 1 - 3°
3. 3 - 7°
4. 7 - 12°
5. 12 - 17°
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6.
7.
0

17 - 25º
nad 25°
bez sklonu

Ukazovateľ sklonitosti sme sme potom pouţili ako významný vstupný parameter
v krajinnoekologických syntézach a pri určovaní úţitkových vlastností reliéfu /erodovateľnosť,
dostupnosť…/.
Sklonitostná charakteristika reliéfu katastrálneho územia je zobrazená na autorskom
analytickom podklade č. 2 – Sklony reliéfu
Orientácie reliéfu voči svetovým stranám
Pre ďalší postup spracovania krajinnoekologických poznatkov sme spracovali orientácie
reliéfu voči svetovým stranám, ako dôleţitý analytický podklad pri procese rozhodovania.
Konštruovali sme izotangenty /smerové fronty/, ktoré spájajú body s rovnakou orientáciou reliéfu voči
svetovým stranám. Za orientáciu sme povaţovali uhly – smernice dotyčníc k vrstevniciam, resp. uhly
Aи zovretoé kladnou osou X /orientáciou v smere sever – juh/ a normálou “n” k vrstevniciam /Krcho,
1973/. Konštruovali sme izotangenty hodnôt 45°, 90°, 135°, 225°, 270°, 315° /smer juh je 0°, resp.
360°, východ 90°, sever 180°, západ 270°/. Tieto izotangenty potom vyhraničili plochy s orientáciou
juţnou /315 - 225°/, severozápadnou /225 - 270°/ a juhozápadnou /270 - 315°/.
Orientáciu reliéfu sú zobrazené na autorskom analytickom podklade č. 3 – Orientácie reliéfu
voči svetovým stranám.
Oslnenie reliéfu
Táto časť spracovania krajinnoekologických analýz skôr charakterizuje určitý klimatický
poznatok územia, slúţila ako dôleţitý /aj limitujúci/ faktor pri rozhodovacom procese, najmä pri
výbere vhodných spoločenských činností. Oslnenie reliéfu sme hodnotili podľa uhla dopadu
slnečných lúčov na reliéf /Krcho, 1973/. Čím bol uhol dopadu väčší, tým je oslnenie intenzívnejšie.
Tento uhol závisí od sklonu reliéfu a orientácie reliéfu voči svetovým stranám. Vyhodnotili sme ho
podľa tabuľkového spracovania sklonov a orientácie reliéfu /Krcho, 1966/. Stanovili sme tieto
jednotky :
1.
najlepšie oslnené plochy /uhol dopadu slnečných lúčov na povrch je väčší ako 60°/
2.
veľmi dobre oslnené plochy /uhol dopadu 50 - 60°/
3.
dobre oslnené plochy /uhol dopadu 40 - 50°/
4.
málo oslnené plochy /uhol dopadu 30 - 40°/
5.
najmenej oslnené plochy /uhol dopadu pod 30°/
Superpozíciou /naloţenie/ mapy sklonov a mapy orientácií reliéfu sme vyčlenili jednotky oslnenia
na základe uvedenej tabuľky :
Uhlo dopadu v °

Sklony v °

Orientácie

nad 12°
J
7 - 12°
J
nad 17°
JV, JZ
III.
40 - 50°
0 - 1°
bez
1 - 3°
S, SV, SZ, J, JV, JZ
3 - 7°
J, JV, JZ
7 - 12°
JV, JZ
12 - 17°
JV, JZ
IV.
30 - 40°
3 - 7°
S, SV, SZ
7 - 12°
S, SV, SZ
12 - 17°
SV, SZ
V.
pod 30°
nad 12°
S
nad 17°
SV, SZ
Hodnoty oslnenia nám umoţnili členiť územie katastra na plochy od najteplejších po
najchladnejšie. Podklad slúţil pri rozhodovacom procese ako limitujúci, zohľadnený v konečných
návrhoch.
Graficky sú hodnoty oslnenia zobrazené na autorskom podklade č. 4 – Oslnenie reliéfu.
I.
II.

nad 60°
50 - 60°

Hydrogeografické podmienky
Prírodné podmienky tvoria významnú prirodzenú akumuláciu povrchových a podzemných
vôd. Riešené územie hydrologicky leţí v povodí rieky Kysuce a odvodňuje ho vodárenský tok
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Bystrica so svojimi prítokmi. Zdrojom vodnatosti sú výlučne daţde a snehové zráţky. Povrchový
odtok je veľký, no značne nevyrovnaný. Nepriaznivé geologické a hydrogeologické pomery a slabé
zvodnenie hornín majú za následok nedostatok zásob podzemnej vody.
Vodné toky v riešenom území vo všeobecnosti plnia funkciu biokoridorov /najmä hlavný tok
Bystrica/. Intenzitu erozívnej činnosti tokov /najmä prítokov Bystrice/ v katastrálnom území /aj celých
Kysúc/ moţno povaţovať za kritickú. Hĺbková erózia sa negatívne prejavuje na stabilite svahov,
spôsobuje odplavovanie splaveninového materiálu z vlastného alúvia. Deformuje sa prirodzený vývoj
koryta, ktoré sa dostáva aţ na úroveň eróznej bázy. Nezanedbaniteľným prejavom hĺbkovej erózie je
zmena hladiny spodnej vody.
Klimatické pomery
Značný vplyv na klimatické pomery územia má geografická poloha a nadmorská výška.
Riešené územie je súčasťou širšej oblasti leţiacej na rozhraní oceánskych a kontinentálnych
vplyvov, kde sa v priebehu roka niekoľkokrát vystriedajú vzduchové hmoty rozličných vlastností.
Oceánske prúdenie zmierňuje rozdiely medzi letom a zimou, spôsobuje väčšiu oblačnosť, väčšie
mnoţstvo zráţok a častejší výskyt hmiel. Klimaticky patrí územie do mierne teplej, veľmi vlhkej aţ
chladnej oblasti. Mierne teplá klimatická oblasť zaberá doliny s priľahlými svahmi do nadmorskej
výšky 800 m n.m. Chladná klimatická oblasť zahŕňa vrcholové časti Kysuckých Beskýd.
Podľa Tarábka /1980/ zaberá katastrálne územie klimatickogeografický typ:
Horská klíma teplá s malou inverziou teplôt, vlhká aţ veľmi vlhká s teplotami v januári - 3,5ºC aţ -6ºC
a teplotami v júli 17 aţ 17,5ºC a ročným úhrnom zráţok 650 – 850 mm.
Pre potreby komplexnejšieho poznania klimatických podmienok katastrálneho územia uvádzame
niektoré /vybrané/ klimatické charakteristiky v priebehu celého roka :
Teplota vzduchu
I
II
III
-4,5 -3,2 0,9

IV
6,4

Vlhkosť vzduchu v %:
I
II
III
IV
85 82 81 77

V

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Rok
11,9 15,1 16,9 16,0 12,4 7,4
2,8 -1,2
6,7

V
75

VI
75

Priemerná oblačnosť v %:
I
II
III
IV
V
72 71 62
61
60

VI
59

VII
77

VII
59

VIII
79

IX
81

VIII
58

IX
59

X
83

X
66

XI
86

XII
87

Rok
87

XI
76

XII
77

Rok
65

Priemerný počet jasných dní /denná oblačnosť menšia ako 20%/:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
3,9 2,7 5,2 3,3
2,5
2,8
3,2
3,5
4,5 2,1 2,3

XII
2,4

Priemerný počet zamračených dní /denná oblačnosť väčšia ako 80%/:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
16,6 13,1 11,6 8,6
8,1
7,1
7,0
6,7
8,1 12,3 16,9
Priemerný počet dní s hmlou /dohľadnosť menšia ako 1 km/:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
2,0 3,0 5,7 4,2 3,1 3,4
3,7
9,7 11,5 10,5 5,3
Priemerný úhrn zrážok v mm:
I
II III IV
V
VI
54 54 57 53 74 106

VII
126

VIII
105

IX
72

Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou:
IX
X
XI
XII
I
II
III
0,5 5,4
17,4 27,3 25,1 15,8

X
66

IV
2,2

IX
59

V
0,1

XII
55

A
21,4

IV-IX
77

Rok
38,4

XII
Rok
18,4 134,4

XII
4,4

Rok
66,5

Rok
881

IV-IX
536

X-III
345

Rok
93,8

Analytické poznatky o klimatických podmienkach územia katastra tvorili v ďalších procesných
častiach spracovania „krajinnoekologického plánu“ katastrálneho územia obce dôleţitý limitujúci
faktor, zohľadnený najmä v rozhodovacom procese.
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Súčasná /druhotná/ krajinná štruktúra
Krajinnú štruktúru tvoria súbory prirodzených a človekom čiastočne, alebo úplne
pozmenených dynamických systémov. Pre naše potreby, pri komplexnom chápaní krajiny je to
schéma priestorového rozloţenia a vzťahov medzi základnými /tieţ komplexnými/ jednotkami krajiny
a ich súbormi /geobiokomplexy, geobiocenózy, ekosystémy/. Súčasná krajinná štruktúra, t.j.
priestorové rozmiestnenie jej prvkov nám poskytlo rámcovú predstavu o ekologických predpokladoch
územia so zreteľom na ich súčasné vyuţívanie. Súčasnú krajinnú štruktúru riešeného katastrálneho
územia sme charakterizovali k určitému časovému obdobiu /november 2003/, teda vyjadrili sme v nej
vnútorné a vonkajšie vzťahy medzi krajinnými zloţkami a ekologickými faktormi v podobe krajinných
prvkov v tomto čase. Krajinná štruktúra nám slúţila ako jeden zo základných analytických podkladov,
jej hodnotenie bolo významným podkladom pre typizáciu biologických komplexov a premietli sme ho
aj do ekologickej typizácie a regionalizácie krajiny katastrálneho územia.
Všeobecne sa však dá konštatovať, ţe v krajine riešeného katastrálneho územia je
dominantným prvkom štruktúry krajiny náletová mimolesná krajinná vegetácia /okrem lesných
komplexov/, ktorá v prevaţnej miere nastupuje na opustené a neobhospodarovaná lokality
v katastrálnom území. Zo spoločenského hľadiska predstavuje negatívny prvok v území, avšak jej
ekostabilizačný, krajinnotvorný, protipovodňový a v niektorých lokalitách aj estetický účinok má
jednoznačne pozitívny charakter /potencionálne plochy na zosúvanie, alebo stabilizované zosuvy/.
V prevaţnej miere je na týchto plochách z drevín zastúpený smrek obyčajný, jedľa biela, lipa
veľkolistá a malolistá, javor horský a poľný, jaseň štíhly, hruška obyčajná, čerešňa vtáčia, brest
horský, buk lesný, jarabina a vŕba. Z krovín prevláda kalina siripútka a obyčajná, hloh, jelša sivá
a lepkavá, čremcha strapcovitá drieň obyčajná, vtáčí zob, zemolez obyčajný, lieska obyčajná
borievka obyčajná a svíb krvavý.
V lesných komplexoch sa na území katastra zachovali pôvodné najmä jedľovo – bukové lesy
s primiešaným smrekom, ojedinele sa vyskytujú i smrekové lesy, najmä v vyšších polohách.
Prevaţnú časť lesných porastov vo vyššom horskom stupni zrejme tvorili horské kyslomilné bukové
lesy. Polohy okolo 1000 m n.m. osídlili vysoko cenené jedľové a jedľovo – smrekové lesy. Naopak,
smrekové monokultúry, ktoré vznikli pričinením človeka sú nestabilným prvkom v krajine katastra.
Prevaţne ide o jednoveké porasty s nízkou zmladzovacou schopnosťou a biodiverzitou, ale aj
s nízkou odolnosťou voči škodcom a chorobám. V horskom stupni /500 – 900 m n.m./ sa vyvinuli
eutrofné bukové a zmiešané jedľovo – bukové lesy. Kamenité svahy a sutiny obsadili lipovo –
javorové lesy. Podhorské a horské biotopy vyplnili luţné lesy. V štruktúre rôzne širokých pásov
pozdĺţ vodných tokov sa vyvinuli lesné geobiocenózy na podmáčaných a občasne zaplavovaných
alúviách s prevládajúcou jelšou sivou, jelšou lepkavou, vŕbou krehkou a purpurovou.
Pôvodnými drevinami v riešenom katastrálnom území boli smrek, jedľa, smrekovec,
borovica, buk, dub, javor, brest, jaseň, jelša a vŕba. V procese hospodárenia boli eutrofné bukové
a zmiešané jedľovo – bukové lesy na hornej hranici horského a podhorského stupňa z väčšej časti
pozmenené na pasienky a poľnohospodársku pôdu. Podobne aj biotopy luţných podhorských
a horských lesov boli zmenené na polia a pasienky. V súčasnosti prevláda v katastrálnom území
opačný proces. Opustené a nevyuţívané trvalo trávne porasty /pasienky a kosné lúky/, ale najmä
úzkoblokové záhumienky /terasové políčka/ sú silne atakované procesom sukcesie, ktorý v mnohých
lokalitách má uţ charakter súvislého a zapojeného lesného porastu. Obhospodarovaná je len niva
toku Bystrica a jej najpriľahlejšie svahy. Prevládajú orné pôdy úzkoblokové – záhumienky a kosné
lúky.
Schematické priestorové rozmiestnenie jednotlivých prvkov štruktúry krajiny je znázornené
na autorskom analytickom podklade č. 6 – Súčasná /druhotná/ krajinná štruktúra.
Zoogeografické podmienky
Geografická poloha, charakter klímy a aktivity človeka mali rozhodujúci vplyv na formovanie
rastlinných /biocenóz/ a ţivočíšnych spoločenstiev v území katastra obce. Územie katastra je z tohto
pohľadu o to významnejšie, ţe tvorí okrajovú hranicu rozšírenia mnohých vzácnych a chránených
druhov ţivočíchov, ako napr. medveďa hnedého, rysa ostrovida, vlka obyčajného a pod. Z hľadiska
prírodných podmienok a ekologických nárokov zoozloţky moţno na území katastra vyčleniť základné
biotopy. K najrozsiahlejším biotopom katastrálneho územia patrí biotop lesov. V rozsiahlych lesných
komplexoch sa vyskytujú a hniezdia chránené druhy vtákov, ako sýkorka uhliarka, sýkorka
chochlatá, hýľ obyčajný. V hustej spleti konárov starých smrekov si stavajú guľovité hniezda králik
zlatohlavý a králik ohnivohlavý, ktoré patria medzi najmenšie vtáky Európy, v puklinách kôry
a bleskom rozštiepených stromoch si stavia hniezdo kôrovník dlhoprstý. Vo vyšších polohách ţije
horský druh drozd holohrivý. Vyskytujú sa tu aj vzácne /kriticky ohrozené/ druhy ďatlov, ako sú
ďubník trojprstý, ktorý preţíva v chladných dolinách ako pozostatok doby ľadovej /glaciálny relikt/
a ďateľ bielochrbtý, ţijúci v posledných zbytkoch starých bukových porastov. Z glaciálnych reliktov sa
ešte vyskytuje vzácny pôtik kapcavý a kuvičok vrabčí, ktorý je najmenšou európskou sovou.
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Zriedkavo sa vyskytuje aj naša najväčšia sova výr skalný. Z lesných kúr sa na území katastra
v hojnom počte vyskytuje jariabok hôrny, veľmi vzácne moţno pozorovať hlucháňa obyčajného.
Z dravcov je najbeţnejším druhom sokol myšiar a jastrab krahulec. Vzácnejšie hniezdia druhy
zaradené do červenej knihy ohrozených vtákov jastrab veľký a sokol lastovičiar, ktorý s obľubou
obsadzuje staré hniezda po vranách. Na rúbaniskách a okrajoch lesných ciest a porastov v tzv.
ekotónoch hniezdi vzácna sluka obyčajná, v hlbokých lesoch moţno prekvapiť aj bociana čierneho.
Okrem vtákov v lesoch ţijú aj drobné vzácne cicavce, ako plh lesný, veverica obyčajná, piskor
vrchovský, myšovka vrchovská a pod. K pôvodným zástupcom fauny patrí aj sviňa divá, jeleň
obyčajný a srnec hôrny, ktorý je v tejto oblasti najpočetnejšou poľovnou zverou. Zo skupiny
mäsoţravcov sa najčastejšie vyskytuje líška obyčajná, kuna lesná, vzácny je rys ostrovid, jazvec
obyčajný, občas sa do územia katastra zatúla medveď hnedý. Z niţších stavovcov, najmä v blízkosti
vôd a zamokrených plôch, trvale ţijú obojţivelníky ako skokan hnedý, salamandra škvrnitá a vzácny
karpatský endemit -mlok karpatský. Na rúbaniskách a lesných lúčnych enklávach je beţný koník
červenokrídly, mravce, pavúky, bystrušky, sviţníky a iný hmyz. Z motýľov sa vyskytuje bábočka
pávooká, bodliaková a admirálska, dúhovec väčší a pod.
Pôvodný biotop polí a lúk je v riešenom území značne degradovaný. Typickými
predstaviteľmi sú hraboš poľný a zajac poľný. Vzácnejšie sa vyskytuje jarabica obyčajná, prepelica
obyčajná a na vlhkých, nehnojených a ručne kosených lúkach moţno ešte počuť chrapkáča poľného,
ktorý patrí medzi globálne ohrozené európske druhy. Na celom území Európy mu hrozí vyhynutie.
Z vtákov je typickým obyvateľom kultúrnej stepi škovránok obyčajný, za potravou sem zalietajú
dravce, vrany, straky, netopiere a pod. Z plazov sa vyskytuje vretenica obyčajná, jašterica obyčajná
a ţivorodá a slepúch lámavý.
Do biotopu tečúcich vôd patrí hlavne tok Bystrice s jej väčšími či menšími prítokmi. Potoky
majú charakter pstruhového pásma, v ktorých ţijú hlaváč obyčajný a pásoplutvý, pstruh potočný,
hrúz obyčajný. Zriedkavý je rak riečny. Najhojnejšou rybou je ohrozený druh čerebľa obyčajná.
Z vtákov je na vodný biotop viazaný vodnár obyčajný, kačica divá, v hlinitých brehoch môţu hniezdiť
aj prekrásny rybárik obyčajný. Za potravou zalietávajú bociany čierne, trasochvosty biele a horské.
Z cicavcov sa vyskytuje dúlovnica väčšia a menšia, hryzec vodný a veľmi vzácna a kriticky ohrozená
vydra riečna. Na vody a alúviá potokov je viazaná uţovka obyčajná, drozd čvikotavý, mäkkýše,
červy, hmyz a pod.
Biotop ľudských sídiel zaberá intravilán obce a jeho bezprostredné okolie. Medzi typických
nepríjemných obyvateľov patrí myš domová, potkan obyčajný, z mäsoţravcov kuna skalná, lasica
obyčajná, hranostaj obyčajný a v súčasnosti uţ pomerne vzácny tchor obyčajný. V záhradách
a kopách lístia zimuje jeţ východoeurópsky. Z vtákov hniezdia na budovách beloritky obyčajné,
ţltochvosty domové a vzácne mucháre sivé. Lastovičky obyčajné si stavajú hniezda v maštaliach.
Búdky osídľujú škorec obyčajný, ţltochvost hôrny, sýkorka veľká a belasá, zriedkavo netopiere.
V záhradách na stromoch s obľubou hniezdia zelienky obyčajné, stehlíky konôpkáre, drozdy čierne
a hrdličky záhradné.
Fytogeografické podmienky
Rastlinný kryt katastrálneho územia obce je výrazne ovplyvnený dvoma prírodnými činiteľmi
– podnebie /mierne chladné, vlhké/ a geologický podklad /flyš/. Na vývoj rastlinných spoločenstiev
a ich druhové zloţenie malo vplyv osídľovanie územia. Celé územie bolo pôvodne pokryté lesmi a to
jedľovými bučinami s prímesou smreka a horskými kyslomilnými bučinami na stanovištiach s menej
priaznivými prírodnými podmienkami. Potoky lemovali jelšina a vrbiny. V týchto lokalitách a tieţ na
výmokoch a prameniskách sa udrţiavali močiarne a vlhkomilné rastlinné druhy. Príchod človeka do
územia priniesol do pôvodného zloţenia rastlinného pokryvu zásadné zmeny. Pôvodné lesy ustúpili,
nahradené boli lúkami, pasienkami a poliami. Takto vznikli horské lúky na lesných hrebeňoch a aj
ostatné nelesné plochy v katastrálnom území. Bučina a jedliny boli postupne premenené na
smrekové monokultúry. V ich poraste na výhodných stanovištiach sa lokálne nachádzajú bučinové
a smrečinové druhy: chlpaňa lesná, jarmanka väčšia, podbelica alpínska, ostruţina malina, zubačka
cibuľkonosná, veronika horská, kyslička obyčajná a pod. Všadeprítomná je čučoriedka. Na ţivina
chudobné stanovištia upozorňuje metlica krivoľaká. Typické pre lesy v týchto oblastiach sú porasty
papraďorastov, ale aj akýsi symbol Beskýd /v ostatných slovenských horách je veľmi zriedkavý/ rebrovka rôznolistá. Súčasťou lesného podrastu sú aj rôzne druhy plavúňov. Miestami sa dodnes
zachovali aj pôvodné lesy s bukom, jedľou smrekom a vtrúsenou jarabinou vtáčou. Potoky
sprevádzajú brehové porasty s jelšou sivou, jaseňom štíhlym, rôznymi druhmi vŕb a topoľom
osikovým. Lipy, jasene, bresty a duby a ich skupiny boli do katastrálneho územia donesené umelo.
Solitérne stromy – lipy veľkolisté, malolisté, jasene štíhle, javory horské a brezové hájiky sú
lokalizované na medziach a po okrajoch ciest. Medzi lesmi, v širších údoliach potokov, na
hrebeňoch, ale aj na svahoch sú lúky a pasienky /v súčasnosti silne atakované procesom sukcesie/.
Ich porasty tvoria najmä trávy: traslica prostredná, tomka voňavá, kostrava lúčna, ovsík obyčajný,
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timotejka lúčna, reznačka laločná, psiarka lúčna, mätonoh trváci a na pasienkoch psica tuhá
a hrebienka obyčajná. Typicky lúčne druhy sú margaréta biela, ďatelina lúčna, skorocel kopijovitý,
štiav kyslý, zvonček rozkladitý, klinček slzičkový. Na nekosené lúky nastupujú jednoliate porasty
ľubovníka škvrnitého. V jeseň sa na lúkach vyskytuje jesienka obyčajná. Osobitnú časť tvoria horské
lúky na hlavnom hrebeni s typicky horskými druhmi: štiav alpínsky, mliečivec alpínsky, pakost lesný,
lipnica, timotejka alpínska, nátrţník zlatý, kýchavica lobelova a iskerník platanolistý. Z vzácnych
a ohrozených druhov sa tu nachádzajú zákonom chránené rastliny – prilbica tuhá, ľalia zlatohlavá
a orlíček obyčajný. Ohrozený je aj starček potočný. Častá je aj snieţienka jarná. Medzi
najzaujímavejšie, ale zanikajúce spoločenstvá patria mokrade, ktoré vznikli na nepriepustných
ílovcovitých a ílovitých vrstvách flyša. Na mokrých lúkach okrem beţných lúčnych porastov sa
vyskytujú rôzne druhy ostríc, ale aj mečík strechovitý, čiastočne chránený zákonom.
Limitujúce /pozitívne, negatívne/ faktory
Predstavujú dôleţitý analytický podklad. Reprezentujú súbor spoločenských nárokov,
prejavov a ich dôsledkov v krajine. Z hľadiska pozitívnych faktorov v jednotlivých kategóriách
ochrany prírody, genofondových lokalitách, významných ekologických segmentov, údajov ochrany
prírody a krajiny a terénnych prieskumov boli tieto údaje vyuţité a vyhodnotené pre potreby prehľadu
a zhodnotenia najcennejších prvkov v krajine najmä v procese rozhodovania a náväzne ovplyvnili
výber a optimálne rozmiestnenie spoločenských činností v katastrálnom území. Podobný pracovný
postup sme pouţili pri hodnotení negatívnych faktorov v krajine, kde sme hodnotili vplyvy
jednotlivých spoločenských činností, ale aj prírodných procesov na biotické faktory krajiny.
Vďaka zachovalým prírodným, krajinárskym a estetickým hodnotám bolo katastrálne územie
Zborova nad Bystricou začlenené vyhláškou MK SSR 68 / 84 Zb. do Chránenej krajinnej oblasti
Kysuce, za účelom zveľaďovania prírodných hodnôt a krajiny s rozptýleným osídlením, zabezpečenie
optimálneho vyuţívania územia zo zreteľom na kultúrny, vedecký, vodohospodársky, ekonomický
a zdravotno – rekreačný význam.
Lesné komplexy v katastrálnom území sú zaradené do kategórie – lesy osobitého významu.
Na zreteľ sme brali aj chránené územia v celoeurópskom projekte NATURA 2000, hoci v riešenom
katastrálnom území jeho vplyv je zanedbateľný /menšia východná časť katastra/. Vrcholovú,
severovýchodnú časť katastra zaberá Chránená prírodná rezervácia Veľká Rača – ochrana lesných
spoločenstiev bukových jedlín, zvyšky prirodzených lesov Kysúc, krajinná dominanta flyšových
Kysuckých Beskýd. Rešpektovali sme aj prvky R – ÚSES okresu Čadca, aj to, ţe oblasť Veľkej Rače
je vyhlásená Chránená vodohospodárska oblasť Kysucké Beskydy.
V rámci
67 f
68 f
69 f,z
70 f,z
71 z

CHKO Kysuce sa v katastrálnom území nachádzajú aj genofondové lokality :
– prameniská potoka, slatiny so vstavačmi
– prameniská, slatinné lúky
– podhorské vlhké lúky, ohrozené druhy poľovnej zveri
– podhorské vlhké lúky, ohrozené druhy poľovnej zveri
– ohrozené druhy poľovnej zveri

Najpodstatnejšie limitujúce faktory sú znázornené na autorskom pracovnom podklade č. 7 –
Limitujúce /pozitívne, negatívne/ faktory
B.11.2.4 Krajinnoekologické syntézy a funkčná interpretácia
Proces krajinnoekologickej syntézy v metodike krajinného plánovania /LANDEP/ v konečnom
dôsledku smeroval k vytvoreniu uceleného systémovo ponímaného súboru informácií o ekologických
vlastnostiach krajiny celej nelesnej plochy katastrálneho územia. Na základe získaných analytických
vlastností sme ich vytvorili superpozíciou /naloţením/. Postupovali sme cez vypracovania
čiastkových syntéz /typizácií/, kde sme vyjadrili príbuzné, na seba viazané vlastnosti krajiny.
Postupovali sme v dvoch rovinách /konkrétny postup je znázornený v jednotlivých grafických
autorských origináloch č. 8 – 11/ a to :
a/ čiastková abiotická syntéza – v nej sme vyjadrili vlastnosti reliéfu a geologických pomerov
/geológia, sklony, orientácie/. Ako špeciálnu čiastkovú typizáciu sme vypracovali oslnenie
reliéfu /kombinácia sklonov a orientácií/
b/ čiastková socio syntéza – čiastkovú sociosyntézu predstavuje autorský analytický pracovný
podklad – Limitujúce faktory
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B.11.2.5 Komplexná krajinnoekologická syntéza
Cieľom komplexnej syntézy bolo vytvorenie homogénnych priestorových jednotiek, ktoré sú
charakterizované
hodnotami všetkých vybraných
ukazovateľov.
Vytvorili
sme typy
krajinnoekologických komplexov /geosystémov/. Jednotlivé typy krajinnoekologických komplexov
/KEK/ sa navzájom líšia, čím tvoria rôzne typové podmienky /rôznu vhodnosť/ pre rôzne spôsoby
vyuţitia. Typy KEK takto predstavovali základné operačné jednotky pre rozhodovací proces.
Komplexná krajinnoekologická syntéza je záverečný krok prvého systémového bloku metódy
LANDEP. Je to zavŕšenie spoznávania ekologických vlastností a predpokladov pre optimálne
vyuţívanie a ochranu krajiny. Rozčlenenie priestoru v krajine katastra na najmenšie ekologicky
homogénne jednotky bolo krokom k ďalšiemu procesu spracovania pre ekologicky optimálne
vyuţívanie krajiny.
Funkčná interpretácia
Táto časť spracovania obsahuje podklady prehodnotené a upravené na základe poznania
komplexu ekologických vlastností so zreteľom na potreby spoločnosti. V tomto kroku sme vytvárali
funkčné /úţitkové/ vlastnosti krajiny z hľadiska poţadovaných činností a to prehodnotením –
interpretáciou vzájomných vzťahov hodnôt ekologických vlastností krajiny.
Pri interpretácii sme sa snaţili stanoviť:
- aké kritériá alebo úţitkové vlastnosti môţu ovplyvniť rozhodovanie o vyuţití tej-ktorej časti
územia katastra
- aké analytické ukazovatele môţu charakterizovať hodnotenú úţitkovú vlastnosť
- aký funkčný obsah medzi analytickými ukazovateľmi podmieňuje danú úţitkovú vlastnosť
Ukazovatele vlastností krajiny pre posúdenie jej funkčnej spôsobilosti pre vyuţitie charakterizujú
mechanické, trofické, hydrické, fyzikálne, klimatické alebo biotické podmienky krajiny, ale tieţ
polohové a priestorové vzťahy. Pri vytváraní úţitkových vlastností krajinných podmienok
z ekologického hľadiska sme mali na zreteli :
- lokalizačné vlastnosti, ktoré ovplyvňujú umiestnenie tej-ktorej činnosti človeka z technických,
technologických a funkčných moţností
- biologicko – ekologické vlastnosti, ktoré charakterizujú význam bioty v krajine z hľadiska
významu pre poľnohospodárstvo, hospodárenie s vodou v krajine, ekologickej stability,
estetickej hodnoty a pod.
- socio – ekonomické realizačné vlastnosti, ktoré vyplývajú zo stretov záujmov pri vyuţívaní
krajiny, z ohrozujúcich a ohrozených prvkov a javov, ochrany krajiny a pod.
B.11.2.6 Krajinnoekologická optimalizácia vyuţívania územia
Tento procesný blok metódy LANDEP pri finalizácii spracovania krajinnoekologických
poznatkov mal jednoznačne aplikačný charakter. Dospeli sme k nemu cez dve časti spracovania –
evalvácia a propozícia. V časti evalvácii sme hodnotili ako súbor vlastností typov
krajinnoekologických komplexov /KEK/ vyhovuje podmienkam, ktoré dovoľujú vykonávať jednotlivé
spoločenské činnosti. Postupom hodnotenia vlastností typov KEK sme v tomto kroku hodnotili:
- aká spoločenská činnosť je najvýhodnejšia pre daný KEK
- ako je vhodné súčasné vyuţívanie typu KEK
Je to proces rozhodovania, ktorý je znázornený v konečnej rozhodovacej tabuľke /pracovné
prevedenie ostáva u spracovateľa/.
Záverečným krokom postupu spracovania boli propozície, kde sme navrhli ekologicky
optimálne lokalizácie socio-ekonomických činností v krajine katastra. Tento krok sme rozdelili do
dvoch fáz:
1/ prvostupňová propozícia – premietnutie výsledkov rozhodovania do mapy, kde sú pre
kaţdý KEK uvádzané funkcie v poradí vhodnosti /nie je pravidlo/.
2/ druhostupňová propozícia – mala charakter regionalizačný. Vyčlenili sme časti územia
s charakteristickým zoskupením funkčných prvkov, kde prevláda určitý typ KEK.
Grafickým výsledkom oboch propozícií je autorský originál /č. 12/, ktorý obsahuje oba kroky
/premietnutie výsledkov rozhodovania a regionalizácia/ a súčasne predstavuje návrh optimálnej
krajinnej štruktúry, čiţe optimálneho priestorového usporiadania a funkčného vyuţitia územia – jeho
výstupom je finálny výkres spracovania KEP /súlep topomáp/.
B.11.2.7 Krajinnoekologické odporúčania
Výsledok vypracovania optimálneho priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania
katastrálneho územia obce Zborov nad Bystricou /KEP/ komplexne a v súlade s daným
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krajinnoekologickým potenciálom / a s prihliadnutím na súčasné vyuţívanie územia/ nepriamo
predstavuje zásady „ekologicky správneho rozmiestnenia“ jednotlivých štrukturálnych prvkov
v krajine a tým rámcovo určuje vyhovujúce spôsoby a formy aktivít spoločnosti v území.
Krajinnoekologické odporúčania konkrétne poukazujú, upozorňujú na špecifiká v území, s dôrazom
na bezkolízne vyuţívanie krajinnoekologických podmienok, potenciálu krajiny.
Pri krajinnoekologických odporúčaniach sme vychádzali z akýchsi „krajinnoekologických
axióm“, platných všeobecne pre celé riešené katastrálne územie :

V lesných porastoch meniť /dlhodobo/ drevinové zloţenie jestvujúcich monokultúr na porasty
blízke štruktúrou a druhovou skladbou prirodzeným lesom s cieľom zvýšenia podielu
odolnosti voči imisiám, zvýšiť podiel listnatých drevín domácej proveniencie.

Obhospodarovať lesné pozemky so zreteľom na ochranu druhov fauny viaţucich sa na staré
odumreté stromy, v rámci výkonu hospodárskych opatrení ponechávať adekvátny počet
starých stromov /odumretých/ n jednotku plochy /cca 5ks/ha/ v závislosti na ornotocenózach
a ďalších špecifických podmienkach.

Zachovať niektoré krajinné segmenty s historickou štruktúrou krajiny /terasové polia
s medznou vegetáciou, prirodzené trvale trávne porasty, NDV, tradičné obhospodarovanie,
vyuţívanie krajiny/.

Revitalizovať a rekonštruovať brehové porasty toku Bystrica pôvodnými domácimi druhmi,
eliminovať ich znečistenie TKO a splaškami.

Vylúčiť nevhodnú výstavbu výrazne mimo sídla, vyuţívať existujúce miestne preluky
a odporúčané plochy podľa KEP.

Ponechať prirodzený proces sukcesie /zarastanie/ v odľahlejších lokalitách, na opustených,
nevyuţívaných poľnohospodárskych pozemkoch /záhumienky, terasové políčka/ sukcesný
proces monitorovať.

Na odľahlých, opustených a neobhospodarovaných lokalitách zabrániť moţnému zvýšenému
nástupu inváznych druhov rastlín.

Zachovať a udrţať súčasný stav v štruktúre vyuţívania poľnohospodárskych lokalít
s dôrazom na súkromné hospodárenie na poľnohospodárskych pôdach.

V lokalitách, kde má sukcesný proces dominantnú prevahu, zváţiť zmenu v evidencii
/prevedenie plôch do LPF/, upustiť od moţnosti navrátenie lokalít s výrazným sukcesným
procesom do pôvodného stavu.
B.11.2.8 Záver
Vypracované optimálne priestorové usporiadanie a funkčné vyuţívanie územia spolu
s krajinnoekologickými odporúčaniami /krajinnoekologický plán/ tvorí východiskový podklad pre
nekonfliktné vyuţívanie krajiny katastrálneho územia obce Zborov nad Bystricou pri rešpektovaní
základných krajinnoekologických podmienok. Súčasný stav krajiny sa v nich výrazne odráţa,
a vytvoril východziu platformu novej krajinnej štruktúry.

B.12

NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

B.12.1

NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

B.12.1.1 Napojenie územia na nadradenú dopravnú sieť
Napojenie obce na nadradený komunikačný systém zabezpečuje cesta II. triedy číslo
II/520, ktorá sa napája na cestu I/11 východne od mesta Krásno nad Kysucou.
Cesta I/11 je hlavná európska cesta s označením E75 a je súčasťou multimodálneho
koridoru č. VI. Trasu cesty I/11 prechádzajúcu mestom Krásno nad Kysucou vyuţíva navrhovaný
úsek diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Svrčinovec, ktorý sa na začiatku úseku napája na
pripravovaný úsek diaľnice D3 Ţilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto (spracovávaná aktualizovaná
DSP) a na konci úseku sa pripája na uţ vybudovaný úsek diaľnice D3 v úseku Oščadnica - Čadca,
Bukov (ľavý dopravný pás) pri obci Oščadnica. Napojenie diaľnice na jestvujúci komunikačný systém
tj. na cestu I/11, II/520 a III/01160 je riešené v kriţovatke Krásno nad Kysucou.
Riešeným územím obce Zborov nad Bystricou neprechádza ţelezničná trať. Najbliţšia
ţelezničná trať je trať prvej kategórie číslo 127 hranica ČR – Čadca – Ţilina, ktorá prechádza k.ú.
mesta Krásno nad Kysucou, kde sa nachádza aj ţelezničná stanica. Spomínaná ţelezničná trať bola
zaradená do európskeho systému AGC a AGTC, pričom je súčasťou multimodálného koridoru č.VI.
V riešenom území sa nenachádza letisko. Najbliţšie letisko je v obci Dolný Hričov, ktorá je
vzdialená od obce Zborov nad Bystricou cca 45 km.
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Popis dopravnej infraštruktúry v okrese Čadca :
Druh infraštruktúry :
dopravný koridor

Kvalitatívny stupeň :
európsky multimodálny
slovenský hlavný
slovenský vedľajší
Medzištátny
celoslovenský
Regionálny
diaľnice a rýchlostné
cesty I.triedy
cesty II.triedy

dopravný uzol
sieť pozemných komunikácii

cesty III.triedy
sieť ţelezničných tratí

VRT a stanica
modernizované I.kategórie
III.kategórie
nové ţelezničné trate
elektrifikované III.kategórie
Medzinárodný
Regionálny
medzinárodná doprava
Lokálne
Medzinárodná

terminál kombi. dopravy
Letiská
vodné cesty a prístavy

Označenie a lokalizácia :
VI
západný severo-juţný

Čadca
D3 (D18), 11
pretriedená II/487- II/520
541, 487, 484, pretriedená 11
súbeţná s D3 (D18),
48718, 01888, 48422, 48722,
48727, 8724, 48725, 4872801179,
01158, 52002, 52001
sever-juh Ţilina
127, 129
128
Ţilina
prekladisko Čadca
Ţilina

Doprava - za obec Zborov nad Bystricou
Autobusové linky miestneho významu (medzimestské)
Stanice a zastávky vlakov
Miestne komunikácie spolu na 1 d. m.
Miestne komunikácie - bezprašné na 1 d. m.
Mosty na miestnych komunikáciách
Vybudované chodníky na 1 d. m.

B.12.1.2

5
0
15,3
15,3
6
4,3

Organizácia dopravy

B.12.1.2.1. Cestná doprava
Súčasný stav
Komunikačnou osou obce Zborov nad Bystricou je cesta II/520 vedúca centrom obce.
V súčasnej dobe cesta II/520 plní v intraviláne funkciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B2. Cesta
II/520 bude vo výhľade pretriedená medzi cesty I. triedy a bude tak plniť funkciu zbernej komunikácie
funkčnej triedy B1. Trasa tejto komunikácie vedie bezprostredne obcou, je obostavaná.
Na zbernú komunikáciu II/520 sa napája sieť obsluţných komunikácií funkčnej triedy C3,
z ktorých je vylúčená tranzitná doprava a umoţňuje priamu obsluhu objektov. Sieť obsluţných
komunikácii sa v maximálnej miere prispôsobovala vznikajúcej zástavbe v obci. Obsluţné
komunikácie tvoria z nedostatočných priestorových moţností prevaţne komunikácie jednopruhové
obojsmerné bez výhybní s povrchom spevneným (ţivica) alebo nespevneným (štrk), šírky cca 3,00 –
4,50 m alebo komunikácie dvojpruhové obojsmerné spevnené (ţivica) šírky cca 6,00 m (v novej
zástavbe). Niektoré miestne komunikácie majú v zmysle STN nevyhovujúce parametre - ţivelný
charakter, nevyhovujúce smerové, výškové vedenie. Obsluţné komunikácie so ţivičnou úpravou sú
v malej miere miestami rozrušené rozkopávkami a prekopávkami z kladenia inţinierských sietí.
Z hľadiska ţivotnosti vozovky by bolo treba tieto komunikácie nutné vyspraviť alebo zrekonštruovať.
Na sieť obsluţných komunikácii sa napájajú poľné, lesné a účelové cesty, ktoré ďalej
umoţňujú sprístupnenie extravilánu obce.
Dopravné zaťaţenie
Na území Slovenskej republiky sa realizovalo v roku 2005 celoštátne sčítanie dopravy, ktoré
bolo organizované Európskou hospodárskou komisiou pri Organizácii spojených národov v Ţeneve.
Cieľom CSD bolo overiť vývoj intenzity automobilovej dopravy, získať rozsah intenzity

Územný plán obce Zborov nad Bystricou

66

Ing. arch. Pavol Visczor, autorizovaný architekt, Kubínska 7, 010 08 Ţilina, ateliér : Ţitná 13, 010 01 Ţilina
ČAO: 0247 AA, IČO: 14229421, DIČ: 1020524824, tel./fax: 041/ 7001052, mob.: 0905 267 217, e-mail : visczor@aut.sk

cestnej dopravy na cestnej sieti, získať podklady na usmernenie investičných zámerov pre dopravné
plánovanie.
Na ceste II/520, ktorá prechádza obcou Zborov nad Bystricou je evidovaný sčítací úsek číslo
91136. Údaje charakterizujúce cestu II/520 v sčítacom úseku č. 91136 sú uvedené v tabuľkách pod
týmto textom :
Ţilinský kraj :
Úsek
91136

R správca
SK CA

Cesta
000520

Okres
Čadca

T
1087

O
2741

M
65

S
3893

Legenda :
Úsek - číslo sčítacieho úseku, Cesta - číslo cesty, R - označenie rýchlostnej komunikácie, Správca - popis správcu, Okres - popis okresu, T nákladné automobily a prívesy, O - osobné a dodávkové automobily, M – motocykle, S - súčet všetkých automobilov a prívesov.

Výkonnosť cestnej siete :
ČÚ

SÚ

91136

CA

Číslo
cesty
000520

Dĺţka
Dĺţka
úseku (m) krčku (m)
6995
6995

Kat.
typ
C

Kat.
šírka
7,5

vn
(km/h)
70

vp
(km/h)
45

S(2000)
(voz/24)
3158

I50
(voz/h)
383

Ip
(voz/h)
687

Rok
prekr.
2030

Legenda :
ČÚ - číslo sčítacieho úseku, SÚ - stredisko údrţby SSC, zoradenie podľa jednotiek správy, Kat. typ - písmenný znak kategórie cesty, Kat. šírka kategorijná šírka (m), vn - návrhová rýchlosť (km/hod.), vp - poţadovaná jazdná rýchlosť (km/hod.), S - súčet všetkých vozidiel bez prívesov
(voz/24hod.), I50 - päťdesiatrázová intenzita (voz./hod.), Ip - prípustná intenzita (voz./hod.), Rok prekročenia - rok, v ktorom dopravné zaťaţenie
charakterizované výhľadovou 50-rázovou intenzitou I50 prekročí prípustnú intenzitu Ip.

Na základe dopravného zaťaţenia (CSD 2005) bola posúdená výkonnosť cesty II/520.
Z posúdenia výkonnosti vyplýva, ţe na ceste II/520 kategórie C7,5/70 v roku 2030 dopravné
zaťaţenie charakterizované výhľadovou 50-rázovou intenzitou I50, prekročí prípustnú intenzitu Ip.
Návrh riešenia
Existujúce miestne komunikácie, ktoré svojimi šírkovými parametrami nevyhovujú
obojsmernej premávke a s ohľadom na okolitú zástavbu nemôţu byť ďalej rozširované, riešiť ako
jednopruhové, obojsmerné s výhybňami.
Obsluţné komunikácie so ţivičnou úpravou sú v malej miere miestami rozrušené
rozkopávkami a prekopávkami z kladenia inţinierských sietí, preto z hľadiska ţivotnosti vozovky by
bolo treba tieto komunikácie vyspraviť alebo zrekonštruovať.
V riešení ÚPN-O navrhujeme v rozvojových územiach systém obsluţných komunikácií
v príslušnej funkčnej triede a kategórii. Ide o navrhované miestne komunikácie funkčnej triedy C2 a
C3. V stiesnených pomeroch a pri uvaţovanej jednostrannej zástavbe sú komunikácie navrhované
ako komunikácie obsluţné, jednopruhové, obojsmerné s výhybňami a pri uvaţovanej obojstrannej
zástavbe a tam, kde to priestorové pomery umoţnia sú komunikácie navrhované ako komunikácie
obsluţné, dvojpruhové, obojsmerné. Šírkové parametre navrhovaných komunikácie budú
charakterizovať kategórie MOK 3,75/30 (komunikácia jednopruhová), MOK 7,00/30 a MOK 7,50/40
(komunikácia dvojpruhová).
Obsluţné komunikácie funkčnej triedy C2 a C3 tvoria okruhy, ktoré ústia na zbernú
komunikáciu II/520. Navrhované miestne komunikácie sú prevaţne zokruhované. V prípade, ţe
komunikácia je ukončená slepo, uvaţuje sa s realizáciou otočky, resp. otáčacieho kladiva.
Navrhované riešenia sú zrejmé z výkresovej časti.
Parametre navrhovaných miestných komunikácií (intravilán) :
Funkčná
Kategória :
trieda :
jazdný pruh (m)
C2, C3
MOK 3,75/30
1 x 2,75
C3
MOK 7,00/30
2 x 2,75
C2
MOK 7,50/40
2 x 3,75

Parametre :
nespevnená časť krajnice
2 x 0,50
2 x 0,75
2 x 1,75 (s 2,00 m rezervou)

V zmysle ÚPN – VÚC Ţilinského kraja sa uvaţuje s prepojením Hornej Oravy a Poľska cez
Oravskú Lesnú s Bystrickou dolinou cez obec Vychylovka prostredníctvom preloţky cesty II/520.
Prepojenie je v súčasnosti uţ zrealizované a výrazne zvýšilo podiel tranzitnej dopravy po ceste
II/520. Z hľadiska bezpečnosti a neúmerného zaťaţenia dopravy na tejto ceste je pre budúcnosť táto
situácia neudrţateľná.
V zmysle ÚPN – VÚC Ţilinského kraja treba zabezpečiť územnú rezervu a k výhľadovému
horizontu homogenizovať cestný ťah I ( II/520) v trase a úseku : cesta II/520 Krásno nad Kysucou –
Nová Bystrica v kategórii C9,5/70-60 (cesta celoštátneho významu). Cesta II/520 by mala byť do
roku 2015 pretriedenou cestou I. triedy.
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V ÚPN-O obce Zborov nad Bystricou uvaţujeme s preloţením cesty II/520 vo výhľade za
vodný tok rieky Bystrica, pričom napojenie obchvatu na pôvodnú trasu II/520 zo západnej strany je
navrhované uţ v k.ú. Krásno nad Kysucou.
Z dôvodu zabezpečenia dopravného sprístupnenia navrhovaných urbanizovaných plôch na
ľavom brehu rieky Bystrice je v koridore výhľadovej trasy prekládky cesty II/520 riešená v návrhovom
období obsluţná komunikácia funkčnej triedy C2 kategórie MO 7,5/40 napojená na cestu II/520 zo
západnej strany v časti pred ihriskom. Kriţovanie uvedenej komunikácie s vodným tokom rieky
Bystrica bude riešené mostnými objektami.
V zmysle ÚPN - VUC Ţilinského kraja treba chrániť územný koridor a realizovať diaľnicu D3
(v trase multimodálneho koridoru č. VI (hlavná sieť TINA), trasa TEM, v kategórii D 26,5/120-100),
v trase a úsekoch : Hričovské Podhradie – Ţilina/Stráţov, sieť AGR č. E75 a E442; Ţilina/Stráţov –
Ţilina/Brodno – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Svrčinovec, sieť AGR č. E75; Svrčinovec – Skalité –
štátna hranica SR/PR. Diaľnica D3 sa bude kriţovať s cestou II/520 v Krásne nad Kysucou. Tento
koridor neprechádza kú. obce Zborov nad Bystricou. Z hľadiska širších vzťahov však má veľký
význam na výhľadové „napojenie“ obce na nadradený komunikačný systém cestnej dopravy.
B.12.1.2.2 Ţelezničná doprava
Riešeným územím obce Zborov nad Bystricou neprechádza ţelezničná trať. Najbliţšia
ţelezničná trať je trať prvej kategórie číslo 127 hranica ČR – Čadca – Ţilina s dvomi priebeţnými
medzistaničnými koľajami a s trakciou elektrickou, ktorá prechádza k.ú. mesta Krásno nad Kysucou,
kde sa nachádza aj ţelezničná stanica. Spomínaná ţelezničná trať bola zaradená do európskeho
systému AGC (E40, trať prvej kategórie) a AGTC (C-E40), pričom je súčasťou multimodálného
koridoru č.VI.
Trať č. 127 v úseku Ţilina – Čadca bude modernizovaná na traťovú rýchlosť 120 km/hod. do
roku 2010. S výstavbou vysokorýchlostnej trate sa uvaţuje v smere sever – juh : Poľská
republika/Bielsko Biala - Ţilina - Trenčín - Bratislava – Viedeň. Navrhovaná trasa VRT neprechádza
kú. obce Zborov nad Bystricou.
B.12.1.2.3 Vodná doprava
V katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou sa nenachádza vodná cesta a ani
v nadradenýcvh dokumentoch sa s ňou neuvaţuje.
B.12.1.2.4 Cyklistická doprava
Cyklistická doprava miestneho významu vyuţíva jestvujúce miestne komunikácie obce
Zborov nad Bystricou.
Značená cyklistická trasa je vedená v k.ú. obce Zborov nad Bystricou po ceste II/520
vedúca na smery (Turistická mapa č. 101 Kysucké Beskydy, Veľká Rača, M 1:50 000, 3.vydanie) :

Zborov nad Bystricou – Klubina – Stará Bystrica – Nová Bystrica – Vychylovka - ... ;

Zborov nad Bystricou – Klubina – Radôstka - Lutiše - Belá ... ;

Zborov nad Bystricou – Krásno nad Bystricou – Dunajov – Kysucký Lieskovec - Kysucké
Nové Mesto - ... .
V zmysle dokumentu ÚPN – VÚC Ţilinského kraja chrániť územný koridor a realizovať sieť
cyklomagistrál - Kysucká cyklomagistrála v trase cesty I/11 Čadca – Krásno nad Kysucou, v trase
ciest II/520, III/52027 a III/5203 Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica alternatívne na telese bývalej
lesnej ţeleznice, v trase cesty III/5202 Nová Bystrica – Vychylovka skanzen, v trase lesnej cesty
sedlo Demänová, s paralelným pokračovaním ako Oravsko – Liptovská cyklomagistrála.
Vo výhľadovom období v prípade, ţe bude realizovaná zmena trasy II/520 vedená po ľavom
brehu vodného toku Bystrica, trasa Kysuckej cyklomagistrály bude vedená po pôvodnej trase II/520
vedenej cez intravilán obce a v časti západne od ihriska prejde cez vodný tok Bystrica po
existujúcom moste a bude pokračovať po trase pôvodnej lesnej ţeleznice smerom na Krásno nad
Kysucou, resp. v úseku Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica (Vychylovka) v trase bývalej lesnej
ţeleznice, t.j. v úseku obce Zborov nad Bystricou v súbehu s navrhovanou obsluţnou komunikáciou
v koridore výhľadovej prekládky cesty II/520.
B.12.1.2.5 Dopravné zariadenia
V obci Zborov nad Bystricou sa v súčasnosti nenachádzajú ţiadne dopravné zariadenia.
Najbliţšie sa dopravné zariadenia sa nachádzajú v meste Krásno nad Bystricou (opravovne
automobilov) a v obci Stará Bystrica (ČSPH Slovnaft). V územnom pláne umoţňujeme pri
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navrhovanej obsluţnej komunikácii v koridore výhľadovej preloţke cesty II/520 umiestniť ČSPH
v polohe navrhovanej kriţovatky - odbočenia k pôvodnému centru obce.
V juhozápadnej časti k.ú. obce Zborov nad Bystricou sa na svahoch uvaţuje s návrhom
dvoch horských dopravných zariadení - lyţiarských vlekov. Ide o lokality Hladký vrch a Vysoký breh
(alternatíva).
Lyţiarsky vlek „Hladký vrch“ :
vodorovná dĺţka :
dolná stanica :
vrcholová stanica :
prevýšenie :
priemerný sklon :

600 m
cca 430 m n.m.
cca 560 m n.m.
130 m
21,7 %

B.12.1.2.6 Letecká doprava
V obci Zborov nad Bystricou sa nenachádza letisko, najbliţšie letisko (regionálne verejné pre
medzinárodnú dopravu) sa nachádza v katastrálnom území obce Dolný Hričov, ktorý je vzdialený od
obce Zborov nad Bystricou cca 45 km.
B.12.1.2.7 Pešie trasy a verejné priestranstvá
Peší pohyb sa v obci realizuje po jednostrannom chodníku (funkčná trieda D3) vedenom
v súbehu s cestou II/520, ojedinele po samostatných chodníkoch (funkčná trieda D3) vedených
medzi jestvujúcou zástavbou a po miestnych komunikáciách. V ÚPN-O navrhujeme nové pešie
chodníky hlavne v súvislosti s prepojením nového centra pri športovom areáli na pôvodnú zástavbu
obce, po nábreţí Bystrice a tieţ ako jednostranné v rozvojových obytných plochách hlavne pri
cestách funkčnej triedy C2 (viď výkresová časť).
B.12.1.2.8 Statická doprava
Odstavovanie vozidiel v individuálnej bytovej výstavbe je zabezpečené na vlastných
pozemkoch a v garáţach.
Parkovanie vozidiel prebieha v rámci obsluţných komunikácií a spevnených plôch pri
zariadeniach občianskeho vybavenia.
Potrebné nápočty a situovanie odstavných a parkovacích stojísk pre objekty bývania a
vybavenosti budú riešiť projektové dokumentácie pre konkrétne objekty. Nápočty je potrebné
realizovať v zmysle STN 73 6110 pre výhľadový stupeň automobilizácie 1:2,5.
B.12.1.2.9 Značené pešie turistické trasy
Severným okrajom katastra obce Zborov nad Bystricou prechádza po hrebeni Kysuckých
Beskýd je značená modrá turistická trasa s číslom 2671, po ktorej je vedená v zimnom období
"Kysucká lyţiarska magistrála" : Oščadnica - Hackov vrch - Rybonov - Zvonár - Kalinový vrch Blaţejovec - Upratiská - chata Koliba na Rači - chata Plemenár - chata AVC - Marguška Haladejovci - Lalikovci.
Juţným okrajom katastra obce Zborov nad Bystricou, územím Kysuckej vrchoviny,
prechádza po hrebeni značená červená turistická trasa s číslom 0886, po ktorej je v určitých úsekoch
vedená lyţiarska trasa : Krásno nad Kysucou - Lazisko - Hajnica - Šľapkov - Hladký vrch - Matúšov
vrch - Sedlo Rovne - Bartkov kopec - Poľana - Sedlo Korcháň - Kykula - Nad Matuškov - Sedlo
Meriadov - Obelec - Biely vrch - Sedlo nad Melišovcami, … .
Uvedené turistické trasy boli prevzaté z Turistickej mapy č. 101 Kysucké Beskydy, Veľká
Rača, M 1:50 000, 3. vydanie.
Pre pripojenie obce na značenú turistickú trasu vedenú hrebeňom Kysuckých Beskýd
navrhujeme značený turistický chodník od centra pri kostole po spomínaný hrebeň. Trasa bola
prevzatá zo zámerov SZT a sleduje sieť miestnych komunikácií a existujúcich poľných a lesných
ciest.
B.12.1.3 Systém hromadnej dopravy
Hromadná doprava je na území obce prevádzkovaná formou autobusovej dopravy.
Autobusovú hromadnú prepravu cestujúcich zabezpečuje SAD Ţilina a.s., prevádzka Čadca. Na
autobusových zastávkach sú umiestnené prístrešky pre cestujúcich. Všetky existujúce zastávky
nemajú samostatné obojstranné zastávkové pruhy. Rozmiestnenie autobusových zastávok
z hľadiska dochádzkových vzdialeností je cca 500 m a pre navrhovaný urbanisticý rozvoj vyhovuje.
Územný plán obce Zborov nad Bystricou

69

Ing. arch. Pavol Visczor, autorizovaný architekt, Kubínska 7, 010 08 Ţilina, ateliér : Ţitná 13, 010 01 Ţilina
ČAO: 0247 AA, IČO: 14229421, DIČ: 1020524824, tel./fax: 041/ 7001052, mob.: 0905 267 217, e-mail : visczor@aut.sk

V obci Zborov nad Bystricou autobusová doprava premáva po ceste II/520. Cez obec
Zborov nad Bystricou je zabezpečovaná hromadná doprava na smery Radôstka, Stará Bystrica,
Nová Bystrica, Čadca, Kysucké Nové mesto, Turzovka, Ţilina, Dunajov.
V prípade výhľadovej realizácie prekládky cesty II/520 mimo intavilán obce bude
prímestská hromadná doprava prechádzajúca obcou Zborov nad Bystricou naďale prechádzať
v pôvodnej trase cesty. Po výhľadovo preloţenej ceste II/520 budú prechádzať diaľkové
a medzimestské linky.
B.1.2.4 Ochranné pásma
V území je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma dopravného systému (od osi vozovky
na obe strany) : cesta II. triedy
25 m
cesta I. triedy (výhľad – homogenizovaná trasa II/520)
50 m
B.12.2

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

B.12.2.1

Širšie vzťahy

Súčasný stav
Katastrálnym územím obce Zborov nad Bystricou je trasovaný prívod DN 800
skupinového vodovodu Ţilina (SKV ZA). Zdrojom pitnej vody je vodárenská nádrţ Nová Bystrica
s úpravňou vody. Odbočkou z prívodu v km 16,6105 je plnený vodojem Zborov nad Bystricou,
z ktorého je obec zásobovaná pitnou vodou.





B.12.2.2

Návrh riešenia
ÚPN obce z hľadiska širších vzťahov :
rešpektuje existujúci prívod SKV ZA a systém zásobovania obce pitnou vodou
zo skupinového vodovodu,
rešpektuje koncepciu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
regiónu Stredné Kysuce“, podľa ktorej osady U Pitkov a U Mydlov budú napojené
na verejný vodovod v obci Klubina,
rešpektuje koncepciu odvádzania splaškových vôd z obce skupinovou kanalizáciou
na ČOV Krásno nad Kysucou v zmysle projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie
a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ (povolenie rozhodnutím č.j.
2009/00028/2008/01205/BB1 zo dňa 30.03.2009). Zároveň umoţňuje v etape pred
konečnou realizáciou odkanalizovania Bystrickej doliny umiestniť na navrhovanom
systéme obecnú ČOV v dolnej časti katastrálneho územia na ľavom brehu rieky Bystrica.
Vodárenské zdroje

Súčasný stav
V katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou sa nenachádza ţiadny vodárenský
zdroj vyuţívaný na hromadné zásobovanie pitnou vodou. Hydrogeologické pomery územia
nevytvárajú podmienky na akumuláciu významných zásob podzemných vôd. Miestne vodárenské
zdroje sa vyuţívajú na individuálne zásobovanie v rozptýlenej zástavbe a malých súkroných
vodovodoch.




B.12.2.2



Návrh riešenia
ÚPN obce Zborov nad Bystricou z hľadiska vyuţívania vodárenských zdrojov :
neuvaţuje s vyuţívaním miestnych podzemných a povrchových zdrojov vody na
hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou,
zachováva vyuţívanie miestnych povrchových a podzemných vôd pre objekty
v rozptýlenej, hlavne rekreačnej vybavenosti mimo zásobovacieho dosahu verejného
vodovodu v obci,
Zásobovanie pitnou vodou
Východiskový stav
Zásobovanie pitnou vodou v obci Zborov nad Bystricou zabezpečujú :
verejný vodovod v obci napojený na SKV Ţilina. Prívodným potrubím DN 80 (odbočka
z prívodu SKV) je voda gravitačne privádzaná do vodojemu Zborov nad Bystricou
s objemom 250 m3, kótami hladín 460,00/456,90 m n.m. (prevádzková hladina 458,00 m
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n.m.). Z vodojemu je obec zásobovaná gravitačne zásobným potrubím DN 160, ktoré sa
delí na tri vetvy : vetva A DN 160 a DN 110 smeruje do centra obce, vetva B DN 160
a DN 110 smeruje do západnej časti obce a vetva C DN 160 a DN 110 do východnej časti
obce. Na vetvy sa postupne napájajú potrubia rozvodnej siete vodovodu. Zásobný rozsah
vodovodu je pri pretlaku v sieti v rozmedzí 0,25 – 0,6 MPa medzi kótami cca 400,00 –
430,00 m n.m. Zástavba vo východnej časti sa nachádza nad kótou 430,00 m n.m. a nie
je zabezpečený najniţší hydrodynamický pretlak v rozvodnej sieti (Vyhláška MŢP SR č.
684/2006 Z.z. § 2 ods.14 platný od 1.1.2008)
súkromné malé vody a individuálne miestne vodárenské zdroje v území mimo dosahu
verejného vodovodu.
Návrh riešenia
ÚPN obce Zborov nad Bystricou z hľadiska zásobovania pitnou vodou :
rešpektuje existujúci systém zásobovania obce pitnou vodou z verejného vodovodu
napojeného na SKV Ţilina,
3
navrhuje, na základe vyčíslenej potreby vody, rozšírenie existujúceho vodojemu o 100 m ,
3
ktorý bude akumulovať vodu pre I. tlakové pásmo (250 + 100 = 350 m bude
predstavovať 66,5 % z maximálnej dennej potreby), zásobný rozsah medzi kótami 400,00
– 430,00 m n.m.
navrhuje, na základe rozmiestnenia zástavby v obci a jej predpokladaného územného
rozvoja, realizovať II. tlakové pásmo verejného vodovodu t.j. prívodné potrubie od miesta
súčasného napojenia na SKV po navrhovaný vodojem Zborov nad Bystricou II.
s objemom 100 m 3 s kótou maximálnej hladiny 490,00 m n.m., zásobné potrubie
a rozvodnú sieť, zásobný rozsah medzi kótami 430,00 – 460,00 m n.m.
predpokladá, vzhľadom na tlakové pomery v prívode SKV, gravitačný prívod vody do
navrhovaného VDJ II. tlakového pásma (gravitačný, resp. výtlačný systém bude riešený
v rámci projektu),
navrhuje realizovať úpravy na existujúcej rozvodnej sieti podľa tlakových pásiem,
navrhuje rozšírenie rozvodnej siete vo väzbe na uvaţovaný územný rozvoj v obidvoch
tlakových pásmach,
navrhuje pre zástavbu nad hornou hranicou II. tlakového pásma riešiť tlakové pomery cez
AT stanice (individuálne na prípojkách, resp. na sieti),
rešpektuje napojenie lokalít U Pitkov a U Mydlov na rozvodnú sieť verejného vodovodu
obce Klubina,
navrhuje rekreačné základne CR Fojtkov potok a Kocifajov potok zásobovať zo
samostatných vodovodov vyuţívajúcich miestne podzemné, resp. povrchové vodárenské
zdroje,
navrhuje ostatné usadlosti mimo dosahu verejného vodovodu zásobovať z individuálnych
zdrojov.

Potreba pitnej vody
Potreba pitnej vody je vyčíslená podľa Vyhlášky MŢP SR č.684/2006 Z.z. zo 14.11.2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických poţiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu
a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
ÚPN obce predpokladá, ţe na verejný vodovod Zborov nad Bystricou bude v roku 2025
napojených 2.290 obyvateľov, 100 obyvateľov bývajúcich v chalupách, základná a vyššia
vybavenosť. Osady U Pitkov a U Mydlov budú zásobované z verejného vodovodu obce Klubina.
Priemerná denná potreba pitnej vody v roku 2025
Odberateľ
Počet jednotiek Špecif. potreba l.jed-1.deň-1 Qd priem.
m3.d-1
A. Obyvatelia
550 obyvateľov
135
74,3
1.740 obyvateľov 100
174,0
Chalupy
100 obyvateľov
75
7,5
A. spolu
255,8
B. Základná vybavenosť
62,5
2.500 obyvateľov 25
C. Vyššia vybavenosť
27. Kultúrnospoločenské centrum
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administratíva
Reštaurácia
Sluţby
Návštevníci
ubytovanie
27. spolu
28. Centrum výrobných sluţieb
29. Centrum obchodu a sluţieb
30. Športový areál
športovci
zamestnanci
reštaurácia
bufet
ubytovanie
30. spolu
31. Základňa turistického ruchu
motel
reštaurácia
bufet
sluţby
sociálne zariadenie
31. spolu
32. ČSPHM
33. Mototuristické centrum
motel
reštaurácia
33. spolu
34. Admin. spol. centrum obce
35. Zábavné a relex. centrum
návštevníci
bufet
sluţby
35. spolu
36. Ubytovacie centrum
motel, penzión
reštaurácia
sluţby
36. spolu
37. Obecné centrum

14 zamestnancov
6 zamestnancov
20 zamestnancov
500 osôb
50 lôţok

60
450
80
5
150

20 zamestnancov 80
25 zamestnancov 80

0,8
2,7
1,6
2,5
7,5
15,1
1,6
2,0

100 osôb
18 osôb
4 zamestnanci
2 zamestnanci
50 lôţok

60
60
450
300
150

6,0
1,1
1,8
0,6
7,5
17,0

50 lôţok
3 zamestnanci
2 zamestnanci
15 zamestnancov
250 návštevníkov

220
450
400
60
5

11,0
1,4
0,8
0,9
1,2
15,3
1,2

15 zamestnancov 80
25 lôţok
4 zamestnanci

220
450

5,5
1,8
7,3

základná vybavenosť
250 osôb
5 zamestnancov
5 zamestnancov

5
400
60

1,2
2,0
0,3
3,5

50 lôţok
4 zamestnanci
5 zamestnancov

220
450
60

11,0
1,8
0,3
13,1

základná vybavenosť

38. Obecné centrum sluţieb
10 zamestnancov 60
39. Centrum sociálnych sluţieb
60 lôţok
500
C. Vyššia vybavenosť spolu
Vodovod Zborov nad Bystricou spolu

0,6
30,0
106,7
425,0

40. Rekr. základňa – Fojtov potok
ICHR
41. Rekr. základňa – Kocifajov potok
ICHR

150 lôţok

90

13,5

150 lôţok

90

13,5
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hotel
reštaurácia
sluţby
fitnes
41. spolu

120 lôţok
4 zamestnanci
15 zamestnancov
100 osôb

150
450
60
60

18,0
1,8
0,9
6,0
40,2

Osady U Pitkov a U Mydlov

110 obyvateľov

100

11,0

Rekapitulácia potreby pitnej vody v roku 2025
Odberateľ

Qd priemerné
3
-1
-1
m.d
l.s
A. Obyvatelia
255,8
3,0
B. Základná vybavenosť 62,5
0,7
C. Vyššia vybavenosť
106,7
1,2
Spolu
425,0
4,9

Q dmaximálne Qh
3
-1
-1
-1
m.d
l.s
l.s
409,3
4,8
100,0
1,1
170,7
2,0
680,0
7,9 14,2

Potreba vody pre osady U Pitkov a U Mydlov v roku 2025 :
3 -1
-1
Priemerná denná potreba : 11,0 m .d = 0,13 l.s
3 -1
Maximálna denná potreba : 11,0 x 2 = 22,0 m .d = 0,26 l.s-1
Maximálna hodinová potreba : 0,26 x 2,1 = 0,55 l.s-1
Rekapitulácia potreby pitnej vody pre rekreačné základne v roku 2025
Rekreačná základňa CR Qd priemerné
m3. d-1 l.s-1
Fojtov potok
13,5
0,16
Kocifajov potok
40,2
0,46

Q dmaximálne
m3. d-1 l.s-1
27,0
0,3
80,4
0,93

Qh
l.s-1
0,6
1,7

Tlakové pásma
Zásobovací rozsah vodojemu Zborov nad Bystricou je medzi kótami 400,00 – 430,00 m n.m.
Časť existujúcej zástavby a jej navrhované rozšírenie je umiestnené nad kótou 430,00 m n.m.
ÚPN obce navrhuje realizáciu II. tlakového pásma vodovodu Zborov nad Bystricou, jedná sa
o realizáciu prívodného potrubia DN 100 do navrhovaného vodojemu II. tlakového pásma (napojenie
na prívod SKV v mieste existujúceho napojenia), vodojemu II. tlakového pásma s objemom 100 m 3,
kótou maximálnej hladiny 490,00 m n.m., zásobného potrubia DN 100 a rozvodnej siete.
Potreba pitnej vody podľa tlakových pásiem v roku 2025
Tlakové pásmo

Qd priemerné Q dmaximálne Qh
m3. d-1 l.s-1 m3. d-1
l.s-1 l.s-1

I. tlakové pásmo
A. Obyvatelia
190,5
B. Základná vybavenosť
62,5
C. Vyššia vybavenosť
76,1
I. tlakové pásmo spolu
329,1
II. tlakové pásmo
A. Obyvatelia
65,3
B. Základná vybavenosť
C. Vyššia vybavenosť
30,6
II. tlakové pásmo spolu
95,9
I. a II. tlakové pásmo spolu 425,0

2,2
0,7
0,9
3,8

304,8
100,0
121,8
526,6

3,5
1,2
1,4
6,1

0,75
0,35
1,1
4,9

104,4
49,0
153,4
680,0

1,2
0,6
1,8
7,9

11,0

3,2
14,2

Posúdenie a návrh vodárenských zariadení
Akumulácia vody
I. tlakové pásmo
3
Akumulácia vody je v existujúcom vodojeme Zborov nad Bystricou s objemom 250 m .
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Qd max. potreba pre I. tlakové pásmo bude v roku 2025 : 526,6 m3.d-1
Minimálna miera akumulácie 60 % z Qd max = 526,6 x 0,6 = 316,0 m3.d-1
Existujúca akumulácia predstavuje 47,5 % a kapacitne nepostačuje.
3
ÚPN obce navrhuje rozšírenie existujúceho vodojemu o 100 m .
II. tlakové pásmo
V súčasnosti nie je vybudované.
Qd max. potreba pre II. tlakové pásmo bude v roku 2025 : 153,4 m3.d-1
3 -1
Minimálna miera akumulácie 60 % z Qd max = 153,4 x 0,6 = 92,0 m .d
3
ÚPN obce navrhuje vodojem s objemom 100 m s kótou maximálnej hladiny 490,00 m n.m.
Prívodné potrubie
I. tlakové pásmo
Existujúce prívodné potrubie do vodojemu Zborov nad Bystricou má profil DN 80.
Qd max. potreba pre I. tlakové pásmo bude v roku 2025 : 6,1 l.s-1
Existujúce prívodné potrubie vyhovuje.
II. tlakové pásmo
V súčasnosti nie je vybudované.
Qd max. potreba pre II. tlakové pásmo bude v roku 2025 : 1,8 l.s-1
ÚPN obce navrhuje prívodné potrubie DN 110.
Zásobné potrubie
I. tlakové pásmo
Existujúce zásobné potrubie z vodojemu Zborov nad Bystricou má profil DN 160.
Maximálna hodinová potreba Qh pre I. tlakové pásmo bude v roku 2025 : 11,0 l.s-1
Existujúce zásobné potrubie vyhovuje.
II. tlakové pásmo
V súčasnosti nie je vybudované.
Maximálna hodinová potreba Qh pre II. tlakové pásmo bude v roku 2025 : 3,2 l.s-1
ÚPN obce navrhuje zásobné potrubie DN 110.
Návrh zásobovania pitnou vodou je zakreslený vo výkrese v mierke 1 : 10 000.
Navrhované zariadenia na prívod, akumuláciu a rozvod pitnej vody sú špecifikované ako
verejnoprospešné stavby, ktoré sú uvedené v príslušnej kapitole v Záväznej časti.
B.12.2.3 Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
Širšie vzťahy
Východiskový stav
V súčasnosti obec Zborov nad Bystricou nemá z hľadiska odvádzania odpadových vôd
širšie vzťahy.
Návrh riešenia
ÚPN obce Zborov nad Bystricou rešpektuje DUR „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie
a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce“, ktorá rieši koncepciu napojenia obce na
skupinovú kanalizáciu Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica,
Čadca – Horelica, Krásno nad Kysucou – Drevina, Krásno nad Kysucou so spoločným čistením na
ČOV Krásno nad Kysucou.
Zároveň umoţňuje v etape umiestniť obecnú ČOV, ktorá by sa zapojila do navrhovaného
systému odkanalizovania. Po komplexnom dobudovaní odkanalizovania v zmysle horeuvedenej
DÚR by bola obecná ČOV odstavená z prevádzky.
Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
Východiskový stav
V obci Zborov nad Bystricou nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Obyvatelia
a zariadenia občianskej vybavenosti akumulujú splaškové vody v ţumpách, resp. septikoch.
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Návrh riešenia
ÚPN obce Zborov nad Bystricou z hľadiska odvádzania a zneškodňovania splaškových
odpadových vôd :

rešpektuje koncepciu odvádzania splaškových vôd z obce verejnou kanalizáciou do
zberača skupinovej kanalizácie, pričom umoţňuje na navrhovanom systéme v 1.etape
umiestniť obecnú ČOV, ktorá by v prípade realizácie umoţnila samostatné riešenie
odkanalizovania v odvádzaní a zneškodňovaní splaškových odpadových vôd na území
obce,

rešpektuje delený systém odvádzania odpadových vôd,

rešpektuje vyprojektovanú verejnú splaškovú kanalizáciu,

navrhuje jej rozšírenie vo väzbe na uvaţovaný územný rozvoj,

navrhuje odvádzanie vôd z povrchového odtoku rigolmi, resp. daţďovou kanalizáciou do
miestnych drobných tokov a do Bystrice,

navrhuje úpravu miestnych drobných tokov, recipientov vôd z povrchového odtoku
a prípadnú rekonštrukciu existujúcich cestných priepustov,

navrhuje samostatné splaškové kanalizačné komplexy s ČOV v rekreačných základniach
CR Fojtkov potok a Kocifajov potok,

navrhuje akumuláciu splaškových vôd vo vodotesných ţumpách s vývozom podľa potreby
z objektov rozptýlených v rámci katastrálneho územia.
Mnoţstvo splaškových odpadových vôd
Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude v roku 2025 mnoţstvo splaškových vôd :
Priemerné denné :
425,0 m3.d-1 = 4,9 l.s-1
Maximálne denné :
680,0 m3.d-1 = 7,9 l.s-1
Maximálne hodinové :
4,9 x 3,0 = 14,7 l.s-1
-1
Minimálne hodinové :
4,9 x 0,6 = 2,9 l.s
Dimenzačné :
14,7 x 2 = 29,4 l.s-1
Návrh verejnej splaškovej kanalizácie a jej navrhované rozšírenie je zakreslené vo výkrese
v mierke 1: 10 000, je špecifikované ako verejnoprospešná stavba, ktorá je uvedená v príslušnej
kapitole v Záväznej časti.
B.12.2.4 Vodné toky, nádrţe, úprava odtokových pomerov
Hydrologické pomery
Katastrálne územie obce Zborov nad Bystricou z hydrologického hľadiska spadá do
povodia rieky Kysuca, číslo hydrologického poradia 4-21-06.
Hlavným tokom v území je rieka Bystrica č.hydr.poradia 4-21-06-091, 4-21-06-092 a 4-21-06-094.
Katastrálnym územím obce preteká v úseku cca rkm 3,113 – rkm 7,60, pričom v úseku rkm 6,93 –
rkm 7,6 tvorí hranicu katastrálneho územia obce.
Východný okraj katastrálneho územia spadá do povodia Klubinského potoka č.hydr.poradia
4-21-06-090.
Riečnu sieť v území tvoria prítoky Bystrice, z nich významnejšie sú :

Zborovský potok (Kocifajov potok), pravostranný prítok s prítokmi,
č.hydr.poradia 4-21-06-092

Fojtkov potok, pravostranný prítok s prítokmi, č.hydr.poradia 4-21-06-093
Riešené územie predstavuje stredohorskú oblasť so snehovo-daţďovým reţimom odtoku
zráţkových vôd s vysokou vodnosťou v marci - máji, s najväčšími priemernými mesačnými prietokmi
a apríli a najniţšími priemernými mesačnými prietokmi v období september – október. Podruţné
zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy je mierne výrazné.
Prirodzené prietoky na Bystrici sú ovplyvňované vodnou nádrţou Nová Bystrica, ktorej
hlavnou úlohou je akumulácia povrchových vôd na vodárenské vyuţitie.
Základné hydrologické charakteristiky (Hydrologické pomery ČSSR, HMU Praha 1970)
Tok : Bystrica
Profil : vodočet Zborov nad Bystricou
2
Plocha povodia : 218,08 km
Priemerný ročný prietok : 4,70 m3.s-1
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Prietoky m – dennej vody v m3.s-1
30
90
180
13,1
5,08
2,10
Prietoky N – ročnej vody v m3.s-1
1
2
5
80
105
155

270
1,15

10
200

330
0,60

20
250

355
0,41

50
330

364
0,33

100
400

Hranice podrobných povodí s číslom hydrologického poradia sú zakreslené vo výkrese v mierke
1:10 000.
Vodné toky
Východiskový stav
Z dôvodu ochrany územia a stabilizácie koryta toku boli na riečke Bystrica realizované
nasledujúce úpravy :

v úseku Krásno nad Kysucou – Zborov nad Bystricou
3 -1
o rkm 2,65 – 4,33 pravostranná úprava dĺţky 1,68 km na kapacitu 416 – 424 m .s
3 -1
o rkm 3,30 – 3,52 ľavostranná úprava dĺţky 0,22 km na kapacitu 416 – 424 m .s

v úseku Zborov nad Bystricou – Klubina
o rkm 6,7 – 7,4 pravostranná úprava dĺţky 0,70 km na kapacitu 401 m 3.s-1








Návrh riešenia
ÚPN obce Zborov nad Bystricou z hľadiska ochrany intravilánu obce pred povodňami :
rešpektuje vodohospodársky významný tok Bystrica a jeho pobreţné pozemky do 10 m od
brehovej čiary,
rešpektuje koncepciu Vodohospodárskeho plánu Kysuce a Hydroekologického plánu
Kysuce, ktorá rieši ochranu intravilánu obce pred povodňami úpravou Bystrice v úseku
Zborov nad Bystricou – obec, rkm 3,47 – 5,70 a v úseku Zborov nad Bystricou – osady, rkm
6,80 – 7,50 (pravostranná a obojstranná úprava koryta, rekonštrukcia úpravy, obojstranné
ochranné hrádze, sklzy) a úpravou Zborovského potoka (Kocifajovho potoka) v úseku rkm
0,227 – 0,350 (vegetačno-kamenná obojstranná úprava),
navrhuje úpravu miestnych drobných tokov, ktoré sú recipientom vôd z povrchového odtoku
a vzhľadom k uvaţovanému územnému rozvoju je predpoklad zvýšeného odtoku vôd,
rešpektuje pobreţné pozemky drobných tokov do 5 m od brehovej čiary,
navrhuje zasakovacie rigoly na hranici zastavaného územia určené na transformáciu
povodňového odtoku vôd a ochranu pred extravilánovými vodami.
Vodné nádrţe
Východiskový stav
V katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou nie je vybudovaná ţiadna vodná nádrţ.

Návrh riešenia
ÚPN obce Zborov nad Bystricou nenavrhujeme ţiadnu vodnú nádrţ.
Návrh úprav tokov a zasakovacích pásov je zakreslený vo výkrese v mierke 1:10 000.
Návrh je špecifikovaný ako verejnoprospešné stavby, ktoré sú uvedená v príslušnej kapitole
v Záväznej časti.
B.12.3

ENERGETIKA A ENERGETICKÉ ZARIADENIA

B.12.3.1 Elektrická energia
B.12.3.1.1 Zásobovanie elektrickou energiou
Súčasný stav
Širšie vzťahy
Zásobovacím zdrojom elektrickej energie pre riešené územie je transformovňa 110/22 kV
Čadca. Výkon do územia je realizovaný VN 22 kV vedením č.114 Čadca – Bystrická dolina,
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s prepojom do okresu Námestovo a po prepojovacom VN vedení od vodnej nádrţe Riečnica na VN
linku č. 234 Ţilina – Terchová.
VN vedenia pre Bystrickú dolinu sú v súčasnosti na hranici prenosových moţnosti
elektrického výkonu. Zámerom SSE, a.s. Ţilina je vyriešiť prerušovanú a nekvalitnú dodávku
elektrickej energie nasledovným spôsobom :
vybudovanie VN prepoja v trase Kysucké Nové Mesto – Povina – Radôstka – Stará
Bystrica, so zaústením na existujúce VN vedenie č. 114
zväčšenie prierezu vodičov na prepojnom VN vedení č. 234 v trase Vychylovka – Terchová
zdvojením VN vedenia č. 114 po výstavbe (zámer) novej transformovne 110/22 kV Krásno
nad Kysucou
Riešené územie
VN vedenia v riešenom území sú prevedené po betónových stĺpoch, trafostanice v počte
7 ks sú prevedené ako vonkajšie v stĺpovom a stoţiarovom prevedení s celkovým inštalovaným
výkonom 196O kVA.
Sekundárna sieť v centre obce je zrealizovaná NN káblami zemou, v ostatnom území NN
sieť je realizovaná vzdušnou sieťou. Verejné osvetlenie je uloţené po stĺpoch NN sietí.
Návrh
Základné údaje o riešenom území
V súčasnosti v území obce Zborov nad Bystricou sa vyuţíva zemný plyn a predpokladá sa
jeho rozšírenie pouţitie i v návrhovom období do roku 2025.
Etapa
Vstupné údaje
- trvalo obývané byty – stav
- odpad bytov
- navrhované k roku 2025
- rok 2025 celkom
- výhľad po roku 2025
- podielový príkon na byt (kW)

Stav
566

1,31

Rok 2025
566
- 20
204
750
+30
1,5 - 2,3

- príkon pre vybavenosť podľa podobných objektov v súčasnosti
Nápočet elektrického príkonu podľa druhu odberu a územného členenie
Obec - druh odberu

kW
2001

Zborov nad Bystricou
1. Byty stav : 566 b.j. / 546
návrh : 204 b.j.
výhľad :
30 b.j.
Spolu
2. Občianska vybavenosť
- jestvujúca spolu
- návrh :
27. Kult. spoločenské centrum
29. Centrum obchodu a sluţieb
30. Športový areál
31. Základňa turistického ruchu
32. Čerpacia stanica PHM
33.Mototuristické centrum
34. Admin. spoločenské centrum obce
35. Zábavne a spoločenské centrum
36. Ubytovacie centrum VCR
37. Obecné centrum
38. Obecné centrum sluţieb
39. Centrum sociálnych sluţieb
40. Rekr. základňa Fojtkov Potok
41. Rekr. základňa CR Kocifajov Potok
Spolu
Pri koeficiente 0,8
3. Výrobne prevádzky
- jestvujúce spolu
- návrh : 28. Centrum výroby a sluţieb

2025
742
742

819
470
69
1358

572
572

590
114
175
170
90
25
95
40
60
100
20
128
110
45
250
1782
1425

65
-

70
80
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Spolu
Celkom :
Pri súdobosti 0,8

65

150

1379
1103

2933
2346

Poţiadavka územia na transformačný výkon podľa druhu odberu v kVA
Obec

Zborov nad Bystricou

Stav kVA
Inštalovaný
Potreba
Výkon
Územia
1960
1103

Inštalovaný
výkon
4650

Návrh kVA
Potreba
územia
2346

Návrh riešenia elektrifikácie
VN vedenie
V období do roku 2025 na jestvujúcej 22 kV sietí sa navrhujú opatrenia, ktoré vychádzajú
z riešenia pre celú Bystrickú dolinu pre zabezpečenie bezporuchovej a kvalitnej dodávky elektrickej
energie :
do roku 2025 vybudovanie posilňovacieho VN vedenia z TR 110/22 kV Kysucké Nové
Mesto v trase Povina - Radôstka – so zaústením na VN vedenie č. 114 v Starej Bystrici,
resp. riešiť (variant) zväčšenie prierezu vodičov na prepojovacom VN vedení č. 114 – 234
zo smeru Ţilina v úseku trasy Terchová - Vychylovka
po roku 2025 zdvojenie súčasnej linky č. 114 po realizácii novej TR 110/22 kV v Krásne
nad Kysucou, v úseku Krásno n/ Kysucou – Stará Bystrica
-

-

V riešenom území obce Zborov nad Bystricou sa navrhuje :
výstavba vzdušnej VN prípojky k navrhovanej stoţiarovej trafostanici T3b
výstavba káblovej VN prípojky k navrhovanej kioskovej trafostanici T3a
výstavba VN káblového prepoja zemou v trase od T1 – k navrhovaným trafostaniciam T1c,
T1e, T1f , druhý prepoj od T2 do T2b a T2a, tretí prepoj od VN prípojky k T3 do T3a, dalšie
káblové VN napojenie trafostaníc T7a, T7b od VN kábla k súčasnej trafostanici
výstavba VN káblového vedenia k navrhovanej kompaktnej trafostanici T1f v Kocifajovom
Potoku pre rekreačné zariadenia VCR od T1e
výstavba VN káblových vedení pre trafostanice T5a od T5, a od VN vedenia č. 114 pre T1a,
T1b

Trafostanice
Pre zabezpečenie navrhovaného príkonu cca 2350 kW do roku 2025 v riešenom území sa
doporučuje rekonštrukcia a výstavba nových trafostaníc.
Miestna časť U Kocifajov :
výstavba kioskovej a kompaktných trafostaníc T1a- 630 kVA, T1b, T1c,T1e (všetky 160
kVA), T1f- 250 kVA (Kocifajov Potok)
Miestna časť U Mičov :
rekonštrukcia 2 stĺpovej trafostanice (MŠ) na výkon transformátora 250 kVA
výstavba kompaktnej T2b- 160 kVA
Miestna časť U Smolkov :
výstavba kompaktnej T2a- 160 kVA
Miestna časť U Janoškov :
2 stĺpová trafostanica T3- 400 kVA (Ústredie) ostáva bez zmeny
výstavba kioskovej T3a- 630 kVA
Miestna časť Fojtov Potok :
stoţiarová trafostanica T4- 160 kVA (LV) ostáva bez zmeny
výstavba stoţiarovej trafostanice T3b- 160 kVA (U Fojtov)
Miestna časť U Backov :
2 stĺpová trafostanica T5- 400 kVA ostáva bez zmeny
výstavba kompaktnej T5a- 160 kVA
Miestna časť U Pitkov :
2 stĺpová trafostanica T6- 100 kVA (U Jedináka) ostáva bez zmeny
Miestna časť U Haţov :
2 stĺpová trafostanica T7- 400 kVA ostáva bez zmeny
výstavba kompaktných trafostaníc T7a (U Podoláka), T7b (UŠčubalov) po 160 kVA
Navrhované transformačne stanice budovať podľa poţiadaviek na odbery elektrickej energie.
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-

-

Sekundárny rozvod
elektrické NN rozvody v plánovanej zástavbe občianskej vybavenosti sa navrhujú budovať
jednoduchou mreţovou káblovou sieťou, v rozptýlenej zástavbe na okrajových územiach
vzdušnou sieťou po betónových stĺpoch, čo pre daný charakter vidieckej zástavby je
vyhovujúce
rozvod pre verejné osvetlenie s káblovou NN sieťou budovať káblovým rozvodom,
okrajových častiach územia budovať vzdušnou sieťou po betónových stĺpoch NN siete
rekreačná základňa CR bude napojená NN káblovým vedením z trafostanice T4
lokality „Hladký vrch a Vysoký breh“ (alternatíva) s ICHR bude napojená NN káblom na
káblový rozvod lyţiarskych tratí (uvaţuje sa s ich osvetlením)

Ochranné pásma
V riešenom území sa nachádzajú len 22 kV vedenia pri ktorých je potrebné rešpektovať ich
ochranné pásmo od krajných vodičov na kaţdú stranu :
22 kV vedenie vzdušné ............................................ 10 m
22 kV kábel v zemi .................................................. 1 m
stoţiarová trafostanica od konštrukcie .................... 10 m
Tabuľková príloha - transformačné stanice 22 / 04 kV
Označenie TS

Prevedenie

T1 - 7087
T1a
T1b
T1c
T1e
T1f
T2 - 7091
T2a
T2b
T3 - 7088
T3a
T3b
T4 - 7089
T5 - 7090
T5a
T6
T7 - 7093
Spolu kVA :

4 stĺpová
kiosk
kompaktná
kompaktná
kompaktná
kompaktná
2 stĺpová
kompaktná
kompaktná
2 stĺpová
kiosk
stoţiarová
stoţiarová
2 stĺpová
kompaktná
2 stĺpová
2 stĺpová

Výkon TS v kVA
stav
návrh
400
630
160
160
160
250
100
250
160
160
400
400
630
160
160
160
400
400
160
100
160
400
400
1960

Miestny názov

Poznámka

U Kocifaja
U kocifaja
U kocifaja
U Kocifaja
U Kocifaja
Kocifajov Potok
MŠ
U Smolkov
U Mičov
Ústredie
U Janoškov
U Fojtkov
Fojtkov potok
U Backov
U Orieškov
U Jedináka
U Haţov

Stav
Športový areál
Výrobne sluţby
Zahustenie
Zahustenie
Rekr. základňa VCR
Rekonštrukcia
Zahustenie
Zahustenie
Stav
Spoločenské centrum
Zahustenie
Stav – LV
Rekonštrukcia
Zahustenie
Stav
Stav

B.12.3.2 Zásobovanie plynom
Súčasný stav
Širšie vzťahy
Zdrojom zemného plynu pre obec Zborov nad Bystricou je „ VTL Kysucký plynovod DN
300, PN 40“ a RS 2000 m3/h, situovaná v obci Zborov n/ Bystricou. RS je prepojená s RS 5000 m3/h
Krásno nad Kysucou a spolu paralelne dodávajú zemný plyn do prepojenej STL sústavy 0,3 MPa.
Hlavný prepojovací STL plynovod medzi regulačnými stanicami plynu je vybudovaný o profile
potrubia DN 110.
Riešené územie
Vývod plynu z RS je realizovaný potrubím DN 150, hlavný rozvod DN 100, odbočne vetvy
sú prevedené potrubím s profilom DN 50. Odberatelia plynu sú na miestne stredotlaké plynovody
pripojení cez domové regulátory STL/NTL s výstupným pretlakom do 2,1 kPa.
Plynofikácia obce bola zahájená v roku 1992, je splynofikovaná celoplošne. Na ZPN toho
času napojených cca 80% domácnosti, objekty vybavenosti sú plynofikované na 100%.
Návrh
Základné údaje o riešenom území
V súčasnosti v území obce Zborov nad Bystricou je vyuţívaný zemný plyn a predpokladá
sa jeho pouţívanie i v návrhovom období do roku 2025.
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Etapa
Vstupné údaje
- trvalo obývané byty – stav
- z toho plynofikované
- odpad bytov
- navrhované k roku 2025
- z toho na plynofikáciu 100%
- rok 2025 celkom
- plynofikované spolu
- výhľad po roku 2025
- m3/ hod./byt
- objekty vybavenosti na plynofikáciu 100%

Stav
566
450

Rok 2025
566
500
- 20
204
204
750
704
+30
1,6

450
1,6

- odbery plynu pre vybavenosť odhadom podľa ich potrieb tepla
Nápočet ZPN podľa druhu odberu
Druh odberu
1. Byty : stav 450/ 500 b.j.
návrh 204 b.j.
Spolu
2. Vybavenosť
- existujúca spolu
- navrhované zariadenia :
27. Kultúrno-spoločenské centrum
29. Centrum obchodu a sluţieb
30. Športový areál
31. Základňa turistického ruchu
32. Čerpacia stanica PHM
33. Mototuristické centrum
34. Adm. spoločenské centrum obce
35. Zábavne a relaxačne centrum
36. Ubytovacie centrum VCR
38. Obecne centrum sluţieb
39. Centrum sociálnych sluţieb
41. Rekreačná základňa CR
Spolu
3. Výroba
- existujúca spolu
- navrhovaná prevádzka
Spolu
Celkom

Rok 2001
m3 /h
tis.m3 /rok
720
1575
720
1575

Rok 2025
m3 /h
tis.m3 /rok
800
1750
326
714
1126
2464

170

244

170

244

170

244

13
16
21
5
2
6
2
4
4
2
8
10
263

26
31
41
9
3
9
4
5
7
3
10
18
410

6
6
896

12
12
1831

6
3
9
1398

12
5
17
2891

Návrh riešenia plynofikácie
Návrh uvaţuje s nárastom odberu zemného plynu v území zo súčasných 896 m3/hod na
1398 m3/hod. Zásobovanie obce sa ponecháva s jednou tlakovou hladinou STL do 0,3 MPa .
Z dôvodu nárastu hodinových odberov zemného plynu je potrebne posúdenie
integrovanej STL plynárenskej sústavy do 0,3 MPa správcom plynárenských zariadení – SPP a.s.
Ţilina. Body napojenia na existujúce plynovody a technické parametre budú určené pri zahájení
výstavby v danej lokalite.
Vyuţitie zemného plynu sa navrhuje komplexne, tj. na vykurovanie, prípravu teplej úţitkovej
vody a na varenie. Výstavba bytov a občianskej vybavenosti v rozvojovom území sa navrhuje
plynofikovať na cca 100% , v efektívne dostupnej vzdialenosti od existujúcich plynovodov.
Nové STL rozvody zemného plynu sa navrhujú rozširovať do rozvojových lokalít s plánovanou
výstavbou bytov a objektov vybavenosti :
Kocifajov Potok ( byty+ vybavenosť) odber 21 m3/h, dĺţka potrubia D 63 cca 1100 bm
Za Bystricou ( vybavenosť) odber 53 m3/h, dĺţka potrubia D 63 cca 500 bm
U Mičov ( byty) odber 62 m3/h, dĺţka potrubia D 63 cca 600 bm
U Zuščakov – Komanov – Smolkov (byty) odber 498 m3/h, dĺţka D 63 cca 900 bm
U Gorilov – Fojtov (byty) odber 15 m3/h, dĺţka D 63 cca 400 bm
U Podolákov – Haţov - Ščubalov (byty) odber 126 m3/h, dĺţka D 63 cca 1200 bm
U Backov – Orieškov – Polačkov (byty+ OV) odber 55 m3/h, dĺţka D 63 cca 400 bm
U Mydlov (byty) odber 24 m3/h, dĺţka potrubia D 63 cca 400 bm
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Do lokalít rekreačnej základne CR a osád s ICHR objektmi s prívodom zemného plynu
neuvaţovať.
Poznámka
Vzhľadom na zvýšené odbery zemného plynu sa doporučuje prehodnotenie prepojenej
plynárenskej sústavy STL do 0,3 MPa Zborov nad Bystricou odbornou organizáciou, čo bude
doloţené hydraulickým prepočtom a odsúhlasenie správcom plynárenských zariadení (SPP, a.s.)
Pásmo ochrán
V zmysle zákona č. 656 / 2004 Z.z. je potrebne dodrţať pásmo ochrán od osi plynovodu na
kaţdú stranu :
Plynárenské zariadenie

Ochranné pásmo

Bezpečnostné pásmo

8m
4m
1m
4m
8m

20 m
20 m
určí prevádzkovateľ
10 m
50 m

VTL DN 300 PN40
VTL – prípojka DN 100
STL – NTL zastavané územie
STL voľný terén
Regulačná stanica

B.12.3.3 Zásobovanie teplom
Súčasný stav
Obec Zborov nad Bystricou má plno decentralizovaný systém zásobovania teplom,
v území sa nenachádza väčší tepelný zdroj, ktorý by prevzal funkciu centrálneho tepelného zdroja.
Existujúce plynové kotolne (stredne zdroje tepla) v ZŠ + MŠ a v Zdruţenom objekte
obecného úradu sú pouţiteľne len pre potrebu vlastných objektov. Ostatne objekty vybavenosti
potrebu tepla majú riešenú malými plynovými objektovými kotolňami a v malej miere elektrickou
energiou – Dom smútku.
Bytová zástavba z celkového počtu 566 trvalé obývaných bytov , 450 b.j. potrebu tepla rieši
spaľovaním zemného plynu v kotloch ústredného vykurovania, resp. nástennými etáţovými zdrojmi
v bytových domoch. Ostatné byty potrebu tepla riešia spaľovaním pevných palív a v malej miere
i elektrickou energiou.
Návrh
Základné údaje riešeného územia
Riešené územie patrí do oblasti s výpočtovou teplotou – 18°C, so strednou dennou teplotou
vykurovacieho obdobia + 2,9°C
- Trvalo obývané byty stav ..........
566 b.j. z toho plynofikované 450 b.j.
- odpad bytového fondu ..............
- 20 b.j.
- Návrh bytovej výstavby ............
204 b.j. - do roku 2025
30 b.j. - výhľad po roku 2025
- S p o l u byty rok 2025 ............ 750 b.j.
po roku 2025 .....
780 b.j.
- priemerná potreba tepla na b.j. : stav 14 kW / 104 GJ, nová výstavba 12 kW/81 GJ
- potreba tepla pre navrhovanú vybavenosť a prevádzky odhadom (nebol špecifikovaný
obstavaný priestor objektov)
Nápočet potrieb tepla pre etapu 2025
Stav
Druh odberu
1. Byty : stav 566 b.j. (546 b.j. r. 2025)
návrh 204 b.j. etapa 2025
výhľad po r. 2025 30 b.j.
Spolu
2. Občianska vybavenosť
- jestvujúca spolu
- návrh :
27. Kultúrno- spoločenské centrum
29. Centrum obchodu a sluţieb
30. Športový areál
31. Základňa turistického ruchu

MW
7,644

GJ
49 110

7,644

49 110

Rok 2025
MW
GJ
7,371
47 400
2,448
16 525
0,360
2 430
10,179
66 355

2,155

15 465

2,155

15 465

-

-

0,105
0,130
0,170
0,040

750
900
1 200
270
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32. Čerpacia stanica PHM
33. Mototuristické centrum
34. Admin. spoločenské centrum obce
35. Zábavne a relaxačne centrum
36. Ubytovacie centrum VCR
38. Obecné centrum
39. Centrum sociálnych sluţieb
41. Rekreačná základňa Kocifajov Potok
Spolu
3. Výroba existujúca
- jestvujúca spolu
28. Centrum výroby a sluţieb
Spolu
Celkom

2,155

15 465

0,015
0,050
0,020
0,030
0,030
0,020
0,060
0,080
2,905

75
280
120
170
220
75
310
540
20 375

0,050
0,050
9,849

360
360
64 935

0,050
0,025
0,075
4,159

360
150
510
87 240

Návrh riešenia potrieb tepla v etape – rok 2025
Zásobovanie obce Zborov nad Bystricou teplom sa navrhuje ponechať decentralizovaným
systémom z vlastných objektových, alebo zdruţených zdrojov tepla s palivom zemný plyn
a vyuţívanie dostupných druhov ekologických palív ( drevný odpad, solárna energia).
V lokalite „ Rekreačná základňa CR“ Kocifajov Potok sa navrhuje alternatívne riešenie
potrieb tepla z palivovou základňou zemný plyn (potreba výstavy STL plynovodu v dĺţke cca 1,1 km)
nepredpokladá s prívodom plynu, alebo riešenie potrieb tepla zamerať na spaľovanie drevných
štiepkov, drevnej masy a ostatných dostupných palív. Pre potrebu teplej úţitkovej vody v týchto
zariadeniach sa navrhuje inštalácia solárnych kolektorov.
Inštalovaný výkon objektových kotolní sa navrhuje budovať len pre vlastnú potrebu
objektov. V prevádzkach kde bude výroba zameraná na spracovanie dreva, sa odporúča pri riešení
potrieb tepla vyuţitie tohto odpadu z výroby.
Potrebu tepla v bytovej zástavbe IBV z kotolní UK, resp. lokálnymi vykurovacími zdrojmi
prednostne s palivovou základňou zemný plyn tam, kde existujú, alebo sa plánujú rozvody zemného
plynu. V území bez zemného plynu potrebu tepla riešiť spaľovaním drevnej masy a ostatnými
dostupnými palivami.
Členenie palív
Etapa
Stav
Podiel palív
Rok 2025
Podiel palív

Potreba
celkom
GJ
64 935
100%
87 240
100%

z toho
ZPN
GJ
55 965
86,20%
77 580
88,92%

HU
GJ
5265
8,10%
5 265
6,03%

DO
GJ
1725
2,65%
2 415
2,76%

EE
GJ
1980
3,05%
1980
2,29%

Z celkovej potreby tepla v etape rok 2025 – cca 87240 GJ – sa navrhuje riešiť 88,92%
zemným plynom ( čo predstavuje spotrebu zemného plynu skoro 2675 tis.m3 za rok – nárast
k súčasnému stavu skoro o 960 tis.m3/rok), pevnými palivami 8,79% v prevaţnej miere drevo +
drevná biomasa. Potreba tepla na báze elektrickej energie sa nenavrhuje rozširovať.
V navrhovanej etape zamerať sa tieţ na vyuţívanie solárnej energie kolektormi pre
prípravu teplej vody, taktieţ podporujú sa všetky iniciatívy z netradičných druhov energií na
získavanie tepelnej energie, čo bude mať priaznivý dopad na čistotu ovzdušia najmä v zimnom
období.
Ochranné pásma
V riešenom území obce Zborov nad Bystricou
tepelnoenergetických zariadení vyţadujúca si ochranné pásmo.
B.12.4

sa

neplánuje

ţiadna

výstavba

NAPOJENIE ÚZEMIA NA TELEKOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SIETE

B.12.4.1 Súčasný stav
Širšie vzťahy
Poštová prevádzka v obci Zborov nad Bystricou organizačne patrí pod Regionálne poštové
centrum RPC Ţilina, problematiku rozvoja zabezpečuje ústredie Slovenskej pošty, a.s.
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Obec Zborov nad Bystricou podľa súčasnej štruktúry ST,a.s. prislúcha do centra sieťovej
infraštruktúry CSI Ţilina s príslušnosťou do RCSI Ţilina. Digitálna ústredňa RSU je pripojená
optickým káblom na oblastný optický kábel POOK Ţilina – Čadca – Stará Bystrica .
Riešené územie
Poštová prevádzka je umiestnená v objekte pri OU s dvoma priehradkami pre podávanie
zásielok a peňaţný styk. Dodávanie zásielok sa rieši poštovými doručovateľmi. Pre odosielanie
listových zásielok sú v obci inštalované poštové schránky.
Digitálna ústredňa je umiestnená v zdruţenom objekte OÚ Zborov n/Bystricou, miestna
telefónna sieť je realizovaná káblami v zemi. Telefónni účastníci v sústredenej zástavbe sú pripojení
káblovými prípojkami, ostatná zástavba závesným vedením z UR. V obci je zriadených 241
hlavných telefonných staníc, z toho bytové stanice 210 HTS a nebytové 31 HTS.
Riešené územie je vyhovujúco pokryté signálmi mobilných operátorov ORANGE, T-Mobile
a O2, signál je prístupný z VRS mimo riešeného územia.
V obci je celoplošne vybudovaný rozvod miestneho rozhlasu, ústredňa rozhlasu je
umiestnená v priestoroch obecného úradu.
Televízne programy STV 1 a STV 2 sú zabezpečené TV vykrývačom situovaným v území
katastru obce Krásno n/Kysucou. V obci je zriadená káblová televízia s moţnosťou príjmu satelitných
programov. Technológia KTV s prijímacím zariadením je situovaná v priestoroch obecného úradu.
Riešeným územím po ľavej strane rieky Bystrica prechádza trasa uzlového kábla UK
Čadca – Stará Bystrica a prípojný oblastný optický kábel POOK na smere Krásno n/Kysucou –
Zborov n/Bystricou – Stará Bystrica, pri ktorých treba rešpektovať ochranné pásmo 1 m od krajného
kábla na kaţdú stranu.
B.12.4.2 Návrh riešenia
Pošta
Pre poštovú prevádzku v obci Zborov nad Bystricou nie sú známe ţiadne rozvojové
zámery. V poskytovaní poštových sluţieb sa zamerať na zvyšovaní ich kvality. Rozvoj poštovej
prevádzky v obci je plne v kompetencií Slovenská pošta, a.s. a RPC Ţilina.
Telekomunikácie
Telefonizácia
Tab. Základné údaje riešeného územia
Údaje
– -

Etapa
Rok 2005
2275
566

počet obyvateľov
počet obývaných bytov stav
návrh bytov k roku 2025
výhľad bytov po roku 2025
celkom bytov
počet HTS pre navrhované byty
počet HTS pre objekty vybavenosti

274

Rok 2025
2400
546
204
30
780
1 aţ 1,5
3 aţ 5

Tab. Nápočet HTS pre rozvojové aktivity územia do roku 2025
Obec
Zborov nad Bystricou

bytové
254

Počet HTS
nebytové
spolu
56
310

Telefónna hustota návrhu %
203

Riešenie navrhovaného stupňa telefonizácie
Pre zabezpečenie telefonizácie navrhovanej výstavby v riešenom území do roku 2025
s navrhovaným počtom cca 306 nových HTS pre je potrebné riešiť :
Rozšírenie digitálnej ústredne na cca 570 vývodných vedení (stav + návrh)
Rozšírenie miestnej telekomunikačnej káblovej siete do rozvojových časti obce (nová
výstavba bytov, občianskej vybavenosti a športových plôch) :
„ U Backov“ 25 Pp, z toho bytové 20 Pp – nebytové 5 Pp
„ U Mydlov“
22 Pp pre bytové stanice
„ U Orieškov, Polačkov“
22 Pp pre bytové stanice
„ U Ščúbakov“
42 Pp pre bytové stanice
„ U Gerov , Haţov“
25 Pp pre bytové stanice
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-

-

-

-

„ U Podolákov“
50 Pp pre bytové stanice
„ U Fojtov , U Gorilov“
13 Pp pre bytové stanice
„ U Válkov, Mičov, Smolkov
52 Pp pre bytové stanice
„ U Jánoškov“
17 Pp pre objekty vybavenosti
„ U Komanov, Zuščakov“
43 Pp pre bytové stanice
„ U Kocifajov“ 15 Pp, z toho bytové 10 Pp – nebytové 5 Pp (Kocifajov Potok)
„ Za Bystricou“
30 Pp pre objekty vybavenosti
Pripojovanie telefónnych účastníkov v sústredenej zástavbe IBV a objekty voľného
a viazaného cestovného ruchu pripájať cez káblové prípojkové skrine, bytovú zástavbu
v rozptyle z účastníckych stĺpových rozvádzačov závesným káblovým vedením
Body napojenie novej zástavby budú určené v podmienkach pri začatí územno-právneho
konania výstavby konkrétnej lokality (poţiadavka ST, a.s.)
Rozšírenie portfólia sluţieb o dátové sluţby, ktoré budú určené hlavne pre podnikateľský
segment a pre domácnosti, ktoré budú vyuţívať pripojenie na internet
Miestny rozhlas
Rozšírenie signálu miestneho rozhlasu do plôch s plánovanou výstavbou
TV signál
Základný program verejnej televízie je zabezpečený TV vykrývačom od obce Krásno
nad Kysucou.
V obci Zborov n/ Bystricou je vybudovaná káblová televízia s príjmom satelitných programov,
ktorá sa doporučuje rozšíriť do plôch s plánovanou výstavbou.
Diaľkové káble
Riešeným územím po ľavej strane prechádza trasa diaľkových a uzlových káblov, pri
ktorých treba rešpektovať ich ochranné pásmo 1 m od krajného kábla na kaţdú stranu.
existujúci prípojný optický kábel do digitálnej ústredne má ochranné pásmo 1 m

B.13.

KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŢIVOTNÉ PROSTREDIE

B.13.1

ZÁSADY FUNKČNÉHO
ÚNOSNOSTI ÚZEMIA

VYUŢÍVANIA

ÚZEMIA

VO

VZŤAHU

K EKOLOGICKEJ

Urbanistická koncepcia rozvoja obce, navrhnutá v územnom pláne, rieši rozvoj obce
vyváţeným spôsobom vo vzťahu k celkovej ekologickej únosnosti územia.
V súvislosti s poľnohospodárstvom sa v minimálnom rozsahu zasahuje do plôch
obhospodarovaných ako PP. Navrhované zábery priamo naväzujú na súčasné zastavané územie
obce, s cieľom celkového skompaktnenia urbanistickej štruktúry sídla. V rámci navrhovaných
obytných plôch uvaţujeme s vysokým podielom verejnej alebo súkromnej zelene.
Rozvoj je v prevaţnej miere sústredený na plochách PP niţšej bonity, a tieţ v hraniciach
zastavaného územia, resp. v priamej väzbe na zastavané územie.
V súvislosti s lesným hospodárstvom, územný plán rešpektuje LHP a do neho premietnuté
opatrenia, v súvislosti s ochranou prírody (RÚSES, KEP,...). V území sa neuvaţuje so záberom LPF.
Taktieţ sa v riešenom území neuvaţuje s ťaţbou nerastných surovín.
Napriek veľmi vhodným danostiam územia pre rozvoj cestovného ruchu, v územnom pláne
je priorita postavená na ochrane prírody obmedzením aktivít cestovného ruchu v chránených
maloplošných územiach. Navrhované aktivity v rekreácii a CR sú sústredené v prevaţnej miere
do vlastnej obce a lokalít s uţ etablovanou rekreáciou (viazaný cestovný ruch – chalupy, víkendové
rodinné domy, rodinné penzióny).
Navrhovaný stavebný rozvoj v podstatnej miere rozvíja predovšetkým obytnú funkciu
a k nej prislúchajúcu občiansku vybavenosť, čo negatívne neovplyní kvalitu ţivotného prostredia.
S rozvojom plôch výroby neuvaţujeme a s rozvojom výrobných sluţieb je uvaţované
v minimálnom rozsahu.
B.13.2

NÁVRH OPATRENÍ NA ELIMINÁCIU ALEBO OBMEDZENIE STRESOVÝCH PRVKOV
V KRAJINE

Riešené územie obce Zborov nad Bystricou je jedno z mála zasiahnutých území kraja
stresovými prvkami v krajine. V dostatočnej vzdialenosti od obytného územia neprechádza diaľnica
a ani cesta I. triedy. V území nie je a ani sa nenavrhuje ţiadna výrazná výrobná prevádzka. Areál
hospodárskeho dvora PD sa v katastrálnom území obce nenachádza.
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B.13.3

ZÁSADY VYMEDZENIA HRANÍC ZASTAVANÉHO ÚZEMIA, NÁVRH OPATRENÍ
NA ZACHOVANIE A OBNOVENIE KRAJINNOESTETICKÝCH HODNÔT ÚZEMIA

Do zastavaných území sú v ÚPN-O začlenené navrhované obytné plochy, plochy
občianskej a rekreačnej vybavenosti. Tie negatívne neovplyvnia ani v jednom z navrhovaných
priestorov krajinno-estetické hodnoty územia.
Navrhovaná urbanistická štruktúra kladie dôraz na skompaktnenie územia a zachovanie
merítka zástavby – typického vidieckeho sídla.
Pre neurbanizované územie s PP (orná pôda, pasienky, kosné lúky) a LPF (lesy) stanovil –
odporúčal krajinno-ekologický plán (KEP) optimálne podmienky vyuţívania územia, ktoré boli
premietnuté do riešenia ÚPN-O. V KEP bol tieţ kladený dôraz na zachovanie a obnovenie krajinnoestetických hodnôt katastrálneho územia obce, hlavne v súvislosti s priemetom poţiadaviek
legislatívnej ochrany prírody, a tieţ lokálnych opatrení (napr. doprovodná zeleň vodných tokov,
vodné ekosystémy a pod.).
B.13.4

OCHRANA ZLOŢIEK ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA

B.13.4.1 Voda
Základným právnym dokumentom v oblasti vody je zákon č.364/2004 Z.z. z 13.5.2004
o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon).
Tento zákon vytvára podmienky na :

všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých
ekosystémov v krajine,

zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd,

účelné, hospodárne a trvalo udrţateľné vyuţívanie vôd,

manaţment povodí a zlepšenie kvality ţivotného prostredia a jeho zloţiek,

zniţovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha,

zabezpečenie funkcií vodných tokov,

bezpečnosť vodných stavieb.
Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám
a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom vyuţívaní,
oprávnenia a povinnosti štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto
zákona. Kvalita povrchových vôd sa v riešenom území systematicky nesleduje.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe obec nie je odkanalizovaná, s vysokou pravdepodobnosťou
môţeme usudzovať na zvýšené znečistenie povrchových a podzemných vôd vplyvom úniku
odpadových vôd zo ţúmp a septikov, t.j. obec vystupuje ako plošný potenciálny zdroj znečistenia
povrchových a podzemných vôd.
Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov

1)
2)

3)

Všeobecné povinnosti, §30, zákona č.364/2004 Z.z. (vodný zákon).
Ten, kto vykonáva činnosť, ktorá môţe ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd
a vodných pomerov, je povinný vynaloţiť potrebné úsilie na ich uchovanie a ochranu.
Vlastník, správca alebo nájomca (ďalej len „vlastník“) poľnohospodárskych pozemkov
a lesných pozemkov je povinný ich obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen zachová
vhodné podmienky na výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovanie vodných pomerov; je
povinný najmä zabraňovať škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy
a dbať o udrţiavanie pôdnej vody a o zlepšenie retenčnej schopnosti územia.
Orgán štátnej vodnej správy môţe uloţiť vlastníkom poľnohospodárskych a lesných
pozemkov vykonať opatrenia smerujúce k splneniu povinností uvedených v odseku 2.



Ochranné pásma vodárenských zdrojov, §32, zákona č.364/2004 Z.z.
Do katastrálneho územia nezasahuje ţiadne ochranné pásmo vyhlásené v zmysle
uvedenej legislatívy.


1)

Inundačné územie, § 46, odst.2, zákona č.364/2004 Z.z. (vodný zákon).
Inundačným územím je územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z
koryta, vymedzené záplavovou čiarou najvyššej známej alebo navrhovanej úrovne vodného
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2)

stavu. Rozsah inundačného územia určuje orgán štátnej vodnej správa na návrh správcu
vodného toku. Orgán štátnej vodnej správy môţe uloţiť správcovi vodného toku povinnosť
vypracovať a predloţiť takýto návrh.
Ak inundačné územie nie je určené, vychádza sa z dostupných podkladov
o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami.

V katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou nie sú legislatívne určené ţiadne
inundačné územia.
Správa vodných tokov
Oprávnenia pri správe vodných tokov sú uvedené v§ 49, odst.2, zákona č.364/2004 Z.z.
(vodný zákon).
Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môţe správca
vodného toku uţívať pobreţné pozemky.
Pobreţnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri
vodohospodársky významnom vodnom toku Bystrica sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri
drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od
vzdušnej a návodnej päty hrádze.



Zdroje znečistenia podzemných a povrchových vôd - v katastrálnom území obce sa
nenachádzajú významní znečisťovatelia vôd. Negatívny dopad na kvalitu podzemných
a povrchových vôd má antropogénna činnosť v území (nezaručená vodotesnosť ţúmp, výuste zo
septikov do podmoku, resp. do miestnych tokov).
B.13.4.2 Ovzdušie
Za klimatické pomery povaţujeme dlhotrvajúci stav ovzdušia, čiţe priemerný stav svetla,
teploty, tlaku vzduchu, vetra a zráţok na určitom mieste.
Značný vplyv na klimatické pomery územia má geografická poloha a nadmorská výška.
Riešené územie je súčasťou širšej oblasti leţiacej na rozhraní oceánskych a kontinentálnych
vplyvov, kde sa v priebehu roka niekoľkokrát vystriedajú vzduchové hmoty rozličných vlastností.
Oceánske prúdenie zmierňuje rozdiely medzi letom a zimou, spôsobuje väčšiu oblačnosť, väčšie
mnoţstvo zráţok a častejší výskyt hmiel. Klimaticky patrí územie do mierne teplej, veľmi vlhkej aţ
chladnej oblasti. Mierne teplá klimatická oblasť zaberá doliny s priľahlými svahmi do nadmorskej
výšky 800 m n.m. Chladná klimatická oblasť zahŕňa vrcholové časti Kysuckých Beskýd.
Klimatickogeografický typ:
Horská klíma teplá s malou inverziou teplôt, vlhká aţ veľmi vlhká s teplotami v januári - 3,5ºC aţ -6ºC
a teplotami v júli 17 aţ 17,5ºC a ročným úhrnom zráţok 650 – 850 mm.
Pre potreby komplexnejšieho poznania klimatických podmienok katastrálneho územia uvádzame
niektoré /vybrané/ priemerné klimatické charakteristiky v priebehu celého roka :
Teplota vzduchu :
6,7stupňa Celzia
Vlhkosť vzduchu v %:
87%
Priemerná oblačnosť v %:
65%
Priemerný počet jasných dní /denná oblačnosť menšia ako 20%/:
38,4 dní
Priemerný počet zamračených dní /denná oblačnosť väčšia ako 80%/: 134,4 dní
Priemerný počet dní s hmlou /dohľadnosť menšia ako 1 km/:
66,5 dní
Priemerný úhrn zráţok v mm:
881mm
Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou:
93,8 dní
Územie, na základe kompletného stavu ovzdušia, podzemnej a povrchovej vody, pôdy,
horninového prostredia a ďalších faktorov nepatrí do zoznamu zaťaţených území, ustanovených
Vyhláškou MŢP SR č. 112/1993 Z.z. Na území obce neevidujeme v súčasnosti ţiadneho výrazného
znečisťovateľa ovzdušia, obec je taktieţ splynofikovaná.
B.13.4.3 Pôda
Pôda predstavuje trojrozmerný prírodný útvar, ktorý vznikol v procese historického vývoja
ako dôsledok interakcie medzi geologickými, klimatickými, hydrologickými a biotickými faktormi.
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Pri tomto geologické faktory zahŕňajú pôdotvorný substrát, jeho minerálne a chemické zloţenie.
Klimatické faktory zahŕňajú prínos slnečnej energie, zráţky, teplotu ovzdušia, hydrologické – vplyv
povrchových a podzemných vôd. Faunu, flóru a vplyv pôdnych mikroorganizmov zahŕňajú biotické
faktory.
Významným pôdotvorným činiteľom je i človek, ktorý svojim pôsobením aktívne vstupuje do
biotických a abiotických komponentov celého ekosystému, a tým i do dynamiky procesov a interakcií,
ktoré v nich prebiehajú.
Pôdne druhy sú riešené pri vyhodnocovaní záberov PP a popísané v príslušnej kapitole
KEP.
V území evidujeme minimálne poškodenie pôd. Opatrenia súvisiace s elimináciou
poškodzovania pôd sú riešené pre lesné porasty v LHP a KEP. Zamedzenie poškodenia PP, vrátane
pôdnej erózie bude nutné riešiť inou organizáciou poľnohospodárskej činnosti, vrátane voľby kultúry.
V zásade ide o dodrţanie doporučení hospodárenia na PP a LPF z krajinnoekologického plánu.
B.13.4.4 Biota
Do komplexného riešenia ÚPN–O sú premietnuté zásady vyplývajúce z odporúčaní
krajinno-ekologického plánu a priemet R-ÚSES-u.
Tieto zásady z uvedených dokumentov tvoria základnú kostru ochrany a rozvoja bioty
v území. Okrem takto legislatívne stanovených opatrení s vyčlenením území v územnom pláne sú
zakomponované ďalšie návrhy, ktoré v rámci celkového rozvoja sídla, a hlavne v jeho zastavanej
časti, uvaţujú s trvalo udrţateľným rozvojom obce, kde sú vo vzájomnom súlade riešené potreby
súvisiace s investíciami a rozvoj bioty.
Podrobný popis v súvislosti so starostlivosťou o ţivotné prostredie a bioty je popísaný
v kapitole B.11.
B.13.5

FAKTORY NEGATÍVNE OVPLYVŇUJÚCE ŢIVOTNÉ PROSTREDIE

B.13.5.1 Hluk a vibrácie
Hluková záťaţ predstavuje významný problém, ktorý môţe limitovať vyuţitie územia, najmä
pre rekreačné a obytné účely.
Problém hluku v obci Zborov nad Bystricou evidujeme pozdĺţ cesty č. II/520. V ÚPN-O
riešime problém navrhovanou výhľadovou prekládkou cesty mimo obytné územia.
B.13.5.2 Zápach, exaláty
V riešenom území neevidujeme zápach a exhaláty. Smerovanie prevládajúcich vetrov
nezaťaţuje existujúce obytné územie.
B.13.5.3 Ostatné (imisie, prach, vibrácie, zosuvy, erózia, seizmicita, skládky, poškodené územia)
Imisie :

sú identifikované poškodením lesov v rámci LPF,
Opatrenia :
Dodrţať LHP.

Prach :

prašné prostredie je hlavne z automobilovej dopravy okolo cesty II/520
Opatrenia :
Zabezpečiť pravidelnú údrţbu komunikácie, hlavne po zimnom období
odstrániť zostatkový posypový materiál.

Vibrácie :

vibráciou zaťaţené územie je hlavne z automobilovej dopravy okolo cesty II/520
Opatrenia :
Pri realizácii rekonštruckie cesty zabezpečiť vysokokvalitné prevedenie
stavby.

Zosuvy :

v území nie sú evidované malé zosuvy
Opatrenia :
Dodrţať navrhované odporúčania uţívania pôdy navrhované v KEP.

Erózia :

erózia pôdy je minimálna, súvisí s nevhodným spôsobom vyuţívania - hospodárenia na
PPF.
Opatrenia :
Riešenie naznačujú odporúčania z KEP.

Seizmicita :

územie je zaradené do 7° - 6° EMS 98 – ohrozenia
Opatrenia :
Pri stavebnom povolení a následnej realizácii stavieb riešiť stavebné
konštrukcie, ktoré sú schopné eliminovať uvedené seizmické
ohrozenie.

Územný plán obce Zborov nad Bystricou

87

Ing. arch. Pavol Visczor, autorizovaný architekt, Kubínska 7, 010 08 Ţilina, ateliér : Ţitná 13, 010 01 Ţilina
ČAO: 0247 AA, IČO: 14229421, DIČ: 1020524824, tel./fax: 041/ 7001052, mob.: 0905 267 217, e-mail : visczor@aut.sk

Skládky : sú evidované malé hlavne z komunálneho odpadu pozdĺţ vodných tokov. Obec má
vypracovaný program odpadového hospodárstva so zozmluvnením likvidácie a spôsobu
nakladania s odpadmi.
Opatrenia : Dôsledne dodrţať riešenie likvidácie divokých skládok a dodrţať navrhnuté
opatrenia v POH.
Poškodené územie :

Rádioaktivita :

B.13.6





B.13.7

poškodenie územia bolo evidované v súvislosti s prevádzkou odvozu drevnej
hmoty.
Opatrenia : Dôsledne zabezpečiť rekultivácie pôd po ukončrní odvozu
z danej lokality v rámci LPF.
je v území reprezentovaná stredným a nízkym radónovým rizikom. stredné
radónové riziko zasahuje zastavané územia (údolná niva rieky Bystrica).
Opatrenia : Posúdiť navrhované rozsiahle lokality pre výstavbu domov na
bývanie podľa vyhlášky MZ SR č. 12/2000 Z.z. Pri umiestňovaní stavieb
v území zabezpečiť ochranu budov stavebno-technickými opatreniami pred
účinkami radónového rizika v zmysle výstupu z posudku podľa vyhlášky MZ
SR č. 12/2000 Z.z..

FAKTORY POZITÍVNE OVPLYVŇUJÚCE ŢIVOTNÉ PROSTREDIE
Existencia pohorí Kysucké Beskydy a Kysucká vrchovina v blízkom krajinnom priestore.
Vysoký podiel ostatnej zelene v k.ú. obce.
Existencia
genofondových
lokalít
a území
s vysokou
biodiverzitou v dotyku
so zastavaným územím.
Komplexné riešenie technickej infraštruktúry, vrátane zámeru odvádzania odpadových vôd
a plynofikácie obce.
Návrh nových plôch verejnej zelene.
NÁVRH ZÁSAD A OPATRENÍ PRE NAKLADANIE S ODPADMI

B.13.7.1 Tuhý komunálny odpad (TKO)
Ostatné prvky ţivotného prostredia - za obec Zborov nad Bystricou
Mnoţstvo komunálneho odpadu v t
Vyuţívaný komunálny odpad v t
Zneškodňovaný komunálny odpad v t

360,5
1,5
359,0

Nakladanie s odpadmi a spôsob ich zneškodňovania na území obce Zborov nad Bystricou
určuje schválený program „Odpadového hospodárstva do roku 2005“ (POH), 12/2002, ktorý je
v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. O odpadoch.
Komunálne odpady vznikajúce na území obce sa zhromaţďujú v kuka nádobách a tieţ vo
veľkoobjemových kontajneroch. Zber a prepravu vykonáva firma T+T a.s. Ţilina. Do roku 2000 sa
odpady zneškodňovali skládkovaním na skládke odpadu v Kysuckom Lieskovci, ktoré prevádzkovala
firma Sluţby Kysucký Lieskovec. V súčasnosti sa zneškodňujú na vyhovujúcej skládke odpadov
v Ţiline – Povaţskom Chlmci (T+T a.s. Ţilina). V hodnotenom období (1996-2000) na úpravu
odpadov zo septikov a ţúmp z komunálneho hospodárstva mala obec uzatvorenú zmluvu so SeVaKom OZ Čadca, a na odber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečných odpadov s firmou Enzo a.s.
Ţilina.
Do roku 2000 nebol zavedený systém separovaného zberu odpadov. Prebiehal len
občasný (jednorázový) zber papiera a kovového šrotu (ţiaci ZŠ).
Na základe zákona č. 223/2000 Z.z. obec zodpovedá za vytvorenie podmienok
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.


Na ich zneškodňovanie uzatvorila zmluvu s firmou T+T a.s. Ţilina, ktorá zabezpečuje :
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov skladovaním

Obec sa zaviazala doriešiť :

zavedenie separovaného zberu zloţiek komunálnych odpadov

zber a prepravu objemných odpadov a drobných stavebných odpadov

zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín – tzv.
problémové látky
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zaviesť separovaný zber biologicky rozloţiteľných odpadov, ukladaných na skládky odpadu

Komodity zo záväznej časti POH Zborov nad Bystricou v súlade so súčasnou právnou
úpravou, a v súlade so záväznou časťou POH okresu Čadca do roku 2005, za ktoré obec
zodpovedá, vrátane prúdov odpadu obce, cieľov a opatrení vo väzbe na recyklačný fond sú uvedené
v tabuľkách POH.
Obec v rámci navrhovaného obecného centa výrobných a nevýrobných sluţieb (ozn. vo
výkr. č.28) uvaţuje zriadiť priestory pre zhromaţďovanie a skládku triedených a recyklovateľných
odpadov, nebezpečných odpadov, drobných stavebných odpadov a priestory pre umiestnenie
kompostovacieho zariadenia (alt. ČOV).
Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
Obec Zborov nad Bystricou nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu a ČOV.
Splaškové vody z bytovej zástavby a z ostatnej občianskej a rekreačnej vybavenosti sú
akumulované v individuálnych ţumpách. Ich vodotesnosť, s ohľadom na ich vek, nie vţdy spĺňa
poţiadavky kladené na hygienu prostredia a ochranu vôd.



ÚPN obce Zborov nad Bystricou z hľadiska odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd :
Rešpektuje koncepciu odvádzania a zneškodňovania splaškových vôd navrhovanou
regionálnou skupinovou kanalizáciou obcí zahŕňajúcou aj obce v Bystrickej doline so
spoločným čistením na ČOV Krásno nad Kysucou.

Návrh ÚPN uvaţuje s vybudovaním kanalizačnej siete v obci a zberača skupinovej
kanalizácie so zaústením do novej ČOV Krásno nad Kysucou. V 1. etape ÚPN-O pripúšťa realizáciu
malej obecnej ČOV, ktorá sa následne zapojí do navrhovaného systému odkanalizovania zberačom
do navrhovanej ČOV Krásno nad Kysucou.
B.14

VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŢÍSK A
DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

Obvodný banský úrad v priestore katastrálneho územia obce neeviduje výhradné loţisko
nerastných surovín s určeným dobývacím priestorom, ani výhradné loţisko nerastných surovín
s určeným chráneným priestorom a ani neeviduje loţisko vyhradeného nerastu
B.15

VYMEDZENIE PLÔCH VYŢADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU

B.15.1

NÁVRH OPATRENÍ OCHRANY PRÍRODY

Zvýšenú ochranu si vyţadujú plochy súvisiace s návrhom ochrany území stanovených
R-ÚSES-om s prevzatím do riešenia ÚPN-O. V grafickej časti sú vyznačené územia vyţadujúce
zvýšenú ochranu. Ide o plochy na PP a LPF. V samostatnej kapitole boli podrobne popísané
jednotlivé územia, a to :

biocentrá

genofondové lokality

biokoridory

hodnotná vzrastlá zeleň
Tieto ekologicky hodnotné územia treba chrániť pred poškodením, nevhodnými zásahmi,
respektíve zničením, napríklad odvodnením, zasypaním a inými protiochranárskymi aktivitami.
B.15.2

NÁVRH PROTIPOVODŇOVÝCH A VODOHOSPODÁRSKYCH OPATRENÍ

Intravilánom obce preteká rieka Bystrica. Realizované miestne úpravy koryta
nezabezpečujú ochranu intravilánu obce pred povodňami. Pri extrémnych prietokoch sa riečka
Bystrica vylieva z brehov a pravobreţnou inundáciou zaplavuje aj časť intravilánu v centre obce
v priestore od zaústenia Zborovského potoka smerom po toku Bystrice. Na ľavom brehu je
ohrozované územie existujúceho futbalového ihriska.
Potenciálne je intravilán obce ohrozovaný aj z miestnych drobných tokov malou kapacitou
cestných priepustov, kde dochádza k spätnému vzdutiu vody.
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V katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou nie sú legislatívne stanovené ţiadne
inudačné územia.






Ochrana pred povodňami
ÚPN obce Zborov nad Bystricou z hľadiska ochrany pred povodňami :
rešpektuje vodohospodárske zámery zamerané na ochranu intravilánu a stabilizáciu koryta
Bystrice,
rešpektuje schválený Povodňový plán obce,
navrhuje vegetačno-stabilizačnú úpravu miestnych drobných tokov, recipientov vôd
z povrchového odtoku, vzhľadom k rozvoju obytnej zástavby a predpokladu zvýšenia
odtoku daţďových vôd,
navrhuje na hranici navrhovaného zastavaného územia zasakovacie rigoly na
transformáciu mnoţstva vôd z povrchového odtoku.

B.16

CELKOVÉ HODNOTENIE KONCEPCIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

B.16.1

ŠIRŠIE VZŤAHY

B.16.1.1 Vyhodnotenie predpokladov rozvoja obce z hľadiska širších súvislostí
Obec Zborov nad Bystricou sa nachádza v severnej časti Ţilinského kraja, juhovýchodne
od okresného sídla Čadca. Susedí s katastrami obcí čadčianskeho okresu (Klubina, Krásno nad
Kysucou a Oščadnica).
Zborov nad Bystricou leţí na sídelnej osi subregionálneho významu Krásno nad Kysucou –
Námestovo, orientovanej západo-východným smerom, spájajúcej sídla stredovýchodných Kysúc a
hornej Oravy. Obec leţí v dolnej časti Bystrickej doliny.
Obec spadá do suburbárneho pásma, tvoreného sídlami Zborov – Klubina – Stará Bystrica
– Nová Bystrica, pričom susedná obec Stará Bystrica je prirodzeným spádovým sídlom tohoto
suburbárneho pásma a je zároveň funkčne charakterizovaná ako rozvojové sídlo (v zmysle ÚPN
VÚC). Okresné mesto Čadca je pre Zborov nad Bystricou administratívne nadradeným sídlom –
centrum regionálneho aţ nadregionálneho významu.
Obec Zborov nad Bystricou má hlavne predpoklady pre rozvoj bývania s výrazným
podielom hlavne vo forme IBV a rekreácie, nakoľko sa nachádza v regióne s vysokým prírodným
potencionálom predurčujúcim hlavne rozvoj turistiky, agroturistiky a cestovného ruchu (väčšia časť
územie katastra spadá do CHKO Kysuce).
B.16.1.2 Zhodnotenie doterajších územno-plánovacích dokumentácii
Vo svojej doterajšej histórii obec nemala komplexne riešený územný plán. Výstavba sa
riadila priamo v území stavebným konaním. Nadradenou dokumentáciou pre obec je platný ÚPNVÚC Ţilinského kraja, vrátane Zmien a doplnkov.
B.16.1.3 Zhodnotenie priestorového priemetu odvetvových koncepciÍ, stratégií a známych
zámerov na rozvoj sídla
V území sa neuvaţuje so ţiadnym významným väčším stavebným zámerom, ktorý by
zásadným smerom obmedzil rozvoj obce.
Najväčšie obmedzenia urbanistického rozvoja obce a vyuţívania jeho katastrálneho územia
vyplývajú zo stanovených podmienok a odporúčaní z výstupu KEP (Krajinnoekologický plán) a
z RÚSES-u identifikujúcimi v území lokality biocentier, biokoridorov, priestorov s vysokou krajinnou
biodiverzitou a genofondových lokalít. Tieto obmedzenia však radikálne neobmedzujú rozvoj obce
pre obytné účely, rozvoj občianskej vybavenosti, či infraštruktúry.
Priestorový priemet zo známych a dostupných odvetvových koncepcií neobmedzuje
zásadným spôsobom rozvoj sídla.
Z ÚPN-VÚC sú to všeobecne záväzné pravidlá, reagujúce na súčasné postavenie obce
v sídelnej urbanistickej a krajinnoekologickej štruktúre.
R-ÚSES
Základným obmedzením v rozvoji sídla je platná i navrhovaná legislatíva v súvislosti
s ochranou prírody a krajiny. Na katastrálne územie obce sa vzťahujú výstupy z R-ÚSES-u, ktorého
kostra ekologickej stability je tieţ premietnutá do ÚPN-VÚC, vrátane priemetu Natura 2000.
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Výstupy z týchto dokumentov je nutné v plnej miere rešpektovať, nakoľko sú tam jasne
definované návrhy ekostabilizačných opatrení v maloplošných chránených územiach, zahŕňajúc
biocentrá, biokoridory, genofondové významné lokality a ostatné ekologicky významné segmenty.
ÚPN – VÚC
Z ÚPN-VÚC sú to všeobecne záväzné pravidlá, reagujúce na súčasné a rozvojové
postavenie obce v sídelnej urbanistickej a krajinnoekologickej štruktúre. Na tento navrhovaný rozvoj
treba vytvoriť urbanistické podmienky, komplexnú infraštruktúru a vybavenosť.
B.16.2

KRAJINNO – EKOLOGICKÝ POTENCIÁL ÚZEMIA

Výsledky spracovaného optimálneho priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania
priestoru katastra obce Zborov nad Bystricou /“krajinnoekologický plán“/ potvrdzujú skutočnosť, ţe
súčasná organizácia štrukturálnych prvkov krajiny v zásade zohľadňuje a rešpektuje základné
krajinnoekologické danosti, podmienky či potenciál katastrálneho územia. „Krajinnoekologický plán“
len koriguje menšie kolízne plochy v organizácii krajiny a detailnejšie špecifikuje optimálne moţnosti
funkčného vyuţívania riešeného priestoru.
Najzávaţnejšie nároky spoločnosti na krajinu katastra /poľnohospodárska výroba/ sú
„usporiadané“ tak, aby bezozvyšku a bez stretov záujmov kopírovali krajinnoekologické podmienky,
potenciál územia katastra.
Vo všeobecnosti je moţné konštatovať, ţe odporúčané korekcie v organizácii a vyuţívaní
krajiny katastra prispejú /pri ich rešpektovaní/ k naplneniu poţiadavky bezkolízneho vzťahu medzi
krajinnoekologickým potenciálom riešeného územia a jeho optimálnym vyuţívaním.
B.16.3

KULTÚRNO – HISTORICKÝ POTENCIÁL ÚZEMIA

Pre zachovanie historickej kontinuity, kultúrneho dedičstva, a tieţ z identity
architektonických väzieb, zachovávame objekty a náleziská pamiatkového záujmu.
Za súčasť ochrany kultúrneho dedičstva povaţovať :

Ochranu a tvorivé rozvíjanie urbanistického „pôdorysu" obce, hlavne centra (kompozičné
osi, centrum - ústredný priestor...).

Ochranu a dotváranie priestorov okolo zachovaného stavebného fondu.

Revitalizačné prístupy ku pôvodnému stavebnému fondu (rekreácia nahrádza oslabovanú
funkciu bývania...).

Transformáciu odkazu funkcie kultúry, cestovného ruchu, turistiky (napríklad objekty
s tabuľami, turistické trasy k dokladom o jeho rozvoji, označenie genofondových lokalít,
vyznačenie náučných chodníkov).

Vymedzenie plôch a vytváranie podmienok pre moţnosť predvádzania tradičných remesiel.

Tvorbu nových a rekonštrukciu existujúcich kultúrnych priestorov.

Zachovať a revitalizovať skupiny pôvodnej vidieckej architektúry.
B.16.4

SÍDELNÝ POTENCIÁL

B.16.4.1 Vyhodnotenie štruktúry obyvateľstva, dlhodobých
disponibility bytového fondu a návrh v riešenÍ ÚPN-O

demografických

trendov,

Obec Zborov nad Bystricou v súčasnosti zaznamenáva opätovnú stabilizáciu a ukazovatele
v indexe rastu počtu obyvateľov. V ÚPN-O predpokladáme nárast obyvateľov nielen v prirodzenom
prírastku, ale hlavne v súvislosti s prírastkom z migrácie za kvalitným ţivotným prostredím na
bývanie čo dokumentuje výrazný záujem o bývanie v obci. Tieto prirodzené predpoklady vyplývajúce
zo samoregulačných schopností sídla môţu byť posilnené umiestnením zariadení s rozvojom
zamestnanosti a zariadení voľného cestovného ruchu. Podpora vytvorenia dostatočných plôch pre
rozvoj bývania vyplýva tieţ z predpokladaného pokračovania trendu vyuţívania existujúcich objektov
(malých starších RD) na chalupárske a víkendové rodinné bývanie vo viazanom cestovnom ruchu.
Z uvedeného predpokladáme nutnosť urbanistickej prípravy území (prielúk a plôch)
pre návrhový rok 2025 s uvaţovaným prírastkom cca 125 obyvateľov, čo predstavuje návrh bytov pri
obloţnosti 3,2 obyvateľa / byt - 204 b.j.
Pre návrhový rok 2025 predpokladáme, ţe celkový počet obyvateľov dosiahne 2400
obyvateľov zo súčasných 2275 (rok 2007).
Návrh lokalít s rozvojom bytového fondu vyplynul z prirodzeného krajinno-priestorového a
urbanistického členenia územia obce a naväzuje na súčasné zastavané územie.
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V návrhovom období je moţné predpokladať odpad bytového fondu v počte 20 bytov,
z toho väčšina z dôvodu zmeny funkcie obytnej na rekreačnú. Pôjde v prvom rade o staršie
jednotraktové rodinné domy na úzkych pozemkoch, bez moţnosti podstatného rozšírenia, ktoré
svojim dispozičným riešením nemôţu plnohodnotne spĺňať nároky na trvalé bývanie, na rekreačné
účely však vyhovujú.
B.16.4.2 Vyhodnotenie stavu a známych zámerov v rozvoji hospodárskej základne
a pracovných príleţitostí vo vzťahu k migrácii za prácou a nezamestnanosti
a riešenie v ÚPN-O
Obec Zborov nad Bystricou má v súčasnosti málo diverzifikovanú hospodársku základňu
s vysokým podielom migrácie za prácou (51,77%).
Z návrhu ÚPN-O vyplýva čiastočné riešenie ďaľšej stabilizácie zamestnanosti, a s tým
súvisiacich prevádzok v oblasti obchodu a nevýrobných sluţieb. Najvýznamnejší nárast
hospodárskej základne predpokladáme v oblasti cestovného ruchu. Pri naplnení navrhovaného
rozvoja v tejto oblasti predpokladáme vznik cca 120 pracovných príleţitostí na území obce. Naďalej
však bude existovať vysoký podiel zamestnanosti obyvateľstva v produktívnom veku s dochádzkou
za za prácou mimo sídla (Krásno nad Kysucou – Priemyselný Park a Čadca).
B.16.4.3 Vyhodnotenie stavu, zámerov a potrieb občianskej vybavenosti vrátane rekreačného
potenciálu
V Zborove nad Bystricou je v súčasnosti priemerne rozvinutá občianska vybavenosť.
V ÚPN-O dopĺňame, primerane k veľkosti sídla, absentujúcu vybavenosť a navrhovanou
vybavenosťou v oblasti cestovného ruchu zhodnocujeme daný potenciál územia.






Z hľadiska celkových potrieb rozhodujúcej vybavenosti vyplýva z návrhu ÚPN-O riešiť :
Dokompletovanie športovej vybavenosti – návrh športovo-rekreačného areálu o ďalšie
ihriská a zariadenia pre kolektívne hry a ľahkú atletiku.
Výstavbu rekreačnej zóny vo voľnom cestovnom ruchu v lokalite Kocifajov potok II
(agroturistické centrum), v lokalite Fojtkov potok II (škola v prírode) a v lokalite Hladký vrch
pri športovom areáli.
Vybudovanie absentujúcej a nedostatočnej vybavenosti v oblasti kultúry, obchodu
a nevýrobných sluţieb v rámci navrhovaného nového centra na ľavom brehu rieky Bystrica.
Dobudovanie pôvodného centra obce pri kostole s dôrazom na komplexné priestorové
úpravy medzi cestou II/520 a nábreţím rieky Bystrica s verejnou oddychovou a relaxačnou
vybavenosťou a zariadeniami.
Výstavbu geriatického centra sociálnych sluţieb s domom s ošetrovateľskou starostlivosťou

B.16.4.4 Vyhodnotenie dopravy a dopravných zariadení
V súvislosti s celkovým rozvojom sídla ÚPN-O rieši hlavne návrh funkčnej triedy a kategórie
obsluţných komunikácií, ktoré majú v súčasnosti nevyhovujúce smerové, výškové vedenie a šírkové
usporiadanie. Súčasťou riešenia je tieţ návrh dobudovania peších chodníkov pozdĺţ hlavných
zberných komunikácií, ostatných viac zaťaţených obsluţných komunikácíí v obci cestnou dopravou
a v uvaţovaných trasách so zvýšeným pohybom chodcov, a tieţ mimo zastavaného územia, ďalej
návrh cyklotrás, vychádzkových trás a vymedzenie polôh pre umiestnenie zariadení statickej
dopravy.
Rozhodujúci vplyv na ďalší rozvoj obce prinesie výhľadová prekládka cesty II/520 na ľavý
breh rieky Bystrica mimo zastaného a obytného územia s cieľom zvýšenia bezpečnosti dopravy
a skvalitnenia ţivotného prostredia v obci. V trase tejto komunikácie ÚPN-O navrhuje obsluţnú
komunikáciu v parametroch a za podmienok umoţňujúcich bezkonfliktné výhľadové preloţenie cesty
II/520.
B.16.4.5 Vyhodnotenie technickej infraštruktúry
Vodné hospodárstvo
Zásobovanie pitnou vodou
Obec Zborov nad Bystricou je zásobovaná zo skupinového vodovodu Ţilina, z vodárenskej
nádrţe a úpravne vody Nová Bystrica.
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Vzhľadom na skutočnosť, ţe existujúca zástavba vo východnej časti obce a navrhované
rozvojové plochy sa nachádzajú nad hornou hranicou tlakového pásma vodovodu Zborov nad
Bystricou (nad kótou 430,00 m n.m.), ÚPN obce navrhuje samostatné II. tlakové pásmo verejného
vodovodu (prívodné potrubie ako odbočka z SKV, vodojem, zásobné potrubie a rozvodná sieť)
s úpravou existujúcej rozvodnej vodovodnej siete na podmienky dvoch tlakových pásiem.
II. tlakové pásmo bude zásobovať časť obce Zborov nad Bystricou nachádzajúca sa medzi
kótami 430,00 – 460,00 m n.m.














ÚPN obce Zborov nad Bystricou z hľadiska zásobovania pitnou vodou :
rešpektuje existujúci systém zásobovania obce pitnou vodou z verejného vodovodu
napojeného na SKV Ţilina,
3
navrhuje, na základe vyčíslenej potreby vody, rozšírenie existujúceho vodojemu o 100 m ,
3
ktorý bude akumulovať vodu pre I. tlakové pásmo (250 + 100 = 350 m bude predstavovať
66,5 % z maximálnej dennej potreby), zásobný rozsah medzi kótami 400,00 – 430,00 m
n.m.
navrhuje, na základe rozmiestnenia zástavby v obci a jej predpokladaného územného
rozvoja, realizovať II. tlakové pásmo verejného vodovodu t.j. prívodné potrubie od miesta
súčasného napojenia na SKV po navrhovaný vodojem Zborov nad Bystricou II. s objemom
3
100 m s kótou maximálnej hladiny 490,00 m n.m., zásobné potrubie a rozvodnú sieť,
zásobný rozsah medzi kótami 430,00 – 460,00 m n.m.
predpokladá, vzhľadom na tlakové pomery v prívode SKV, gravitačný prívod vody do
navrhovaného VDJ II. tlakového pásma (gravitačný, resp. výtlačný systém bude riešený
v rámci projektu),
navrhuje realizovať úpravy na existujúcej rozvodnej sieti podľa tlakových pásiem,
navrhuje rozšírenie rozvodnej siete vo väzbe na uvaţovaný územný rozvoj v obidvoch
tlakových pásmach,
navrhuje pre zástavbu nad hornou hranicou II. tlakového pásma riešiť tlakové pomery cez
AT stanice (individuálne na prípojkách, resp. na sieti),
rešpektuje napojenie lokalít U Pitkov a U Mydlov na rozvodnú sieť verejného vodovodu
obce Klubina,
navrhuje rekreačné základne CR Fojtkov potok a Kocifajov potok zásobovať zo
samostatných vodovodov vyuţívajúcich miestne podzemné, resp. povrchové vodárenské
zdroje,
navrhuje ostatné usadlosti mimo dosahu verejného vodovodu zásobovať z individuálnych
zdrojov.
Rešpektuje projekt v časti zásobovania vodou povolený rozhodnutím č.j.
2009/00028/2008/01205/BB1 zo dňa 30.03.2009).

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
V obci Zborov nad Bystricou nie je vybudovaná verejná kanalizácia.
ÚPN obce Zborov nad Bystricou z hľadiska odvádzania a zneškodňovania splaškových
odpadových vôd :

rešpektuje koncepciu odvádzania splaškových vôd z obce verejnou kanalizáciou do
zberača skupinovej kanalizácie Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad
Bystricou, Oščadnica, Čadca – Horelica, Krásno nad Kysucou so spoločným čistením na
ČOV Krásno nad Kysucou, pričom umoţňuje v 1. etape realizovať na navrhovanom
systéme samostatnú obecnú ČOV,

rešpektuje delený systém odvádzania odpadových vôd,

rešpektuje vyprojektovanú verejnú splaškovú kanalizáciu,

navrhuje jej rozšírenie vo väzbe na uvaţovaný územný rozvoj,

navrhuje odvádzanie vôd z povrchového odtoku rigolmi, resp. daţďovou kanalizáciou do
miestnych drobných tokov a do Bystrice,

navrhuje úpravu miestnych drobných tokov, recipientov vôd z povrchového odtoku
a prípadnú rekonštrukciu existujúcich cestných priepustov,

navrhuje samostatné splaškové kanalizačné komplexy s ČOV v rekreačných základniach
CR Fojtkov potok a Kocifajov potok,

navrhuje akumuláciu splaškových vôd vo vodotesných ţumpách s vývozom podľa potreby
z objektov rozptýlených v rámci katastrálneho územia.

Rešpektuje projekt v časti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd povolený
rozhodnutím č.j. 2009/00028/2008/01205/BB1 zo dňa 30.03.2009).
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Elektrická energia
Zásobovacím zdrojom elektrickej energie pre riešené územie je transformovňa 110/22 kV
Čadca. Výkon do územia je realizovaný VN 22 kV vedením č.114 Čadca – Bystrická dolina,
s prepojom do okresu Námestovo a po prepojovacom VN vedení od vodnej nádrţe Riečnica na VN
linku č. 234 Ţilina – Terchová.
VN vedenia pre Bystrickú dolinu sú toho času na hranici prenosových moţnosti
elektrického výkonu. Zámerom SSE, a.s. Ţilina je vyriešiť prerušovanú a nekvalitnú dodávku
elektrickej energie nasledovným spôsobom :

vybudovanie VN prepoja v trase Kysucké Nové Mesto – Povina – Radôstka – Stará
Bystrica, so zaústením na jestvujúce VN vedenie č. 114

zväčšenie prierezu vodičov na prepojnom VN vedení č. 234 v trase Vychylovka – Terchová

zdvojením VN vedenia č. 114 po výstavbe (zámer) novej transformovne 110/22 kV Krásno
nad Kysucou
VN vedenia v riešenom území sú prevedené po betónových stĺpoch, trafostanice v počte
7 ks sú prevedené ako vonkajšie v stĺpovom a stoţiarovom prevedení s celkovým inštalovaným
výkonom 196O kVA.
Sekundárna sieť v centre obce je zrealizovaná NN káblami zemou, v ostatnom území NN
sieť je realizovaná vzdušnou sieťou. Verejné osvetlenie je uloţené po stĺpoch NN sietí.
Poţiadavka územia na transformačný výkon podľa druhu odberu v kVA :
Obec
Zborov nad Bystricou

Stav kVA
Inštalovaný
Potreba
Výkon
Územia
1960
1103

Návrh kVA
Inštalovaný
Potreba
výkon
územia
4650
2346

V období do roku 2025 na existujúcej 22 kV sietí sa navrhujú opatrenia, ktoré vychádzajú
z riešenia pre celú Bystrickú dolinu pre zabezpečenie bezporuchovej a kvalitnej dodávky elektrickej
energie :
do roku 2025 vybudovanie posilňovacieho VN vedenia z TR 110/22 kV Kysucké Nové
Mesto v trase Povina - Radôstka – so zaústením na VN vedenie č. 114 v Starej Bystrici,
resp. riešiť (variant) zväčšenie prierezu vodičov na prepojovacom VN vedení č. 114 – 234
zo smeru Ţilina v úseku trasy Terchová - Vychylovka
po roku 2025 zdvojenie súčasnej linky č. 114 po realizácii novej TR 110/22 kV v Krásne
nad Kysucou, v úseku Krásno n/ Kysucou – Stará Bystrica

-

V riešenom území obce Zborov nad Bystricou sa navrhuje :
výstavba vzdušnej VN prípojky k navrhovanej stoţiarovej trafostanici T3b
výstavba káblovej VN prípojky k navrhovanej kioskovej trafostanici T3a
výstavba VN káblového prepoja zemou v trase od T1 – k navrhovaným trafostaniciam T1c,
T1e, T1f , druhý prepoj od T2 do T2b a T2a, tretí prepoj od VN prípojky k T3 do T3a, dalšie
káblové VN napojenie trafostaníc T7a, T7b od VN kábla k súčasnej trafostanici
výstavba VN káblového vedenia k navrhovanej kompaktnej trafostanici T1f v Kocifajovom
Potoku pre rekreačné zariadenia VCR od T1e
výstavba VN káblových vedení pre trafostanice T5a od T5, a od VN vedenia č. 114 pre
T1a, T1b

Pre zabezpečenie navrhovaného príkonu cca 2350 kW do roku 2025 v riešenom území sa
doporučuje náhrada, rekonštrukcia a výstavba nových trafostaníc.Navrhované transformačné stanice
budovať podľa poţiadaviek na odbery elektrickej energie.
Elektrické NN rozvody v plánovanej zástavbe občianskej vybavenosti sa navrhujú budovať
jednoduchou mreţovou káblovou sieťou, v rozptýlenej zástavbe na okrajových územiach vzdušnou
sieťou po betónových stĺpoch, čo pre daný charakter vidieckej zástavby je vyhovujúce. rozvod pre
verejné osvetlenie s káblovou NN sieťou budovať káblovým rozvodom, okrajových častiach územia
budovať vzdušnou sieťou po betónových stĺpoch NN siete. rekreačná základňa CR bude napojená
NN káblovým vedením z trafostanice T4. lokality „Hladký vrch a Vysoký breh“ bude napojená NN
káblom na káblový rozvod lyţiarskych tratí (uvaţuje sa s ich osvetlením)
Plyn
Zdrojom zemného plynu pre obec Zborov nad Bystricou je „ VTL Kysucký plynovod DN
300, PN 40 “ a RS 2000 m3/h, situovaná v obci Zborov n/ Bystricou. RS je prepojená s RS 5000
m3/h Krásno nad Kysucou a spolu paralelne dodávajú zemný plyn do prepojenej STL sústavy 0,3
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MPa. Hlavný prepojovací STL plynovod medzi regulačnými stanicami plynu je vybudovaný o profile
potrubia DN 110.
Vývod plynu z RS je realizovaný potrubím DN 150, hlavný rozvod DN 100, odbočne vetvy
sú prevedené potrubím s profilom DN 50. Odberatelia plynu sú na miestne stredotlaké plynovody
pripojení cez domové regulátory STL/NTL s výstupným pretlakom do 2,1 kPa.
Plynofikácia obce bola zahájená v roku 1992, je splynofikovaná celoplošne. Na ZPN toho
času napojených cca 80% domácnosti, objekty vybavenosti sú plynofikované na 100%.
V súčasnosti v území obce Zborov nad Bystricou je vyuţívaný zemný plyn a predpokladá sa jeho
pouţívanie i v návrhovom období do roku 2025.
Návrh uvaţuje s nárastom odberu zemného plynu v území zo súčasných 896 m3/hod na
1398 m3/hod. Zásobovanie obce sa ponecháva s jednou tlakovou hladinou STL do 0,3 MPa .
Z dôvodu nárastu hodinových odberov zemného plynu je potrebne posúdenie
integrovanej STL plynárenskej sústavy do 0,3 MPa správcom plynárenských zariadení – SPP a.s.
Ţilina. Body napojenia na jestvujúce plynovody a technické parametre budú určené pri zahájení
výstavby v danej lokalite.
Vyuţitie zemného plynu sa navrhuje komplexne, tj. na vykurovanie, prípravu teplej úţitkovej
vody a na varenie. Výstavba bytov a občianskej vybavenosti v rozvojovom území sa navrhuje
plynofikovať na cca 100% , v efektívnej dostupnej od jestvujúcich plynovodov.
Nové STL rozvody zemného plynu sa navrhujú rozširovať do rozvojových lokalít
s plánovanou výstavbou bytov a objektov vybavenosti :
Do lokalít rekreačnej základne CR s ICHR objektmi s prívodom zemného plynu neuvaţovať.
Vzhľadom na zvýšené odbery zemného plynu sa doporučuje prehodnotenie prepojenej
plynárenskej sústavy STL do 0,3 MPa Zborov nad Bystricou odbornou organizáciou, čo bude
doloţené hydraulickým prepočtom a odsúhlasenie správcom plynárenských zariadení (SPP, a.s.)
Teplo
Obec Zborov nad Bystricou má plno decentralizovaný systém zásobovania teplom,
v území sa nenachádza väčší tepelný zdroj, ktorý by prevzal funkciu centrálneho tepelného zdroja.
Existujúce plynové kotolne (stredne zdroje tepla) v ZŠ + MŠ a v Zdruţenom objekte
obecného úradu sú pouţiteľne len pre potrebu vlastných objektov. Ostatne objekty vybavenosti
potrebu tepla majú riešenú malými plynovými objektovými kotolňami a v malej miere elektrickou
energiou – Dom smútku.
Bytová zástavba z celkového počtu 566 trvalé obývaných bytov , 450 b.j. potrebu tepla rieši
spaľovaním zemného plynu v kotloch ústredného vykurovania, resp. nástennými etáţovými zdrojmi
v bytových domoch. Ostatné byty potrebu tepla riešia spaľovaním pevných palív a v malej miere
i elektrickou energiou.
Nápočet potrieb tepla pre etapu 2025 predstavuje 4,159 MW čomu zodpovedá 87 240GJ.
Zásobovanie obce Zborov nad Bystricou teplom sa navrhuje ponechať decentralizovaným
systémom z vlastných objektových, alebo zdruţených zdrojov tepla s palivom zemný plyn
a vyuţívanie dostupných druhov ekologických palív ( drevný odpad, solárna energia).
V lokalite „ Rekreačná základňa CR“ Kocifajov Potok sa navrhuje alternatívne riešenie potrieb tepla
z palivovou základňou zemný plyn (potreba výstavy STL plynovodu v dĺţke cca 1,1 km)
nepredpokladá s prívodom plynu, alebo riešenie potrieb tepla zamerať na spaľovanie drevných
štiepkov, drevnej masy a ostatných dostupných palív. Pre potrebu teplej úţitkovej vody v týchto
zariadeniach sa navrhuje inštalácia solárnych kolektorov.
Inštalovaný výkon objektových kotolní sa navrhuje budovať len pre vlastnú potrebu objektov.
V prevádzkach kde bude výroba zameraná na spracovanie dreva, sa odporúča pri riešení potrieb
tepla vyuţitie tohto odpadu z výroby.
Potrebu tepla v bytovej zástavbe IBV z kotolní UK, resp. lokálnymi vykurovacími zdrojmi
prednostne s palivovou základňou zemný plyn tam, kde existujú, alebo sa plánujú rozvody zemného
plynu. V území bez zemného plynu potrebu tepla riešiť spaľovaním drevnej masy a ostatnými
dostupnými palivami.
Z celkovej potreby tepla v etape rok 2025 – cca 87240 GJ – sa navrhuje riešiť 88,92%
zemným plynom (čo predstavuje spotrebu zemného plynu skoro 2675 tis.m3 za rok – nárast
k súčasnému stavu skoro o 960 tis.m3/rok), pevnými palivami 8,79% v prevaţnej miere drevo +
drevná biomasa. Potreba tepla na báze elektrickej energie sa nenavrhuje rozširovať.
V navrhovanej etape zamerať sa tieţ na vyuţívanie solárnej energie kolektormi pre
prípravu teplej vody, taktieţ podporujú sa všetky iniciatívy z netradičných druhov energií na
získavanie tepelnej energie, čo bude mať priaznivý dopad na čistotu ovzdušia najmä v zimnom
období.
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Telekomunikácie
Pre zabezpečenie telefonizácie navrhovanej výstavby v riešenom území do roku 2025
s navrhovaným počtom cca 306 nových HTS pre je potrebné riešiť rozšírenie digitálnej ústredne
na cca 570 vývodných vedení a rozšírenie miestnej telekomunikačnej káblovej siete do rozvojových
časti obce. Rozšírenie signálu miestneho rozhlasu riešiť do plôch s plánovanou výstavbou.
Základný program verejnej televízie je zabezpečený TV vykrývačom od obce Krásno nad
Kysucou. V obci Zborov n/ Bystricou je vybudovaná káblová televízia s príjmom satelitných
programov, ktorá sa doporučuje rozšíriť do plôch s plánovanou výstavbou. Riešeným územím po
ľavej strane prechádza trasa diaľkových a uzlových káblov, pri ktorých treba rešpektovať ich
ochranné pásmo 1 m od krajného kábla na kaţdú stranu.
B.16.5

ZÁVER

Navrhované riešenie zohľadňuje význam a polohu obce, ako aj predpokladaný
demografický vývoj. Návrh nových funkčných plôch v riešenom území rešpektuje najlepšie
poľnohospodárske pôdy, lesy a legislatívne chránené časti krajiny, prvky územného systému
ekologickej stability, genofondové lokality, brehové porasty a hodnotnú vzrastlú zeleň.
Ďalšia plynofikácia prinesie zlepšenie kvality ovzdušia, realizácia navrhovanej splaškovej
kanalizácie zlepší kvalitu povrchových vôd. Odstránenie týchto závad v území bude mať pozitívny
vplyv na kvalitu ţivotného prostredia a tieţ vzhľad obce, respektíve krajiny.
Rozhodujúci vplyv na ďalší rozvoj obce prinesie výhľadová prekládka cesty II/520 na ľavý
breh rieky Bystrica mimo zastaného a obytného územia s cieľom zvýšenia bezpečnosti dopravy
a skvalitnenia ţivotného prostredia v obci.
Nové rozvojové plochy pre obytnú výstavbu, občiansku vybavenosť, hlavne vo forme
športu, rekreácie a oddychu, sú navrhované vo väzbe na uţ v súčasnosti zastavané územie, a tak
skompaktnia celkovú urbanizáciu priestoru obce. Nové plochy sú navrhované v dosahu existujúcej
technickej infraštruktúry a dopravnej obsluhy územia, s cieľom minimalizovať podmieňujúce
investície pre výstavbu.
Osobitné postavenie v rozvoji obce zaujme nová uvaţovaná rekreačná vybavenosť, čím sa
podporí rozvoj voľného cestovného ruchu na území obce.
Návrh doplnenia a kvalitatívneho zlepšenia zariadení občianskeho vybavenia sleduje
zlepšenie podmienok, hlavne pre športovo-rekreačné vyuţitie občanov. Realizáciou investičných
zámerov v týchto oblastiach vybavenosti vzrastie počet pracovných miest, čo tieţ priaznivo ovplyvní
súčasnú vysokú mieru v dochádzaní za prácou mimo obce.
Celkovo moţno navrhované riešenie hodnotiť ako vhodné a primerané.
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VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE – PP A LESNOM PODNOM FONDE - LPF

NÁVRHOV

NA

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
je spracované v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy
a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pre spracovanie záberov pôdy boli pouţité podklady z Výskumného ústavu pôdoznalectva a
ochrany pôdy (Banská Bystrica).
Dotknuté BPEJ sú zaradené do týchto kvalitatívnych skupín :
5 – 0706015, 0706025, 0706045,
7 – 0762442, 0771415, 0869425, 0871415, 0963445, 0969345
8 – 0794002, 0878465
9 – 0782685, 0782785, 0782882, 0782885, 0800895, 0882685, 0882772, 0882872,
0882885, 0882985, 0982685,1082685
Tieto pôdy nepatria medzi osobitne chránené pôdy ( 1. – 4. Skupiny BPEJ).
Dotknuté lokality určené pre iné ako poľnohospodárske vyuţitie patriace do k.ú. Zborov nad
Bystricou sú zaradené podľa kódov do týchto klimatických regiónov:
07 - mierne teplý, mierne vlhký, suma priemerných denných teplôt nad 10 °C za rok je 2500
– 2200°C, dĺţka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 215 dní, klimatický ukazovateľ zavlaţenia
(rozdiel potenciálneho výparu a zráţok) za obdobie jún – august je 100 – 0 mm, s priemernou
teplotou vzduchu v januári -2 - -5°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie apríl –
september 13 – 15°C.
08 – mierne chladný, mierne vlhký, suma priemerných denných teplôt nad 10°C za rok je
2200 – 2000°C, dĺţka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 208 dní, klimatický ukazovateľ
zavlaţenia (rozdiel potenciálneho výparu a zráţok) za obdobie jún – august je 100 – 0 mm,
s priemernou teplotou vzduchu v januári -3 - -6°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné
obdobie apríl – september 12 – 14°C.
09 – chladný, vlhký, suma priemerných denných teplôt nad 10°C za rok je 2000 – 1800°C,
dĺţka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 202 dní, klimatický ukazovateľ zavlaţenia (rozdiel
potenciálneho výparu a zráţok) za obdobie jún – august je 60 – 50 mm, s priemernou teplotou
vzduchu v januári -4 - -6°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie apríl –
september 12 – 13°C.
10 – veľmi chladný, vlhký, suma priemerných denných teplôt nad 10°C za rok je 1800°C a
menej, dĺţka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 182 dní, klimatický ukazovateľ zavlaţenia
(rozdiel potenciálneho výparu a zráţok) za obdobie jún – august je 50 – 0 mm, s priemernou teplotou
vzduchu v januári -5 - -6°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie apríl –
september 10 – 11°C.
V dotknutých lokalitách sa na pôdotvorných substrátoch vyvinuli nasledovné typy pôd :
00 – pôdy na zrázoch nad 25° (bez rozlíšenia typu pôdy)
06 - fluvizeme typické, stredne ťaţké
62 - kambizeme typické a kambizeme typické kyslé na hlbokých zvetralinách
slienitých vápencov, bez drobného skeletu vo vrchnej časti profilu, stredne ťaţké
63 - kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťaţké
69 - kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťaţké
71 - kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťaţké aţ ťaţké (veľmi ťaţké)
78 - kambizeme (typ) plytké na flyši, stredne ťaţké aţ ťaţké (veľmi ťaţké)
82 - kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch: 12 – 25°, stredne ťaţké aţ ťaţké
94 - gleje , stredne ťaţké, ťaţké aţ veľmi ťaţké
Dotknuté lokality sú z hľadiska zrnitosti pôdy zaradené do nasledujúcich kategórií (7. miesto
kódu) :
2 – stredne ťaţké pôdy (hlinité)
5 - stredne ťaţké pôdy – ľahšie (piesočnatohlinité)
Kategórie zrnitosti pôdy vychádzajú z Novákovej klasifikačnej stupnice zrnitosti.
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VYHODNOTENIE ZÁBEROV PP
Urbanistický návrh rieši rozvoj jednotlivých funkčných zloţiek v 33 lokalitách, čo je
zdokumentované v tabuľke – Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde.
Celková výmera lokalít v katastri Zborov nad Bystricou je 52,38 ha z toho 49,25 ha je záber
poľnohospodárskej pôdy a 3,13 ha je nepoľnohospodárskej pôdy.
Lokalita č.1 - je určená pre výstavbu obsluţnej komunikácie – (výhľadovej prekládky cesty II/520)
Lokalita č.2 – je určená pre rozvoj priemyslu a výrobných sluţieb
Lokalita č.3 – je určená pre umiestnenie centra obchodu a sluţieb
Lokalita č.4 – je určená pre umiestnenie kultúrno – spoločenského centra
Lokalita č.5 – je určená pre umiestnenie rozšírenia športového areálu obce
Lokalita č.6 – je určená pre umiestnenie turistickej základne cestovného ruchu
Lokalita č.7 – Vymedzuje územie pre umiestnenie zariadení OHDZ – lyţiarskeho vleku
Lokalita č.8 – je určená pre umiestnenie mototuristického centra s ČSPH
Lokalita č.9 – je určená pre zábavné centrum s ubytovaním
Lokalita č.10 – je určená pre verejné obecné centrum kultúry oddychu s parkom
Lokalita č.12 – je určená pre obecné centrum sociálnych sluţieb s geriatrickým ubytovaním
Lokalita č.13 – vymedzuje územie, v ktorom môţe dôjsť k obmedzenému rozvoju ICHR
Lokalita č.14 – vymedzuje územie, v ktorom môţe dôjsť k obmedzenému rozvoju ICHR
Lokality č.11, 15, 16, 17, 18,19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30 – sú určené pre rozvoj bývania
vo forme IBV. Do výmery navrhovaných záberov je uvedená hodnota 50% výmery plôch.
Lokalita č.20 - je určená pre rozvoj bývania vo forme IBV a umiestnenie rozšírenia vodojemu. Do
výmery navrhovaných záberov pre IBV je uvedená hodnota 50% výmery plôch
Lokalita č.31- je určená pre umiestnenie vodojemu
Lokalita č.32 – vymedzuje územie, v ktorom môţe dôjsť k obmedzenému rozvoju rekreácie v voľnom
CR – školy v prírode
Lokalita č.33 – vymedzuje územie, v ktorom môţe dôjsť k obmedzenému rozvoju rekreácie v voľnom
CR – agroturistické centrum
Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde
Lokalita Katastrálne
číslo
územie

Funkčné
vyuţitie

Výmera
lokality
celková
v ha

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej
pôdy
celkom
z toho
v ha
kód/skupina BPEJ Výmera
lok. v ha
7,54
0706045/5
0,41
0706025/5
1,45
0782882/9
2,05
0782685/9
1,05
0882985/9
0,11
0706015/5
1,49
0882885/9
0,38
0869425/7
0,26
0706015/5
0,34
1,07
0706045/5
0,93
0706025/5
0,08
0782785/9
0,06
1,49
0706025/5
1,49

Vykonané
investičné
zásahy v ha

Uţívateľ poľnohosp.
pôdy
Súkr. osoby, PV s.r.o
Krásno nad Kysucou

1

Zborov nad
Bystricou

Cesta

8,75

2

Zborov nad
Bystricou

Priemysel

1,07

3

Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou

OV

1,58

OV

1,65

1,64

0706025/5

1,64

Šport

6,14

6,07

Rekreácia

0,82

0,74

Vlek

0,01

0,01

5,93
0,14
0,73
0,01
0,01

OV

0,65

0,60

0706025/5
0782882/9
0706025/5
0782882/9
0963445/7
0882685/9
0782785/9
0782685/9

0,60

Súkr. osoby

OV

1,0

0,96

1,74

1,74

OV

0,54

0,53

0,84
0,12
0,03
1,71
0,53

Súkr. osoby

OV

0782685/9
0882985/9
0706045/5
0706015/5
0706045/5

4
5
6
7

8
9
10
11

Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou
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Súkr. osoby, PV s.r.o
Krásno nad Kysucou
Súkr. osoby, PV s.r.o
Krásno nad Kysucou
Súkr. osoby, PV s.r.o
Krásno nad Kysucou
Súkr. osoby, PV s.r.o
Krásno nad Kysucou
Súkr. osoby, PV s.r.o
Krásno nad Kysucou
PV s.r.o Krásno nad
Kysucou

Obec, súkr. osoby
Súkr. osoby
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12
13
14
15
16
17
18

Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou

1,72
0,17
0,1
0,1
0,38
0,22
0,13

Obec, súkr. osoby

0,13

0871415/7
0794002/8
0982685/9
0969345/7
0882685/9
0878465/8
0871415/7

0,15

0,15

0794002/8

0,15

Súkr. osoby

Šport

0,36

0,28

0794002/8

0,28

Súkr. osoby

IBV

5,08

4,86

1,76
2,65
0,45
0,24
2,37
2,72
0,32
0,27
0,08
0,26
0,66

Súkr. osoby

OV

1,99

1,89

Rekreácia

0,2

0,2

Rekreácia

0,6

0,6

IBV

0,15

IBV

Súkr. osoby
Súkr. osoby
Súkr. osoby

19

Zborov nad
Bystricou

IBV

5,48

5,33

20

Zborov nad
Bystricou

IBV
+
vodojem

1,23

0,93

21

Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou

IBV

0,72

0,66

0882772/9
0871415/7
0794002/8
0882772/9
0882772/9
0871415/7
0882685/9
0882885/9
0771415/7
0782885/9
0771415/7

IBV

5,03

4,78

0706045/5

4,78

Súkr. osoby

IBV

0,75

0,73

Zborov nad
Bystricou

IBV

3,17

2,95

25

Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou

IBV

0,28

0,28

0,51
0,19
0,03
0,23
1,22
1,50
0,28

Súkr. osoby

24

0771415/7
0782885/9
0706045/5
0771415/7
0782882/9
0882872/9
0771415/7

IBV

0,33

0,31

IBV

0,43

0,43

IBV

0,69

0,69

IBV

0,34

0,28

0,03
0,23
0,05
0,18
0,25
0,20
0,49
0,28

Súkr. osoby

Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou
Zborov nad
Bystricou
Zborov nad

0771415/7
0800895/9
0882885/9
0771415/7
0706045/5
0762442/7
0706015/5
0706015/5

IBV

0,85

0,78

0,05

0,05

0,62
0,16
0,05

Súkr. osoby

vodojem

0706015/5
0762442/7
0882685/9

Súkr. Osoby

Rekreácia

0,15

0,15

0882885/9

0,15

Súkr. Osoby

Rekreácia

0,4

0,4

0878465/8
0882685/9
0900895/9

Súkr. Osoby

52,38

49,25

0,1
0,2
0,1
49,25

22
23

26

27
28
29
30
31
32

Zborov nad
Bystricou
33 Zborov nad
Bystricou
Bys
Celkom Bystricou
lokality

Súkr. osoby

Súkr. osoby

Súkr. osoby

Súkr. osoby, PV s.r.o
Krásno nad Kysucou
Súkr. osoby

Súkr. osoby
Súkr. osoby
Súkr. osoby

Na katastrálnom území Zborov nad Bystricou pôsobia tieto poľnohospodárske subjekty :
1. PV s.r.o., Krásno nad Kysucou
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VYHODNOTENIE ZÁBEROV LPF
Údaje o predpokladanom rozsahu vyuţívania lesných pozemkov na iné účely
Okrem záberov poľnohospodárskej pôdy v ÚPN-O Zborov nad Bystricou dôjde k záberu
lesného pôdneho fondu.
Grafické znázornenie predpokladaného rozsahu záberu lesnej pôdy je vo výkrese č.6
v M 1:10 000 – Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP a LPF.
Jednotlivé lokality záberov lesa sú v grafickej časti označené písmenami A, B, C, D. Podľa
charakteristiky vyuţitia jednotlivých lokalít dotýkajúcich sa lesa, sa predpokladá trvalé vyňatie
lesných pozemkov, ktorým sa v danom prípade rozumie trvalá zmena druhu pozemku, a to na plochu
určenú UPN-O pre výstavbu navrhovanej obsluţnej komunikáte (výhľadovej prekládky cesty
II/520). Uvedená cesta je hodnotená ako verejnoprospešná stavba.
Na odlesnenie sa predpokladá celková výmera 0,60 ha lesa.
Výmera záberu lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií
Lokalita A
Katastrálne územie Zborov nad Bystricou
LHC
K n Kysucou

Parcela č.
4102

Výmera zaberu (ha)
0,18

Kategória lesa
hospodárske lesy

Druh vlastníctva
FO

Kategória lesa
hospodárske lesy

Druh vlastníctva
FO

Kategória lesa
hospodárske lesy

Druh vlastníctva
FO

Kategória lesa
hospodárske lesy

Druh vlastníctva
FO

Lokalita B
Katastrálne územie Zborov nad Bystricou
LHC
K n Kysucou

Parcela č.
4088

Výmera zaberu (ha)
0,25

Lokalita C
Katastrálne územie Zborov nad Bystricou
LHC
K n Kysucou

Parcela č.
4020

Výmera zaberu (ha)
0,14

Lokalita D
Katastrálne územie Zborov nad Bystricou
LHC
K n Kysucou

Spolu

Parcela č.
4020

Výmera zaberu (ha)
0,03

0,60 ha

Poznámka :
v kategórii lesov hospodárskeho určenia sa jedná o lesné porasty, ktorých prvoradou
funkciou je produkcia akostného dreva.
FO – lesy vo vlastníctve fyzických osôb.
Hospodárske lesy sú z lesníckeho hľadiska normálne obhospodarované, vzťahujú sa na ne
len obmedzenia dané lesným zákonom a hospodári sa na základe schváleného lesného
hospodárskeho plánu.
Presná výmera jednotlivých lokalit bude upresnená pred vydaním stavebného povolenia na
danú stavbu a povinnosťou investora bude pred vydaním stavebného povolenia poţiadať príslušný
orgán štátnej správy lesného hospodárstva v súlade s ustanovením § 5 a 7 zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov o vydanie rozhodnutia o trvalom vyňatí pozemku z plnenia
funkcií lesov, resp. o obmedzenie vyuţívania funkcií lesov. Podrobnosti a náleţitosti predloţenia
ţiadosti určuje vykonávacia vyhláška MP SR č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri
územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov.
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NÁVRH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA, NÁVRH ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ
Čl. 1.
Čl. 2.
Čl. 3.
Čl. 4.
Čl. 5.
Čl. 6.
Čl. 7.
Čl. 8.
Čl. 9.
Čl. 10.
Čl. 11.
Čl. 12.
Čl. 13.
Čl. 14.

Úvod
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia
Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na vyuţitie jednotlivých plôch
pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky
Zásady a regulatívy pre umiestnenie obytnej výstavby
Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia územia
Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia územia
Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného technického vybavenia územia
Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrno-historických hodnôt, pre ochranu a vyuţívania
prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorby krajiny, pre vytváranie a udrţiavanie
ekologickej stability, vrátane plôch zelene
Zásady a regulatívy pre starostlivosť o ţivotné prostredie
Vymedzenie zastavaného územia obce
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov,
pre asanáciu a pre chránené časti krajiny
Určenie, pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
Zoznam verejnoprospešných stavieb
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Článok 1

Úvod
Návrh regulatívov územného rozvoja formuluje zásady priestorového usporiadania a
funkčného vyuţívania územia, vo forme regulatívov, obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú
opatrenia v území, vyjadrujú podmienky vyuţitia územia a podmienky umiestňovania stavieb. Do
záväzných častí územného plánu vymedzenom územím ÚPN-O Zborov nad Bystricou sa v zmysle
Vyhlášky MŢP SR č.55 O územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, §12,
ods. (6) písm. a) – l), začleňujú nasledovné regulatívy :
Článok 2

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

Základné členenie riešeného územia sídla je v súlade s výkresom č.2 – Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania katastrálneho územia s vyznačenou
záväznou časťou riešenia a VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny v 1:10 000.
Riešené územie predstavuje ucelenú, homogénnu, funkčnú a priestorovú jednotku,
reprezentujúcu zastavané územie, územie navrhované do zastavaného územia, územie
navrhované na iné funkčné vyuţitie a ostatné plochy v prevaţnej miere vo forme PP a LPF
v rozsahu katastrálneho územia obce.
Riešené územie sa v základnej funkcii bude rozvíjať ako obytné, so zodpovedajúcou
občianskou vybavenosťou, dopravnou a technickou infraštruktúrou, vrátane vyuţívania plôch
PP a LPF v katastrálnom území obce.
Hlavnou rozvíjajúcou sa doplnkovou funkciou bude rekreačná, vytvárajúca priestor
pre rozvoj rekreačných zariadení, pre objekty a vybavenosť v súvislosti s vytvorením
podmienok na športovo-rekreačné a relaxačné vyţitie obyvateľov a návštevníkov obce.
Navrhovaná obytná výstavba v prevaţnej miere vo forme IBV bude naväzovať na existujúcu,
s dôrazom na skompaktnenie urbanistickej štruktúry sídla.
Prevládajúci typ stavebnej činnosti budú predstavovať novostavby, doplnkový typ - prestavby,
prístavby a nadstavby existujúcich objektov.
Navrhovaná občianska vybavenosť, hlavne vybavenosť s väčšími plošnými poţiadavkami na
pozemok, bude sústredená v prevaţnej miere do nového centra obce pri športovom areáli
a výhľadovej prekládke cesty II/520, v trase ktorej je navrhovaná obsluţná komunikácia
v príslušných parametroch.
V katastrálnom území obce je nutné akceptovať prvky územného systému ekologickej stability
a dodrţiavať podmienky stanovené v R-ÚSES-e, vrátane rešpektovania ostatnej hodnotnej
bioty a genofondu, najmä však územie obce spadajúce do CHKO Kysuce.
Za hlavnú kompozičnú os je moţné povaţovať líniu okolo súčasnej ciesty II/520
prechádzajúcich obcou.
Za zásady a regulatívy rozvoja dopravy povaţovať navrhované riešenie dokumentované
v správe v.č.3 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia M 1:10 000.
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(11)

(12)

Za zásady a regulatívy rozvoja technickej infraštruktúry povaţovať riešenie dokumentované
v správe a v.č.4 - Výkresy riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo a
v.č.5 - energetika a telekomunikácie v rozsahu katastrálneho územia v M 1:10 000.
Pre celé vymedzené územie platia všeobecne prípustné, obmedzujúce a vylučujúce
podmienky uvedené v čl. 3 bod (1) a pre čiastkovo vymedzené funkčné a priestorovo
homogénne jednotky ozn. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V vo v.č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania katastrálneho územia
s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS v M 1:10 000 platia stanovené podrobnejšie
prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky jednotlivých plôch uvedené v čl. 3. bod (2).
Článok 3

Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky
na vyuţitie plôch pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky
(1)

Všeobecné podmienky platné pre celé katastrálne územie obce :
a)
Jednotlivé plochy vymedzené a vyznačené v ÚPN-O sú určené na navrhované funkčné
vyuţitie a k nemu prislúchajúce nevyhnutné zariadenia.
b)
Etapizácia výstavby na existujúcich i navrhovaných plochách je moţná v súlade
s postupnou realizáciou ucelených častí dopravnej a technickej infraštruktúry vo väzbe
na zrealizovanú dopravno-technickú infraštruktúru.
c)
Mimo plôch, určených na výrobu, nie je moţné zriadiť v území ţiadne závadné výrobné
a iné prevádzky, sluţby a funkcie, ktoré budú mať negatívny vplyv na kvalitu bývania
a zaťaţovanie rekreačného vyuţívania územia a ochranu prírody.
d)
V navrhovaných obytných častiach územia sa pripúšťa drobnochov malých
hospodárskych zvierat, pri dodrţaní všetkých poţadovaných hygienických podmienok
a všeobecne platných noriem.
e)
Maximálna zastavanosť na akomkoľvek pozemku vymedzenom základnou funkciou
nepresiahne 50%. Výnimka platí pri navrhovaných plochách občianskeho vybavenia
a plochách výroby, kde platí obmedzenie max. zastavanosti areálu, či pozemku 75%
a tieţ na v súčasnosti uţ realizovanej výstavbe.
f)
V rámci obytnej výstavby sa pripúšťa umiestňovanie neprevládajúcej doplnkovej
občianskej vybavenosti pri dodrţaní podmienok príslušnej legislatívy, vrátane noriem
a predpisov, či hygienického a dopravného obmedzovania okolitej výstavby.
g)
V celom katastrálnom území rešpektovať poţiadavky a obmedzenia vyplývajúce
zo zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, a územie evidované ako chránené
alebo navrhované na ochranu v zmysle platných opatrení uvedených v R-ÚSES-e.
h)
Povoľovať výstavbu objektov a komplexov objektov podliehajúcich posudzovaniu
vplyvov na ţivotné prostredie v zmysle zákona č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov aţ po dodrţaní podmienok a ustanovení vyplývajúcich z posúdenia.
ch) Na plochách LPF hospodáriť v zmysle schváleného lesohospodárskeho plánu.

(2)

Bliţšie špecifikované podmienky platné pre vymedzené územia označené písmenami A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V vo výkrese č.2 - Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania katastrálneho územia s vyznačenou
záväznou časťou riešenia a VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny M 1:10 000.
a)
vymedzené územia s označením A – nová zástavba IBV (individuálna bytová
výstavba) z izolovaných rodinných domov
a1) Plochy sú vymedzené a určené pre obytnú výstavbu vo forme IBV, vrátane
verejnej zelene, obsluţných komunikácií a technickej infraštruktúry
zabezpečujúcej jej obsluhu.
a2) Spôsob zástavby na navrhovaných obytných plochách bude riešený
z izolovaných rodinných domov s výmerou pozemkou od 500 m 2 do 2000 m2
s max. počtom nadzemných podlaţí 2 N.P. a max. výškou stavieb +12,0 m
nad úroveň upraveného terénu. Stavebná čiara je určená vo vzdialenosti 6 m od
okraja komunikácie.
a3) Prípravu výstavby vo vymedzenom území moţno riadiť priamo územným a
stavebným konaním. Výstavbu v území povoľovať aţ po schválení a následnej
realizácii podmieňujúcic stavieb infraštruktúry.
a4) Zastrešenie objektov bude prevládajúcou šikmou strechou, neprevládajúca časť
zastrešenia môţe byť ľubovoľná. Umiestnené rodinné domy budú orientované
štítom do ulice.

Územný plán obce Zborov nad Bystricou

102

Ing. arch. Pavol Visczor, autorizovaný architekt, Kubínska 7, 010 08 Ţilina, ateliér : Ţitná 13, 010 01 Ţilina
ČAO: 0247 AA, IČO: 14229421, DIČ: 1020524824, tel./fax: 041/ 7001052, mob.: 0905 267 217, e-mail : visczor@aut.sk

Odvedenie daţďových vôd bude len na vlastný pozemok s následným verejným
zaústením do najbliţšieho vhodného recipientu.
a6) Kaţdý rodinný dom riešiť s min. jednou garáţou alebo priestorom pre odstavenie
vozidla.
vymedzené územia s označením B – existujúca obytná zástavba IBV
b1) Plochy sú vymedzené a určené pre obytnú výstavbu vo forme IBV, vrátane
verejnej zelene, obsluţných komunikácií a technickej infraštruktúry
zabezpečujúcej jej obsluhu.
b2) Zástavba na navrhovaných plochách bude riešená z izolovaných rodinných
domov. Stavebná čiara je daná existujúcou zástavbou.
b3) Zastrešenie nových objektov v území bude prevládajúcou šikmou strechou.
b4) Vo vymedzenom území sa pripúšťajú prestavby, prístavby, pričom je nevyhnutné
dodrţiavať ustanovenia stavebného zákona a insolácie voči susedným stavbám,
pokiaľ nerozhodne príslušný stavebný úrad inak.
vymedzené územie s označením C - zástavba HBV (hromadná bytová výstavba)
c1) Plocha je vymedzená a určená pre obytnú výstavbu HBV, vrátane verejnej
zelene, obsluţných komunikácií a technickej infraštruktúry zabezpečujúcej jej
obsluhu.
c2) Spôsob zástavby na navrhovaných obytných plochách bude riešený
z nízkopodlaţnej výstavby v rámci neoploteného pozemku s max. počtom
nadzemných podlaţí 4 N.P. a max. výškou stavieb +18,0 m nad úroveň
upraveného terénu.
c3) Prevládajúci tvar zastrešenia objektov bytových domov bude zo šikmých striech,
doplnkový tvar zastrešenia nie je obmedzený.
vymedzené územia s označením D – plocha obecného športovo-rekreačného areálu
d1) Plocha je vymedzená a určená pre obecný športovo–rekreačný areál
v prevládajúcej forme s otvorenými verejnými ihriskami a relaxačnými
zariadeniami pre deti, mládeţ a dospelých v kombinácii s plochami verejnej
zelene.
vymedzené územie s označením E – plochy pre občiansku vybavenosť - športový
areál
e1) Plocha je vymedzená a určená pre umiestnenie vyššej občianskej vybavenosti
športového charakteru, reprezentovaná areálom vonkajších ihrísk a halových
objektov pre súťaţný a rekreačný šport.
e2) Spôsob zástavby bude v prevaţnej miere riešený z vonkajších ihrísk. Pri
nadzerných objektoch bude riešený s max. výškou stavieb 15,0 m nad úroveň
upraveného terénu.
e3)
Plochy pre verejnú občiansku vybavenosť umiestniť minimálne 20 m od toku
rieky Bystrica.
vymedzené územie s označením F – plocha pre občiansku vybavenosť, kultúrno –
spoločenské centrum a centrum obchodu a sluţieb.
f1)
Plocha je vymedzená pre občiansku vybavenosť, pre umiestnenie obchodnej
vybavenosti a sluţieb, objekty kultúrno-spoločenského charakteru, objekty
ubytovacích a stravovacích zaradení a rekreačno-športového charakteru.
f2)
Spôsob zástavby na území bude riešený z nízkopodlţných objektov s max.
počtom 3 N.P. a s max. výškou 12,0 m nad úroveň upraveného terénu.
f3)
Plochy pre verejnú občiansku vybavenosť umiestniť minimálne 20 m od toku rieky
Bystrica.
vymedzené územie s označením G – plocha pre občiansku vybavenosť, mototuristické
centrum obchodu a sluţieb
g1) Plocha je vymedzená pre občiansku vybavenosť, pre umiestnenie obchodnej
vybavenosti a sluţieb, objekty verejného spoločenského charakteru, objekty
verejného ubytovacieho a stravovacieho zaradenia, rekreačného charakteru.
g2) Spôsob zástavby na území bude riešený z nízkopodlţných objektov s max.
počtom 3 N.P. a s max. výškou 12,0 m nad úroveň upraveného terénu.
g3) V území sa pripúšťa umiestnenie dopravných zariadení v oblati servisných sluţieb
pre mototuristov a umiestnenie ČSPH.
g4) Plochy pre verejnú občiansku vybavenosť umiestniť minimálne 20 m od toku rieky
Bystrica.
vymedzené územie s označením H – plocha pre občiansku vybavenosť – školský areál
h1) Plocha je vymedzená pre základnú občiansku vybavenosť –školský areál.
a5)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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Spôsob zástavby na navrhovanom území bude riešený z nízkopodlţných
objektov s max. počtom 3 N.P. a s max. výškou 10,5 m nad úroveň upraveného
terénu
h3) Plochy pre verejnú občiansku vybavenosť umiestniť minimálne 20 m od toku rieky
Bystrica
vymedzené územie s označením I – plocha pre verejnú obecnú občiansku vybavenosť
a sluţby
i1)
Plocha je vymedzená pre občiansku vybavenosť, pre umiestnenie
administratívnej,
spoločenskej,
sociálnej,
zdravotníckej
a voľnočasovej
vybavenosti a objekty s prechodným ubytovaním a stravovaním.
i2)
Spôsob zástavby na navrhovanom území bude riešený z nízkopodlţných
objektov s max. počtom 3 N.P. a s max. výškou 12,0 m nad úroveň upraveného
terénu.
vymedzené územie s označením J – rekreačná základňa CR Kocifajov potok I
j1)
Plocha je vymedzená pre umiestnenie objektov a zariadení vo viazanom
cestovnom ruchu ubytovacieho charakteru.
j2)
Celková lôţková kapacita vo vymedzenom území nepresiahne 150 lôţok z toho
v existujúcich umiestnených objektoch ICHR 70 lôţok a navrhovaných objektoch
ICHR 80 lôţok. Za predpokladu ţe na jeden objekt je stanovený limit 4 lôţka
pribudne vo vymedzenom území 20 nových objektov ICHR.
j3)
Spôsob zástavby ICHR bude riešený z nízkopodlţných objektov s max. počtom 2
N.P. a s max. výškou 7,5 m nad úroveň upraveného terénu.
j4)
Nové objekty ICHR budú realizované na parcelách pôvodných obytných
a hospodárskych budov
vymedzené územie s označením K – nový rekreačný lyţiarsky areál
k1) Plocha je vymedzená pre umiestnenie lyţiarskeho areálu pre voľný cestovný ruch
s umiestnením OHDZ v dĺţke cca 600m a súvisiacu technickú vybavenosť
a sluţby.
vymedzené územie s označením L – rekreačná základňa CR Pod Hladkým vrchom
l1)
Plocha je vymedzená pre umiestnenie objektov a zariadení vo viazanom
cestovnom ruchu ubytovacieho charakteru, turistických sluţieb v rekreácii
a funkčnej väzbe na navrhovanú Kysuckú cyklomagistrálu, rekreačnú športovú
a relaxačnú občiansku vybavenosť
l2)
Spôsob zástavby na navrhovanom území bude riešený z nízkopodlţných
objektov s max. počtom 3 N.P. a s max. výškou 12,0 m nad úroveň upraveného
terénu.
l3)
Celková lôţková kapacita vo vymedzenom území nepresiahne 50 lôţok.
vymedzené územie s označením M – plocha pre verejnú obecnú občiansku
vybavenosť – obecné centrum
m1) Plocha je vymedzená pre verejnú občiansku vybavenosť, otvorenú kultúrnospolčenskú vybavenosť, zhromaţdenia a dennú rekreáciu občanov, ihriská
a súvisiace sluţby voľnočasovej obecnej vybavenosti verejného charakteru
v parkovo upravenom priestore zahŕňajúcom aj nábreţie rieky Bystrica.
m2) Spôsob zástavby na navrhovanom území bude riešený z nízkopodlţných objektov
s max. počtom 3 N.P. a s max. výškou 12,0 m nad úroveň upraveného terénu.
m3) V umiestňovaných objektoch sa nepripúšťa bývanie.
m4) Podiel parkovej verejnej zelene vo vymedzenej ploche bude minimálne 50%.
Územie nebude oplotené.
vymedzené územie s označením N – rekreačná základňa ICHR Fojtkov potok I.,
n1) Plocha je vymedzená pre umiestnenie objektov a zariadení vo viazanom
cestovnom ruchu ubytovacieho charakteru.
n2) Zastavaná plocha jednotlivým objektom ICHR nepresiahne 50 m2.
n3) Spôsob zástavby na navrhovanom území bude riešený z nízkopodlţných
objektov s max. počtom 2 N.P. a s max. výškou 7,5 m nad úroveň upraveného
terénu. Spôsob zastrešenia stavieb bude zo šikmých striech.
n4) Celková lôţková kapacita vo vymedzenom území nepresiahne 150 lôţok, z toho
v existujúcich umiestnených objektoch ICHR 80 lôţok a navrhovaných objektoch
ICHR 40 lôţok. Za predpokladu ţe na jeden objekt je stanovený limit 4 lôţka
pribudne vo vymedzenom území 10 nových objektov ICHR.
n5)
Nové objekty ICHR budú realizované na parcelách pôvodných obytných
a hospodárskych budov
h2)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

Územný plán obce Zborov nad Bystricou

104

Ing. arch. Pavol Visczor, autorizovaný architekt, Kubínska 7, 010 08 Ţilina, ateliér : Ţitná 13, 010 01 Ţilina
ČAO: 0247 AA, IČO: 14229421, DIČ: 1020524824, tel./fax: 041/ 7001052, mob.: 0905 267 217, e-mail : visczor@aut.sk

o)

p)

r)

s)

t)

u)

v)

vymedzené územia s označením O – plochy priemyslu, výroby a výrobných sluţieb
o1) Plochy sú vymedzené a určené výhradne pre objekty a areály priemyselnej
výroby, výrobných sluţieb a skladového hospodárstva. V území sa pripúšťa
doplnková funkcia obchodnej vybavenosti, súvisiaca s predmetom výroby,
prípadne obecnej ČOV ako etapy pri budovaní odkanalizovania obce v súvislosti
so stavbou Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu stredné Kysuce.
o2) Spôsob zástavby na navrhovaných plochách bude riešený z objektov s max.
počtom nadzemných podlaţí 2 N.P. a max. výškou stavieb +9,0 m nad úroveň
upraveného terénu.
o3) Umiestňované prevádzky budú mať charakter nezávadnej výroby a nebudú
nevhodným spôsobom limitovaným prípustnými hygienickými normami
obmedzovať dotykové obytné územie.
o4) Umiestňovať objekty minimálne 30 m od toku rieky Bystrica.
vymedzené územie s označením P – chatová osada ICHR
p1) Plocha je vymedzená pre umiestnenie objektov individuálnej chatovej rekreácie.
p2) Max. nadzemná podlaţnosť objektov nepresiahne 2 N.P., vrátane podkrovia
a max. výška stavieb nepresiahne +7,5 m od úrovne upraveného terénu.
Zastrešenie objektov bude šikmou strechou.
p3) Pri umiestňovaní stavieb neuvaţovať s osadzovaním objektov na nových
pozemkoch, pri umiestňovaní stavieb vyuţívať pôvodné obytné a hospodárske
stavby bývalých cholvarkov a v maximálnej miere vyuţívať existujúce prístupové
nespevnené komunikácie - poľné a lesné cesty.
územie s označením R – neurbanizovaná poľnohospodárska krajina
r1)
Za územie neurbanizovanej poľnohospodárskej krajiny povaţovať územie
s prevládajúcimi produkčnými poľnohospodárskymi plochami, určenými
pre rastlinnú výrobu. Pokiaľ sa v danom území nachádzajú a sú navrhované nové
urbanistické plošné a líniové javy, tie môţu slúţiť výhradne pre toto existujúce
a navrhované funkčné vyuţitie.
územie s označením S – neurbanizovaná krajina – plochy LPF
s1) Za toto územie povaţovať prevládajúcu neurbanizovanú lesnú krajinu, vyuţívanú
ako produkčné plochy LPF. Pokiaľ sa v danom území nachádzajú a sú
navrhované nové urbanistické plošné a líniové javy, tie môţu slúţiť len pre toto
existujúce a navrhované funkčné vyuţitie.
vymedzené územia s označením T – plochy cintorínov
t1)
Plocha je vymedzená a určená výhradne pre areál cintorína.
t2)
Ochranné pásmo cintorína je stanovené na 50 m. V tomto území nie je moţné
umiestňovať stavby obytného charakteru.
vymedzené územie s označením U – rekreačná základňa CR Kocifajov potok II.
u1) Plocha je vymedzená pre umiestnenie objektov a zariadení voľnom cestovnom
ruchu ako agroturistického centra s moţnosťou umiestnenia zariadení
prezentácie pôvodných remesiel, turistických sluţieb v rekreácii a prezentácii
agroturistických atraktivít charakterizujúcich región Kysúc a Bystrickej doliny,
rekreačnú športovú a relaxačnú občiansku vybavenosť s obmedzenými
moţnosťami umiestnenia tradičného rekreačného ubytovania a stravovania.
u2) Spôsob zástavby na navrhovanom území bude riešený z objektov s max. počtom
2 N.P. a s max. výškou 9,0 m nad úroveň upraveného terénu.
u3) Celková lôţková kapacita vo vymedzenom území nepresiahne 30 lôţok
u4)
Pri návrhu jednotlivých rekreačných objektov rešpektovať tvaroslovné prvky
ľudovej architektúry Kysúc
vymedzené územie s označením V – rekreačná základňa CR Fojtkov potok II.
v1) Plocha je vymedzená pre umiestnenie objektov a zariadení voľnom cestovnom
ruchu ako turistického centra pre deti a mládeţ s moţnosťou umiestnenia školy
v prírode s rekreačnou športovou a relaxačnú vybavenosťou, ubytovaním a
stravovaním.
v2) Spôsob zástavby na navrhovanom území bude riešený z objektov s max. počtom
2 N.P. a s max. výškou 9,0 m nad úroveň upraveného terénu.
v2) Celková lôţková kapacita vo vymedzenom území nepresiahne 50 lôţok.
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Článok 4

Zásady a regulatívy pre umiestnenie obytnej výstavby
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Obytné územie zahŕňa existujúce a navrhované plochy pre zástavbu v prevládajúcej funkcii na
realizáciu bývania vo forme IBV a na vymedzenej ploche pre HBV, vrátane zelene,
komunikácií a technickej infraštruktúry, zabezpečujúcej jej obsluhu.
Existujúce zastavané obytné plochy naďalej vyuţívať na funkciu bývania, prieluky
vo výstavbe dopĺňať obytnou výstavbou v prevaţnej miere vo forme izolovaných rodinných
domov, pokiaľ pre bliţšie vymedzené územia nie sú stanovené iné podmienky.
Novonavrhovanú obytnú výstavbu umiestňovať s uprednostnením umiestnenia v zastavanom
území obce identifikovaného hranicou k 01.01.1990.
V obytných plochách sa pripúšťa výstavba zariadení základnej občianskej vybavenosti,
obchodu a nevýrobných sluţieb, a objektov rekreačných ubytovacích zariadení.
Posúdiť navrhované lokality pre výstavbu domov na bývanie podľa vyhlášky MZ SR č. 12/2000
Z.z. Pri umiestňovaní stavieb v území zabezpečiť ochranu budov stavebno-technickými
opatreniami pred účinkami radónového rizika v zmysle podľa vyhlášky MZ SR č. 12/2000 Z.z..
Článok 5

Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia územia
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

Územia pre umiestnenie občianskeho vybavenia zahŕňajú existujúce a navrhované plochy
pre výstavbu objektov a areálov v zmysle vyčlenených funkcií navrhovaných v ÚPN-O, vrátane
plôch zelene, komunikácií a technickej infraštruktúry zabezpečujúcej ich dopravnú obsluhu.
Existujúce zastavané plochy občianskou vybavenosťou naďalej vyuţívať na pôvodné vyuţitie,
pokiaľ pre vymedzené územie nie sú stanovené iné alebo bliţšie podmienky.
Spôsob zástavby, respektíve prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky
na novonavrhovaných plochách určených na vyuţitie pre jednotlivé plochy sú bliţšie
definované v čl. 3 týchto regulatívov.
Skladba prvkov občianskeho vybavenia bude prioritne riešená pre obyvateľov obce,
so zameraním na dobudovanie sortimentu potrebnej, v súčasnosti absentujúcej vybavenosti,
hlavne v oblasti športovo-rekreačnej vybavenosti, kultúry, sociálnych sluţieb a nevýrobných
sluţieb, kapacitne vyhovujúcej navrhovanému počtu obyvateľov a návštevníkov obce.
Koncepcia skeletu rozmiestnenia zariadení a areálov občianskeho vybavenia územia je bliţšie
určená v rámci jednotlivých rozvojových plôch v čl. 3 týchto regulatívov.
V rámci vymedzeného územia pre objekty a areály občianskej vybavenosti bude umiestený
priestor pre zabezpečenie normovej potreby statickej dopravy, určený pre návštevníkov a
zamestnancov. Pripúšťa sa vybudovanie spoločnej – centrálnej parkovacej plochy vozidiel pre
jednotlivé umiestňované objekty.
V umiestňovaných objektoch občianskej vybavenosti sa pripúšťa riešenie neprevládajúceho
bývania.
Objekty rekreačnej vybavenosti budú umiestňované v minimálnej vzdialenosti 50 m od okraja
lesa.
Článok 6

Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia územia
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Pri riešení miestnych komunikácií a ostatných komunikácií, vrátane účelových komunikácií
v území rešpektovať navrhované funkčné triedy a kategórie, dokumentované vo výkrese
č.3 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia v M 1:10000. Miestne
komunikácie navrhovať podľa STN 73 6110 – Projektovanie miestnych komunikácií.
Rešpektovať súčasnú polohu autobusových zastávok v k.ú. obce a realizovať zastavovacie
pruhy autobusových zastávok, ak je to moţné.
Súbeţné chodníky realizovať okolo hlavných obsluţných komunikácii. Tieto súbeţné chodníky
budú umiestňované hlavne popri komunikáciách so zvýšeným pohybom vozidiel.
Akceptovať existujúce a navrhované značené turistické chodníky a doplniť na týchto trasách
značenie a náučné tabule.
Navrhovať plochy pre statickú dopravu pri objektoch občianskej vybavenosti. Nápočty a
situovanie odstavných a parkovacích stojísk pre objekty bývania a vybavenosti budú riešiť
projekty pre objekty v zmysle STN 73 6110 pre výhľadový stupeň automobilizácie 1:2,5.
Vyznačiť navrhované cyklotrasy.
Realizovať samostatné navrhované chodníky
V grafickej časti naznačený vnútorný skelet obsluţných komunikácií v rámci navrhovaných
rozvojových plôch povaţovať za smerný.
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(9)

Rešpektovať súčasnú trasu cesty II/520 v riešenom území. Zabezpečiť územnú rezervu pre
výhľadovú prekládku cesty II/520 mimo obytné územie obce.
Článok 7

Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného technického vybavenia územia
(1)
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
(2)
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti
vodného hospodárstva.
Rešpektovať stanovenú legislatívnu ochranu vôd.
Zabezpečovať zásobovanie pitnou vodou z celoobecného verejného vodovodu napojeného na
prívod SKV Ţilina z vodárenskej nádrţe a úpravne vody Nová Bystrica, pozostávajúceho
z dvoch tlakových pásiem (projekt povolený rozhodnutím č.j. 2009/00028/2008/01205/BB1
zo dňa 30.03.2009).
Spotrebisko pitnej vody v I. tlakovom pásme (medzi kótami 400–430 m.n.m.) zásobovať
z existujúceho vodojemu Zborov nad Bystricou.
Spotrebisko pitnej vody v II. tlakovom pásme (medzi kótami 430-460 m.n.m.) zásobovať
z navrhovaného vodojemu Zborov nad Bystricou II.
Riešiť opatrenia na existujúcej rozvodnej sieti verejného vodovodu vzhľadom k realizácii
II. tlakového pásma verejného vodovodu
Rozšíriť rozvodnú vodovodnú sieť vo väzbe na uvaţovaný územný rozvoj v obidvoch tlakových
pásmach.
Zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou v rekreačných základniach CR Fojtov potok a Kocifajov
potok z vlastných areálových vodovodov s vyuţitím miestnych zdrojov povrchových
a podzemných vôd.
Rozptýlenú zástavbu mimo dosahu verejného vodovodu zásobovať pitnou vodou
z individuálnych miestnych zdrojov.
Odpadové vody odvádzať deleným systémom. Splaškové vody odvádzať verejnou
kanalizáciou, ktorá bude súčasťou skupinovej kanalizácie Nová Bystrica, Stará Bystrica,
Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica, Čadca – Horelica, Krásno nad Kysucou
so spoločným čistením na ČOV Krásno nad Kysucou (projekt povolený rozhodnutím č.j.
2009/00028/2008/01205/BB1 zo dňa 30.03.2009). V 1. etape sa umoţňuje na tomto
navrhovanom systéme odvádzania splaškových vôd vybudovanie samostatnej obecnej ČOV.
Vody z povrchového odtoku odvádzať rigolmi, resp. daţďovou kanalizáciou do miestnych
tokov.
Rozšíriť vyprojektovanú verejnú splaškovú kanalizáciu vo väzbe na územný rozvoj v obci.
V rekreačných základniach CR Fojtov potok a Kocifajov potok zabezpečiť odvádzanie
splaškových vôd a ich čistenie, areálovými kanalizačnými komplexami s ČOV.
Navrhovanú úpravu toku Bystrica, zameranú na ochranu intravilánu pred povodňami riešiť
zásadne s ohľadom na zachovanie funkčnosti regionálneho hydrického biokoridoru.
Realizáciou zasakovacích rigolov na hranici zastavaného územia riešiť transformáciu vôd
z povrchového odtoku.
Úpravou korýt miestnych tokov, pôdoochrannými opatreniami na poľnohospodárskej pôde
a rekonštrukciou nevyhovujúcich krytých profilov miestnych tokov a cestných priepustov,
zamedziť podmáčanie a zatápanie intravilánu obce.
Rešpektovať schválené rezortné koncepcie zapracované do nadradenej ÚPD.
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti
zásobovania elektrickou energiou.
Akceptovať navrhovanú sieť 22 kV vedení, vrátane navrhovaných vedení
a rozvodov, umiestnenie a rekonštrukcie trafostaníc.
Pre sústredenú zástavbu v jadrovom území sekundárnu sieť riešiť jednoduchov mreţovou
sieťou napájanou aspoň s dvoch strán, zástavbu v rozptyle vzdušnou sieťou. Neuvaţovať
s ďalším rozširovaním elektrický vykurovaných bytov
Dodrţať ochranné pásma v zmysle zákona 656 / 2004 Z.z.
V súlade s ustanoveniami § zákona č. 543/2002 Z.z. pri rekonštrukcii a výstavbe vzdušných
VN vedení pouţiť také technické opatrenia, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
Podporovať iniciatívy na výrobu tepla a elektriny z netradičných zdrojov energi.
Sekundárnu sieť NN v plochách so sústredenou zástavbou prevádzať káblami v zemi.
VN vedenia v intraviláne riešiť ako zemné káblové.
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h)

Trafostanice riešiť ako kioskové výkonovo do 630 kVA a umiestňovať tak, aby dĺţky vývodov
nepresahovali 350 m. VN prípojky k navrhovaným trafostaniciam riešiť ako zemné káblové.

(3)

Zásady a regulatívy umiestnenie verejného technického vybavenia územia v oblasti
zásobovania zemným plynom a teplom
Zabezpečiť prehodnotenie plynárenskej sústavy s ohľadom na nárast odberov zemného plynu
odbornou organizáciou, čo bude doloţené hydraulickým prepočtom
Rešpektovať návrh na plynofikáciu plánovanej výstavby IBV a objektov vybavenosti.
Zemný plyn pouţívať komplexne pre zabezpečenie vykurovania, prípravu TÚV a varenia
Akceptovať plynofikáciu navrhovanej výstavby v tlakovej hladine STL do 0,3 MPa
Akceptovať pri STL rozvodoch u odberateľov inštaláciu regulátorov tlaku STL/NTL
Dodrţať ochranné pásma v zmysle zákona 656/ 2004 Z.z.
Potreby tepla riešiť naďalej decentralizovaným systémom vo vlastných alebo zdruţených
zdrojov tepla s vyuţívaním zemného plynu, elektrickej energie a drevného odpadu.
Podporovať aktivity na výrobu tepla z netradičných zdrojov energií (biomasa, bioplyn, drevný
odpad, tepelné čerpadla)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
(4)
a)
b)
c)
d)
e)

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti
telekomunikácii
Rozšíriť kapacitu digitálnej ústredne o predpokladaný počet 310 vývodných párov a rozšírenie
portfólia sluţieb o dátové sluţby v danom území.
Rozšíriť miestnu telekomunikačnú sieť do navrhovaných rozvojových území, súčasnú vzdušnú
sieť postupne nahradzovať káblovým rozvodom zemou.
Rozšíriť rozvod miestneho rozhlasu do navrhovaných rozvojových území
Rešpektovať trasy diaľkovej a uzlovej siete v riešenom území.
Rozšíriť káblovú TV do navrhovaného rozvojového územia
Článok 8

Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrno-historických hodnôt, pre ochranu
a vyuţívanie prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorby krajiny,
pre vytváranie a udrţiavanie ekologickej stability, vrátane plôch zelene
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

Pri poľnohospodárskej činnosti na plochách PP, lesohospodárskej činnosti na plochách LPF, a
tieţ pri vyuţívaní krajinného priestoru v súvislosti s rekreačným vyuţívaním rešpektovať zákon
č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody.
V chránených územiach a ich ochranných pásmach,vo vymedzených plochách a prvkoch,
a tieţ významných biotopoch usmerňovať činnosť v zmysle platnej legislatívy orgánov štátnej
ochrany prírody a krajiny a orgánov štátnej správy, s rozlíšením zakázaných činností,
podmienečne moţných činností (výnimiek z ochrany prírody) a činností potrebných pre
zabezpečenie starostlivosti o chránené územie.
Rešpektovať prvky miestneho územného systému ekologickej stability, a to hodnotnú vzrastlú
zeleň, pobreţnú vegetáciu tokov a pod., nepodliehajúcej právnej legislatívnej ochrane, no
zabezpečujúcej biotickú integritu a priaznivé podmienky týchto ekosystémov, vrátane návrhu
na vyuţívanie a hospodárenie na plochách PP.
Pri návrhu regulácie vodných tokov rešpektovať potrebu vytvorenia priestoru pre príbreţnú
vegetačnú zónu, zabezpečujúcu biotickú integritu a priaznivé existenčné podmienky vodného
ekosystému pre akvatickú a semiakvatickú biotu.
Na plochách, ktoré nie sú určené na zástavbu, poľnohospodárske a rekreačné vyuţitie, vylúčiť
devastačné zásahy, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie existenčných podmienok a biotickej
integrity rastlín a ţivočíchov týchto ekosystémov.
Pri stavebnej činnosti spojenej so zemnými prácami rešpektovať povinnosť ohlásenia
prípadného archeologického nálezu, podľa Ustanovenia §40 Zákona č.49/2002 Z.z. a §127
Stavebného zákona a akceptovať povinnosť oslovenia Krajského pamiatkového úradu
v územnom a stavebnom konaní, týkajúceho sa všetkých líniových a veľkoplošných stavieb,
predpokladajúcich zemné práce, z dôvodu moţnosti odkrytia neznámych archeologických
lokalít s cieľom posúdenia nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súlade s §36 a §37
pamiatkového zákona. Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného
povolenia bude vydanie záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Ţilina, podľa
§30 ods.4 pamiatkového zákona v nadväznosti na §41 ods. 4 pamiatkového zákona.
Zachovať ráz a obnovovať objekty a súbory pôvodnej ľudovej architektúry. Nepripustiť
infiltráciu nevhodných nových objektov do vymedzeného súboru a blízkeho okolia.
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(8)

(9)

(10)
(11)

(12)
(13)
(14)

(15)

(16)

Rešpektovať dokumentáciu ochrany prírody a krajiny, najmä programy starostlivosti
o chránené časti prírody a krajiny a dokumenty R-ÚSES okresu Čadca, vrátane
genofondových lokalít a trávinnobylinných biotopov európskeho a národného významu.
a)
Rešpektovať prvky ekologickej stability a to:
nadregionálny terestrický biokoridor I.N prechádzajúci hrebeňom Kysuckých Beskýd
regionálny terestrický biokoridor VII.R spájajúci jednotlivé biocentrá Kysuckých Beskýd
biocentrum regionálneho významu Gorilova Kykuľa
hydrický biokoridor regionálneho významu rieka Bystrica s priľahlými brehovými
porastami
genofondové lokality 67.f, 68.f,z, 69.z, 70.z, 71.z,
lokálne hydrické biokoridory všetkých vodných tokov v území, hlavne Fojtkov potok,
Kocifajov potok a vytvoriť podmienky pre ich funkčnosť.
bitopy
- slatinných lúk s vyšším obsahom báz (GL 67, 68) s chránenými druhmi,
- mezofilných pasienkov a spásaných lúk rozšírené v dolinách a na
svahoch s miestami s populáciami chránených druhov vstavačov a vstavačovcov
- brehových porastov s podhorskými jaseňovo-jelšovými lesmi a ich
fragmentami a s vŕbovými krovinami
b)
Akceptovať vyhlásené územie európskeho významu NATURA v zmysle výnosu MŢP
SR č.3/2004-5.1 zo 14. júla 2004 ustanoveného podľa par. 27 ods. 5 zákona č.
543/200Z.z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z., identifikované v k. ú. obce ako :
SKUEV 0288 Kysucké Beskydy
Zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami
a vylúčiť aktivity ohrozujúce ich prirodzený vývoj.
Postupne dotvoriť hydrický biokoridor rieky Bystrica a to :
obmedzením stavebnej činnosti v priestore biokoridoru,
zabezpečením kontuálnych viacetáţových porastov pozdĺţ tokov,
pri výsadbe poţitím autochtónnych druhov dreví a rastlín,
doplnením brehových porastov.
Genofondové lokality na trvalo trávnatých porastoch chrániť pred poškodením, resp. zničením,
a to napr. odvodnením, rozoraním, zasypaním, súčasný stav udrţať tradičným vyuţívaním
napr. kosením, pasením. Zásadne vylúčiť chemizáciu.
Pri navrhovaných výsadbách verejnej zelene pouţiť autochtónne druhy drevín a rastlín.
V rámci predprojektovej a projektovej prípravy a územného konania v súvislosti s plánovanou
výstavbou rekreačných objektov a zariadení navrhovaných v katastrálnom území obce
v priestoroch s dotykom LPF je nutné :
a)
Rešpektovať ustanovenia §5 Zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch, ktorý zdôrazňuje
ochranu LPF a lesných porastov a ich prístupnosť.
b)
Riešiť problém uţívania lesa, hospodárenia v lese a vstupy na LPF vo vzťahu
k navrhovaným rekreačným objektom a zariadeniam ICHR.
c)
Rekreačné objekty navrhovať tak, aby neobmedzovali hospodárenie v lese.
d)
Rešpektovať
ochranné
pásmo
50
m
od
okraja
lesa
v súvislosti
s umiestňovaním rekreačných objektov, pokiaľ príslušný lesný úrad nerozhodne inak.
e)
Neuvaţovať s umiestnením cykloturistických trás mimo existujúcu a navrhovanú sieť
verejných a účelových komunikácií.
Zachovať kvalitnú štruktúru lokálnych hydricko-terestrických biokoridorov pozdĺţ miestnych
tokov v zastavanom území obce, zachovať a doplniť brehové porasty, ktoré sú refúgiami
chránených druhov ţivočíchov. Pozdľţ vodných tokov rešpektovať pobreţné pozemky do 10 m
od brehovej čiary pre vodohospodársky významný tok Bystrica a do 5 m pri ostatných
drobných vodných tokoch v území.
Zachovať a rešpektovať kompaktné lesné porasty, alúviá potokov a ich prítokov, a tieţ
mimolesnú stromovú vegetáciu. V prípade návrhu úprav korýt miestnych tokov zohľadniť
ekologické hľadiská. Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s vodnými
tokmi odsúhlasiť so správcom toku. Rozvojové aktivity musia byť v súlade so zákonom č.
666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami.
Článok 9

Zásady a regulatívy starostlivosti o ţivotné prostredie
(1)
(2)

Pre riešené územie poţadovať 100% plynofikáciu objektov v plynofikovanom území a území
navrhovanom na plynofikáciu, čo prispeje ku skvalitneniu ovzdušia.
Pri individuálnych poţiadavkách na riešenie duálneho spôsobu vykurovania, vyuţívať
ekologické zdroje tepla s palivom výhradne na báze dreva alebo drevnej hmoty.
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Dôsledne zabezpečiť v riešenom území realizáciu separovaného zberu odpadu, s cieľom
zníţenia odpadov vyváţaných na obcou zozmluvnenú skládku.
(4)
Rešpektovať navrhované plochy verejnej zelene.
(5)
Akceptovať hospodárenie v lesoch podľa schváleného LHP.
(6)
Rešpektovať ochranu vôd vyplývajúcu zo zákona č.364/2004 Z.z. a rozhodnutí orgánov štátnej
vodnej správy.
(7)
Odstrániť zdroje znečistenia vôd fekálnymi vodami dobudovaním verejnej splaškovej
kanalizácie v obci.
(8)
Zabezpečiť ochranu obytného územia pred záplavami na vodných tokoch v riešenom území.
Realizovať pravidelnú údrţbu a čistenie korýt vodných tokov.
(9)
Poškodenie pôd LPF v súvislosti s nevhodným spôsobom v lesohospodárskej činnosti riešiť
dodrţiavaním LHP v navrhovanom spôsobe hospodárenia.
(10) Umoţniť v území výstavbu siete dokumentačných a výskumných staníc na sledovanie
ţivotného prostredia.
(11) Realizovať navrhovanú splaškovú kanalizáciu s čistením odpadových vôd v navrhovanej ČOV
Krásno nad Kysucou, prípadne v 1. etape samostatnú obecnú ČOV.
(12) Pre zabezpečenie ochrany povrchových vôd je nevyhnutné dorţať nasledovné zásady :
- rešpektovať nariadenie vlády SR č. 13/87, ktorým bola stanovená CHVO Beskydy
a Javorníky a zaberá celé katastrálne územie obce,
- rešpektovať vodárenský tok Klubinský potok určený vyhláškou MP SR č. 56/2001 Z.z,
ktorého povodie zasahuje do riešeného územia,
- eliminovať znečisťovanie splaškovými vodami realizáciou obecnej splaškovej kanalizácie
napojenej na skupinovú kanalizáciu s čistením na ČOV Krásno nad Kysucou .
(13) Zriadiť v obci priestory pre zhromaţďovanie a skládku triedených a recyklovateľných odpadov,
nebezpečných odpadov, drobných stavebných odpadov a priestory pre umiestnenie
kompostovacieho zariadenia.
(3)

Článok 10

Vymedzenie zastavaného územia
(1)

Za zastavané územie je potrebné povaţovať plochy súčasne zastavaného územia, rozšírené
o navrhované plochy v súlade s riešením v grafickej časti vo vo výkrese v.č.7 - Výkres
vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF v M 1:5 000.
Článok 11

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných
predpisov
(1)

(2)

(3)

Maloplošné chránené územia a genofondové lokality v súlade s označením vo výkrese č.7
Výkres ochrany prírody a tvorby a krajiny v mierke 1:10 000 v nasledovnom členení :
a)
Biocentrá, biokoridory :
a1) nadregionálny terestrický biokoridor I.N
a2) regionálny terestrický biokoridor VII.R
a3) biocentrum regionálneho významu Bcr7Gorilova Kykuľa
a4) hydrický biokoridor regionálneho významu XV.R rieka Bystrica
a5) biocentrum regionálneho významu Bcr15 Vyšné Vane
a6) biocentrum nadregionálneho významu BNr3 Veľká Rača
b)
Genofondové lokality podľa RÚSES :
b1) genofondové lokality 67.f, 68.f,z, 69.f,z, 70.f,z, 71.z.
Pásma ochrany vodohospodárskych zariadení
a)
Verejné vodovody a verejné kanalizácie, §19 zákona č.442/2002 Z.z.
Pásma ochrany sú v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. vymedzené najmenšou vodorovnou
vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného
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
 SKV Nová Bystrica – Čadca – Ţilina 3m na obidve strany potrubia
b)
Vodojemy, ochranné pásmo je oplotené
Oprávnenia pri správe vodných tokov, §49 zákona č.364/2004 Z.z.
Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môţe správca toku
vyuţívať pobreţné pozemky.Pobreţnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu
a druhu vegetácie sú pri vodohospodársky významnom toku Bystrica 10 m od brehovej čiary
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(4)

(5)

(6)
(7)

a pri ostatných drobných tokoch v katastrálnom území obce pozemky do 5 m m od brehovej
čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.
V zmysle zákona č.656/2004 Z.z. treba rešpektovať ochranné pásma od krajných vodičov
(kábelov) na kaţdú stranu, resp. od elektrických staníc :
a)
10 m pri 22 kV vedení vzdušnom
b)
10 m od konštrukcie trafostanice
c)
1 m pri kábelovom vedení v zemi
V zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. je potrebné dodrţať pásma ochrany od osi plynovodu
na kaţdú stranu :
a)
STL zastavané územie – 1 m
b)
STL voľný terén – 4 m
c)
VTL - 8m
d)
Bezpečnostné pásmo slúţi na zamedzenie, resp. zmiernenie účinkov prípadných
porúch, pre STL v zastavanom území – určí prevádzkovateľ, pre STL v nezastavanom
území – 10 m, VTL v nezastavanom území 20m.
Pri súbehu viacerých vedení technickej infraštruktúry rešpektovať ustanovenia STN 73 6005 –
Priestorová úprava vedení technickej infraštruktúry.
V území je potrebné rešpektovať ochranné pásmo cestných dopravných systémov mimo
zastavaného územia súvislou zástavbou :
a)
cesty (od osi vozovky) - II. triedy
- 25 m
Článok 12

Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov,
pre asanáciu a pre chránené časti krajiny
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

Verejnoprospešné stavby dodrţať v zmysle výkresu č.2 - Komplexný výkres priestorového
usporiadania a funkčného vyuţívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS,
v mierke 1:10 000.
Navrhovaná koncepcia riešenia vyţaduje projekt a vykonanie delenia a sceľovania pozemkov
na navrhovaných plochách územného rozvoja obce.
Za verejnoprospešné stavby sa podľa §108 stavebného zákona ods. 2, písm. a), povaţujú
stavby, určené na verejnoprospešné sluţby a pre verejné technické vybavenie územia
podporujúce jeho rozvoj a ochranu ţivotného prostredia.
Plochy pre chránené časti krajiny sú uvedené v bode (1) čl.11 týchto regulatívov.
Energetické plochy pre verejnoprospešné stavby :
a)
Plochy ochranného pásma trasy 22 kV distribučnej siete, trasy 1 kV podzemných
vedení, nové trafostanice.
b)
Plochy ochranného pásma trasy rozšírenej plynovodnej siete, regulačné stanice a
zariadenia STL.
c)
Plochy ochranného pásma trasy rozšírenej miestnej telekomunikačnej siete.
Vodohospodárske plochy pre verejnoprospešné stavby :
a)
Plocha na rozšírenie existujúceho vodojemu, plocha navrhovaného vodojemu II.
tlakového pásma, ochranného pásma vodojemov, vodovovodov a kanalizácií.
Ostatné plochy pre verejnoprospešné stavby :
a)
Plocha pre navrhované rozšírenie športového areálu (ozn. vo výkr. č. 30)
b)
Plocha pre umiestnenie obecného centra (ozn. vo výkr. č. 37)
Článok 13

Určenie, pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
(1)

Pre ţiadne časti obce nie je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny.
Článok 14

Zoznam verejnoprospešných stavieb
(1)
(2)
(3)
(4)

Dopravné verejnoprospešné stavby
Výstavba a rekonštrukcia existujúcich a navrhovaných miestnych komunikácií, vrátane
verejných odstavných plôch a výstavba a rekonštrukcia účelových komunikácií.
Výstavba a rekonštrukcia existujúcich a navrhovaných mostných objektov ponad vodné toky
pre automobily a peší pohyb.
Výstavba samostatných chodníkov a súbeţných chodníkov pre peších popri automobilových
komunikáciách a miestnych komunikáciách so zvýšeným pohybom vozidiel.
Výstavba obsluţnej komunikácie v trase výhľadovej prekládky cesty II/520.
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Vodohospodárske verejnoprospešné stavby
Rozšírenie vodojemu Zborov nad Bystricou o 100 m3.
II. tlakové pásmo verejného vodovodu Zborov nad Bystricou (prívodné potrubie DN 100,
3
vodojem s objemom 100 m , zásobné potrubie DN 100, rozvodná sieť DN 100).
Rozšírenie rozvodnej siete vodovodu Zborov nad Bystricou v obidvoch tlakových pásmach.
Rozšírenie verejného vodovodu Klubina do osád U Pitkov a U Mydlov.
Zberač skupinovej kanalizácie.
Splašková verejná kanalizácia v obci a jej rozšírenie vo väzbe na uvaţovaný územný rozvoj.
Úprava rieky Bystrica.
Úprava miestnych drobných tokov, recipientov vôd z povrchového odtoku s prípadnou
rekonštrukciou cestných priepustov.
Zasakovacie rigoly na transformáciu vôd z povrchového odtoku.
Energostavby – verejnoprospešné stavby pre zásobovanie elektrickou energiou
VN kábel od trafostanice T1 k navrhovaným T1c, T1e, VN kábel z vedenia č.114 pre T1a, T1b
22 kV kábel k navrhovaným T2a-T2b od T2(existujúca), druhá vetva VN kábla pre T7a,T7b od
existujúceho kábla pre T7-(existujúca), VN kábel pre T5a od existujúcej T7, VN kábel pre T3a,
T3b.
Výstavba : kioskových trafostaníc T1a, T3a; kompaktných trafostaníc T1b,T1c,T1e,T1f,
T2a,T2b,T5a,T7a,T7b;stoţiarovej trafostanice T3b
Rekonštrukcia súčasnej T2 na 250 kVA, T5 na 160 kVA
Výstavba NN káblovej a vzdušnej siete

(20)

Energostavby – verejnoprospešné stavby pre zásobovanie zemným plynom a teplom
Rozšírenie miestnej STL siete 0,3 MPa do rozvojových plôch novej zástavby
bytov, občianskej a rekreačnej vybaveností
Stavby a zariadenia na vyuţitie netradičných zdrojov energií

(21)
(22)
(23)
(24)

Telekomunikačné stavby
Rozšírenie digitálnej ústredne o cca 310 Pp a rozšírenie portfólia sluţieb
Výstavba káblovej m.t.s. do plôch s novou plánovanou zástavbou
Náhrada vzdušnej siete za káblovú sieť zemou
Pripojenie navrhovaných plôch na rozvod káblovej televízie a miestneho rozhlasu

(19)

(25)
(26)

Ostatné
Vybudovanie a prestavba športového areálu
Vybudovanie obecného centra - obecného verejného rekreačného areálu dennej rekreácie
občianskej vybavenosti v lokalite staré centrum v priestore medzi cestou II/520 a pravým
brehom rieky Bystrica. V území sa pripúšťa výstavba detských ihrísk, univerzálnej športovorekreačnej plochy, chodníkov s lavičkami a verejným osvetlením, parkovej úpravy zelene
a objektu občianskej vybavenosti verejného charakteru s pódiom pre kultúrno spoločenské
akcie.
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DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

C.

V súvislosti so spracovaním územného plánu obce Zborov nad Bystricou boli k dispozícii
nasledovné dokumenty, z ktorých boli čerpané doplňujúce údaje, a z ktorých boli následne
zapracované relevantné informácie do riešenia :







Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS, 2001).
Celoštátne sčítanie dopravy (CSD) na území Slovenskej republiky v roku 2005.
výstupy zo stránky www.ssc.sk,
Cykloturistické trasy v regione Kysuce,
Kysucké Beskydy, turistická mapa M 1:50000
Súpis pamiatok na Slovensku.

DOKLADOVÁ ČASŤ

D.

Dokladová časť v súvislosti so spracovaním územného plánu obce Zborov nad Bystricou je
súčasťou elaborátu obstarávateľa. Okrem ďaľších dokumentov sú súčasťou tohto elaborátu aj
nasledovné dokumenty :







Údaje, vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, ako odpovede
po oznámení a započatí prác na ÚPN obce Zborov nad Bystricou (viď. doklady, ktoré sú
súčasťou elaborátu obstarávateľa).
Zadanie pre územný plán obce Zborov nad Bystricou vypracoval Ing. arch. Ján Burian odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a UPD reg. č. 048. (viď. doklady, ktoré sú
súčasťou elaborátu obstarávateľa).
Záznam z prerokovania Konceptu ÚPN-O Zborov nad Bystricou konaného dňa 21.01.2010
na Odbore dopravy ŢSK v Ţiline. (viď. doklady, ktoré sú súčasťou elaborátu obstarávateľa).
Záznam z opätovného prerokovania Konceptu ÚPN-O Zborov nad Bystricou, konaného dňa
22.01.2010 v Ţiline. (viď. doklady, ktoré sú súčasťou elaborátu obstarávateľa).
Výsledné vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy
a právnických osôb ku Konceptu ÚPN-O Zborov nad Bystricou. (viď. doklady, ktoré sú
súčasťou elaborátu obstarávateľa).
Súborné stanovisko ku Konceptu ÚPN-O Zborov nad Bystricou. (viď. doklady, ktoré sú
súčasťou elaborátu obstarávateľa).

Vypracoval : Ing. arch. Peter Nezval a kol.
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