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A.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

A.1.

ÚVOD

A.1.1. ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI
Práce na územnom pláne obce Súľov - Hradná (ÚPN–O Súľov - Hradná) – časť čistopis
riešenia sú vypracované v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 15.05.2006 medzi :
obstarávateľom :

obec Súľov - Hradná
Obecný úrad v Súľove - Hradnej,
01352 Súľov - Hradná
Jaroslav BUŠFY, starosta obce
Ing. Marta SLÁMKOVÁ,
osoba oprávnená na obstarávanie ÚPP a ÚPD

štatutárny zástupca :
zástupca obstarávateľa :

a
spracovateľom :

Ing. arch. Peter NEZVAL, autorizovaný architekt
M. Šinského 7, 010 07 Žilina

A.1.2. RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV
Hlavný riešiteľ :

Ing. arch. Peter NEZVAL

Urbanizmus

zodpovedný projektant :
spolupráca :

Ing. arch. Peter NEZVAL
Anna VALACHOVÁ

Doprava

zodpovedný projektant :
spolupráca :

Ing. arch. Peter NEZVAL
Ing. Roman TISO

Vodné hospodárstvo :

Ing. Nataša PAULÍNYOVÁ

Energetika :

Karol KOLLÁR

Digitálne spracovanie,
konštruktérske a pisárske práce :

Anna VALACHOVÁ

Zástupca obstarávateľa :
Ing. Marta SLÁMKOVÁ
(osoba oprávnená na obstarávanie ÚPP a ÚPD)
A.1.3. ZOZNAM PRÍLOH ÚPN-O
Textová časť
Sprievodná správa
Vyhodnotenie budúceho možného použitia PP a LPF na stavebné a iné zámery
Návrh regulatívov územného rozvoja, návrh záväzných častí
v.č. 1.
v.č.2.
v.č.3
v.č.4
v.č.5.
v.č.6.

Grafická časť
Širšie vzťahy
M 1:50 000
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, záväzné časti a verejnoprospešné stavby
(v rozsahu katastrálneho územia obce)
M 1:10 000
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
(v rozsahu zastavaného územia obce)
M 1:5 000
Výkres verejného dopravného vybavenia územia
M 1:5 000
Výkres verejného technického vybavenia územia
M 1:5 000
Výkres vyhodnotenia budúceho možného použitia PP
na stavebné a iné zámery
M 1:5 000
Schéma záväzných častí
M 1:10 000
Územný plán obce Súľov - Hradná
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A.2.

DÔVODY OBSTARANIA ÚPN–O SÚĽOV – HRADNÁ

Obec Súľov - Hradná nemá vypracovanú platnú územno-plánovaciu dokumentáciu.
Do doby začatia spracovania ÚPN-O v zmysle platnej legislatívy boli spracované urbanistické
štúdie, rozvojové štúdie pre územie obce i čiastkové územia obce (zóny). Tieto dokumenty doteraz
slúžili v pracovnej podobe ako nástroj na usmerňovanie výstavby, prevažne v rámci zastavaného
územia (intravilánu).
Nakoľko však horeuvedené dokumenty neobsahujú potrebné náležitosti 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 ÚPN-O Súľov - Hradná vyplynulo z potreby zabezpečiť rozvoj
obce a jeho katastrálneho územia, bezkolízny rozvoj jednotlivých funkcií, vrátane rozvoja
cestovného ruchu a kúpeľníctva (klimatické rekreačno-relaxačné kúpele) a zároveň zosúladiť
rozvoj obce s požiadavkami vyplývajúcimi z ochrany prírody a krajiny (R-ÚSES, M-ÚSES,
NATURA 2000). Obstaranie ÚPN-O má zosúladiť územný plán s požiadavkami vyplývajúcimi
so zákonných ustanovení pre územnoplánovaciu činnosť. Do ÚPN-O bude zapracovaný priemet
vyššieho územnoplánovacieho dokumentu (ÚPN-VÚC Žilinského kraja) a jeho zosúladenie
s rozvojovými potrebami obce.
Vypracovanie ÚPN-O Súľov - Hradná má za úlohu zabezpečiť koordinovaný rozvoj obce
v súlade s rozvojom kúpeľníctva a cestovného ruchu v nových spoločenskoekonomických
podmienkach, a tak premietnuť do riešenia rozvoja obce súčasné požiadavky.
Hlavné dôvody pre obstaranie územného plánu :


zabezpečenie ďalšieho rozvoja a bezkolízneho fungovania obce vytypovaním
a schválením najvhodnejších rozvojových plôch, určením koncepcie usporiadania obce,



získanie právne záväzného dokumentu, usmerňujúceho rozvoj obce na základe odborných
kritérií a dohody všetkých zainteresovaných (občanov obce, obecnej samosprávy, štátnej
správy a p.),



stanovenie zásad funkčného využitia plôch obce tak, aby nedochádzalo k nežiadúcim
kolíziám jednotlivých funkcií,



stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami
a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie
prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny,
dosiahnutie a udržanie ekologickej stability,



stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v obci
a vo voľnej krajine,



vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca
vynakladanie prostriedkov na technickú infraštruktúru,



vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch, napomáhajúcej rozvoju všetkých funkcií,
vrátane hospodárskej základne obce,

účelné

a

perspektívne

Spôsob spracovania, obsah a rozsah bol dohodnutý a je súčasťou zmluvy o dielo ÚPN-O
Súľov - Hradná, 01/2006 zo dňa 15.05.2006 medzi obstarávateľom (objednávateľom - obec Súľov Hradná) a spracovateľom (hlavným riešiteľom - Ing. arch. Peter Nezval). V obstarávaní bude obec
zastupovať Ing.Marta Slámková, oprávnená osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD.
Návrhový rok ÚPN-O je rok 2025. K tomuto roku je riešený navrhovaný rozvoj sídla.
Návrh riešenia dokumentovaný v čistopise je spracovaný jednovariantne (obec do 1000
obyvateľov, čo je o 75 viac oproti súčasnému stavu).
Na základe schváleného projektu od MVRR SR získala obec nenávratný finančný
príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na vypracovanie územného plánu.
Územný plán obce obsahuje všetky potrebné náležitosti v zmysle zákona č.50/1976 Zb.
O územnom plánovaní a stavebnom poriadku a následných vykonávacích predpisov a poriadkov
súčasnej platnej legislatívy, vrátane Vyhlášky MŽP SR č.55 O územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii.
Prieskumy a rozbory boli 1. etapou v procese obstarávania ÚPN obce. Ich cieľom bolo
získať prehľad o súčasnom využití územia, o problémoch, ktoré je nutné riešiť, o rozvojových
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a investičných zámeroch, možnostiach a limitoch územia. V 2.etape bolo vypracované a schválené
zadanie.
Návrh riešenia týmto bol 3. etapou v procese obstarávania a bol vypracovaný na základe
schváleného zadania. Čistopis je 4. etapou a je v ňom zapracované vyhodnotenie pripomienok
k návrhu riešenia.
Spôsob spracovania, obsah a rozsah ÚPN-O bol dohodnutý a je súčasťou zmluvy o dielo
č. 01/2006 AA PN zo dňa 15.05.2006 medzi objednávateľom (ostarávateľom obec Súľov - Hradná)
a zhotoviteľom (Ing. arch. Peter Nezval).
V obstarávaní obec zastupuje Ing. Marta Slámková, oprávnená osoba na obstarávanie
ÚPP a ÚPD.
A.3.

HLAVNÉ CIELE ROZVOJA ÚZEMIA

A.3.1.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE ÚZEMIE OBCE

Obec Súľov - Hradná leží v Súľovskej kotline, v rámci Strážovských vrchov. Je to jedno
z najmalebnejších krajinársky a turisticky hodnotných území s vidieckym osídlením, lemovaným
jedinečným prírodným výtvorom (geomorfologickou zvláštnosťou) - skalným amfiteátrom
zo zlepencových skál.
Katastrálne územie leží v nadmorskej výške od 390m n.m. po 867 m n.m., čo predstavuje
vrchol Žibrid. Centrum miestnej časti Súľov je v nadmorskej výške 405 m n.m. a miestnej časti
Hradná 440 m n.m.
Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1193, kde sa spomína hrad Roháč - Súľov.
Doklady o osídlení sú však už o sídlisku z archeologických nálezov od mladšej doby kamennej.
 rozloha katastrálneho územia
2295,30 ha
 počet obyvateľov k 26.05.2001
904 obyvateľov
z toho
Súľov
578 obyvateľov
Hradná
326 obyvateľov
Dnešná obec patrí typom zástavby medzi potočné radové dediny, vytvorila sa koncom
19. storočia. Pôvodne dve samostatné obce (Súľov a Hradná) sú dnes administratívne zlúčené.
Zastúpenie jednotlivých druhov pozemkov v k.ú. obce Súľov - Hradná
Typ pozemku
Celková výmera
Poľnohospodárska pôda
Orná pôda
Záhrady
Trvalé trávne porasty
Nepoľnohospodárska pôda
Lesy
Vodné plochy
Zastavané plochy
Ostatné

%
100,00
31,00
6,07
1,21
23,66
69,00
61,90
0,24
2,62
4,30

ha
2 295,3
710,4
139,5
27,9
542,9
1 584,9
1 420,4
5,5
60,2
98,7

A.3.2. CIELE ROZVOJA ÚZEMIA
Výstavba v obci sa doteraz prevažne riadila z dokumentu Štúdia rozvoja obce Súľov Hradná, spracovaná ÚHA okresu Žilina v roku 1992. Vzhľadom k tomu, že tento dokument nespĺňa
všetky potrebné náležitosti ÚPN-O, pristúpila obec k vypracovaniu územného plánu v zmysle
súčasnej zákonnej legislatívy. Nutnosť riadenia výstavby a územného rozvoja Súľova - Hradnej
územným plánom obce tiež vyplynula na jednej strane z postavenia a významu obce v štruktúre
osídlenia - celoštátne centrum turistického významu a z predpokladaného intenzívneho a
extenzívneho rozvoja turizmu v obci a na strane druhej z nutnosti legislatívne ustanoviť priemet
ochrany prírody a krajiny v území CHKO Strážovské vrchy (NATURA 2000).
Hlavným cieľom riešenia je získanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude
komplexne riešiť územný rozvoj obce, rozvojové možnosti a limity územia v súlade so súčasnou
platnou legislatívou a zároveň bude po schválení záväzným dokumentom pre obec v procese
povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja sídla.


Pri vypracovaní ÚPN-O sa sledujú najmä tieto hlavné rozvojové ciele územia :
Optimálne riešenie spôsobu využitia a usporiadania územia v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja a únosnosti územia.
Územný plán obce Súľov - Hradná
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A.4.

Odstránenie funkčných a priestorových disproporcií.
Koordinovanie záujmov v území.
Regulovanie a usmerňovanie investičnej činnosti a záujmov v území.
Urbanistickom návrhom skvalitnenie životného prostredia v obci.
Zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt.
Optimalizovanie sociálneho zloženia obyvateľstva.
Dobudovanie verejnej, dopravnej, občianskej a technickej vybavenosti obce.
Navrhnutie plôch pre verejno-prospešné stavby.
Riešenie primeraného rozvoja obce vzhľadom na význam a polohu obce a predpokladaný
demografický vývoj.
Účelné a čo najoptimálnejšie využitie územia obce pri rešpektovaní záväznej časti ÚPN
VÚC Žilinského kraja a regionálneho územného systému ekologickej stability.
Skvalitnenie života obyvateľov v obci a aktivizácia identity občanov k bydlisku.
Zosúladenie záujmu umiestenia klimatických kúpeľov - sanatória a obce v území.
Vytvorenie predpokladov a podmienok pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby
identifikáciou zastavaného územia, stanovené hranicou zastavaného územia k 01.01.1990,
a tiež návrhom nových plôch v extraviláne pre rozvoj uvedenej funkcie pri zohľadnení
záujmov vyplývajúcich z poľnohospodárskej výroby a ochrany PP (poľnohospodárskej
pôdy).
Stanovenie podmienok rozvoja občianskej vybavenosti v jednotlivých oblastiach.
Stanovenie podmienok pre rozvoj drobnej nezávadnej a hlavne tradičnej remeselnej
výroby.
Vytvorenie predpokladov a podmienok pre rozvoj rekreácie a turizmu.
Vytvorenie podmienok pre komplexné dobudovanie technickej infraštruktúry.
Vytvorenie predpokladu a podmienok optimálnej komunikačnej siete automobilovej,
cyklistickej a pešej dopravy vrátane smerových a šírkových úprav komunikácií a
vymedzenia plôch pre statickú dopravu vo väzbe na plochy rekreácie a športu a ostatnej
občianskej vybavenosti.
ZHODNOTENIE DOTERAJŠEJ ÚZEMNO-PLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

Obec Súľov - Hradná doteraz nemala samostatný územný plán riešený v rozsahu celého
zastavaného územia, respektíve katastrálneho územia. Doterajšie ÚPD, vzťahujúce sa k územiu
obce Súľov - Hradná sa riešili :
a)
ako súčasť vyšších územných celkov (ÚPN - VÚC Žilinského kraja),
b)
ako urbanistické štúdie v rozsahu katastrálneho územia (štúdie rozvoja obce - 1992,
MÚSES - 2003, štúdia aktívneho využitia turistického potenciálu - 2005,)
c)
ako zastavovacie štúdie menších zón a areálov prevažne pre IBV,
Z prác na ÚPN-O boli ukončené v 12/2006 Prieskumy a rozbory v 01/2007 Zadanie pre
ÚPN-O Súľov – Hradná a v 08/2007 návrh riešenia.
A.5.

ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO
STANOVISKOM PRE NÁVRH ÚPN-O

ZADANÍM

A

NÁSLEDNÝM

SÚBORNÝM

Návrh územného plánu obce je vypracovaný v súlade so spracovaným Zadaním
schváleným v obecnom zastupiteľstve. Súborné stanovisko bolo vypracované po pripomienkovom
konaní k návrhu riešenia. Požiadavky na akceptovanie pripomienok vyplývajúcich zo súborného
stanoviska sú zapracované do čistopisu ÚPN-O a v prevažnej miere zahŕňajú rozšírenie
navrhovaných malých plôch pre výstavbu IBV.
V grafickej časti boli zlúčené výkresy riešenia technického vybavenia územia vodného
hospodárstva a energetiky do spoločného výkresu v mierke 1:5000. Obsahová stránka čitateľnosť
„zlúčeného“ výkresu je v zmysle príslušného metodického usmernenia a požiadaviek vyplývajúcich
zo zákona a vyhlášky o ostarávaní ÚPN-O.
A.6.

VÝSLEDKY ALTERNATÍVNYCH RIEŠENÍ

ÚPN-O Súľov – Hradná je vypracovaný jednovariantným riešením (obec do 2000
obyvateľov). Pri rokovaniach k rozpracovanému konceptu riešenia bolo na úrovni prerokovania
so štatutárnym zástupcom obce za účasti zástupcu obstarávateľa v pracovnej podobe prerokované

Územný plán obce Súľov - Hradná
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prípadné alternatívne riešenia rozvoja územia a bol dohodnutý rozvoj obce v zmysle predloženého
riešenia návrhu ÚPN-O ktorý je dokumentovaný v čistopise.
A.7.

ZDÔVODNENIE PRÍPADNÉHO SPRACOVANIA DOPLŇUJÚCICH
A ROZBOROV, PRÍPADNE PREROKOVANIE ZADANIA

PRIESKUMOV

Pred spracovaním návrhu a čistopisu riešenia nebolo nutné vypracovať doplňujúce
prieskumy a rozbory a ani prepracovať schválené zadanie.
A.8.

SÚPIS POUŽITÝCH ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH PODKLADOV A INÝCH PODKLADOV
SO ZHODNOTENÍM ICH VYUŽITIA PRI RIEŠENÍ

A.8.1.

PODKLADY

A.8.1.1. Schválená ÚPD, vzťahujúca sa k riešenému územiu



ÚPN VÚC Žilinského kraja (združenie VÚC Žilina, 1998), záväzná časť schválená
vyhlásením nariadenia vlády SR č. 223/1998 zo dňa 26.05.1998,
ÚPN VÚC Žilinského kraja - zmeny a doplnky (združenie VÚC Žilina, 02/2005), záväzná
časť schválená zastupiteľstvom ŽSK VZN č.6 zo dňa 27.04.2005,

A.8.1.2. Územno-plánovacie podklady








M-ÚSES k.ú. Súľov - Hradná (Slovenská agentúra životného prostredia, Žilina 06/2003),
Štúdia rozvoja obce Súľov - Hradná (Okresný útvar územného rozvoja a architektúry Žilina,
05/1992),
Štúdia aktívneho využitia turistického potenciálu Súľova so zameraním na pešiu turistiku a
cykloturistiku a tvorbu produktov (9.4.), (ENVI-EKO, RNDr. Miloslav Badík, 04/2005),
Integrácia hlavných územných funkcií v Súľovskej doline (kotline), 1. analýza a syntéza
javov, súčasný stav a výhľad, (EKOPOL, Bratislava, 12/2001),
Športovo-rekreačný areál Súľov - Hradná, urbanisticko-architektonická štúdia (Inca ARCH architektonická kancelária, hlavný riešiteľ Ing. arch. Andrej Mareš),
Zadanie pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN-O) Súľov – Hradná, (Ing. Marta
Slámková, 01/2007),
ÚPN-O Súľov –Hradná, návrh riešenia, 08/2007, ing. arch. Nezval a kol.

A.8.1.3. Prieskumné práce



Prieskumné práce v teréne, za účelom zistenia skutočného využitia plôch, objektov
technickej a dopravnej infraštruktúry, priestorových pomerov, negatívnych javov a pod.
(Ing. arch. Peter Nezval a kol., 09 - 10 /2006),
Prieskumy a rozbory ÚPN-O Súľov – Hradná (Ing. arch. Nezval a kol., 12/2006),

A.8.1.4. Dopravná a inžinierska dokumentácia



Pasport miestnych komunikácii v obci Súľov-Hradná,
Vodovod Súľov – Hradná, rozvodná vodovodná sieť (Ing. Jozef Pekara, 08/2000),

A.8.1.5. Konzultácie, ostatné podklady, mapové podklady










KN mapy v mierke 1:5 000, (Obecný úrad Súľov - Hradná),
Odvodené štátne mapy v mierke 1 : 10 000,
Súpis pamiatok na Slovensku
Súpis parciel KN, údaje BPEJ PP,
Organizácia cestovného ruchu v Súľove (Obecný úrad Súľov - Hradná),
Súľovské skaly, stručný turistický sprievodca,
Turistická mapa, Strážovské vrchy v mierke 1:25 000,
Súľov a jeho nemí svedkovia dávnych čias (EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity,
2002),
Ostatné údaje, vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, ako odpovede
po oznámení a započatí prác na ÚPN–O Súľov - Hradná (viď dokladová časť),
Územný plán obce Súľov - Hradná
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Konzultácie a podklady získané od odborných organizácií a orgánov štátnej správy,
v súvislosti s vodným hospodárstvom, energetikou a ochranou prírody,

A.8.2. VÝSTUPY Z RELEVANTNÝCH PODKLADOV S DOPADOM NA RIEŠENÉ ÚZEMIE
A.8.2.1. Výstup z M-ÚSES-u
Pre obec Súľov - Hradná bol vypracovaný v 06/2003 M-ÚSES, naväzujúci na R-ÚSES
bývalého okresu Žilina (súčasné okresy Žilina a Bytča). Do grafickej i textovej časti boli
zapracované rozhodujúce krajinno-ekologické výstupy zahŕňajúce hlavne hranice chránených
území, biocentrá, biokoridory, priestory s vysokou krajinnou diverzitou, a tiež genofondové lokality,
ktoré ovplyvnia budúci rozvoj obce Súľov - Hradná. Vypracovaný M-ÚSES v plnej miere nahrádza
pôvodne uvažované spracovanie krajinnoekologického plánu.
A.8.2.2. Výstup z ÚPN-VÚC Žilinského kraja (09/1998) a Zmien a doplnkov ÚPN-VÚC
Žilinského kraja (06/2005)
Súľov - Hradná sa nachádza v Žilinskom kraji v subprovincií vnútorných Západných Karpát,
pričom Súľovské vrchy ohraničujú Žilinskú kotlinu zo západu. Územie spadá do povodia rieky Váh
jeho najnižšej časti v rámci Žilinského kraja. (hydrologické povodie 4-21-07, hydrogeologický rajón
HP 034 - Paleogén a mezozoikum bralového pásma Súľovských vrchov a Podmaninskej
pahorkatiny). Obec spadá medzi 12 sídiel okresu Bytča.
V základnej urbanistickej koncepcii okresu Bytča zaujíma priestor sídla Súľov - Hradná
špecifický priestor, obklopený hradbou Strážovských vrchov. Súľovské skaly sú národnou
prírodnou rezerváciou. Územie v rámci okresu má zaujať prioritné postavenie v oblasti vybavenosti
rekreačného turizmu a cestovného ruchu celoštátneho významu s potenciálom vzniku klimatických
rekreačno-relaxačných kúpeľov.
Katastrálne územie spadá do euroregiónu Beskydy (od 06/1999).
Súľov - Hradná leží na vetve považskej rozvojovej osi celoštátneho významu (Bratislava Trnava - Trenčín - Žilina). Okresné sídlo Bytča zaujíma v sídelnej štruktúre subregionálny až
regionálny význam.
Podľa ÚPN - VÚC - Zmeny a doplnky je evidovaných na k.ú. Súľov - Hradná 353 domov,
z toho 269 obývaných (IBV 265) a 84 neobývaných domov, s celkovým počtom bytov 362
a neobývaných 87 !!! Počet obyvateľov k 31.12.2003 s trvalým pobytom v obci Súľov - Hradná bol
921.
Na území katastra obce neevidujeme žiadne významné výrobné odvetvie a rozvojové
výrobné plochy. Najbližší rozvoj priemyselného parku sa uvažuje v Bytči - hornom poli a rozvojová
výrobná plocha je aj v Predmieri.
Územie katastra spadá do CHVO Strážovské vrchy z hľadiska chránenej
vodohospodárskej oblasti. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny spadá katastrálne územie
do národnej sústavy chránených území CHKO Strážovské vrchy (veľkoplošné chránené územie)
s významnými maloplošnými chránenými územiami, akými sú NPR Súľovské skaly. V riešenom
území ešte evidujeme PP Súľovský hrádok (4/PP).
Celé územie katastra spadá do navrhovaného chráneného vtáčieho územia č. 28
(Strážovské vrchy). V zmysle národného zoznamu území európskeho významu (NATURA 2000)
spadá územie katastra obce Súľov - Hradná pod územie s označením SKUEV 0256 - Strážovské
vrchy (2., 4., 5. stupeň ochrany, zároveň sú tieto územia chránené podľa medzinárodných
dohovorov).
Ako krajskú prioritu evidujeme z hľadiska ochrany vôd a rozvoja kanalizácii a ČOV (podľa
ÚPN-VÚC) nutnosť vybudovania skupinovej kanalizácie Súľov - Hradná, Jablonové, Predmier
(obce v OP vodárenského zdroja Predmier), Maršová - Rašov na navrhovanú ČOV Predmier.
Sídlo je plynofikované a zásobované elektrickou energiou. Zásobovanie teplom je
decentralizovanými zdrojmi tepla.
Obec má vypracovaný LHP s platnosťou pre obdobie od roku 1997 do roku 2006.
Z hľadiska možností a predpokladov využitia potenciálu rekreačného a cestovného ruchu
má územie katastra obce väčšie rozvojové možnosti nielen z hľadiska kvalitatívnych zmien ale aj
kvantitatívnych zmien. Turizmus a cestovný ruch v území môže podporiť záchranu a ochranu
hodnotného prírodno-sídelného prostredia.
V súvislosti s rozvojom kúpeľníctva a kúpeľného turizmu je uvažované v obci Súľov Hradná s vybudovaním liečebno-relaxačných klimatických kúpeľov (sanatórium a ostatné
rekreačné zariadenia obce).
Územný plán obce Súľov - Hradná
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Obec je zaradená ako sídlo s aglomeráciou rekreačných útvarov s miestom pre zriadenie
relaxačných (komunálnych) kúpeľov regionálneho a vyššieho významu. Územie je evidované ako
podhorský funkčný typ, so súčasnou výmerou rekreačných útvarov 160 ha a navrhovanou výmerou
640 ha, pričom sa uvažuje s rozšírením dennej návštevnosti zo súčasných 800 osôb na deň na
1700 osôb na deň v letnej sezóne.
Nakladanie s nevyužitými odpadmi je podľa ÚPN-VÚC uvažované pre obec na regionálnej
skládke v Bytči - Mikšovej.
Podľa kostry územného systému ekologickej stability platí okres Bytča - časť Strážovské
vrchy medzi jadrové územia európskeho významu, pričom Súľovské skaly sú evidované ako
biocentrum provincionálneho významu.
V súvislosti s ochranou kultúrneho dedičstva identifikuje ÚPN-VÚC archeologickú lokalitu
v k.ú. obce Hrádok - "strmý kopec". Ďalšími významnými archeologickými lokalitami sú evidované
opevnenia Súľov - Hradná (Eneolit) a pohrebisko a sídliská v priestoroch jedného
z najneprístupnejších starých strážnych hradov na Považí - Súľovského hradu.
Z hľadiska záchrany, obnovy a využitia kultúrno-historického potenciálu a záchrany
kultúrneho dedičstva je podľa ÚPN-VÚC navrhovaná obnova kaštieľa v Súľove - Hradnej kultúrnej pamiatky.
Z hľadiska vymedzenia a charakteristiky krajinných priestorov spadá k.ú. Súľova - Hradnej
do prírodného priestoru vo vymedzenom území CHKO Súľovské vrchy. Krajinnú štruktúru
reprezentujú a využitie územia charakterizujú :
- lesné ekosystémy (takmer celopriestorová štruktúra)
- agroekosystémy (v užívaní obce uzavretý priestor)
Limitom územia je mimoprodukčná funkcia – ochrana prírody a krajiny a ekologická
únosnosť. Regulatívy pre vybrané javy a činnosti :

chránené územie NPR Súľovské skaly a územie biocentra zachovať v prírodnej štruktúre
pre rozvoj pôvodnej biotickej zložky,

lesohospodársku činnosť zamerať na lesnícku ochranársku aktivitu (ekologizácia
v obhospodarovaní lesov), uplatňovať podrastový spôsob hospodárenia v lesoch a obnovu
usmerňovať podľa horizontálnej a vertikálnej zonácie príslušného územia,

ekologicky optimálnou kategóriou agroekosystémov sú trvalo trávne porasty (málo
produkčné TTP),

poľnohospodársku aktivitu usmerňovať pre alternatívne (organické) poľnohospodárstvo,

chrániť a udržiavať rozptýlenú vegetáciu medzí, terénnych predelov, strží a výmoľov
a sprievodnú vegetáciu vodných tokov.
Územím katastra neprechádza žiadny európsky multimodálny koridor. Obec leží na
koncovej vetve napojenej na koridor č. V.a (Bratislava - Žilina - Košice) - hlavný severný,
slovenský, dopravný a urbanistický koridor, reprezentovaný hlavnou európskou cestou E50 (1/61,
D1) a železničnou traťou E63 (č. 120). (Európsky systém železničných tratí AGC a AGTC).
Najbližšie regionálne verejné medzinárodné letisko je v Žiline - Dolnom Hričove.
Katastrálne územie obce spadá do povodia rieky Váh s ľavostranným prítokom Hradňanky.

B.

RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

B.1.

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

B.1.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE ÚZEMIE OBCE
Obec Súľov - Hradná leží v Súľovskej kotline, v rámci Strážovských vrchov. Je to jedno
z najmalebnejších krajinársky a turisticky hodnotných území s vidieckym osídlením, lemovaným
jedinečným prírodným výtvorom (geomorfologickou zvláštnosťou) - skalným amfiteátrom
zo zlepencových skál.
Katastrálne územie leží v nadmorskej výške od 390m n.m. po 867 m n.m., čo predstavuje
vrchol Žibrid. Centrum miestnej časti Súľov je v nadmorskej výške 405 m n.m. a miestnej časti
Hradná 440 m n.m.
Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1193, kde sa spomína hrad Roháč - Súľov.
Doklady o osídlení sú však už o sídlisku z archeologických nálezov od mladšej doby kamennej.

rozloha katastrálneho územia
2295,30 ha

počet obyvateľov k 26.05.2001
904 obyvateľov
z toho
Súľov
578 obyvateľov
Hradná
326 obyvateľov
Územný plán obce Súľov - Hradná
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Dnešná obec patrí typom zástavby medzi potočné radové dediny, vytvorila sa koncom
19. storočia. Pôvodne dve samostatné obce (Súľov a Hradná) sú dnes administratívne zlúčené.
Zastúpenie jednotlivých druhov pozemkov v k.ú. obce Súľov - Hradná
Typ pozemku
%
Celková výmera
100,00
Poľnohospodárska pôda
31,00
Orná pôda
6,07
Záhrady
1,21
Trvalé trávne porasty
23,66
Nepoľnohospodárska pôda
69,00
Lesy
61,90
Vodné plochy
0,24
Zastavané plochy
2,62
Ostatné
4,30

ha
2 295,3
710,4
139,5
27,9
542,9
1 584,9
1 420,4
5,5
60,2
98,7

B.1.2. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Riešené územie pre územný plán obce tvorí administratívno-správne územie sídla
pôvodne dvoch samostatných obcí Súľov a Hradná reprezentované súčasným katastrálnym
územím obce Súľov - Hradná.
Záujmové územie je totožné s riešeným územím.
ÚPN-O – čistopis je spracovaný pre celé katastrálne územie v mierke 1:10 000. Ťažiskové
územie obce je spracované v rozsahu zastavaného územia a najbližšieho dotykového územia v
mierke 1:5 000.
Katastrálne územie obce Súľov - Hradná susedí z obcami troch okresov (Žilina, Bytča a
Považská Bystrica). Sú to :

zo severu s k.ú. obcí :
 Jablonové (BY), Bytča - Hrabové (BY), Bytča – Hlboké (BY), Paština - Závada (ZA),

z východu s k.ú. obcí :
 Podhorie (ZA), Babkov (ZA), Zbyňov (ZA),

z juhu s k.ú. obcí :
 Jasenové (ZA), Malá Čierna (ZA), Bodiná (PB),

zo západu s k.ú. obcí :
 Vrchteplá (PB), Plevník - Drieňové (PB), Maršová (BY), Predmier (BY),
Spolu je to 14 katastrálnych území z troch okresov.
B.2.

VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU
REGIÓNU

B.2.1. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ REGIÓNU VZŤAHUJÚCE SA K OBCI
SÚĽOV - HRADNÁ (ÚPN–VÚC ŽILINSKÉHO KRAJA)
Pri riešení ÚPN obce Súľov - Hradná je nutné rešpektovať výstupy zo záväznej časti ÚPN–
VÚC Žilinského kraja, ktorá bola odsúhlasená nariadením vlády SR č. 223/1998 dňa 26.05.1998
a v zmysle schválených zmien a doplnkov ÚPN-VÚC ŽK a ich záväzných častí vyhlásených VZN
č.6 zo dňa 27.04.2005 zastupiteľstvom ŽSK ako výstupu z dopracovania ÚPN-VÚC z 12/2004.
Vyššou územnou jednotkou, ako je riešené územie, je územie okresu Bytča, ktoré spadá
do žilinského kraja. Z ekologického hľadiska je nadradeným dokumentom MÚSES Súľov - Hradná.
Riešeného územia sa dotýkajú hlavne nasledovné ciele rozvoja územia vyplývajúce
zo schváleného ÚPN-VÚC Žilinského 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 vyvážený rozvoj regiónu v oblastiach osídlenia, ekonomickej,
sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného prostredia
a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja,
Územný plán obce Súľov - Hradná
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1.4.

1.5.

1.15.
1.17.

1.20.

zabezpečovať rozvojovými osami na území Žilinského kraja pozdĺž komunikačných
prepojení medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú
sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok s ostatným
územím Slovenskej republiky,
formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických
úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov,
upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia,
napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na
základe nového partnerstva založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a
vidieka nasledovnými opatreniami:
1.17.1. vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a
integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka,
1.17.2. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných
životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako
rovnocenného typu sídelnej štruktúry,
1.17.3. zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia
zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko – priestorové
prostredie,
1.17.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným
centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia
obcí, moderných informačných technológii tak, aby vidiecke priestory vytvárali
kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbárnym priestorom a
dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na
moderný spôsob života,
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).

bod 2 - v oblasti sociálnej infraštruktúry
2.9.
2.14.

rozvíjať zariadenia liečebnej starostlivosti v záujme ich optimálneho využitia
v rovnocennej prístupnosti pre všetkých obyvateľov kraja,
podporovať rovnomerne prevádzku a činnosť existujúcej siete a rozvoj nových kultúrnych
zariadení v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry a kultúrnych
služieb obyvateľstvu.

bod 3 - v oblasti rozvoja rekreácie, turistiky, cestovného ruchu a kúpeľníctva
3.1.

3.4.

3.7.

vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny funkčno - priestorový subsystém turistiky,
rekreácie a cestovného ruchu v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja,
ktorý zabezpečí každodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov kraja, hlavne z miest
a ktorý vytvorí optimálnu ponuku pre domácu a zahraničnú turistiku, prednostne kúpeľnú,
poznávaciu, športovú a relaxačnú,
preferovať kvalitatívny rozvoj a vysokoštandardnú vybavenosť pre horský turizmus,
klimatickú liečbu a vrcholové športy na území Tatranského národného parku, Národného
parku Nízke Tatry, Národného parku Malá Fatra a Národného parku Veľká Fatra,
v kapacitách stanovených podľa schválených územných plánov obcí a podľa výsledkov
posudzovania v zmysle zákona č.127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie;
v chránených krajinných oblastiach Kysuce, Strážovské vrchy a Horná Orava podporovať
aj kvantitatívny rozvoj budovania vybavenosti pre turistiku v mestách a vidieckych
sídlach,
dobudovať na medzinárodných cestných trasách E-50, E-75 a E-77 zariadenia
na zachytenie a využitie turistického tranzitu na území kraja budovaním motoristických
a cyklistických trás a okruhov cez Rajeckú kotlinu, Turiec a Liptov; realizovať úseky
Malého tatranského okruhu a Veľkého tatranského okruhu, prípadne ďalších
medzištátnych okruhov, ktoré prebiehajú územím kraja,
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3.9.

vypracovaním regionálnej stratégie a náväzného generelu cestovného ruchu previazať
ciele rekreačného a poznávacieho turiemu a kúpeľníctva; podporovať tvorbu
mikroregionálnych stratégii a územnoplánovacej dokumentácie (hlavne územných plánov
zón) pre lokality a strediská cestovného ruchu a kúpeľníctva.

bod 4 - v oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany pôdneho
fondu, ochrany prírody a krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva
4.1.

4.2.
4.3.

rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam
v kategóriách
4.1.1.
biocentrá nadštátneho významu - ............ a Súľovské skaly,
4.1.2.
biocentrá nadregionálneho významu - ..... a Strážov......
4.1.3.
biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu,
rešpektovať navrhované podmienky ochrany prírody v súlada so schváleným národným
zoznamom území európskeho významu.
dodržiavať pri hospodárskom využívaní území, začlenených medzi prvky územného
systému ekologickej stability, podmienky
4.3.1 pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných
predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupne ochrany
4.3.2 pre lesné ekosystémy vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane lesov
v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
4.3.3 pre poľnohospodárske ekosystémy vyplývajúce z osobitných predpisov
o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v kategóriách podporujúce
a zabezpečujúce ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),
4.3.4 pre ekosystémy mokradí vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je
Slovenská republika viazaná,
4.3.5 pre navrhované chránené vtáčie územia a dodržiavať ochranné podmienky,
stanovené osobitným predpisom pre každé chránené vtáčie územie,

4.4.

4.3.6 pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich využívania
tak, aby nedošlo k ohrozeniu predmetu ochrany.
zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory, chrániť
jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi,

4.5.

zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami –
trávne porasty, stromová a krovinná vegetácia a vylúčiť všetky aktivity ohrozujúce
prirodzený vývoj (vylúčenie chemických vyživovacích a ochranných látok, skládky
odpadov)

4.6.

stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les –
bezlesie,
podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí, s cieľom
zachovania krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou,
zachovať územné časti s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry daného regiónu
(Kysuce, Orava, Liptov, Turiec)
4.8.1.
ak nie je schválená ÚPD obce, tak chrániť pred optickým znehodnotením
stavebnou činnosťou lokality tvoriace charakteristické krajinné panorámy,
zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene,
prispôsobovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak,
aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť,
rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci
urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu; osobitne chrániť
ornú pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu,
na ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia, ako aj poľnohospodársku pôdu,
na ktorej boli vykonané osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti,
rešpektovať zásady rekreačnej funkcie krajinných celkov a limity rekreačnej návštevnosti
podľa schválených územných plánov obcí, aktualizovaných územnoplánovacích
podkladov a dokumentov a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí kraja a obcí v záujme
trvalej a objektívnej ochrany prírodného prostredia Žilinského kraja,

4.7.
4.8.

4.9.
4.10.
4.12.

4.17.
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bod 6 - v oblasti vodného hospodárstva
6.1.

rešpektovať z hľadiska ochrany vôd
6.1.1.
ochranné pásma vodárenských zdrojov,
6.1.2.
chránené vodohospodárske oblasti Beskydy-Javorníky, Nízke Tatry -východná
časť, Nízke Tatry - západná časť, Veľká Fatra, Strážovské vrchy,

6.5.

podporovať rozvoj miestnych vodovodov v obciach a ich
s nedostatočným zásobovaním pitnou vodou, mimo dosahu SKV,

6.6.

postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácii s ČOV za rozvojom
verejných vodovodov výstavbou ČOV v rozhodujúcich zdrojoch znečistenia, výstavbou
skupinových kanalizácii s využitím kapacít jestvujúcich ČOV, výstavbou skupinových
kanalizácii s ČOV s prioritným riešením v obciach ležiacich v OP vodárenských zdrojov,
OP prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, CHVO
a povodí vodárenských tokov,
prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb :
6.7.2.
z hľadiska ochrany vôd :
b) skupinová kanalizácia Súľov-Hradná, Jablonové, Predmier (obce sa
nachádzajú v OP vodárenského zdroja Predmier), Maršová – Rašov na
navrhovanú ČOV Predmier,

6.7.

6.13.

miestnych

častiach

na ochranu územia pred povodňami :
6.13.2. navrhované úpravy vodných tokov riešiť tak, aby zostali zachované ich
ekostabilizačné a migračné funkcie,

bod 7 – v oblasti nadradenej energetickej infraštruktúry
7.7.
7.8.

7.14.

podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich
a navrhovaných plynovodov a plynárenských zariadení,
zvýšiť percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomicky efektívnych oblastiach
a v územiach so zvýšenými požiadavkami na ochranu životného a prírodného prostredia.
(Národné parky, ich OP, CHKO a p.),
podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami využitie miestnych
energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby
obyvateľstva a služieb,

bod 8 - v oblasti odpadového hospodárstva
8.3.

zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení súvisiacich s triedením, recykláciou,
využívaním a zneškodňovaním odpadov v obciach určených v územnom pláne,

bod 9 - v oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
9.1.

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

bod 10 - v oblasti telekomunikácií
10.1.

zabezpečiť realizáciu hlavných a strategických cieľov, stanovených v Telekomunikačných
projektoch,

bod 11 - v oblasti pôšt
11.1.

rešpektovať koncepčné materiály, schválené vládou SR a MDPT SR

Z časti 3.2. Verejnoprospešné stavby
bod 3 - technická infraštruktúra
3.1.
vodohospodárske stavby :
3.1.3.
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby :
3.1.3.2. stavby z hľadiska ochrany vôd, vodných zdrojov, prírodných liečivých
zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd :
b)
skupinová kanalizácia Súľov – Hradná, Jablonové, Predmier
a Maršová – Rašov na navrhovanú ČOV Predmier,
Územný plán obce Súľov - Hradná
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3.4.

3.5.

stavby na zneškodňovanie, využívanie a spracovanie odpadov,
3.4.2.
stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie
a recykláciu odpadov,
verejná vybavenosť, dopravná a technická infraštruktúra v strediskách cestovného ruchu
a kúpeľníctva :
3.5.2.
celoštátne strediská turizmu,
3.5.3.
strediská turizmu regionálneho významu,
3.5.4.
liečebné a rekreačné kúpele,

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa §108 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č.103/1990
Zb., zákona č.262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.136/1995 Z.z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č.199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
č.286/1996 Z.z., zákona č.229/1997 Z.z., zákona č.175/1999 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

ROZVOJOVÉ

B.3.1. OBYVATEĽSTVO, EKONOMICKÉ AKTIVITY, ZAMESTNANOSŤ
B.3.1.1. Demografický potenciál a bytový fond


Demografická charakteristika

Počet obyvateľov podľa pohlavia a územia za rok 2005
Stredný (priemerný)
stav

Stav k 1. 1. 2005

Územie

Stav k 31. 12. 2005

spolu

muži

ženy

spolu

muži

ženy

spolu

muži

ženy

929

455

474

923

451

472

925

452

473

Súľov - Hradná

Prehľad pohybu obyvateľstva za rok 2005 (absolútne údaje)
Územie

Počet
ukonč.
tehoten. úhrn

Súľov - Hradná

11

12

Zomretí
z nich do 1 roka
spolu

do 28 dní

0

0

Sťahovanie

Prirodzený
prírastok
(-úbytok)

prisťahovalí

vysťahovalí

-5

10

9

Celkový
Stav
prírastok prírastok ku koncu
(-úbytok) (-úbytok) obdobia
1

-4

925

Prehľad pohybu obyvateľstva za rok 2005 (absolútne údaje)
Územie

Narodení
Stredný
Uzavreté Rozvedené
stav oby- manželstvá manželstvá
z toho
vateľstva (sobáše)
(rozvody) živo mŕtvo spolu
v manžel. do 2500g.

Súľov - Hradná

923

3

2

7

0

7

4

0

Potraty
spolu

z toho
UPT

4

4

Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania 2001 (výsledky sčítania)
Náboženské vyznanie / cirkev
a
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev

Muži
1
99
1
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Ženy
2
148
0

Spolu
3
247
1
15
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Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Reformovaná kresťanská cirkev
Evanjelická cirkev metodistická
Apoštolská cirkev
Starokatolícka cirkev
Bratská jednota baptistov
Cirkev československá husitská
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cirkev bratská
Kresťanské zbory
Židovské náboženské obce
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Ostatné
Bez vyznania
Nezistené
Spolu

302
0
25
10
437

305
1
10
3
467

607
1
35
13
904

Bývajúce obyvateľstvo podľa materinského jazyka (výsledky sčítania)
Materinský jazyk

Muži
1
431
1
1
1
3
437

a
slovenský
maďarský
rómsky
rusínsky
ukrajinský
český
nemecký
poľský
chorvátsky
srbský
ruský
jidiš
ostatné
nezistený
spolu

Ženy
2
462
0
5
0
0
467

Spolu
3
893
1
6
1
3
904

Obyvateľstvo podľa druhu pobytu a pohlavia (výsledky sčítania)
Pohlavie

Bývajúce
obyvateľstvo

a
muži
ženy
spolu

1
437
467
904

Dočasne
neprítomné
obyvateľstvo
2
31
14
45

Bývajúce
prítomné
obyvateľstvo
3
406
453
859

Dočasne
prítomné
obyvateľstvo
4
9
6
15

Prítomné
obyvateľstvo
5
415
459
874

Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a podľa národností (výsledky sčítania)
Národnosť
a
Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Poľská
Chorvátska
Srbská
Ruská
Židovská
Ostatné, nezistené
Spolu

Muži
1
434
1
1
1
437

Územný plán obce Súľov - Hradná

Ženy
2
463
0
4
0
467

Spolu
3
897
1
5
1
904
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Veková štruktúra obyvateľstva



Bývajúce obyvateľstvo podľa stupňa ekonomickej aktivity, podľa pohlavia a miesta narodenia 2001
(výsledky sčítania)

Pohlavie

a
muži
ženy
spolu

Spo
-lu

1
238
224
462

Osoby ekonomicky aktívne
z toho
pra
Vypo
na
cuj
máhamate- úci
v%
júci
rskej dôc
v rod.
dovo- hod
podlenke covi
niku
a

2
54,5
48
51,1

3
0
28
28

4
11
18
29

5
0
1
1

Nezamestnaní

6
42
25
67

Nepracujúci
Dôcho
dcovia

Osta
-tní
Nezávislí

7

8

90
129
219

Deti
a
žiaci
ZŠ

9
5
82
2
84
7 166

Žiaci a študenti
v tom
S
P
O
L
u

z
učilí
šť
(SO
U)

10
18
26
44

11
5
2
7

zo
stred.
škôl

z
vysokých
škôl

12
11
21
32

13
2
3
5

Ostat.
Závislí,
Nezist
ení

Úhr
n
Oby
vateľ.

Narodení
v obci
súčasn.
bydliska
Spo
-lu

v%

14 15
16
4 437 346
2 467 340
6 904 686

17
79,2
72,8
75,9

Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa spoločenskej skupiny a podľa veku a pohlavia
2001 (výsledky sčítania)

Vek

a
15 - 19
muži
ženy
spolu
20 - 29
muži
ženy
spolu
30 - 39
muži
ženy
spolu
40 - 49
muži
ženy
spolu
50 - 54
muži
ženy
spolu
55 - 59
muži
ženy
spolu
60 - 64
muži
ženy
spolu
65+
muži
ženy
spolu
Nezistený
vek
muži
ženy
spolu
Úhrn

Zamestnanec pracujúci za mzdu,
plat, iný druh odmeny
v
poľnoh.
v
v
u iného
družs.
štát. súkrom.
zamestn
alebo
podn
podn.
ávateľa
inej
družs.
org.

Členovia
produk
čných
družstiev

Ekonomicky
aktívni

Podnikatelia

bez
zamest
nancov

so
zamestna
ncami

Vypomáhajúci
v
rodinnom
podniku

Ostatní
a
nezistení

z toho
robotníci

spolu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2
3

4
2
6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
2
5

8
6
14

5
3
8

17
33
50

29
22
51

1
2
3

0
0
0

0
0
0

6
0
6

4
0
4

0
0
0

9
11
20

66
68
134

41
29
70

13
24
37

21
12
33

8
4
12

1
0
1

1
0
1

5
0
5

1
0
1

0
1
1

7
9
16

57
50
107

41
26
67

21
21
42

18
15
33

5
4
9

0
1
1

0
1
1

5
3
8

0
0
0

0
0
0

4
1
5

53
46
99

41
24
65

10
17
27

5
8
13

6
2
8

0
0
0

0
0
0

3
0
3

2
0
2

0
0
0

1
2
3

27
29
56

17
18
35

10
7
17

4
1
5

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
2

16
9
25

12
6
18

2
4
6

0
0
0

0
2
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
1

0
0
0

0
0
0

3
6
9

2
6
8

7
5
12

1
0
1

0
5
5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8
10
18

6
9
15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Územný plán obce Súľov - Hradná
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muži
ženy
spolu
v%
Z obyv.
v produkt.
veku
podiel
ekonom.
aktívnych
muži
ženy
spolu
Z obyv.
v poprod
ukt. veku
podiel
ekonom.
aktívnych

81
113
194
42

82
60
142
30,7

20
20
40
8,7

1
1
2
0,4

1
1
2
0,4

19
3
22
4,8

8
0
8
1,7

0
1
1
0,2

26
25
51
11

238
224
462
100

165
121
286
61,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83,5
81,9
82,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,7

-

Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a podľa veku 2001 (výsledky sčítania)
Muži
Vek

a
0-2
3-4
5
6-9
10 - 14
15
16 - 17
18 - 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
85+
Nezistený
vek
Spolu
0-5
6 - 14
Produktívny
Poproduktívny
Podiel
obyvateľstva :
0-5
6 - 14
Produktívny
Poproduktívny
Priemerný vek

Obyvateľstvo

Ženy

spolu

Slobod
ní

Žena
-tí

1
10
10
5
25
28
4
13
14
28
40
40
21
24
34
34
20
25
29
16
8
4
3

2
10
10
5
25
28
4
13
14
25
18
16
5
3
6
3
3
4
1
2
0
1
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
20
22
15
17
22
25
16
19
24
13
6
0
1

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
5
3
0
1
0
0
0
0
0

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

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0

2
437
25
53
272
85

0
196
25
53
110
8

1
204
0
0
140
63

0
13
0
0
12
1

0
13
0
0
2
11

5,7
12,1
62,2
19,5
37,8

-

-

-

-

Rozvedení

Nezi
stení

Ovdovení

Spolu

Ovdove
né

Nezistené

úhrn

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
2
3
2
0
1
0
0
0
0
0
0

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
6
5
12
10
11
15
4
8

12
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0

13
29
22
11
47
47
10
31
27
56
84
67
44
50
57
69
49
62
56
33
29
9
12

14
3,2
2,4
1,2
5,2
5,2
1,1
3,4
3
6,2
9,3
7,4
4,9
5,5
6,3
7,6
5,4
6,9
6,2
3,7
3,2
1
1,3

0
211
0
0
142
69

0
12
0
0
11
1

1
75
0
0
9
65

0
7
0
0
4
3

3
904
62
94
515
230

0,3
100
6,9
10,4
57
25,4

-

-

-

-

6,9
10,4
57
25,4
39

-

Slobodné

Vyda
-té

7
19
12
6
22
19
6
18
13
28
44
27
23
26
23
35
29
37
27
17
21
5
9

8
19
12
6
22
19
6
16
11
18
13
6
2
2
1
2
1
0
4
0
2
0
0

9
0
0
0
0
0
0
0
1
10
28
19
18
19
20
27
21
25
13
6
2
1
1

1
11
0
0
8
2

1
467
37
41
243
145

0
162
37
41
77
7

-

7,9
8,8
52
31
40,1

-
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Vekové zloženie obyvateľstva podľa pohlavia k 31. 12. 2005
Pohlavie

Vek
A
Spolu

muži
1

ženy
2

spolu
3

Vek,
veková
skupina
B

Pohlavie
muži
4

ženy
5

spolu
6

Vek,
vek. skupina,
ukazovateľ
C
Spolu

Pohlavie
muži
7

ženy
8

spolu
9

452

473

925

452

473

0

5

2

7

50

5

3

8

0

5

2

7

1

2

4

6

51

6

5

11

1-4

13

15

28

2

5

5

10

52

10

3

13

5-9

25

34

59

3

5

4

9

53

5

9

14

10 - 14

37

32

69

4

1

2

3

54

4

2

6

15 - 19

30

20

50

5

2

7

9

55

2

11

13

20 - 24

30

40

70

6

4

7

11

56

9

8

17

25 - 29

30

33

63

7

4

6

10

57

8

7

15

30 - 34

42

41

83

8

11

8

19

58

9

8

17

35 - 39

38

32

70

9

4

6

10

59

4

4

8

40 - 44

27

25

52

10

7

4

11

60

5

5

10

45 - 49

26

25

51

11

7

8

15

61

3

4

7

50 - 54

30

22

52

12

6

3

9

62

8

5

13

55 - 59

32

38

70

13

6

12

18

63

3

8

11

60 - 64

25

28

53

14

11

5

16

64

6

6

12

65 - 69

17

34

51

15

7

2

9

65

6

5

11

70 - 74

25

22

47

16

6

5

11

66

5

8

13

75 - 79

13

14

27

17

2

5

7

67

5

5

10

80 - 84

3

14

17

18

6

6

12

68

0

9

9

85 - 89

2

1

3

19

9

2

11

69

1

7

8

90 - 94

2

1

3

20

4

8

12

70

6

3

9

95 - 99

0

0

0

21

6

9

15

71

2

5

7

100+

0

0

0

22

8

10

18

72

5

4

9

23

8

10

18

73

10

8

18

85+

4

2

6

24

4

3

7

74

2

2

4

25

3

9

12

75

1

3

4

0 - 17

95

95

190

26

5

4

9

76

4

6

10

18+

357

378

735

27

11

6

17

77

2

2

4

28

6

7

13

78

1

0

1

0-2

12

11

23

29

5

7

12

79

5

3

8

3-5

8

13

21

30

13

4

17

80

2

3

5

6 - 14

60

59

119

31

9

14

23

81

0

4

4

32

5

9

14

82

1

2

3

0 - 14

80

83

163

33

7

7

14

83

0

2

2

15 - 59M/54Ž

285

238

523

34

8

7

15

84

0

3

3

60+ M/55+ Ž

87

152

239

35

10

10

20

85

1

1

2

36

8

10

18

86

0

0

0

37

9

4

13

87

1

0

1

38

8

3

11

88

0

0

0

39

3

5

8

89

0

0

0

0 - 14

17,70

17,55

17,62

40

6

5

11

90

0

0

0

15 - 59M/54Ž

63,05

50,32

56,54

41

5

4

9

91

0

0

0

60+ M/55+ Ž

19,25

32,14

25,84

42

7

6

13

92

2

0

2

43

2

5

7

93

0

0

0

Priemerný vek

38,55

40,20

39,40

44

7

5

12

94

0

1

1

Index starnutia

108,75

183,13

146,63

45

7

2

9

95

0

0

0

46

6

6

12

96

0

0

0

47

2

4

6

97

0

0

0

48

5

9

14

98

0

0

0

49

6

4

10

99

0

0

0

100+

0

0

0

Územný plán obce Súľov - Hradná

15 - 49 Ž
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Ekonomicky aktívne obyvateľstvo a nezamestnanosť

Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa
odvetvia hospodárstva 2001 (výsledky sčítania)
Odvetvie
hospodárstva
a
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
Rybolov, chov rýb
Ťažba 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
Peňažníctvo a poisťovníctvo
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby,
výskum a vývoj
Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
Školstvo
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
Súkromné domácnosti s domácim personálom
Exteritoriálne organizácie a združenia
EA bez udania odvetví
Spolu

muži
1
21
11
84
4
34

Ekonomicky aktívne osoby
z toho
odchádza
ženy
spolu
do
zamestnania
2
3
4
18
39
9
3
14
9
75
159
121
0
4
4
1
35
26

14
0
17
1

31
9
9
2

45
9
26
3

21
3
16
2

2

3

5

5

19
3
1
6
21
238

18
27
10
2
16
224

37
30
11
8
37
462

13
17
10
5
2
263

Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania
2001 (výsledky sčítania)
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
a
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierské, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Vysokoškolské spolu
Vysokoškolské podľa zamerania:
- univerzitné
- technické
- ekonomické
- poľnohospodárske
- ostatné
Ostatní bez udania školského vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov
Úhrn

Územný plán obce Súľov - Hradná

Muži
1
83
164
2
31
49
9
2
12
12
2
4
2
2
2
3
1
81
437

Ženy
2
161
98
0
21
59
19
0
26
26

Spolu
3
244
262
2
52
108
28
2
38
38

19
1
3
2
1
0
1
82
467

21
5
5
4
3
3
2
163
904
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Bytový fond

Obývanosť trvale obývaných bytov 2001 (výsledky sčítania)
Počet osôb
v byte
a

1 obyt. miest.
1

1
2
3
4
5
6
7+
spolu
%

14
5
1
0
1
0
0
21
7,7

Trvale obývané byty podľa veľkosti
2 izby
3 izby
4 izby
2
3
4
29
18
5
17
25
4
8
12
8
5
21
14
2
13
6
0
7
6
1
5
6
62
101
49
22,6
36,9
17,9

5 + izieb
5

spolu
6
2
1
4
11
7
8
8
41
15

68
52
33
51
29
21
20
274
100

Cenzové domácnosti rodinné podľa počtu závislých detí 2001 (výsledky sčítania)
Úplné rodiny
ženy
ženy
ekonom. aktívne
ostatné
1
2
44
2
31
1
9
0
6
0
90
3

Počet
závislých detí
a
1
2
3
4+
Spolu

Neúplné
rodiny
3
10
5
0
1
16

Zloženie domácností podľa typu a podľa počtu členov 2001 (výsledky sčítania)
Domácnosti
a
Bytové:
s 1 CD
s 2+ CD
spolu
Hospodáriace:
s 1 CD
s 2+ CD
spolu
Cenzové:
úplné:
bez závislých detí
so závislými deťmi
spolu
neúplné:
bez závislých detí
so závislými deťmi
spolu
viacčlenné nerodinné
jednotlivci:
vo vlastnom byte
v inom byte
podnájomníci
spolu
úhrn

Domácnosti s počtom členov
1
2
3
4
5
6+
1
2
3
4
5
6

Domácnosti
spolu
7

67
0
67

43
9
52

24
9
33

30
21
51

18
11
29

8
33
41

190
83
273

82
0
82

67
8
75

41
8
49

43
13
56

22
12
34

10
9
19

265
50
315

0
0
0

66
0
66

22
32
54

8
38
46

6
15
21

1
8
9

103
93
196

0
0
0
0

14
9
23
5

4
4
8
1

1
2
3
0

1
0
1
1

0
1
1
1

20
16
36
8

87
49
136
136

0
0
0
94

0
0
0
63

0
0
0
49

0
0
0
23

0
0
0
11

87
49
136
376
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Domy, byty a ukazovatele bývania 2001 (výsledky sčítania)
Počet
a
Domov spolu
Trvale obývaných domov
v%
v tom vlastníctvo:
Štátu
bytového družstva
Obce
fyzickej osoby
právnickej osoby
ostatných
s 1-2 nadzemnými podlažiami a nezistené
s 3-4 nadzemnými podlažiami
s 5+ nadzemnými podlažiami
Ubytovacích zariadení bez bytu
Neobývaných domov
z toho: určených na rekreáciu
Priemerný vek domu
Bytov spolu
v tom: trvale obývané
v%
z toho družstevné
byty vo vlastníctve občana v bytovom dome
neobývané
neobývané z dôvodu zmeny užívateľa
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
CD
HD
Obytná plocha bytu v m2
Celková plocha bytu v m2
Priemerný počet:
- m2 obytnej plochy na 1 byt
- m2 celkovej plochy na 1 byt
- m2 obytnej plochy na 1 osobu
- obytných miestností na 1 byt

Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatné
budovy

Domový
fond
spolu

1

2

3

4

347
265
98,5

1
1
0,4

5
3
1,1

353
269
100

1
1
0
258
2
3
265
0
82
40
38
351
268
97,8
1
83
4
41
5
20
3
5
4
1

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
48
6
3
1,1
0
3
0
0
0
0
0
0
3
0

0
0
0
1
0
2
3
0
2
0
69
5
3
1,1
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0

1
1
1
259
2
5
268
1
84
40
38
362
274
100
1
88
4
41
5
22
3
5
7
1

234
21
6
7
21
61
97
49
40
889
370
309
846
3,32
1,05
2,4
2,88
14 088
21 994

3
0
0
0
0
0
3
0
0
12
4
4
9
4
1,33
3
3
122
162

3
0
0
0
0
1
1
0
1
3
2
2
10
1
0,3
1,5
1,5
201
291

240
21
6
7
21
62
101
49
41
904
376
315
865
3,3
1,05
2,4
2,87
14 411
22 447

52,6
82,1
15,8
3,16

40,7
54
10,2
3

67
97
67
3,33

52,6
81,9
15,9
3,16

Trvale obývané byty podľa druhu budovy, podľa obdobia výstavby a kategórie bytu 2001
(výsledky sčítania)
Obdobie výstavby
a
I. Kategória
- 1899 a nezistené
1900 - 1919

Rodinné
domy
1

Bytové
domy
2
4
1
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Ostatné
budovy
3
0
0

Domový fond
spolu
4
1
0

5
1
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1920 - 1945
1946 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
%
% danej kategórie z celku
II. Kategória
- 1899 a nezistené
1900 - 1919
1920 - 1945
1946 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
%
% danej kategórie z celku
III. Kategória
- 1899 a nezistené
1900 - 1919
1920 - 1945
1946 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
%
% danej kategórie z celku
IV. Kategória
- 1899 a nezistené
1900 - 1919
1920 - 1945
1946 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
%
% danej kategórie z celku
Úhrn
- 1899 a nezistené
1900 - 1919
1920 - 1945
1946 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
%
Úhrn - z toho 1996 - 2001

3
54
44
23
15
144
97,3
53,7

0
2
0
0
0
2
1,4
66,7

0
1
0
0
0
2
1,4
66,7

3
57
44
23
15
148
100
54

1
6
37
1
6
1
52
96,3
19,4

0
0
1
0
0
0
1
1,9
33,3

1
0
0
0
0
0
1
1,9
33,3

2
6
38
1
6
1
54
100
19,7

3
24
1
28
100
10,4

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3
24
1
28
100
10,2

1
4
15
24
44
100
16,4

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
4
15
24
44
100
16,1

6
5
27
139
46
29
16
268
97,8
8

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

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

8
5
27
143
46
29
16
274
100
8

Vybavenie trvale obývaných bytov 2001 (výsledky sčítania)
Počet

Vybavenie
bytov
1
274

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 (žumpa)
so splachovacím záchodom
s kúpeľňou alebo sprchov. kútom
Územný plán obce Súľov - Hradná

osôb v bytoch
2
904

1

7

243
5
19
7

825
17
32
30

254
171
227

870
658
816
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Spôsob vykurovania trvale obývaných bytov 2001 (výsledky sčítania)
Počet

Spôsob vykurovania
bytov
1
150
133
15

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

osôb v bytoch
2
566
497
60

36
3

141
10

71
14
274

144
43
904

Vybavenie a rekreačné možnosti domácností 2001 (výsledky sčítania)
Počet

Vybavenie domácnosti
bytov
1
172
99
135
124
207
190
31
4
96
12
4

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

osôb v bytoch
2
559
388
506
484
748
709
124
23
413
49
19

Bytový fond - za obec Súľov – Hradná 2005
Prírastky bytov (vr. úz. zmien) - spolu

3

Prírastky bytov - v súkromnom tuzemskom vlastníctve

3

Úbytky bytov vr. úz. zmien - spolu

1

Stav bytov k 31.12. spolu

384

Rekreačné chaty, stav k 31. 12.

35

Garáže, stav k 31. 12.

32



Požiadavky a návrh riešenia bytového fondu a obyvateľov k návrhovému roku 2025

V súčasnosti (podľa sčítania v roku 2001) sa v obci nachádza 347 obytných domov, z toho
1 bytový dom. Trvalo obývaných domov je 265, z toho 1 bytový dom, neobývaných 82, všetko
v pôvodných rodinných domoch. Celkový počet bytov je 362 (z toho 351 v RD). Celkový počet
neobývaných bytov predstavuje 83 z toho 40 je využívaných na rekreáciu. V roku 2001 pri počte
obyvateľov 889 bol počet osôb na byt 3,32. K 31.12.2005 dosiahol počet obyvateľov 925, čo je
nárast za 4 roky (od 2001 do 2004) o 36 osôb (ročný prírastok cca 9 osôb). K návrhovému roku
2025 predpokladáme počet obyvateľov cca 1000, čo je nárast o 75 obyvateľov (cca á o 4-och
obyvateľov ročne). Pri uvažovanej obložnosti bytu 3,00 v roku 2025 to predstavuje celkovú potrebu
bytov v obci 334 b.j., čo je potreba o 60 b.j. viac oproti súčasnému stavu 274 b.j.. Pri návrhu počtu
bytov však treba uvažovať aj s potrebou nových bytov súvisiacich s progresívnym rozvojom
cestovného ruchu, a to v počte cca 30 b.j. Celková uvažovaná potreba bytov bude potom
predstavovať počet 90 b.j. Predpokladáme, že zbytok neobývaných 43 bytov v rodinných domoch
bude využitých na rekreáciu vo forme víkendových rodinných domov a rekreačných chalúp.

Územný plán obce Súľov - Hradná

24

Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M. Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, tel./fax: 041 700 10 51, mob.: 0903 370 818, e-mail: nezval@aut.sk

















Tento progresívny nárast bytového fondu zdôvodňujeme nasledovne :
obec sa stáva z hľadiska životného prostredia atraktívnym obytným územím
obec sa nachádza blízko okresného sídla, a tak plní funkciu obytného satelitu
predpokladaný rozvoj občianskej vybavenosti v oblasti rekreácie a cestovného ruchu
prinesie potrebu ľudských zdrojov
rozvoj bytového fondu si taktiež vyžiada požiadavka znižovania priemernej obložnosti
(z 3,32 na 3,00)
predpokladáme tiež ešte minimálny úbytok bytového fondu z dôvodu zaradenia objektov
do neobývaných (staršie rodinné domy určené na rekreáciu – cca 43)
K návrhovému roku 2025 uvažujeme :
celkový počet bytov
- z toho
celkový počet navrhovaných bytov
- z toho
v miestnej časti Súľov
v miestnej časti Hradná
celkový počet bytov vrátane výhľadu
celkový počet výhľadových bytov
- z toho
v miestnej časti Súľov
v miestnej časti Hradná
počet obyvateľov v roku 2001
počet obyvateľov v roku 2005
navrhovaný počet obyvateľov k roku 2025
uvažovaná obložnosť byt. fondu k roku 2025

370 (súčasných 274 obývaných)
60 návrh + 30 rezerva v návrhu
90
60 v IBV
6 v HBV
24 v IBV
420 (s bytmi po roku 2025)
50
40
10
889
925
1000
3,00 obyv. / byt

B.4.

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

B.4.1.

ŠIRŠIE VZŤAHY

DOKUMENTUJÚCE

B.4.1.1. Funkcia a poloha obce v sídelnej štruktúre
Obec Súľov - Hradná sa nachádza na východnom okraji Žilinského kraja, v rámci okresu
Bytča. Susedí s 14-timi katastrálnymi obcami okresu Bytča (zo severu a západu), Žilina (z východu
a juhu) a Považská Bystrica (zo západu a juhu).
Je obcou nachádzajúcou sa v uzavretom údolí - kotline okolo toku potoka Hradňanka
v rámci Strážovských vrchov - chránenej krajinnej oblasti. Kotlina má plochý mierne zvlnený reliéf
a je obkolesená prstencom Súľovských skál, jedným z najfantastickejších skalných skalných
celkov, nielen na Slovensku ale aj v Európe.
Súľov - Hradná leží na koncovej vetve urbanistickej rozvojovej osi celoštátneho
a medzinárodného významu.
Svojou polohou a prírodnými danosťami je významným rekreačným zázemím regionálneho
(Bytča, Žilina) až celoštátneho významu, má predpoklady pre rozvoj relaxačných vzdušných
kúpeľov.
Územie katastra je napojené na nadradený komunikačný systém cestou I/61 (E50, E75)
západne od obce Bytča - Hrabové. V dohľadnej dobe (rok 2007) by malo byť možné napojenie
na diaľnicu, vo vzdialenosti cca 8 km od centra obce, križovatkou pri okresnom meste Bytča.
Najbližšia železničná zastávka osobnej dopravy sa nachádza v obci Predmier
vo vzdialenosti cca 6 km od centra obce. Najbližšie letisko sa nachádza v Žiline - Dolnom Hričove,
vzdialené cca 20 km od centra obce. V území sa nachádzajú značené turistické a cykloturistické
trasy, spájajúce toto turisticky atraktívne územie s okolitými obcami, hlavne však s obcami
žilinského okresu no i považskobystrického okrsu a okresu Bytča.
Súľov - Hradná leží na území CHKO Strážovské vrchy s významnými prírodnými
pamiatkami, evidovaným chráneným územím európskeho významu - SKUEV 0256.
B.4.1.2. Vzájomná poloha obce a vymedzených špecifických území a ochranných pásiem
určených osobitnými predpismi
Celé katastrálne územie sa nachádza v CHKO Strážovské vrchy (2., 4. a 5° ochrany), a
tiež spadá do navrhovaného vtáčieho územia 28 Strážovské vrchy. Podstatná časť územia, mimo
Územný plán obce Súľov - Hradná
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údolnej nivy, kde platí II. stupeň ochrany spadá do chráneného územia európskeho významu
(SKUEV 0256 - Strážovské vrchy). V tomto vymedzenom území sa nachádzajú aj maloplošné
chránené územia so IV. a V. stupňom ochrany (1106 - PP - Hrádok a 437 - NPR - Súľovské skaly).
Okrem týchto území sa na území katastra obce nachádza jaskyňa Šarkania diera
kategorizovaná ako PP (v zmysle Zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny). Jaskyňa sa
nachádza na území NPR Súľovské skaly kde platí V. stupeň ochrany a je tak neoddeliteľnou
súčasťou NPR.
Vymedzenie ochranných pásiem
Ochranné pásma súvisiace s technickou infraštruktúrou sú uvedené v príslušných
kapitolách jednotlivých profesií.
Ostatné ochranné pásma :
- 50 m dvacintoríny v miestnej časti Súľov a jeden miestnej časti Hradná,
Ochranné pásma vodárenských zdrojov
Takmer celé katastrálne územie obce Súľov-Hradná (okrem južného a východného
výbežku) spadá do OP II. stupňa – vonkajšia časť vodárenských zdrojov Predmier (vrty HVP č.1
a 2, HVPS č.1 a 2).
Časť východného výbežku katastrálneho územia spadá do OP II. stupňa vodárenského
zdroja Lietavská Svinná.
V severnej časti do k.ú. obce Súľov-Hradná zasahuje OP II. stupňa vodárenského zdroja
Javor.
Na toto územie sa vzťahuje sprísnená ochrana a sú povolené činnosti, ktoré negatívne
neovplyvňujú kvalitu podzemných a povrchových vôd.
Ochranné pásma vodárenského zdroja Líščia skala sú v legislatívnom konaní.
Ochranné pásma vodárenských zdrojov Jedľovník, Vrchovina a Za dielom nezistené.
B.4.1.3. Existujúce a navrhované nadradené trasy a zariadenia dopravy, produktovodov,
energetiky, spojov a väzba obce na ne
V katastrálnom území obce Súľov - Hradná neevidujeme nadradené trasy a zariadenia
dopravy, produktovodov energetiky a spojov.
B.4.1.4. Vyhodnotenie vzájomných vplyvov pozitívnych a negatívnych javov širšieho územia
voči obci












Pozitívne vplyvy a javy :
Optimálna poloha obce a väzba na nadradenú dopravnú komunikačnú sieť Slovenska, bez
zaťaženia katastrálneho územia obce jej negatívnymi vplyvmi.
Blízka poloha okresného mesta Bytča ako centra regionálneho významu.
Doterajšia realizácia technickej a dopravnej infraštruktúry v dotknutom území, vrátane
možností a následného zlepšenia v návrhovom a výhľadovom území, súvisiaca s budúcim
stavebným rozvojom, hlavne v oblasti rekreácie a CR a rozvoja bývania vo forme IBV.
Budúce umiestnenie zariadení klimatických liečebných a rekreačno-relaxačných kúpeľov
v území regionálneho až celoštátneho významu (sanatórium a ostatné rekreačné objekty),
dostatočné disponibilné plochy pre rozvoj obce.
Optimálna dostupnosť do okolitého hodnotného krajinného prostredia, napriek
obmedzeniam a dodržiavania opatrení vyplývajúcich z ochrany prírody a krajiny.
Optimálne umiestnenie zástavby sídla v krajinnom prostredí s minimálnou urbanizáciou.
Vysoké predpoklady pre rozvoj hospodárskej základne obce v oblasti rekreácie a CR
v navrhovanom i výhľadovom období s minimálnymi negatívnymi dopadmi na životné
prostredie a obyvateľov sídla.
Umiestnenie sídla vo vysoko hodnotnej krajine obkolesenej prstencom Súľovských skál
ako vysoko estetickým prírodným prostredím.
Negatívne vplyvy a javy :
Predpokladaný rozvoj turizmu s možnosťami negatívnych dopadov na chránené časti
krajiny.
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B.5.

Umiestnenie PD Predmier - hospodársky dvor v sídle, respektíve jeho blízkom dotyku
s obytným územím a tiež v nevhodne krajinársky umiestnených polohách (hlavne dvor
v miestnej časti Súľov – ideálne by to bola poloha pre rozvoj klimaticých rekreačnorelaxačných kúpeľov - ich centra so sanatóriom).
Nevybudovanie splaškovej kanalizácie ovplyvňujúcej kvalitu a čistotu povrchových vôd,
hlavne vodného toku Hradňanka.
NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

B.5.1. ZÁKLADNÁ KONCEPCIA USPORIADANIA
Obec patrí do spádového územia okresného mesta Bytča, rozvojového sídla regionálneho
významu v rámci Žilinského kraja.
Súľov - Hradná sa nachádza v južnom cípe okresu Bytča a susedí s 14-timi katastrálnymi
územiami okolitých obcí žilinského, považskobystrického (Trenčiansky kraj) a bytčianskeho okresu.
Sídlo je umiestnené na koncovej urbanistickej vetve Predmier - Hrabové - Jablonové Súľov - Hradná bez priamych následných väzieb na obce Žilinského a Považskobystrického
okresu. Tieto skutočnosti ovplyvnila hlavne morfológia terénu, vytvárajúca uzavretú kotlinu
lemovanú Súľovskými skalami. Teoreticky by bolo možné realizovať cestné prepojenie na obec
Bodiná (okres Považská Bystrica), no z celkovej koncepcie rozvoja sídla ako cieľového miesta
rekreácie a cestovného ruchu (CR) by to nebolo optimálne.




Zástavba v sídle sa rozvinula v troch základných priestoroch :
miestna časť Čierny Potok ako rekreačné územie,
miestna časť Súľov ako obytné územie,
miestna časť Hradná ako obytné územie,

Obec možno charakterizovať ako typické vidiecke sídlo s typom zástavby formovanej
pozdĺž vodného toku - potočná radová dedina.
Súľov - Hradná napriek "okrajovému" umiestneniu v rámci okresu Bytča má dobrú dostupnosť
k administratívnym inštitúciam a vybavenosti nachádzajúcej sa v okresnom sídle. Taktiež
dostupnosť ku krajskému sídlu Žilina (cca 25 km) vybaveného príslušnou vyššou vybavenosťou sa
javí ako optimálna.
Obec patrí medzi čiastočne vyspelé a rozvinuté sídlo s vyváženou polyfunkčnou
štruktúrou, no málo diverzifikovanou ekonomickou základňou. Na území sídla sa zatiaľ
nenachádza žiadne významné zariadenie presahujúce rámec sídla, okrem niekoľko ubytovacích
zariadení v rekreačnej lokalite Čierny Potok. Napriek tejto skutočnosti, by v budúcnosti mohli a mali
by byť v sídle umiestnené zariadenia regionálneho až celoštátneho významu, ktoré súvisia s
predpokladaným rozvojom rekreácie, CR a kúpeľníctva. Taktiež v tejto súvislosti by nemalo dôjsť k
obnove pôvodných významných významných objektov v sídle, akými sú kaštiele či pôvodný horský
hotel, čím by sa kontinuálne nadviazalo na atraktivitu územia z minulosti do budúcnosti.
Rekreačný potenciál sídla je obrovský.
Málo diverzifikovanú ekonomickú základňu v súčasnosti reprezentuje len PD Predmier,
hospodárske dvory v Súľove a Hradnej so zameraním v živočíšnej farme na chov oviec (cca 1000
ks). Farma je zaradená do ekopoľnohospodárskych podnikov, čo je pozitívom hlavne vo vzťahu
k ochrane prírody, a tiež vo vzťahu k blízkym obytným zastavaným územiam miestnej časti Súľov i
v miestnej časti Hradná. V budúcnosti, v súvislosti s vidieckou agroturistikou je predpoklad
na zriadenie prevádzky na spracovanie produkcie mlieka na výrobky priamo na farme v miestnej
časti Súľov (syr, žinčica,.........). K zlepšeniu zlej situácie v ekonomickej základni by však
v budúcnosti malo dôjsť v súvislosti s poskytovaním služieb v oblasti rekreácie a cestovného ruchu,
čím by sa zlepšila aj situácia zamestnanosti miestneho obyvateľstva na "pôde" obce.
Intenzita zástavby je priemerná. V obytných územiach je množstvo prieluk a vhodných
disponibilných plôch pre stavebný rozvoj v tesnom dotyku so zastavaným územím.
Prevládajúca časť občianskej vybavenosti sa sústredila v miestnej časti Súľov
v priestoroch nesúrodo formovaného centra.
V budúcnosti ovplyvní formovanie priestorového a urbanistického členenia sídla hlavne
uvažovaný rozvoj rekreácie a cestovného ruchu (v miestnej časti Súľov) a kúpeľníctva – klimatickéozdravovacie rekreačno-relaxačné kúpele (v miestnej časti Hradná). V obidvoch týchto miestnych
častiach je uvažovaný aj rozvoj bytovej výstavby, hlavne vo forme IBV.
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Stavebný rozvoj by mal napriek prevládajúcej uvažovanej extenzívnej výstavbe viesť ku
skompaktňovaniu sídla a priestorovému členeniu sídla, podľa budúcej prevládajúcej funkčnej
vybavenosti, či náplni.
Miestne časti Súľov a Hradná sa naďalej budú rozvíjať ako samostatné urbanistické
priestorové jednotky.
V rekreačnom území zóny Čierny potok, na ktoré bola vyhlásená stavebná uzávera (ONVOÚP v Žiline, 31.05.1986) nebude riešený extenzívny rozvoj. Vydaná stavebná uzávera je podľa
súčasnej platnej legislatívy už neplatná. Rekreačnú lokalitu hodnotíme ako naplnenú. V území
došlo k naplneniu únosnosti stavebnej i ubytovacej kapacity. Zatraktívnenie tohto územia bude
nutné riešiť krajinno-priestorovým dotvorením (hlavne zeleňou, úpravou komunikačného skeletu,
prípadne drobnou športovou vybavenosťou).
Základnou urbanisticko-kompozičnou osou j sídla je jeho severojužná os spájajúca
samostatné urbanisticko-architektonické celky - miestnu časť Súľov a miestnu časť Hradná.
Reprezentuje ju vlastne hlavná zberná komunikácia - cesta III. triedy, spájajúca a prepájajúca tieto
miestne časti. Na tejto kompozičnej osi sú umiestnené rozhodujúce zariadenia občianskej
vybavenosti obce. Za vrchol kompozičnej osi možno považovať zatiaľ nevyformované centrum
v Súľove. Vedľajšiu kompozičnú os v budúcnosti bude reprezentovať os "camping, areál športu,
rekreácie a CR - PD Predmier, dvor Súľov, agroturistické centrum. Na krížení týchto osí sa
nachádza Obecný úrad. Kompozičné dominanty v sídle vytvárajú veže kostolov. V budúcnosti bude
nutné komplexne architektonicko-urbanisticky dotvoriť centrum obce - námestie pred obecným
úradom s centrálnym peším priestorom. Nezanedbateľnú úlohu zohrá v budúcnosti kompozičná
a funkčná sila verejnej zelene a vôbec zelene ako takej, hlavne v zastavaných častich riešeného
územia. Zeleň by mala humanizovať a spríjemňovať priestor ulíc a jednotlivých komplexov
zástavby. V maximálnej miere bude nutné zachovať existujúcu a dotvoriť miesta vzrastlou zeleňou
ako jeden z atribútov formujúceho sa významného sídla rekreácie a cestovného ruchu.
B.5.2. FUNKČNÉ ČLENENIE A ORGANIZÁCIA ÚZEMIA
Súčasná urbanistická štruktúra je výsledkom dlhodobého vývoja. Najväčší nárast
vo formovaní sídla začal od 16. storočia, keď sa výstavba "rozbehla" pri kaštieľoch v miestnych
častiach Súľove a Hradnej a kostole v miestnej časti Súľov.
Administratívne zlúčenie obcí sa uskutočnilo v 19. storočí.
Priestorovo samostatne urbanisticky umiestnené miestne časti Súľov a Hradná sa rozvíjali
ako obytné územia závislé na poľnohospodárstve, chove dobytka a spracovaní dreva.
Najväčší nárast obce bol zaznamenaný v 20. storočí, keď sa obec rozvinula na typické
vidiecke sídlo. Zástavba sa formovala "živelne" aditívnym nárastom. Až v druhej polovici
20. storočia zaznamenávame plánovanú zástavbu v miestnej časti Súľov pre obytnú výstavbu IBV.
Koncom 20. storočia (1968) bola v k.ú. započatá výstavba pri vstupe do obce
od Jablonového, v údolí Čierny potok a to chatová rekreačná zóna Čierny potok, kde postupne
a pomerne rýchlo vznikli hlavne zariadenia viazaného cestovného ruchu (podnikové rekreačné
chaty) a chaty individuálnej chatovej rekreácie. V roku 1986 bolo na túto lokalitu vydané
rozhodnutie a stavebnej uzávere, ktorá nebola zrušená, no v zmysle súčasnej legislatívy je už
neplatná. Pravdepodobne bude definitívne ukončená po schválení ÚPN-O, čo však v zásade
nebude mať vplyv na uvedené územie, nakoľko jeho kapacita bola viac-menej vyčerpaná a tak sa
v tomto území nebude navrhovať žiadny ďalší rozvoj.Priestorovo a urbanisticky bude táto chatová
lokalita vždy samostatným celkom.
Ako už bolo spomínané, hlavné obytné územie sa skladá z dvoch častí - miestna časť
Súľov a miestna časť Hradná. V nižšie položenom Súľove (centrum 390 m n.m.) sa okrem obytnej
výstavby postupne rozvinula výstavba základnej občianskej vybavenosti (obecný úrad, ZŠ, MŠ,
maloobchodná vybavenosť, športová vybavenosť) a začalo sa formovať centrum sídla. Do tejto
miestnej časti spadá aj areál PD. V priestore tiesňavy (Vápenica) sa rozvíjali zariadenia
cestovného ruchu (ubytovanie, reštauračné služby). Napriek atraktivite prírodného prostredia sa
priamo v obci okrem campingu nevybudovali žiadne zariadenia voľného cestovného ruchu. Rozvoj
takýchto zariadení možno očakávať v blízkej budúcnosti jednak vo forme novostavieb (hotel,
penzióny, športovo-rekreačno-relaxačné zariadenia) ale aj využívaním pôvodných neobývaných
rodinných domov na víkendové rodinné domy a rekreačné chalupy. Tiež sa bude rozvíjať ponuka
ubytovacích služieb v existujúcich rodinných domoch. Z uvedeného vyplýva, že v súvislosti
s rozvojom rekreácie a cestovného ruchu sa táto miestna časť výrazne "oživí" hlavne v hlavnej
letnej turistickej sezóne a bude ešte "rušnejšia".
V „hornej“ miestnej časti Hradná sa prevažne rozvinula obytná výstavba IBV. Okrem
rodinných domov je tu umiestnená len základná občianska vybavenosť (obchod, pohostinstvo)
Územný plán obce Súľov - Hradná
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a hospodársky dvor PD. Táto časť obce by mala byť z hľadiska cestovného ruchu oveľa
„kľudnejšia“ a tak by tu mohlo byť umiestnené centrum klimatických rekreačno-relaxačných kúpelov
so sanatóriom (priestor pri bývalých rybníkoch medzi Veľkým a Hrabovým hájom). Samozrejme aj
v tomto priestore uvažujeme aj s umožnením výstavby IBV na nových plochách, ale v menšej
miere ako v miestnej časti Súľov. Tiež sa tu bude rozvíjať rekreačná funkcia využívaním
existujúcich neobývaných RD (víkendové rodinné domy, chalupy) a v menšej miere malokapacitné
zariadenia voľného prípadne viazaného cestovného ruchu na hornom konci obce.
V krajinnom priestore neuvažujeme s realizáciou žiadnej novej výstavby. V tomto priestore
bude nutné jednoznačne dodržať podmienky ochrany prírody a krajiny, a tiež výstupy z MÚSES-u.
Tieto podmienky platia tak pri využívaní PP ako aj LPF.
B.6.

NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA OBCE

B.6.1. VŠEOBECNE
Obec Súľov – Hradná je samostatným rozvojovým sídlom. Leží na koncovej vetve
vychádzajúcej z hlavnej rozvojovej osi celoštátneho a medzinárodného významu Bratislava –
Žilina.
V súčasnosti i v budúcnosti možno obec charakterizovať ako typické vidiecke sídlo,
nachádzajúce sa v uzavretom údolí – kotline okolo toku Hradňanka v rámci Strážovských vrchov –
chránenej krajinnej oblasti.
Svojou polohou a prírodnými danosťami obce je významným rekreačným zázemím
regionálneho až celoštátneho významu, má predpoklad na rozvoj relaxačných vzdušných kúpeľov.
Obec má taktiež predpoklady pre rozvoj obytnej funkcie a hospodárskej základne
založenej na poľnohospodárskej výrobe a čiastočne lesnom hospodárstve. Územie vykazuje
vysoký podiel poľnohospodárskej pôdy 710,4 ha (31,0%) a lesného pôdneho fondu 1420,4 ha
(61,90%). Zastavaná plocha predstavuje výmeru len 60,2 ha (2,62%) z katastrálneho územia.
Celková plocha katastra je 2295,3 ha.
Navrhované funkčné využitie je zrejmé z výkresu č. 2 – Komplexný výkres priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, prvky
RÚSES, záväzné časti a verejnoprospešné stavby v mierke 1:10 000.
V intraviláne a v minimálnej miere v extraviláne prevláda návrh na využitie územia obytnou
funkciou s prislúchajúcimi funkciami základného občianskeho vybavenia.
Pre rozvoj zariadení rekreácie a cestovného ruchu prevláda návrh na využitie územia
mimo súčasného zastavaného územia obce, pričom v miestnej časti Čierny potok sa neuvažuje
s ďalším extenzívnym rozvojom.
Návrh riešenia funkčného využitia vychádza zo súčasného stavu a rozvojových zámerov,
pri rešpektovaní obmedzení, vyplývajúcich z návrhu vyšších územníckych dokumentov (ÚPN-VÚC
ŽK a jeho Zmien a doplnkov), ochranných pásiem (liečivé vody, minerálne vody), ekologických
a krajinnoochranárskych požiadaviek (R-ÚSES, M-ÚSES KEP, NATURA, Ramsarské lokality),
morfológie terénu a ďalších vstupov, či relevantných obmedzení v snahe o optimálne a vyvážené
využitie územia.
B.6.2. ROZVOJ OBYTNEJ FUNKCIE
Rozvoj obytnej funkcie je navrhnutý v náväznosti na súčasné obytné plochy. Je to funkcia,
ktorá predstavuje ťažiskový 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 vyplynul z demografického trendu,
predpokladaného zníženia obložnosti bytov, úbytku starého bytového fondu, respektíve jeho
zmeny funkčného využívania na rekreačné účely a občiansku vybavenosť a hlavne z predpokladu
potrieb nových bytov v súvislosti s rozvojom rekreácie a zamestnanosti v obci a následnou
migráciou obyvateľstva do obce. Taktiež predpoklad rozvoja obytnej funkcie v obci vychádza
z atraktivity polohy obce voči okolitým krajinno-estetickým danostiam a voči blízkemu okresnému
sídlu Bytča. Súľov - Hradná má predpoklady stať sa „obytným satelitom“ mesta Bytča atraktívnym
obytným prostredím.
Navrhované rozvojové plochy sú tiež determinované optimálnymi podmienkami dostupu na
vybudovanú a do realizácie pripravovanú technickú infraštruktúru (min. podmieňujúce investície).
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Návrhovým rokom je rok 2025. Okrem navrhovaných plôch pre bytovú výstavbu (IBV
a HBV) je v riešení uvažované aj s výhľadovými plochami (po roku 2025). Je navrhovaných nových
90 b.j. (z toho 84 b.j. vo forme IBV a 6 b.j. vo forme HBV).
V navrhovaných obytných plochách predpokladáme a pripúšťame zmiešané obytnorekreačné využitie, hlavne v pôvodnej najstaršej obytnej výstavbe, kde môže dochádzať
k postupnej prestavbe staršieho už aj často nevyužívaného bytového fondu na súkromné
rekreačné objekty chalúp a víkendových rodinných domov. V rámci IBV tiež pripúšťame
polyfunkčné využívanie umiestňovaním neprevládajúcich prevádzok remeselnej výroby a služieb
bez hygienicky negatívneho zaťaženia okolitého územia. Prevládať by mali funkcie a služby
v súvislosti s rozvojom rekreácie, turizmu a cestovného ruchu.
Okrem navrhovaných plôch pre bytovú zástavbu (IBV + HBV) je v riešení uvažované
s výhľadovými plochami (po roku 2025). Je navrhovaných nových 90 bytových jednotiek (z toho 84
b.j. vo forme IBV a 6 b.j. vo forme HBV).
B.6.3. ROZVOJ VÝROBNEJ FUNKCIE
Obec Súľov – Hradná nie je charakterizované ako výrazné sídlo s umiestnením
priemyselnej, či výrobnej základne a napriek výrazným politickým, kultúrno-spoločenským
a sociálno-ekonomickým zmenám ani po roku 1989 zmena v tejto charakteristike nenastane.
Prechod na trhové hospodárstvo, privatizácie a reštitúcie na jednej strane prispeli k zániku,
respektíve transformácii súčasnej 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 príležitostí v oblasti rozvíjajúceho sa cestovného ruchu, tvoriť základ
zamestnanosti v obci. Najvýraznejšie sa však bude naďalej rozvíjať výrobná funkcia v oblasti
poľnohospodárskej výroby (PD Súľov - Hradná) a lesného hospodárstva, ktoré má obec najväčšie
predpoklady.
Súčasná hospodárska základňa zodpovedá postaveniu sídla ako typického vidieckeho
sídla orientovaného v histórii kontinuálne na poľnohospodársku rastlinnú a živočíšnu výrobu.
V území sa neuplatnilo umiestnenie žiadnej priemyselnej prevádzky ani v industriálnom období 20.
storočia, čo z hľadiska postavenia obce ako významného rekreačného sídla je určite prínosom.
Poloha a veľkosť obce, prírodné podmienky, morfológia terénu a komunikačné väzby
nepredurčujú v obci veľký rozvoj hospodárskej základne v oblasti priemyselnej výrobnej funkcie.





Zásady rozvoja výrobnej funkcie v obci riešime v ÚPN-O :
Využívaním priestorov pôvodných hospodárskych areálov, hlavne poľnohospodárskej
výroby na remeselné a výrobné prevádzky.
Podporovaním vzniku remeselných prevádzok (navrhovanými regulatívami) naväzujúcich
na tradicionálne remeselné, v rozsahu drobnej výroby pri dodržaní všetkých hygienických
noriem a predpisov voči okolitej obytnej zástavbe, nakoľko predpokladáme, že tieto
prevádzky budú umiestnené v rámci obytných, prevažne existujúcich plôch (humná,
stodoly, hospodárske stavby a pod.).
Posilňovaním zamestnanosti občanov so zameraním na služby v CR a zariadeniach
rekreácie.

Nepriaznivá situácia v hospodárskej základni obce Súľov - Hradná, v jej plošnepriestorových podmienkach je súčasťou riešenia ÚPN-O, do ktorého sú zakomponované plochy
súčasných výrobných prevádzok – malé poľnohospodárske výrobné zóny. Nepripúšťame však
v území zriaďovanie výrobných prevádzok v rámci existujúceho, či navrhovaného obytného územia
(je možné zriadiť len hygienicky nezávadné výrobné služby remeselného charakteru).
Taktiež neuvažujeme a nepripúšťame zriaďovanie nového veľkochovu hospodárskych
zvierat v kontakte s obytným územím obce a ani so zriaďovaním nových hospodárskych dvorov
poľnopodnikov.



Koncepcia rozvoja výrobnej funkcie :
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo považovame naďalej za rozhodujúce výrobné
odvetvia v obci.
Uvažujeme s možnosťou intenzifikácie existujúcich výrobných plôch, predovšetkým areálu
hospodárskych dvorov PD Predmier
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B.6.4.

V prípade umiestňovania nových výrobných prevádzok preferujeme predovšetkým
drevospracujúce prevádzky vo väzbe na miestne prírodné zdroje v rámci intenzifikácie
využívania existujúcich poľnohospodárskych dvorov.
Na území obce neumiestňujeme prevádzky s vysokými nárokmi na dopravu surovín
a komponentov z miest mimo katastrálneho územia obce.
Na existujúcich a navrhovaných plochách uvažujeme výlučne s možnosťou umiestnenia
nezávadných výrobných prevádzok z dôvodov ochrany životného prostredia a s ohľadom
na existujúce a navrhované obytné územie.
Stanovujeme záväzný regulatív nezvyšľovanim kapacít pre ustajnenie a veľkochov
hospodárskych zvierat s cieľom zabezpečenia ochrany obytného a rekreačneho územia
pred negatívnymi účinkami chovu.
Časť poľnohospodárskej výroby uvažujeme orientovať na agroturistiku (areály dvorov
v miestnej časti Súľov a Hradná).
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 prevažne v centrách miestnych
častí - najstarších častiach obce.
V koncepcii rozvoja ÚPN-O uvažujeme s celkovým posilnením zariadení občianskej
vybavenosti obchodného charakteru, služieb, športu, zdravotníctva, sociálnych služieb
a administratívy v centre obce (m.č. Súľov), a to stavebným rozvojom existujúcich zariadení
a vymedzením nových plôch a priestorov pre plošne náročné a zároveň absentujúce, respektíve
v súčasnosti neexistujúce zariadenia.
B.6.4.2. Rozvoj zariadení občianskeho vybavenosti
V obci sa nachádza materská škola, základná škola, obecný úrad s osvetovým strediskom
a knižnicou, rímskokatolícky kostol, Dom modlitby – evanjelický kostol, dom smútku, športový areál
v miestnej časti Súľov, športovorekreačná plocha v miestnej časti Hradná, lyžiarske vleky Žibrid a
Čierny potok, 3 predajne potravín, stravovacie a ubytovacie zariadenia v CR (chata Kineks, chata
Relax, chata Súľov, reštaurácia Čierny potok a 3 pohostinstvá), požiarna zbrojnica, farské úrady.











Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti:
S ohľadom na predpokladaný rozvoj obce považujeme súčasný stav občianskej
vybavenosti v oblasti základného školstva a predškolskej výchovy za postačujúci.
Navrhujeme zriadenie ambulancie praktického lekára v priestoroch existujúcich objektov.
Uvažujeme s potrebou zriadenia domu opatrovateľskej služby.
Vytvárame podmienky pre rozvoj folklórnych a divadelných tradícií obce a ich prezentáciu
na jej území možnou využívaním a možnou dostavbou existujúcej kultúrno-spolocenskej
sály pri obecnom dome.
Riešime možnosť vytvorenia oddychovej zóny v centre obce s možnosťou realizácie
spoločenských akcií.
Vo väzbe na ťažiskový priestor obce uvažujeme s výstavbou predajne so širším
sortimentom potravinárskeho, priemyselného a zmiešaného tovaru.
Prevádzky obchodu a služieb umiestňujeme v obytnom území vo väzbe na centrum obce.
Navrhujeme dobudovanie plôch športu návrhom dostavby ďalších nových ihrísk
a športových zariadení pri existujúcom ihrisku na západnom okraji zastavaného územia
v miestnej časti Súľov.
Vo väzbe na plochy občianskej vybavenosti riešime dostatočný počet parkovacích miest
pre motorové vozidlá stanoveným regulatívom potrieb normového počtu odstavných pri
jednotlivých umiestňovaných zariadeniach.
Vytvárame podmienky pre rozvoj malých športovo-rekreačných plôch pre obyvateľov
v miestnej časti Súľov i v miestnej časti Hradná.
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B.6.4.3. Rozvoj zariadení rekreácie a cestovného ruchu
Územie obce Súľov – Hradná má priaznivé predpoklady pre rozvoj rekreácie a turizmu,
ktoré sa však v súčasnosti plne nevyužívajú. Patrí sem predovšetkým kvalita prírodného
prostredia, väzby na prírodné prvky (les, voda, lúky), dostatočný potenciál starších rodinných
domov, nachádzajúcich sa v zastavanom území, vhodných na rekreačné využitie, podmienky pre
pobytovú rekreáciu podhorského typu a chalupársku rekreáciu, možnosti pre rozvoj horskej
turistiky, agroturistiky, cykloturistiky a nenáročného lyžovania (predovšetkým rekreačného
bežeckého lyžovania), tradície v oblasti folklóru a ľudových remesiel, ako aj väzby na okolitý
rekreačný priestor Strážovských vrchov.
V súčasnosti je funkcia rekreácie zastúpená dvomi priestormi. Ide o lokalitu výhradne
určenú pre rekreačné účely v miestnej časti Čierny potok, bez možnosti ďalšieho rozvoja a vlastné
územie obce s rekreačnými chalupami a víkendovými rodinnými domami s autocampingom.
V tomto priestore zastavaného územia a blízkeho dotykového územia sú v ÚPN-O navrhované
lokality pre rozvoj komplexu ubytovacích zariadení, rozptýlených ubytovacích zariadení (penzióny),
sanatória – klimatických kúpeľov a turistického športovorekreačného centra.
Obec Súľov – Hradná by sa v budúcnosti mala stať významným rekreačno-turistickým
centrom Slovenska.











Koncepcia rozvoja zariadení rekreácie a cestovného ruchu :
Plochy okolitých lesov s množstvom prírodných dominánt a významných prírodných
útvarov využívať v rámci vyznačených turistických chodníkov, značených vychádzkových
náučných turistických chodníkov.
V zimnom období využívať tieto trasy na vychádzkové bežecko-lyžiarske trasy tiež vo
voľnej krajine.
Časť poľnohospodárskej krajiny na plochách lúk a pasienkov, pozdĺž prítoku Hradňanky,
umožniť využívať jako vychádzkové trasy a umiestniť oddychové miesta, pričom pri trasách
prevažne využívať existujúce poľné cesty.
Uvažujeme využívať značené cykloturistické trasy.
Vytvárame možnosti zriaďovania malých a rodinných penziónov v území.
Uvažujeme s ďalším rozvojom chalupárskej rekreácie a s využívaním staršieho bytového
fondu a ostatnej staršej, v súčasnosti nevyužívanej zástavby.
Navrhujeme novú ubytovaco-rekreačnú zónu v dotyku s autocampingom, ktorá by mala
v rozhodujúcej miere posilniť v súčasnosti absentujúcu ubytovaciu kapacitu v území.
Uvažujeme s rozvojom agroturistiky, pričom základne tohoto CR by boli naviazané na
existujúce hospodárske dvory. V rámci týchto zariadení uvažujeme aj s rozvojom
hypoturistiky a jazdeckého rekreačného športu, využívajúc voľnú krajinu.
Uvažujeme s posilnením funkcie klimatických kúpeľov a obce ako klimaticko-kúpeľného
územia vytvorením podmienok na realizáciu sanatória v území.
Uvažujeme
s podporou
aktivít
v území
v súvislosti s poznávacou
turistikou,
skalolezectvom, mládežníckou turistikou a turistickými zrazmi.

B.6.5. ROZVOJ PLÔCH ZELENE
Ťažiskovú zeleň v zastavanej časti obce budú naďalej tvoriť záhrady s prevažne úžitkovou
vzrastlou zeleňou. Taktiež sa na zeleni priamo v obci vysoko podieľajú a naďalej budú podieľať lipy
a ostatné dlhoveké stromy, ktoré sa na naše pomery vo veľkom rozsahu nachádzajú v zastavanom
území obce. Túto zeleň, spolu so zeleňou okolo potoku Hradňanka a jeho prítokov v obci, je nutné
chrániť a naďalej zveľaďovať. Táto zeleň má významný pozitívny vplyv na životné 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. Taktiež počítame so zabudovaním verejnej zelene a ulíc budúcich
nových zón IBV Uličné stromoradia vo verejných priestoroch.
S najväčším rozvojom verejnej zelene počítame v priestore centra obce, a to v dvoch
polohách :

v priestore námestia pred obecným úradom,

v priestore pri Dome modlitby (evanjelický kostol), kde je k dispozícii veľká farská záhrada,
ktorá by sa po vzájomnej dohode štatutárneho zástupca obce s evanjelickou farnosťou
mohla stať obecným parkom.
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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 pozdĺž
vodných tokov. V území sa tiež nachádzajú významné 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 využívania územia, výkres ochrany a tvorby krajiny,
záväzné časti a verejnoprospešné stavby) a vlastné jadro – zastavané územie s dotykovými
rozvojovými plochami v mierke 1:5 000.
Vzhľadom na navrhovaný extenzívny rozvoj, v náväznosti na zastavané územie, si
novonavrhované územia nevyžadujú vypracovanie následnej podrobnejšej urbanistickej štúdie na
navrhovanú zástavbu. Výstavba v území sa po schválení územného plánu obce môže riadiť priamo
územným a stavebným konaním. Umiestňovaniu jednotlivých stavieb v území, v rozvojových
lokalitách však musí predchádzať projektová príprava (územné rozhodnutie a stavebné povolenie)
podmieňujúcich stavieb – komunikácií a technickej infraštruktúry.
Uvedené neplatí v rozvojových lokalitách s väčším plošným záberom (bude nutné
vypracovať zastavovacie plány), a to v území :

bytovej výstavby, kde je navrhovaný rozvoj pre existujúce prístupové komunikácie,

pri výstavbe občianskej vybavenosti, a to :
rekreačnej zóny v miestnej časti Súľov, pri autocampingu,
sanatória v miestnej časti Hradná.
B.6.7. NÁVRH OCHRANY KULTÚRNYCH HODNÔT
B.6.7.1. História obce, pamiatky a objekty pamiatkového záujmu na území obce
Osídlenie obce Súľov – Hradná siaha do prehistórie. Podľa archeologických nálezov sa
v tomto priestore nachádzalo sídlisko mladšej a neskorej doby kamennej (kultúra kanelovanej
keramiky), sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, sídlisko púchovskej kultúry z neskorej
doby laténskej a mladohradištné z 11. stor.
Obec Súľov sa prvýkrát spomína v r. 1193, hrad Roháč-Súľov, postavený husitmi je
doložený z roku 1470. Obec patrila zemianskym rodinám Súľovských, Hradňanských a
Sirmiensiovcov. Jeho obyvatelia sa živili hlavne poľnohospodárstvom, chovom dobytka a
spracovaním dreva. V r. 1598 mala obec 45 domov, r. 1784 – 70 domov a 400 obyvateľov, 1828 60 domov a 358 obyvateľov.
Obec Hradná sa prvýkrát spomína r. 1408 a patrila zemianskym rodinám Záskalských,
Medňanských a Milochavských. V r. 1598 mala 24 domov, v r. 1784 – 35 domov a 196 obyvateľov,
v r. 1828 – 18 domov a 214 obyvateľov.
Dnešná obec, patriaca typom zástavby medzi potočné radové dediny, sa vytvorila koncom
19.stor. zlúčením obcí Súľov a Hradná.


Objekty pamiatkového záujmu na území obce (pamiatková ochrana)

Kultúrno-historický potenciál obce Súľov - Hradná je nasledovný. Dominantami obce sú 2
kostoly – katolícky sv. Michala archanjela, pôvodne renesančný z r. 1616, prestavaný koncom
18. stor. a evanjelický, neskoro klasicistný z polovice 19. stor. V časti Súľov sa nachádzajú 2
renesančné kaštiele z r. 1592 - 1594 a 1603 -1618 a v Hradnej kaštieľ z obdobia okolo r. 1600
(upravený v 20. stor.).
V Súľovských skalách, na vrchu Roháč, je situované torzo jedného z najneprístupnejších
strážnych hradov na Považí – Súľovského hradu (datovanie z 15. storočia).
Archeologickou lokalitou zapísanou v ÚZ KP je Hrádok z veľkomoravského obdobia.
Ďalšími významnými archeologickými lokalitami (nezapísanými v ÚZ KP) v sídelnom útvare Súľov Hradná sú opevnenie, pohrebisko, sídliská.
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B.6.7.2. Zásady zachovania kultúrnych a historických hodnôt
Pre zachovanie historickej kontinuity, kultúrneho dedičstva, a tiež z identity
architektonických väzieb, bude nutné zachovať objekty a náleziská pamiatkovej ochrany a hlavne
pamiatkového záujmu.
V investičnom procese predpokladáme rozvoj individuálnej chalupárskej rekreácie
(víkendové rodinné domy a rekreačné chalupy), pričom dôjde k adaptáciám existujúcich stavieb,
hlavne starších rodinných domov na tieto účely. Takéto prestavby budú vyžadovať zvlášť citlivý
prístup pre rekonštrukcii a adaptovaní nového funkčného využitia.
Z celkového hľadiska je pre budúcnosť dôležité, pri návrhu rozvoja obce v existujúcej
i navrhovanej štruktúre vychádzať z nasledovných podmienok :

z urbanistického hľadiska :
Pri umiestňovaní i rekonštrukcii stavieb klásť dôraz na zachovanie pôvodnej
parcelácie.
Dodržaním zastavovacích podmienok udržať ráz uceleného súboru jednotlivých
domoradí a ulíc, a tak zachovať kompaktné pôsobenie jednotlivých miestnych častí
v krajine.
Neumiestňovať stavby mimo riešených území v ÚPN-O.


B.7.

z architektonického hľadiska :
Klásť dôraz na drobné merítko stavieb, prípadne súboru stavieb v existujúcich
a nových uliciach.
Pri architektonickom riešení prestavieb existujúcich objektov vychádzať z pôvodného,
tradičného výrazu stavieb, a tak kontinuálne naviazať na pôvodnú architektúru, hlavne
v najstaršej zástavbe centra obce.
Uplatňovať v exteriérovom materiálovom výraze objektu pôvodné materiály, a to
hlavne drevo a kameň.
NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, VÝROBY A REKREÁCIE

B.7.1. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA
V zmysle schváleného Zadania pre územný plán obce Súľov – Hradná sme pri návrhu
rozvoja bývania vychádzali z demografických údajov, s predpokladom min. prírastku, ale aj
z prírastku z migrácie, v súvislosti s rozvojom hospodárskej základne obce, a tiež s rozvojom
rekreácie a cestovného ruch v obci. Taktiež sme vychádzali zo zistenia záujmu o výstavbu v obci,
reprezentovaného požiadavkami obecného úradu.
Obec sa svojou disponibilitou vhodných plôch pre rozvoj bývania stáva atraktívnym
obytným sídlom v zdravom a esteticky hodnotnom krajinnom priestore, minimálne zaťaženom
negatívnymi vplyvmi rozvoja civilizácie.
Na základe analýzy súčasného stavu bytového fondu bola v Zadaní stanovená potreba
výstavby 90 nových bytov, predovšetkým v rámci IBV do roku 2025.
Vzhľadom na charakter a hustotu zástavby zastavaného územia sú možnosti v intraviláne
ku 01.01.1990 obmedzené a nepostačujú na krytie potrieb novej výstavby. Rozvoj nových plôch je
tiež determinovaný z predpokladu úbytku bytového fondu v staršej zástavbe, v mnohých prípadoch
aj nevyužívanej a jej zmeny na funkčné využívanie vo forme rekreačných chalúp, respektíve
víkendových rodinných domov.
Novonavrhované plochy skompaktnia celkové urbanistické riešenie zástavby obce.
So zástavbou IBV uvažujeme 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 (84 b.j.) aj v rámci existujúcej
zástavby, a to prestavbami, prístavbami a nadstavbami (využitím podkrovia) s cieľom hlavne
zvyšovať štandard bývania.
Výstavba HBV (6 b.j.) je navrhovaná pri obdobnej hromadnej bytovej výstavbe (lokalita
centrum).
Predpokladáme celkový prírastok bytového fondu 90 b.j., z toho 84 b.j. v IBV a 6 b.j.
v HBV.
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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
Predškolské zariadenia
V obci boli pôvodne prevádzkované dve predškolské zariadenia. Obidve v miestnej časti
Súľov. Jedna je neprevádzkovaná. V prevádzke je jednotriedna, ktorú v priemere navštevuje 26
detí. Pri objekte sa nachádza areál s detským ihriskom.
Súčasná kapacita zariadenia pre obec postačuje. Vo výhľade, v prípade potvrdenia
budúceho rozvoja obce, je možné riešiť v rámci areálu prístavbu ďalšej triedy a príslušných
prevádzkových zariadení.





ozn. vo výkr.

8
25

Materská škola – stará, neprevádzkovaná
Materská škola - nová

Základné školstvo
V centre miestnej časti Súľov sa nachádza základná škola, ktorú navštevujú deti z celej
obce. Poloha školy je optimálna. Dovoz detí z Hradnej rieši hromadná doprava. Škola je 8-triedna
v priemere s počtom detí v školskom roku 208, čo predstavuje optimálnych cca 23 žiakov na triedu.
Súčasťou areálu v rámci školského dvora je vybudovaná športová plocha – univerzálne ihrisko.
Absentujú však exteriérové ľahkoatletické zariadenia a hlavne telocvičňa. Tú je možné riešiť
prístavbou. Tým by sa zmenšila vonkajšia univerzálna plocha, ktorá však aj tak nemá potrebné
parametre na výuku telesnej výchovy. V tejto súvislosti bude nutné využívať obecný športový areál
po jeho komplexnom dobudovaní (atletická dráha, atletické zariadenia – skoky, hody, ihriská pre
kolektívne športy – volejbal, basketbal, hádzaná). Ihrisko pri škole však bude nutné, aj keď menšie,
zachovať. V zime môže slúžiť ako ľadová plocha aj pre verejnosť.
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Základná škola – v miestnej časti Súľov
Základná škola – neprevádzkovaná – v miestnej časti Hradná
(zámer prestavba zariadenia na reštauračné služby)

Stredné školstvo
Na území obce Súľov – Hradná sa nenachádza žiadne stredoškolské zariadenie a ani
v budúcnosti nie je potrebné uvažovať s jeho umiestnením.


Školstvo - za obec Súľov - Hradná
Materské školy spolu

1

Materské školy spolu - deti

23

Základné školy - (1. - 4. roč.) spolu

0

Základné školy - (1. - 4. roč.) spolu - žiaci

0

Základné školy - (1. - 9. roč.) spolu

1

Základné školy - (1. - 9. roč.) spolu - žiaci

216

Materské školy - štátne

1

Materské školy - štátne - deti

23

Materské školy - štátne - triedy

1

Materské školy - štátne - učitelia

2

Základné školy - štátne (1. - 9. roč.)

1

Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) - žiaci

216

Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) - triedy

9

Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) - učitelia

12

Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a jedální v MŠ)

1

Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a v MŠ)-miesta pri stoloch

35

Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a v MŠ) - stravníci

76
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B.7.2.2. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Lekárske pracoviská a ostatné zdravotnícke zariadenia
V obci Súľov – Hradná nie je vybudované žiadne zdravotné stredisko. V rámci priestoru
obecného úradu sú vytvorené priestory pre dochádzajúceho lekára (1x do týždňa). Situácia je
nevyhovujúca. Obec by mala mať minimálne stálu lekársku ambulanciu všeobecného lekára,
prípadne aj detského lekára. Do budúcnosti s tým bude nutné počítať a napríklad vytvoriť priestory
pre takúto zdravotnícku starostlivosť v rámci obecného zariadenia (napr. Obecný úrad, ZŠ, Dom
s opatrovateľskou službou, kúpele – sanatórium Súľov).


Sociálne služby a zariadenia
V obci nie je vybudované žiadne sociálne zariadenie s poskytovaním služieb
opatrovateľskej starostlivosti. Pre zriadenie tejto služby je uvažované s prestavbou a prístavbou
v súčasnosti neprevádzkovaného objektu MŠ v miestnej časti Súľov. Objekt sa nachádza blízko
centra a má optimálnu polohu pre zriadenie štátnej, či samosprávnej opatrovateľskej služby.
V objekte by mohla vzniknúť ak kuchyňa s výdajom jedál nielen pre umiestnených starších
občanov, ale aj pre ostatných dochádzajúcich z obidvoch miestnych častí obce. V rámci tohto
zariadenia by mohol vzniknúť aj klub dôchodcov.




ozn. vo výkr.
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Materská škola – neprevádzkovaná
– návrh Dom s opatrovateľskou službou

Sociálna oblasť - za obec Súľov - Hradná
Domovy sociálnych služieb pre deti

0

Domovy sociálnych služieb pre deti - počet miest

0

Detské domovy

0

Detské domovy - počet miest

0

Domy s opatrovateľskou službou

0

Domy s opatrovateľskou službou - počet bytov

0

Domovy dôchodcov

0

Domovy dôchodcov - počet miest

0

Domovy - penzióny pre dôchodcov

0

Domovy - penzióny pre dôchodcov - počet miest

0

Domovy sociálnych služieb pre dospelých

0

Domovy sociálnych služieb pre dospelých - počet miest

0

Ostatné zariadenia sociálnych služieb

0

Ostatné zariadenia sociálnych služieb - počet miest

0

Počet evidovaných nezamestnaných spolu

62

Počet evidovaných nezamestnaných žien

26

B.7.2.3. Kultúra a cirkevné zariadenia
Kultúrne zariadenia
V obci sa pôvodne nachádzali dve kultúrne zariadenia, z ktorých v súčasnosti fungujú len
spoločenské a kultúrne priestory a knižnica. Priestory pre rozvoj spoločenského a kultúrneho života
sú pre súčasný stav vyhovujúce, treba ich však viac využívať organizáciou podujatí pre občanov.
Kapacita sály je vyhovujúca. V budúcnosti s predpokladaným rozvojom cestovného ruchu bude
možné využívať existujúce priestory aj pre návštevníkov obce.
Pôvodne v miestnej časti Hradná bolo prevádzkované malé miestne osvetové stredisko
v historickom objekte – drevenici. Objekt je neprevádzkovaný a postupne chátra. Vhodnou
a citlivou prestavbou by bol vhodný na umiestnenie penziónu.




ozn. vo výkr.

13

v objekte Obecného úradu, miestna časť Súľov
– miestne osvetové stredisko, miestna ľudová knižnica

Cirkevné zariadenia
V centre miestnej časti Súľov sú umiestnené dva kostoly – rímsko-katolícky a evanjelický.
Rímsko-katolícky, pôvodne renesančný z roku 1616 bol prestavaný koncom 18. storočia.
Tento kostol je zároveň kultúrnou pamiatkou.
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Evanjelický kostol – Dom modlitby je z 19. storočia. Pri tomto kostole je rozľahlá farská
záhrada, ktorú by bolo možné sprístupniť verejnosti a zrealizovať na jej mieste obecný park.
Pri obidvoch kostoloch sú postavené samostatné objekty farských úradov. S výstavbou
nových kostolov v budúcnosti nie je potrebné uvažovať.
Na území obce sa nachádzajú 3 cintoríny. V miestnej časti Hradná pri vstupe do tejto
miestnej časti obce. V rámci cintorína je umiestnený Dom smútku. V miestnej časti Súľov je starý
cintorín pri rímsko-katolíckom kostole a nový cintorín umiestnený v meandri potoka Hradňanka pri
lesíku, neďaleko centra obce. Pri tomto cintoríne je v súčasnosti vo výstavbe Dom smútku.
Disponibilné rezervy na pochovávanie obidvoch prevádzkovaných cintorínov sú pre
návrhový rok postačujúce. S novým cintorínom v návrhu neuvažujeme.
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kostol r.k., starý cintorín, miestna časť Súľov
pôvodný r.k. farský úrad – neprevádzkovaný, miestna časť Súľov
r.k. farský úrad, miestna časť Súľov
Dom modlitby, evanjelický kostol, evanjelický farský úrad,
miestna časť Súľov
Dom smútku (vo výstavbe), miestna časť Súľov
nový cintorín, miestna časť Súľov
Dom smútku, cintorín, miestna časť Hradná

Kultúra - za obec Súľov - Hradná
Verejné knižnice vrátane pobočiek
Verejné knižnice - počet knižničných jednotiek spolu
Verejné knižnice - počet používateľov
Videopožičovne a DVD požičovne
Kiná stále
Sedadlá v kinách stálych
Prírodné amfiteátre a letné kiná
Sedadlá v prírodných amfiteátroch a letných kinách
Múzeá vrátane pobočiek
Galérie vrátane pobočiek
Kultúrne domy vrátane PKO
Zariadenia na voľný čas a záujmovú činnosť
Zoologické záhrady
Zoologické záhrady - plocha
Botanické záhrady
Botanické záhrady - plocha
Kostoly rímskokatolíckej cirkvi
Kostoly evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
Kostoly reform. kresťanskej cirkvi
Kostoly baptistickej cirkvi
Kostoly židovskej cirkvi
Kostoly adventistov 7. dňa
Kostoly bratskej cirkvi
Kostoly gréckokatolíckej cirkvi
Kostoly pravoslávnej cirkvi
Kostoly ostatných cirkví
Cintoríny, urnové háje a rozptyl. lúčky
Cintoríny, urnové háje a rozptyl. lúčky - plocha v ha
Domy smútku

2
6939
132
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2,0
1

B.7.2.4. Telovýchova a šport, rekreačné zariadenia
Športové zariadenia
Hlavné zariadenie športovej vybavenosti pre obec sa nachádza na návrší – okraji obce
západne od centra miestnej časti Súľov. V areáli je umiestnené futbalové ihrisko a sociálna budova
(šatne, hygienické zariadenia, administratíva, ubytovanie – 20 lôžok). Areál má dobré rozvojové
možnosti. V budúcnosti ho bude nutné skompletovať o atletickú dráhu a ostatné atletické
zariadenia (pre skoky, hody a pod.), ďalej ihriská pre kolektívne športy – volejbal, basketbal,
hádzaná, minifutbal, hokej. Ideálne by bolo umiestnenie telocvične v areáli. Areál je umiestnený pri
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budúcom zariadení voľného i viazaného cestovného ruchu a súčasne rekreačnom zázemí
s uvažovanými ubytovacími kapacitami (penzióny, hotel, .............- zariadenia voľného i prípadne
viazaného CR) a autocampingu. Obidva tieto funkčné komplexy by mohli v budúcnosti kooperovať.
Pre rekreačno-športové účely je využívané ihrisko aj v Hradnej na dolnom konci pri potoku
Hradňanka. Viacmenej je to v súčasnosti využívaná voľná trávnatá plocha. Na tejto polohe bude
nutné v budúcnosti vybudovať pre obyvateľov miestnej časti Hradná univerzálnu plochu v rozsahu
hádzanárskeho ihriska. Blízky vodný tok umožní v zime realizovať prírodnú ľadovú plochu pre
športovo-rekreačné korčuľovanie a hokej.
Univerzálna športová plocha je ešte pri ZŠ, je však poddimenzovaná a nekompletná.
Taktiež pri ZŠ chýba telocvičňa.
Zo športovo-rekreačných zariadení je ešte nutné spomenúť lyžiarske vleky. Jeden je
umiestnený na začiatku doliny Čierny potok pri rovnomennom rekreačnom útvare dĺžky 280 m
a kapacitou 260 osôb/hod. Tento lyžiarsky vlek viacmenej využívajú rekreanti z chatovej osady.
Druhý lyžiarsky vlek sa nachádza nad miestnou časťou Hradná (cca 750 m od horného konca) pod
Žibridom, má dĺžku cca 300 m s kapacitou 260 osôb/hod.
Zimné športovo-rekreačné zariadenia nie sú príliš rozvinuté, zjazdové lyžiarske trate
vyhovujú len pre nenáročných lyžiarov. Lyžiarsky svah s vlekom v Hradnej je ešte k tomu ťažšie
prístupný.
Pri rozvoji obce, ako centra turizmu, bude nutné uvažovať s budovaním zariadení aj pre
zimnú turistiku, a to hlavne lyžiarsku. Napriek tomu, že zjazdový lyžiarsky svah pod Žibridom je
nenáročný bude ho nutné zachovať, lepšie sprístupniť a dobudovať nevyhnutným objektom
s občerstvením pre návštevníkov. Za úvahu stojí v krajinnom priestore nad Hradnou v zime
prevádzkovať udržiavané bežecko-lyžiarske trate. Základňa pre takéto bežecko-lyžiarske stredisko
by mohla vzniknúť na uvažovaných rozvojových rekreačných plochách na hornom konci miestnej
časti Hradná. Trate s udržiavanou stopou by mohli mať dĺžku 1, 3 a 5 km.
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ZŠ – športová plocha - v miestnej časti Súľov
športový areál – futbalový štadión, miestna časť Súľov
rekreačno-športová plocha, miestna časť Hradná
lyžiarsky vlek „Žibrid“, miestna časť Hradná
lyžiarsky vlek „Čierny potok“, miestna časť Čierny potok

Šport - za obec Súľov - Hradná
Kúpaliská umelé a prírodné
Bazény kryté (okrem školských)
Bazény otvorené (okrem školských)
Bazény školské spolu (kryté a otvorené)
Telocvične - spolu
Telocvične - školské
Štadióny otvorené
Ihriská pre futbal (okrem školských)
Ihriská školské
Ihriská ostatné
Športové haly
Štadióny zimné (kryté a otvorené)
Otvorené ľadové plochy
Ostatné športové zariadenia

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

Rekreačné zariadenia, rekreácia a cestovný ruch
Prevažná väčšina ubytovacích zariadení obce Súľov – Hradná je skoncentrovaná v lokalite
Čierny potok, ktorá bola budovaná od roku 1968 do roku 1986. Okrem rekreačných zariadení
Kineks Bytča, Relax, Makyta Bytča sa tu nachádzajú aj chaty Severoslovenských lesov (8 lôžok),
Drevoindustrie (10 lôžok), Immobilie, s.r.o. (12 lôžok) a 31 súkromných chát, čo spolu predstavuje
cca 350 lôžok. Ďalšia vybavenosť tejto základne cestovného ruchu – bývalý hotel Jednota (v
súčasnosti nefunkčný) a reštaurácia s lyžiarskym vlekom je umiestnená pri vstupe do doliny Čierny
potok.




Ubytovacie a stravovacie zariadenia :
Chata Čierna potok Súľov
ubytovanie a možnosť stravovania, svadby, posedenia, kapacita : 45 lôžok, 50
stoličiek,
Územný plán obce Súľov - Hradná
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Chata Relax
učebno-výcvikové zariadenie, ubytovanie, možnosť stravovania, kapacita : 45 lôžok,
90 stoličiek,
Chaty Makyta Bytča
ubytovanie, možnosť vlastného varenia, prevádzka : máj - október, kapacita : 28
lôžok,
Penzión SÚĽOV
ubytovanie, možnosť vlastného varenia, kapacita : 10 lôžok,
Chata SÚĽOV
ubytovanie, možnosť stravovania, svadby, posedenia, kapacita : 28 lôžok, 50 stoličiek,
Gazdovský dom
súkromie, ubytovanie, kapacita : 6 lôžok,
Privát - APARTMÁN Marcel
súkromie, ubytovanie, kapacita : 4 lôžka,
Turistická ubytovňa TJ pri futbalovom ihrisku
ubytovanie, možnosť vlastného varenia, kapacita : 20 lôžok,
Reštaurácia Čierny potok
možnosť poriadania svadieb, posedení, celoročná prevádzka, kapacita : 120 stoličiek,
Pohostinstvá :
Bufet SMIS Súľov
kapacita : 50 stoličiek,
AB pohostinstvo Súľov
kapacita : 50 stoličiek,
B+K Šport Hradná
kapacita : 30 stoličiek,

V budúcnosti by malo dôjsť k výrazným zmenám a hlavne kvalitatívnemu rozvoju
v existujúcich zariadeniach, s cieľom zvýšenia kvality a sortimentu služieb v existujúcich
zariadeniach.




Kvantitatívny rozvoj sa sústredí v dvoch polohách :
rozširovaním rekreačných zariadení v existujúcich objektoch
- hlavne neobývaných RD, ktoré budú slúžiť ako rodinné chalupy a víkendové rodinné
domy. Predpokladáme, že zo súčasných 84 neobývaných min. 2/3 t.j. 56-60 bude
prestavaných na takéto zariadenia (110 – 120 lôžok),
- prestavbou ostatných nebytových objektov na ubytovacie zariadenia voľného
cestovného ruchu vo väčšine na penzióny (kaštiele, pôvodné osvetové stredisko
Hradná, vhodné neobývané RD a pod.),
- poskytovaním ubytovania na súkromí v rámci existujúcich obývaných RD,
výstavbou nových objektov a areálov voľného i viazaného cestovného ruchu na
uvažovaných lokalitách s ubytovaním, stravovaním a ostatnými športovo-relaxačnými
službami :
- v lokalite pri existujúcom campingu a športovom areáli (penzióny, hotel, škola
v prírode, chaty voľného CR v miestnej časti Súľov),
- v lokalite pri PD Predmier v m.č Súľov so zameraním na agroturistiku,
- v lokalite „na konci“ miestna časť Hradná (penzióny, chaty voľného CR, relaxačné
centrum,..........)
- v lokalite pri bývalých rybníkoch v Hradnej so zameraním na klimaticko-relaxačné
kúpele - sanatórium,
- v lokalite nad rímsko-katolíckym kostolom – obnova turistického hotela,

Jednoznačne bude nutné zamedziť vznikaniu ďalších súkromných chát mimo zastavaného
územia v miestnych častiach Súľov i Hradná. Znehodnocujú hodnotnú krajinu. Taktiež únosná
kapacita v lokalite Čierny potok je vyčerpaná. V tejto časti bude nutné vybudovať úpravy okolia
a zrealizovať otvorené vonkajšie športové plochy a zariadenia.


Rekreácia v území bude zameraná na :
agroturistiku
- ukážka tradičnej remeselnej výroby (oživovanie remeselných tradícií),
- jazda na koni,
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- hypoterapia,
- spracovanie a predaj výrobkov z ovčieho mlieka,
- rybolov (po obnove pôvodných rybníkov v m.č. Hradná),
pešiu turistiku
- využívanie existujúcich značených turistických chodníkov, s možnosťou okruhu
s návratom do obce i väzbou na širšie okolie :
- v okolí Súľova (8 trás),
- v smere Súľovské vrchy – Veľký Manín (5 trás),
- v smere Súľovské vrchy – Roháč (11 trás)
- v smere Súľovské vrchy – Žibrid (4 trasy)
skalolezectvo (pri dodržaní prísnej regulácie v skalných útvaroch pri chate Súľov)
cykloturistiku (5 cyklotrás cez Súľov – Hradná s väzbami na Vážsku cyklomagistrálu –
severnú časť (Považská Bystrica – Žilina) - cyklotrasy v okolí Považskej Bystrice (19 trás),
cyklotrasy v Rajeckej doline (10 trás)
- trasa Podhorie – Malá Čierna – kategória športová MTB (horské a
trekingové bicykle) 15,5 km
- trasa Predmier – Zbyňov – kategória šport (horské a trekingové bicykle) – 16,5 km
- trasa Súľov – Vrchteplá – kategória rekreacná
- trasa sedlo pri kríži – Bodiná – kategórie rekrea (cestné a horské bicykle) – 2,5,km
- trasa Podhorie – križovatka,
poznávaciu turistiku (skalné útvary, fauna, flóra, hrady, zámky, pamiatky, múzeá),
zimnú turistiku (zjazdové, bežecké lyžovanie, rekreačné korčuľovanie),
mládežnícku turistiku (lyžiarske výcviky, školy v prírode, školské výlety, vzdelávacie kurzy
– ochrana prírody, stanové tábory, skauting a pod.).

Jedným z vážnych nedostatkov je, že v obci zatiaľ nevznikla turisticko-informačná
kancelária. V návrhu ÚPN-O s takýmto zariadením uvažujeme pri vstupe do obce.
V zmysle ÚPN-VÚC Žilinského kraja patrí riešené územie do navrhovanej Žilinskej oblasti
cestovného ruchu, rekreačného krajinného celku Bytča a okolie. Aglomerácia rekreačných útvarov
Súľov – Hradná predstavuje II. - podhorský funkčný typ celoštátneho významu a pozostáva zo
sídelného strediska rekreácie a turizmu Súľov a sídelného strediska rekreácie a turizmu Hradná.
V priestore Súľov – Hradná sú podmienky pre kvalitatívne náročnejší pobytový turizmus
a je tu možnosť vybudovať aj klimatické rekreačné kúpele. V území je prioritná funkcia zotavenia,
ktorú možno spájať s rôznymi druhmi turistiky, vrátane skalolezectva.
Podľa ÚPN-VÚC Žilinského kraja predstavuje súčasná denná návštevnosť v hlavnej –
letnej turistickej sezóne 800 návštevníkov, na r. 2015 sa uvažuje s nárastom na 1700
návštevníkov. Popri dlhodobejšej návštevnosti v Súľovskej kotline treba počítať aj s pasantskou
turistickou návštevnosťou, zameranou prevažne na prehliadku prírodných zaujímavostí. Pre tento
druh turistiky sú limitujúcimi faktormi únosnosť návštevnosti na turistických chodníkoch Súľovských
skál, ako i priepustnosť súčasného profilu jestvujúcej cestnej komunikácie. Podľa doteraz
vykonaných prieskumov návštevnosti je veľký rozdiel medzi návštevnosťou v pracovné dni a počas
víkendov – v čase víkendu stúpa až na 1600 návštevníkov. Taktiež sú odlišnosti v zaťažovaní
jednotlivých turistických trás. Z celkovej dĺžky 34 km turistických chodníkov je najviac zaťažovaná
časť pešej turistickej trasy z obce Súľov na Súľovský hrad.
Na území obce Súľov - Hradná sa nachádzajú rekreačné zariadenia s nasledovnými
ubytovacími a stravovacími kapacitami :
Kapacity rekreačných zariadení v k.ú. obce Súľov - Hradná
Rekreačné zariadenie

Lôžková kapacita

Stoličková kapacita

Chata Kinex Súľov

46

50

Chata Relax (ŽU)

49

90

Chaty Makyta Bytča

30

-

Penzión Súľov

10

-

Chata Súľov

28

50

Chata Súľovčanka

24

-

Gazdovský dom

6

-

Turistická ubytovňa TJ

20

-
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ozn. vo výkr.

1










ozn. vo výkr.
ozn. vo výkr.
ozn. vo výkr.
ozn. vo výkr.
ozn. vo výkr.
ozn. vo výkr.
ozn. vo výkr.
ozn. vo výkr.

2
3
4
5
6
7
21
22

Hotel B – neprevádzkovaný, príprava rekonštrukcie,
miestna časť Čierny potok
reštaurácia Čierny potok, miestna časť Čierny potok
turistická ubytovňa Kineks, miestna časť Čierny potok
turistická chata Relax, miestna časť Čierny potok
turistická chata Makyta, miestna časť Čierny potok
chata Súľovčanka, miestna časť Čierny potok
chata Súľov, miestna časť Čierny potok
športový areál, futbalový štadión, ubytovňa, miestna časť Súľov
camping, miestna časť Súľov

B.7.2.5. Obchod a služby


Maloobchod a stravovanie
Obchodnú sieť v obci reprezentujú obchodné prevádzky, nachádzajúce sa v miestnej časti
Súľov i v miestnej časti Hradná. Vzhľadom k tomu, že obec sa postupne etabluje ako turistické
centrum bude nutné vybudovať aspoň ešte jedno nové zariadenie v časti Súľov, napríklad
prístavbou k obecnému úradu. Mala by to byť plnosortimentná predajňa potravín (v čase
spracovania návrhu ÚPN-O vo výstavbe).
Existujúce stravovacie zariadenia sú na rekreačnú obec nedostačujúce. V súvislosti
s rozvojom zariadení rekreácie a cestovného ruchu by malo dôjsť k zlepšeniu tejto nevyhovujúcej
situácie.
Obchodné zariadenia :

ozn. vo výkr.
14
zmiešaný tovar, miestna časť Súľov

ozn. vo výkr.
15
predajňa záhradné krby, miestna časť Súľov

ozn. vo výkr.
17
potraviny COOP Jednota, miestna časť Súľov

ozn. vo výkr.
33
potraviny COOP Jednota, miestna časť Hradná







Stravovacie zariadenia :
ozn. vo výkr.
3
ozn. vo výkr.
4
ozn. vo výkr.
7
ozn. vo výkr.
1
ozn. vo výkr.
2



ozn. vo výkr.

13




ozn. vo výkr.
ozn. vo výkr.

17
33

chata Kineks,
60 stol., jedáleň, bar
(voľný CR)
chata Relax,
45 stol., jedáleň, bar
(voľný CR)
chata Súľov,
56 stol., jedáleň, bar
(voľný CR)
Hotel B,
(neprevádzkovaný)
(voľný CR)
reštaurácia Čierny potok,
prevádzkovaný len v lete, 150 stol.,
(voľný CR)
bufet Smis,
pri obecnom úrade,
50 stol.,
(voľný CR)
pohostinstvo AB,
50 stol.,
(v Súľove)
pohostinstvo B+K,
30 stol.,
(v Hradnej)

Obchod a pohostinstvo - za obec Súľov - Hradná
Predajne potravinárskeho tovaru spolu

0

Predajne potravinárskeho tovaru - supermarkety

0

Predajne zmiešaného tovaru

3

Obchodné domy a nákupné strediská spolu

0

Obchodné domy a nákupné strediská - hypermarkety

0

Pohostinské odbytové strediská

3

Predajne nepotravinárskeho tovaru

0

Predajne pohonných látok

0

Predajne motorových vozidiel

0

Zariadenia pre údržbu a opravu motorových vozidiel

0

Predajne súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá

0

Zariadenia pre predaj,údržbu a opravu motocyklov,mopedov a prísl.

0
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Ubytovanie
Ubytovanie v obci je v súčasnosti najviac sústredené v rámci rekreačnej lokality m.č.
Čierny potok. Nachádzajú sa tu ubytovacie zariadenia rôznej kategórie i veľkosti, zmiešané pre
voľný i viazaný cestovný ruch. Niektoré pôvodné podnikové a firemné chaty, slúžiace na cestovný
ruch, sa postupne menia na prevádzky pre voľný CR, čo je určite prínosom v inak ubytovacopoddimenzovanom rekreačnom priestore, aký by si inak obec zaslúžila. Nakoľko je lokalita
v Čiernom potoku už kapacitne naplnená, sústredí sa v budúcnosti rozvoj ubytovacích zariadení
priamo vo väzbe na obytné územie obce.
Okrem tejto lokality sa ubytovanie nachádza aj v priestore vstupu do tiesňavy bez možností
ďalšieho extenzívneho rozvoja (ochrana prírody a krajiny).
Pre možnosť umiestnenia ubytovacích zariadení v obci sú v územnom pláne vyčlenené
priestory v prevažnej miere na nových územiach – územnom rozvoji, pričom koncepčná úvaha
uvažuje s ich sústredením v dvoch lokalitách :

pri autocampingu a športovom areáli na západnom okraji miestnej časti Súľov,

na hornom konci zastavaného územia miestnej časti Hradná.
V budúcnosti predpokladáme tiež rozvoj ubytovania v rámci zástavby obce riešením
ubytovania v penziónoch, či hoteloch v Súľove i Hradnej opätovným sprevádzkovaním kaštieľov.
Pri týchto objektoch nevylučujeme možnosť spájania s inými funkciami CR, akými sú napríklad
služby, či muzeálne expozície. Taktiež pri opätovnom sprevádzkovaní môže v týchto objektoch
vzniknúť firemné rekreačné zariadenie viazaného cestovného ruchu.
Ubytovanie pre viazaný cestovný ruch sa bude tiež rozvíjať individuálne využívaním
objektov neobývaných pôvodných, starších rodinných domov na rekreačné chalupy, či víkendové
rodinné domy, a tiež ponukov ubytovania v existujúcich rodinných domoch.
Špecifické postavenie v ubytovaní zaujme uvažovaný rozvoj klimaticko-relaxačných
kúpeľov - sanatórium, ktoré uvažujeme umiestniť pri pôvodných rybníkoch na východnom okraji
miestnej časti Hradná.










V území sa v súčasnosti nachádzajú tieto ubytovacie zariadenia :
ozn. vo výkr.
3
chata Kineks, Súľov – Čierny potok,
voľný CR
turistická ubytovňa,
48 lôžok, 4 apartmány,
ozn. vo výkr.
4
chata Relax, Súľov – Čierny potok,
voľný CR
pôv. chata Žilinskej univerzity), 45 lôžok,
ozn. vo výkr.
1
Hotel B, Súľov – Čierny potok,
voľný CR
(neprevádzkovaný, pred rekonštrukciou),
ozn. vo výkr.
5
chata Makyta, Súľov – Čierny potok,
viazaný CR
turistická ubytovňa,
30 lôžok,
ozn. vo výkr.
6
chata Súľovčanka, Súľov – tiesňava,
viazaný CR
súkromná rekreačná chata,
6 lôžok,
35 súkromných chát, Súľov – Čierny potok, viazaný CR
v priemere 4 lôžka,
spolu 140 lôžok,
ozn. vo výkr.
7
chata Súľov, Súľov – tiesňava,
voľný CR
penzión,
30 lôžok,
ozn. vo výkr.
21
turistická ubytovňa TJ, Súľov – Jedľovník, voľný CR
20 lôžok,
ozn. vo výkr.
súkromné chaty, rozptyl v obci
3 á 4 lôžka, spolu
12 lôžok,

K rozvoju ubytovania dôjde aj v súvislosti so zámerom vzniku agroturistického centra, ktoré
by malo vzniknúť pri PD Predmier – dvor Súľov.
Ubytovacie zariadenia - za obec Súľov - Hradná
Ubytovacie zariadenia spolu

5

Lôžka v ubytovacích zariadeniach spolu

330

Hotely (motely, botely) spolu

0

Lôžka v hoteloch (moteloch, boteloch) spolu

0

Hotely (motely) *****, ****

0

Lôžka v hoteloch (moteloch) *****, ****

0

Hotely (motely, botely) *** až *

0
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Lôžka v hoteloch (moteloch, boteloch) *** až *

0

Penzióny *** až *

1

Lôžka v penziónoch *** až *

10

Turistické ubytovne **, *

0

Lôžka v turistických ubytovniach **, *

0

Chatové osady *** až *

1

Lôžka v chatových osadách *** až *

310

Kempingy **** až *

1

Miesta na voľnej ploche v kempingoch **** až *

50

Lôžka v kempingoch **** až *

0

Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia

0

Lôžka v ostatných hromadných ubytovacích zariadeniach

0

Ubytovanie v súkromí - izba, objekt, prázdnin. byt *** až *

2

Lôžka v izbách,objektoch a prázdnin.bytoch v súkromí *** až *

10

Nevýrobné služby
V tejto oblasti je v súčasnosti minimálny rozvoj. Občania využívajú služby umiestnené
v okresnom meste Bytča. V budúccnosti sa bude môcť rozvíjať táto forma služieb v rámci areálov
hospodárskych dvorov PD Predmier umiestnených v kú obce.







V obci evidujeme nasledovné zariadenia :
ozn. vo výkr.
13
Požiarna zbrojnica a pošta (v rámci ObÚ), miestna časť Súľov,
ozn. vo výkr.
15
Záhradné krby, výroba a predaj, miestna časť Súľov,
ozn. vo výkr.
18
Píla a drevovýroba Smatana, miestna časť Súľov,
ozn. vo výkr.
24
servis Duel, oprava elektrospotrebičov, miestna časť Súľov,



Administratíva
V obci administratívne budovy reprezentujú len obecný úrad a farské úrady rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi. V budúcnosti nepredpokladáme umiestnenie ďalšieho takéhoto
druhu občianskej vybavenosti v území.




ozn. vo výkr.
ozn. vo výkr.
ozn. vo výkr.

11
13
20

Rímsko-katolícky farský úrad, miestna časť Súľov,
Obecný úrad, miestna časť Súľov,
Evanjelický farský úrad, miestna časť Súľov,

B.7.3. VÝROBA A VÝROBNÉ SLUŽBY
B.7.3.1. Hospodárska základňa všeobecne
Súčasná hospodárska základňa zodpovedá postaveniu sídla ako typického vidieckeho
sídla orientovaného v histórii kontinuálne na poľnohospodársku rastlinnú a živočíšnu výrobu.
V území sa neuplatnilo umiestnenie žiadnej priemyselnej prevádzky ani v industriálnom období
20. storočia, čo z hľadiska postavenia obce ako významného rekreačného sídla je určite prínosom.



V obci sa rozvíja hospodárska základňa v dvoch základných rovinách, a to :
v poľnohospodárstve
v cestovnom ruchu.

B.7.3.2. Ťažba nerastných surovín
Katastrálne územie obce je vzhľadom na svoje geologické zloženie podkladu chudobné na
výskyt nerastných surovín. Ložiská rúd sa neťažia žiadne a nie je ani predpoklad na objavenie
takéhoto druhu ložiska.
Lepšia situácia je v segmente nerudných surovín. Priamo v katastri obce Súľov sa
nenachádza žiadne ložisko, ale asi 1 km JV od obce Jablonové sa nachádza v ochrannom pásme
NPR Súľovské skaly ložisko stavebného kameňa Jablonové. Nakoľko ťažba v lome prebieha len
niekoľko sto metrov od hranice katastra Súľova, považujeme za potrebné ho spomenúť. Ložisko je
budované piesčitými vápencami bazálneho súvrstvia centrálno-karpatského paleogénu. Vápenec
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je strednozrnný, sivej farby, po zvetraní sivožltej. Obsahuje množstvo foraminifer, numulitov,
diskocyklín a miestami aj alveolín. Piesčitú prímes tvorí kremenný a karbonátový detritický
materiál. V podloží vápencov sa nachádzajú vápnité pieskovce až zlepence a brekcie tvorené
karbonátovým materiálom (súľovské zlepence), ktoré sú tiež ložiskovou surovinou. Hrúbka
ložiskovej suroviny kolíše od konfigurácie terénu medzi 29 a 116 m. Surovina je vhodná na betóny
a pre podklady pri výstavbe ciest.
B.7.3.3. Poľnohospodárstvo a organizácia poľnohospodárskej výroby
Prírodné podmienky v Súľovskej kotline v nadmorskej výške od 400 m n.m. do 600 m n.m.
a priemernej ročnej teplote 7°C až 8°C umožnili rozvoj poľnohospodárstva vo forme živočíšnej
i rastlinnej výroby. V pôvodne zalesnenej, mierne zvlnenej krajine to umožnilo na takto vzniknutej
PP hlavne chov hospodárskych zvierat (pôvodne aj hovädzieho dobytka, v súčasnosti ovce).
Plochy s TTP sú vypásané, prípadne kosené. Menšie zastúpenie tu má aj orná pôda, hlavne
v nižších údolných polohách.
Hlavný (jediný) poľnohospodársky podnik hospodáriaci v území je PD Predmier. Hlavný
dvor v území je v miestnej časti Súľov v lokalite Lúčky, podružný v miestnej časti Hradná v lokalite
Za Dielcom. Obidve farmy, respektíve celá poľnohospodárska prevádzka v katastrálnom území
Súľova, je zaradená do ekopoľnohospodárstva. Živočíšna výroba je zameraná na chov oviec, čo je
pre dané územie optimálne. Na farme v miestnej časti Súľov je umiestnených cca 650 oviec
a v miestnej časti Hradná cca 350 oviec (chovné ovce). V budúcnosti na farme uvažujú so
zavedením prevádzok na spracovanie ovčieho mlieka (výroba syra a ďalších produktov). Okrem
chovu ovcí sa v posledných rokoch rozbehol chov koní so zameraním a aplikovaným a vítaným
využitím na agroturistiku. V areáli sa nachádzajú objekty ustajnenia, senníky, poľné hnojiská. Areál
má dostatočné interné rozvojové plochy, ktoré umožnia prípadné investície v areáli.
V území hospodári jeden významnejší poľnohospodársky subjekt – Poľnohospodárske
družstvo Predmier, závod Súľov na ploche 562 ha, z toho orná pôda zaberá výmeru 82 ha,
intenzívne lúky 200 ha, pasienky 280 ha.


Organizácia poľnohospodárskej výroby

V minulosti bola rastlinná výroba orientovaná na pestovanie obilovín, zemiakov, kukurice
a viacročných krmovín. V súčasnosti sa pestujú len obiloviny a objemové krmoviny. Pre nízke
výnosy bolo upustené od pestovania zemiakov a kukurice, kde veľké škody spôsobovala tiež lesná
zver.
Živočíšna výroba v hospodárskych strediskách Súľov a Hradná je v súčasnosti zameraná
len na chov oviec. Na stredisku v Súľove v r. 2002 bol priemerný stav oviec všetkých kategórií
(bahnice, jahňatá, mladé ovce, plemené barany) cca 650 ks, v Hradnej cca 300 ks. Ovce sú denné
vyháňané na pastviny, košarovanie nie je potrebné. V nedávnej minulosti sa živočíšna výroba
orientovala tiež na chov dojníc, odchov jalovíc a ošípaných. Tieto sa v súčasnosti chovajú
v hospodárskych dvoroch v Jablonovom a Predmieri, v Súľove sa pre ne dorábajú kvalitné
objemové krmoviny.
PD v Súľove vlastní cca 10 ks koní, určených na rekreačné jazdenie pre agroturistické
aktivity, chov koní plánujú rozšíriť a okrem rekreačného využitia ponúkať aj hipoterapiu.
PD Predmier, závod Súľov má v území umiestnené dva hospodárske dvory – areál PD
v Súľove a farmu Hradná. Ďalšie bývalé stredisko v Hradnej (sýpka, veľkokapacitný senník
a zbúraný ovčín) je v súčasnej dobe nevyužívané vo vlastníctve Poľovníckeho združenia Súľov.
Spevnené hnojisko sa nachádza v blízkosti hospodárskeho dvora v Súľove.
Časť poľnohospodárskej pôdy užívanej družstvom sa v rámci reštitúcií vrátila pôvodným
majiteľom. Jej obrábanie je na rôznej úrovni, vlastníci patria k drobným pestovateľom a chovateľom
bez trhovej produkcie, len na samozásobiteľské účely.
Drobnopestovatelia v záhradách a na záhumienkoch pestujú prevažne zemiaky, zeleninu,
ovocné plodiny, krmoviny. Chovateľstvo je menej rozšírené, odchováva sa prevažne hydina,
zajace, v malej miere ovce a kravy a niekoľko koní na lesné práce.
Ekologickým hospodárením s vylúčením necitlivých veľkovýrobných postupov je možné
príjemný krajinný obraz malebného údolia Súľovských skál udržať v esteticky vyhovujúcom stave,
čo je neoceniteľný potenciál pre rekreačné využívanie. Dôležité je najmä postupné zvyšovanie
zastúpenia nelesnej drevinnej vegetácie v krajine na lúkach a v okolí tokov, ako i likvidácia
esteticky a hygienicky závadných objektov súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou.
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V katastrálnom území tvorí poľnohospodárska pôda s výmerou 710,4 ha 31% územia
katastra. Z toho tvorí :

orná pôda
6,07%
139,5 ha

záhrady
1,21%
27,9 ha

TTP
23,66%
542,9 ha


Pôdy

Poľnohospodárska pôda v katastri obce Súľov – Hradná zaberá prevažne strednú časť
kotliny a úpätia Súľovských skál na menej svahovitých pozemkoch. V minulosti bol rozsah
poľnohospodársky využívanej pôdy väčší, keď lesy ustupovali až do strmých bralnatých tvarov
reliéfu a poľnohospodársky sa využívali aj relatívne malé a ťažko dostupné pozemky ako pasienky,
prípadne maloplošná orná pôda nízkej bonity. V období socialistickej veľkovýroby sa intenzívne
poľnohospodárstvo sústredilo do kotliny, okrajové pasienky boli opustené, časť bola umelo
zalesnená, časť zarástla sukcesným náletom.
V závislosti na morfológii terénu sa sceľovaním honov na vhodných miestach
a likvidovaním medzí, remízok a sprievodnej zelene vytvorila veľkobloková orná pôda. V snahe
o zvýšenie výnosov sa do pestovateľských postupov zavádzala intenzívna mechanizácia
a chemizácia. Rozsiahle plochy ornej pôdy boli meliorované, čo spôsobilo degradáciu prírodných
spoločenstiev. Okrem toho odstránením porastov na medziach a rozptýlenej zelene boli narušené
prirodzené väzby v ekosystéme, zvýšila sa erózia pôdy, strata humusu a vplyvom používania
umelých hnojív a pesticídov na ochranu rastlín sa ohrozili zdroje podzemných a povrchových vôd.
Postupne sa však upúšťalo od intenzívneho využívania ornej pôdy (málobonitné,
skeletnaté pôdy neumožňovali vysoké výnosy kultúrnych plodín), časť pôvodne rozoraných
a meliorovaných honov sa opäť zatrávnili a využívajú sa ako TTP. Pôvodné spoločenstvá
kvetnatých lúk boli však nahradené vysokoprodukčnými šľachtenými travinami a krmovinami, čím
sa biodiverzita značne znížila.
Poľnohospodárska pôda zaberá 31 % z celkovej výmery katastra. Prehľad štruktúry druhov
pozemkov je uvedený v tabuľke (stav k 31.12.2001) :
Štruktúra druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy v k.ú. obce
druh pozemku

výmera /ha

% z celkovej plochy k.ú.

Poľnohospodárska pôda spolu

710,4 ha

31,00

Z toho: Orná pôda

139,5

6,07

Záhrady

27,9

1,21

Trvalé trávne porasty

542,9

23,66

Podľa bonitných pôdno-ekologických jednotiek sa tu nachádzajú pôdy zatriedené do týchto BPEJ : 070212,
0769212, 0792682, 0788112, 0769412, 0782682, 0764413, 0763442, 0782782, 0782882, 0892682, 0882682, 0863212,
0882682.

Orná pôda je sústredená v blízkosti obce na nive Hradnianky a nízkych modelovaných
nevysokých pahorkoch. Podľa BPEJ nepatrí k vysokobonitným pôdam. Jej obrábanie sťažuje
možstvo skeletu, ktorý sa každoročne odkrýva pri kultivačných prácach. V nedávnej minulosti bolo
využívanie ornej pôdy orientované na pestovanie obilovín, zemiakov, kukurice a viacročných
krmovín.
Lúky a pasienky. Prirodzené lúky s bohatou druhovou diverzitou sa zachovali len na
odľahlejších, extenzívne využívaných lokalitách. Intenzívne v minulosti boli využívané pasienky,
prechodom na veľkovýrobu sa prestalo vypásať na vzdialenejších lokalitách a tieto opustené
pasienky s výskytom borievky v súčasnosti postupne zarastajú samonáletom. Vypásanie
pasienkov ovcami je v súčasnosti najúčinnejší spôsob udržania súčasnej krajinnej štruktúry
a zachovania cenných pasienkových spoločenstiev s výskytom chránených a vzácnych druhov
rastlín. Intenzívne lúky na bývalej ornej pôde s prevedenými melioráciami sú umelo vysievané
vysokoprodukčnými travinami. Z ekonomických dôvodov sa však znížilo prihnojovanie
a chemizácia. Podľa podmienok sa kosí 1 – 2x ročne a plochy sú dopásané ovcami. Pri znížení
produkčnej schopnosti trávneho porastu, jeho zaburinenia, prípadne preriedenia vplyvom sucha sa
pristupuje k jeho obnove.
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Meliorácie



Na zvýšenie úrodnosti poľnohospodárskych pôd boli na viacerých lokalitch prevedené
melioračné opatrenia (odvodnenia). Vzhľadom na prírodné podmienky, prirodzený svahovitý terén
a kvalitu pôdy nebolo možné dosahovať dostatočne vysoké úrody, preto sa časť ornej (aj
meliorovanej) pôdy opätovne zatrávnila. Tým sa zabránilo pokračujúcej erózii a zvýšila sa
ekologická stabilita poľnohospodárskej kajiny. Návrh rozvojových plôch nezasahuje do
vybudovaných meliorácií.




ozn. vo výkr.
ozn. vo výkr.
ozn. vo výkr.

19
35
36

PD Predmier, hospodársky dvor Súľov,
PD Predmier, hospodársky dvor Hradná,
Poľovnícke združenie Súľov, pôvodne PD Predmier,
letné ustajnenie v miestnej časti Hradná

B.7.3.4. Lesné hospodárstvo
Absolútna väčšina výmery LPF v skúmanom území patrí do CHKO Strážovské Vrchy, kde
platí 2.stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
Obhospodarovanie lesov v území stanovujú predpisy LHP. V hospodárskych lesoch sa uplatňuje
hospodársky spôsob podrastový, výnimočne sa v nevyhnutných prípadoch môže použiť
maloplošný holorub, čo je však podmienené súhlasom orgánu ochrany prírody. V lesoch
osobitného určenia a ochranných lesoch je hospodársky spôsob výberkový, forma účelový výber.
V územiach s 5. stupňom ochrany v zmysle citovaného zákona sa výslovne zakazuje zasahovať do
lesných porastov, rúbať stromy, atď.
Katastrálne územie Súľov – Hradná je organizačne začlenené do Lesného hospodárskeho
celku (LHC) Súľov. Pre toto územie platí Lesný hospodársky plán (LHP) na obdobie od 1.1.1997
do 31.12.2006. V tejto súvislosti treba podotknúť, že LHP, ktoré sú vypracované na 10-ročné
obdobie sú záväzné nielen pre štátne lesy, ale i pre vlastníkov súkromných.
Užívanie lesov je členené podľa jednotlivých užívateľských kategórií.
Členenie lesov podľa jednotlivých užívateľských kategórií.
Užívateľské skupiny
Štátne
Spoločenstvá
Súkromné
spolu

Výmera (ha)
607,54
86,71
717,07
1411,32

%

Priemerná zásoba m3/ha

43,05
6,14
50,81
100,00

230
370
235
240

Podľa vlastníkov a užívateľov lesa je územie rozčlenené do lesných užívateľských celkov
(LÚC).
Štátne lesy z hľadiska organizačného členenia spravujú Severoslovenské lesy, š.p.
Považská bystrica, lesná správa Bytča. Štátne lesy SR obhospodarujú okrem štátnych lesných
pozemkov i súkromné lesy, dosiaľ neodovzdané vlastníkom a lesy v prenájme od niektorých
lesných pozemkových spoločenstiev a Urbáru Súľov. Súkromní vlastníci a ostatné pozemkové
spoločenstvá hospodária samostatne pod dohľadom odborných lesných hospodárov, pričom sú
povinní dodržiavať predpisy platného LHP.
Celé územie lesov je sprístupnené sieťou lesných spevnených a nespevnených odvozných
ciest, ktoré sa napájajú na údolnú štátnu cestu. Spevnená odvozná cesta je vybudovaná do
komplexu lesov Patúchy a tiež do komplexu lesov v doline Čierneho potoka. Ostatné porasty sú
sprístupnené len dolinovými nespevnenými cestami. S budovaním nových lesných ciest v ÚPN-O
neuvažujeme.
B.7.3.5. Priemyselná a remeselná výroba, stavebníctvo a skladové hospodárstvo
V území neevidujeme prevádzky priemyselnej výroby, stavebníctva a skladového
hospodárstva. Taktiež remeselná výroba je minimálna, aj tú však možno zaradiť medzi výrobné
služby (výroba krbov, výroba reziva).
V budúcnosti s takýmito výrobnými prevádzakmi hospodárskej základne netreba uvažovať.
Hospodárska základňa obce bude postavená na poľnohospodárskej výrobe, lesnom hospodárstve
a cestovnom ruchu. V prípade záujmu o zriadenie malej priemyselnej výroby, či remeselnej výroby
je možné takéto prevádzky umiestňovať v rámci areálov hospodárskych dvorov PD Predmier
umiestnených v kú. obce.
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B.7.3.6. Cestovný ruch
Hospodárska základňa v CR reprezentuje existujúce zariadenia voľného CR. Sú to
turistická ubytovňa Kineks, turistická chata Relax, turistická chata Makyta, chata Súľov,
autocamping, ubytovňa v športovom areáli.
Prvé 4 uvedené zariadenia sa nachádzajú mimo hlavného zastavaného obytného územia,
posledné 2 v miestnej časti Súľov. Zariadenia nedostatočne pokrývajú hospodársky potenciál CR
v obci.
V budúcnosti by malo dôjsť k výraznému rozširovaniu ubytovacích a ostatných služieb CR,
a to hlavne :

vznikom nových ubytovacích zariadení v miestnej časti Súľov i Hradná na vymedzených
ucelených územiach so širokosortimenttnou ponukou služieb,

vznikom agroturistických prevádzok a ponúk,

ponukou a organizovaním podujatí CR turisticko-informačnou kanceláriou,

vznikom klimatických – vzdušných kúpeľov so sanatóriom.
Zamestnanosť v CR by mala výrazne znížiť súčasnú nezamestnanosť a odchádzanie
obyvateľov za prácou mimo obce. V produktívnom veku bolo podľa posledného sčítania ľudu
v roku 2001 evidovaných 515 obyvateľov a ekonomicky aktívnych osôb 462. Za prácou mimo obce
odchádzalo až 263 obyvateľov.
Napriek tomu, že sa obec nachádza v turisticky atraktívnom krajinnom prostredí, a tiež
v súvislosti s obrovskou návštevnosťou turistov, hlavne v letnom období (súčasná denná
návštevnosť cca 800 návštevníkov) sa na katastrálnom území obce málo rozvinula hospodárska
základňa v cestovnom ruchu. V tejto oblasti má obec najväčšie rezervy do budúcnosti, a to nielen
zvyšovaním ubytovacích kapacít (hotely, penzióny, kúpele, camping, ubytovanie na súkromí
a pod....), ale aj ďalším rozvojom ponuky služieb a programov v CR, ktoré by boli aj ekonomickým
prínosom v jednotlivých prevádzakach CR v obci.
Išlo by hlavne o rozvoj v nasledovných oblastiach :

podujatia, - organizovanie podujatí v obci (skalolezecké zrazy, zrazy turistov
a cykloturistov, zrazy ochrancov prírody, jednodňové i viacdňové pobyty),

zimná turistika – vytvorenie podmienok na zimnú pešiu a bežecko-lyžiarsku turistiku
udržiavaním chodníkov a tratí,

mládežnícka turistika – organizovanie škôl v prírode, zimných výcvikových lyžiarskych
kurzov,

agroturistika – výroba a predaj výrobkov z ovčieho mlieka, ukážky remesiel
v poľnohospodárskej výrobe, obnovenie rybníkov – ponuka ochutnávky jedál a produktov,
hipoturistika,

kúpele – vznik a následný rozvoj klimaticko-relaxačných kúpeľov s ozdravovacorelaxačnými pobytmi,
Podľa ÚPN-VÚC sa s priestorom Súľova – Hradnej uvažuje ako o území aglomerácie
rekreačných útvarov a relaxačných kúpeľov s dennou návštevnosťou 1700 návštevníkov, čo je
2x viac ako v súčasnosti. Z toho vyplývajú dve základné úlohy :
1. zvýšiť kapacitu ubytovacích zariadení,
2. vytvoriť turistickú informačnú kanceláriu v obci.
Zvýšenie ubytovacej kapacity umožní návštevníkom viacdňové pobyty. Turistickoinformačná kancelária by prevzala úlohu nielen v oblasti propagácie a informácie, ale aj
organizácie podujatí v obci, združovanie zástupcov cestovného ruchu v Súľove – Hradnej,
projektov v CR, značenie a údržbu infotabúľ v území atď.
B.7.4. REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH
B.7.4.1. Potencionálne územie a jeho súčasné využitie pre rekreačný cestovný ruch
(turizmus) a kúpeľníctvo


Prírodné a kultúrne dominanty obce

Prírodné dominanty obce, významné prírodné útvary
Brada – jeden z najvyšších vrcholov Súľovských skál (816 m n.m.), nádherný dvojvrchol
viditeľný i z ďalekého okolia. Výrazný skalný vrchol poskytujúci fantastické rozľady po okolitých
vrcholoch, ktorý vytvára v týchto miestach výraznú dominantu.
Územný plán obce Súľov - Hradná

47

Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M. Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, tel./fax: 041 700 10 51, mob.: 0903 370 818, e-mail: nezval@aut.sk

Gotická brána – jeden z najkrásnejších a najznámejších prírodných výtvorov Súľovských
skál. Brána dosahuje maximálnu výšku okolo 13 m a svoj názov dostala podľa charakteristického
lomeného oblúku pripominajúceho gotický sloh. Brána leží pri trase náučného chodníku Súľovské
skaly.
Havrania skala – jeden z najvyšších vrcholov Súľovských skál (835,4 m n.m.). Jedná sa o
najvyššiu kótu prevažne zalesneného skalnatého hrebeňa Hoľazne, ktorý sa tiahne cca
v severojužnom smere od obce Jablonové po Vrchteplú.
Hoľazne – výrazný skalnatý hrebeň tiahnuci sa cca v severojužnom smere od obce
Jablonové po Vrchteplú nad dolinou Čierneho potoka.
Kečka – výrazný skalný vrchol v hlavnom hrebeni Súľovských skál (82,4 m n.m.).
Nachádza sa medzi Roháčskym sedlom a sedlom Patúch.
Lúka Na starom – výrazná a pomerne veľká lúka nachádzajúca sa pod najkrásnejšími
skalnými partiami Súľovských skál.
Lúka pod hradom – menšia lúka pod Súľovským hradom, dôležitá križovatka turistických
ciest, pod ňou je upravený prameň.
Roháč – jeden z najvyšších vrcholov Súľovských skál (802,7 m n.m.). Výrazná skalná
dominanta skalného hrebeňa, ktorý od severu a východu uzatvára Súľovksú kotlinu.
Roháč – Čiakov – ploché sedlo skalného hrebeňa uzatvárajúceho Súľovskú kotlinu. Leží
medzi vrcholmi Brada a Roháč. Je dôležitou križovatkou turistických chodníkov.
Sedlo Patúch – výrazné a hlboko zalesnené sedlo v hrebeni obopínajúcom Súľovskú
kotlinu (621 m n.m.). Najprístupnejší prechod zo Súľovskej do Rajeckej kotliny, dôležitá križovatka
turistických chodníkov, najvhodnejšie miesto na výstup na vrchol Žibrid.
Sedlo pod Bradou – pomerne výrazne sedlo ležiace juhozápadne od vrcholu Brada (675 m
n.m.), dôležitá križovatka turistických ciest.
Sova, Sovička – nápadný skalný útvar pripomínajúci sovu, hneď vedľa neho sa nachádza
skalný útvar nazývaný Skalnička. Najlepšie sú viditeľné pri pohľade z obce smerom k Súľovskému
hradu.
Súľovská kotlina – pomerne veľká kotlina, ktorú vyhĺbil vodný tok Hradňanky s jeho
prítokmi v mäkkých vrstvách Súľovských skál. Kotlina má plochý až mierne zvlenený reliéf
pahorkatiny, ktorý silne kontrastuje s okolitými bizartnými skalami.
Súľovské vráta, Súľovská tiesňava – tvoria jediný prirodzený vstup do Súľovskej kotliny.
Prechádza tu i cestná komunikácia.
Súľovské skaly – jeden z najfantastickejších skalných celkov nielen na Slovensku, ale i
v Európe. Súľovský zlepenec tu zvetral do podoby fantasticky pitoreskných skalných veží, ihiel,
vytvorili sa tu skalné brány, okná a pseudokrasové jaskyne. Najhodnotnejšia časť skál bola
vyhlásená za prírodnú rezerváciu (NPR).
Šarkania diera – najväčšia a najvýznamnejšia jaskyňa Súľovských skál, pseudokrasová
jaskyňa, ktorá je súčasťou NPR Súľovské skaly. Portálový asi 20 m vysoký vchod sa nachádza vo
výške 598 m n.m. východne od Pátrikovej (medzi Hladkou a Sokoliou skalou v blízkosti skalnej ihly
Márie Terézie, celková dĺžka jaskyne je 61 m. Jaskyňa patrí k najvýznamnejším archeologickým
náleziskám tohto územia (doklady z mladšej doby kamennej).
Žibrid – druhý najvyšší vrchol Súľovských vrchov (867 m n.m.) a najvyšší vrchol po celku
Súľovské skaly. Mohutný homolovitý zalesnený vrchol z radov skalných útvarov, bradiel a veží.
Z vrcholu sa otvárajú fantastické pohľady k západu a juhu.
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Kultúrne dominanty obce
-

r.k. kostol sv. Michala archanjela – v centre miestnej časti Súľov

-

evanjelický kostol – Dom modlitby – v centre miestnej časti Súľov

-

3 kaštiele renesančné – z toho 2 v miestnej časti Súľov, 1 v miestnej časti Hradná
(pri dvoch kaštieľoch nevyhnutná rekonštrukcia a prestavba).

-

Súľovský hrad - torzo jedného z najneprístupnejších strážnych hradov na Považí
Pešia turistika a skalolezectvo



V oblasti je vyznačená pomerne hustá sieť turistických chodníkov. Tie má v správe Klub
značkárov Slovenska pri Klube Slovenských turistov v Žiline. V posledných 15-tich rokoch však
v tejto oblasti neprebehla údržba prvkov turistického značenia. V súčasnosti už dlhodobo hlavnú
záťaž návštevnosti nesie náučný chodník v Súľovských skalách, na ktorom sa pohybuje cca 80%
návštevníkov.










Pešia turistika v okolí Súľova :
trasa č. 1 : Náučným chodníkom na Súľovský hrad
dĺžka 6 km, prevýšenie 252 m, klesanie 252 m, čas 2 hod. 15 min.,
náučný turistický chodník – okružná trasa so 17 zastávkami s popisom geológie, flóry
a fauny Súľovských skál.
trasa č. 2 : Výstup na Bradu
dĺžka 7,5 km, prevýšenie 416 m, klesanie 416 m, čas 3 hod.,
trasa č. 3 : Východným Súľovským hrebeňom
dĺžka 15 km, prevýšenie 474 m, klesanie 482 m, čas 5 hod. 30 min.,
trasa č. 4 : Výstup na Žibrid
dĺžka 10 km, prevýšenie 467 m, klesanie 467 m, čas 3 hod. 30 min.,
trasa č. 5 : Prechod na Hričovský hrad
dĺžka 10 km, prevýšenie 522 m, klesanie 404 m, čas 3 hod. 30 min.,
trasa č. 6 : Prechod k Hlbockému vodopádu
dĺžka 9 km, prevýšenie 403 m, klesanie 462 m, čas 3 hod.,
trasa č. 7 : Prechod na Lietavský hrad
dĺžka 15 km, prevýšenie 469 m, klesanie 492 m, čas 5 hod. 15 min.,
trasa č. 8 : Okruh do Vrchteplej
dĺžka 12 km, prevýšenie 280 m, klesanie 280 m, čas 3 hod. 15 min.,

Skalolezectvo
Súľovské skaly sú vhodným priestorom pre horolezecké aktivity a sú navštevované aj
horolezcami zo zahraničia. Otvoreným problémom zostáva vyčlenenie horolezeckých loklaít
v území ako aj lezecké obmedzenia. Pre Súľovské skaly bola udelená výnimka zo zákazu
(ustanoveného §17 ods. 3 Zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) na
vykonávanie horolezeckej činnosti Ministerstva životného prostredia SR, odboru ochrany prírody
a krajiny, ktorá platila do 31.01.2004. Výnimka sa povoľovala členom SHS JAMES na lokalite
Vinice (okrem časti Tiesňavy) od 01.07. do 31.01. a celoročne v časti Tiesňavy za predpokladu, že
k jednotlivým lezeckým objektom budú využívané jestvujúce chodníky. Problematiku horolezectva
je potrebné koordinovať s orgánmi štátnej ochrany prírody.


Cykloturistika

V roku 2000 vydal Okresný úrad v Bytči – odbor životného prostredia rozhodnutie
o vybudovaní a označení cyklistických trás v okolí Súľova. V tom istom roku boli v rámci projektu
Phare Credo tieto cykloturistické trasy vyznačené. Cykloturistické trasy v oblasti Súľova nadväzujú
na Vážsku cyklomagistrálu i Kysuckú cyklomagistrálu a umožňujú turistom prejsť do okresov
Považská Bystrica i Žilina. Je ich 5 a sú prepojené na cyklotrasy v Považí, Rajeckej doline
a smerom k Považskej Bystrici. Umožnila sa tak účinná separácia peších turistov a cykloturistov,
ako aj organizácia pohybu cykloturistov v zónach ochrany prírody.


A. Vážska cyklomagistrála :
trasa č. 1 : Vážska cyklomagistrála – severná časť : Považská Bystrica – Považský Chlmec
(Žilina)
Ev. číslo : 002 – červená, dĺžka 35 km, kategória REKREA – cestné bicykle,
- určená je pre cestné bicykle,
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B. Cyklotrasy v okolí Súľova :
trasa č. 2 : Podhorie – Malá Čierna
Ev. číslo : 2408 – modrá, dĺžka 15,5 km, prevýšenie 450 m, kategória SPORT - cestné
bicykle, MTB
- určená je pre horské alebo trekingové bicykle,
trasa č. 3 : Predmier – Zbyňov
Ev. číslo : 5404 – zelená, dĺžka 16,5 km, prevýšenie 320 m, kategória SPORT,
- určená je pre horské a trekingové bicykle, hoci 2/3 povrchu trasy tvorí asfalt, trasa
kopíruje starú obchodnú cestu z údolia Váhu do Prievidze.
trasa č. 4 : Súľov - Vrchteplá
Ev. číslo : 8407 – žltá, dĺžka 4,5 km, prevýšenie 200 m, kategória REKREA
- určená je pre horské a trekingové bicykle,
trasa č. 5 : Sedlo pri kríži - Bodiná
Ev. číslo : 8408 – žltá, dĺžka 2,5 km, klesanie 200 m, kategória REKREA
- určená je pre horské a trekingové bicykle,
trasa č. 6 : Podhorie – križovatka trás
Ev. číslo : 8409 – žltá, dĺžka 1 km, klesanie 50 m, kategória REKREA
- celá trasa má asfaltový povrch,
Zimná turistika

Z hľadiska zimnej turistiky má obec predpoklady pre bežkárske i rekreačné zjazdové
lyžovanie. Oba druhy športu tu majú v súčasnosti charakter začiatočnej fázy, jedná sa o rekreačnú
zimnú turistiku.
Prvý lyžiarsky vlek je umiestnneý vedľa reštaurácie Čierny potok v doline Čierneho potoka.
Je dostupný autami a jeho lokalizácia v bezprostrednej blízkosti objektov cestovného ruchu
zaručuje trvalé využitie počas vhodných poveternostných podmienok. Lyžiarsky vlek má dĺžku 280
m a prepravnú kapacitu 260 osôb/hod., svah je mierny, je vhodný pre začiatočníkov a rodiny
s malými deťmi.
Druhý lyžiarsky vlek je vybudovaný v Hradnej, nachádza sa na západnom úpätí Žibridu.
Lyžiarsky vlek má dĺžku 200 m a prepravnú kapacitu 260 osôb/hod. Jeho veľkou nevýhodou je jeho
dopravná odľahlosť, a tak sa v zimnom období viacmenej využíva iba miestnymi obyvateľmi.
Z hľadiska bežkárskej turistiky poskytuje Súľovský kotol možnosti lyžovania v tesnom
podhorí Súľovských skál alebo presuny smerom na Manínsku oblasť a cez sedlo Patúch do
Rajeckej kotliny. Vzhľadom na neexistujúce upravené stopy, bežkárske lyžovanie nie je rozšírené,
využíva sa ojedinele pre individuálnu bežkársku turistiku.


Matúšovo kráľovstvo

V júni 2001 bolo na Bytčianskom zámku vyhlásené Matúšovo kráľovstvo. Je založené na
aktívnom využívaní cestovného ruchu v západnej časti Slovenska s potenciálom hradov, zámkov
a kaštieľov. Obec Súľov – Hradná sa zapojila do projektu od začiatku, pričom so Súľovským
hradom tvorí samostatné Súľovské hradné panstvo v rámci Hornopovažskej dŕžavy. Obec je
Kráľovskou lehotou, je tu zriadená aj Hláska Matúšovho kráľovstva a dve pútnicke miesta.


Podujatia v CR
V súčasnosti najznámejším podujatím v obci je 3-dňový skalolezecký zraz.



Zariadenia cestovného ruchu

Prevažná väčšina ubytovacích zariadení obce Súľov – Hradná je skoncentrovaná v lokalite
Čierny potok, ktorá vznikala od roku 1968 do roku 1986. Okrem rekreačných zariadení Kineks
Bytča, Relax, Makyta Bytča sa tu nachádzajú aj chaty Severoslovenských lesov (8 lôžok),
Drevoindustrie (10 lôžok), Immobilie, s.r.o. (12 lôžok) a 31 súkromných chát, čo spolu predstavuje
cca 350 lôžok. Vybavenosť tejto základne cestovného ruchu – bývalý hotel Jednota (v súčasnosti
nefunkčný) a reštaurácia s lyžiarskym vlekom je umiestnená pri vstupe do doliny Čierny potok.
V ÚPN-O vytvárame dostatočné podmienky návrhom rozvojových disponibilných plôch pre royvoj
zariadení CR.
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Agroturistika a remeslá

V súčasnej dobe sa agroturistika v obci nevyužíva, prvé náznaky sa objavujú
v Poľnohospodárskom družstve (PD Predmier – dvor Súľov) pri založenom chove koní
a spracovaní a predaji výrobkov z ovčieho mlieka.

PD Predmier – dvor Súľov
chov oviec, spracovanie ovčiaho mlieka,

Ranč Súľov
jazdecké kone, výučba jazdy na koni i pre deti,

SILURUS Predmier
spracovanie a predaj syrových korbáčikov,
Doplnením agroturistického produktu je i využívanie a oživovanie tradícií remeselníkov,
najznámejšia je v obci prezentácia súľovského nitkára Stanislava Smatanu.

Stanislav Smatana – nitkár, Súľov 177
nitkár, výroba obrázkov na stenu, fantázie z nití,
V ÚPN-O uvažujeme s rozvojom agroturistiky a remesiel hlavne v rámci existujúcih areálov
poľnohospodárskych dvorov. Pri dvore v m. č. Súľov uvažujeme aj s extenzívnou
rozvojovou plochou pre takéto zariadenie.
B.7.4.2. Ďalšie možnosti rozvoja CR


V oblasti pešej turistiky a skalolezectva

Súľov- Hradná má hustú sieť turistických chodníkov, avšak väčšina turistov sa sústreďuje
práve na „Náučný chodník na Súľovský hrad“. V pešej turistike by sa malo dosiahnuť
rovnomernejšie rozloženie turistov na jednotlivé trasy. Dalo by sa to usmerniť tým, že by sa
zvýraznili a spropagovali ďalšie menej známe i neznáme rozmanité skalné útvary v lokalite, tie by
sa názvovo spojili s povesťami a legendami. Tak by sa vytvoril systém putovania po týchto
objektoch, ktorý by sa mohol posilniť vydaním turistického záznamníka. Tieto aktivity potom
prispejú k posunu súčasne dominujúceho jednodenného pešieho výletu po náučnom chodníku na
dvoj až trojdňové putovania. Pešie putovanie možno ešte posilniť v spojení s Matúšovým
kráľovstvom o výstupy na Hričovský a Lietavský hrad. Tým by sa peší program mohol rozšíriť o 1 –
2 dni.
V krátkej budúcnosti treba rátať aj s obnovou označenia peších turistických trás, nakoľko tu
neprebehla údržba už dlhšie obdobie. Trasy spravuje Klub značkárov Slovenska pri Klube
slovenských turistov v Žiline.
Súčasné turistické trasy budú zachované a sú popísané v príslušnej kapitole. Okrem týchto
trás je možné plánovať pešie turistické trasy a pobyty s možnosťou využitia súčasných i ďalších
naväzujúcich trás vo vlastnom i širšom okolí.
Popis týchto trás je bližšie uvedený v Štúdii aktívneho využitia turistického potenciálu
Súľova so zameraním na pešiu turistiku a cykloturistiku a tvorbu produktov. Vo všetkých prípadoch
ide o využívanie značených turistických trás s možnosťou využívania aj v opačnom smere. Ide o :
- výlety Súľovské skaly smer Veľký Manín,
- výlety Súľovské skaly smer Roháč,
- výlety Súľovské vrchy smer Žibrid,
V otázke skalolezectva platia v súčasnosti v oblasti Súľovských skál pomerne prísne
nariadenia a značná regulácia. V úvahu pripadá možnosť výstavby cvičnej lezeckej steny (areál
športu, areál ATC a pod.). Za úvahu by však stálo získať výnimku pre zriadenie cvičných
skalolezeckých trás (počnúc paletou od výukových pre deti až po extrémne pre profesionálov)
v skalných útvaroch pri Chate Súľov – po ľavej strane potoka v Súľovských vrátach. Skaly sú tu
ideálne, terény tiež a skalolezectvo by bolo pod priamou kontrolou. Veľkou výhodou takéhoto
riešenia v uvedenej kapitole je, že lokalita je v dobrom vizuálnom kontakte od cesty (dobrá kontrola
skalolezeckej činnosti), je tu dostatok ubytovacích a parkovacích kapacít a hlavne vyriešené
sociálne zázemie.


V oblasti cykloturistiky

V cykloturistike napriek tomu, že je tu 5 cykloturistických trás, treba dosiahnuť rozšírenie
ponuky na okolité oblasti, ktoré majú tiež vyznačené trasy a prepojiť ich v ponuke do zmysluplných
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putovaní. Súvisí to s tým, že akčný rádius cykloturistu je omnoho väčší ako pešieho turistu, takisto
denné absolvované kilometre sú podstatne dlhšie. K rozšíreniu ponuky treba zaradiť cyklotrasy
v Rajeckej doline, trasy na severovýchod od Považskej Bystrice (nielen oblasť Manína), trasy
v doline Váhu a trasy v protiľahlých Javorníkoch. Trasy sú už dnes vlastne prepojené, netreba
k nim značkársky dopĺňať žiadne nové. Z hľadiska cykloturistiky sa tu nachádza strategicky dôležitý
objekt – visutý most ponad Váh, ktorý je v zóne kľudu mimo cestnej dopravy. Touto dolinou je
možné i napojenie na cyklotrasy v Českej republike.
Podrobný popis možností súvisiacich s rozvojom cykloturistiky je bližšie uvedený v Štúdii
aktívneho využitia turistického potenciálu Súľova so zameraním na pešiu turistiku a cykloturistiku
a tvorbu produktov.
V oblasti poznávacej turistiky



Poznávacia turistika síce netvorí nejakú samostatnú turistickú aktivitu, vždy je spojená
a kombinovaná s nejakým presunom, či už pešo, na bicykli, autom, lyžiach a pod., respektíve
v kombinácií s inými aktivitami v oblasti turistiky. Vždy však súvisí s tým, že príslušná cieľová
skupina si vyberá námet svojho poznávania, a za tým účelom sa do oblasti vydáva, respektíve ho
kombinuje pešou turistikou alebo cykloturistikou. Obec Súľov – Hradná z tohto hľadiska má
obrovské možnosti. Pri cieľavedomom plánovaní sa môže dokázať stať akousi „strediskovou
obcou“, prípadne obcou v strede ružice, z ktorej si môžu jednotlivé cieľové skupiny organizovať
viacdenné výlety za objektami svojho záujmu.








Poznávacia turistika by súvisela :
s poznávaním monumentálnych skalných útesov a útvarov (s možnosťou tzv. fototuristiky)
s poznávaním krásnej a vzácnej flóry
(s možnosťou tzv. fototuristiky a vzdelávania v oblasti flóry a druhovej ochrany prírody)
s výstupmi na vyhliadkové vrcholy (s možnosťou tzv. vyhliadkovej fototuristiky)
s spoznávaním hradov a zámkov
(V blízkom i širšom okolí obce Súľov – Hradná sa nachádza pomerne veľké množstvo
hradov a zámkov – Súľovský hrad, Hričovský hrad, Lietavský hrad, Považskobystrický
hrad, kaštieľ Orlové, Budatínsky zámok, Bytčiansky zámok, Kunerád, kaštieľ Maršová,
kaštieľ Gbeľany, kaštieľ Krasňany. Prípadné rozšírenie o Lednický hrad, Vršatecký hrad,
kaštieľ Radoľa, hrad Strečno Starhrad a pod.).
so spoznávaním pamiatok a múzeí – pamiatkovými rezerváciami a objektami
V oblasti využívania potenciálu hradov

Perspektívy obce Súľov – Hradná sa dajú spojiť v oblasti cestovného ruchu a turistiky,
dokonale s využitím potenciálu hradov a zámkov najbližšieho, ale i vzdialenejšieho okolia. Ide
o organizovanie výletov do hradov a zámkov v okolí Súľova, a tak využiť ich potenciál.
- zámok Bytča
- Hričovský hrad
- Budatínsky zámok
- Považský hrad


V oblasti zimnej turistiky

Z hľadiska využitia územia obce Súľov – Hradná pre športovo-rekreačné aktivity a využitie
v oblasti zimnej turistiky má obec predpoklady pre bežkárske i rekreačné zjazdové lyžovanie. Oba
druhy športu tu majú v súčasnosti charakter začiatočnej fázy, jedná sa o rekreačnú zimnú turistiku
pomerne malej intenzity. Zimný turizmus v území nie je príliš rozvinutý – lyžiarske trate vyhovujú
len pre nenáročných lyžiarov. Tzv. zimnú turistiku v hodnotenom území realizujú najmä miestni
občania, obyvatelia – návštevníci z najbližších obcí, majitelia chát a chalúp, menej ubytovaní
hostia. Zimno-turistická základňa by mohla vzniknúť nad horným koncom zastavaného územia
miestnej časti Hradná. Južne od tohto bodu vytvára priestor katastra dostatočné možnosti pre
vytvorenie a údržbu zimných turisticko-lyžiarskych bežeckých tratí (1, 3 a 5 km okruhy).


V oblasti mládežníckej turistiky

Špecifickou skupinou v cestovnom ruchu sú deti a mládež. Bolo by dobré uvažovať
o zavedení špecializovaných programov a podujatí pre túto cieľovú skupinu. V zimnom období
Územný plán obce Súľov - Hradná

52

Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M. Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, tel./fax: 041 700 10 51, mob.: 0903 370 818, e-mail: nezval@aut.sk

zriadenia „lyžiarskych škôl“ s ponukou základného lyžiarskeho výcviku (zjazdové i bežkárske
lyžovanie), v letnom období by to mohli byť školy v prírode, prípadne poznávacie skrátené
víkendové školy v prírode a školské výlety (jedno- i viacdňové). Prakticky celoročne možno robiť
„spoznávanie“ skalných útvarov, záver školského roka (máj, jún) sú vlastne obdobím, kedy sa
v Súľove predvádza v plnej kráse väčšina kveteny, september je mesiacom výhľadov, október
mesiacom čarokrásnej jesene.
Významné miesto v rozvíjaní mládežníckej turistiky môžu zaujímať odborno-vzdelávacie
exkurzie do prírody pre študentov základných a stredných škôl ale i vysokých škôl. Súľovské skaly
a ich okolie sú výhodné pre prírodovedné exkurzie (geológia, flóra, fauna, ochrana prírody,
environmentalistika).
Samostatný potenciál pre mládežnícke skupiny majú aj chaty Kineks a Relax. K ich
zatraktívneniu by však prispelo etapovité vybudovanie rekreačno-športového areálu na lúkach pod
chatami.


V oblasti agroturistiky

V obci bolo kedysi viacero rybníkov. V Súľove bol jeden a ostatné v Hradnej. V týchto
rybníkoch sa chovalo niekoľko druhov rýb a raky. Využitie v oblasti agroturistiky uvažuje
s obnovou, respektíve vybudovaním aspoň jedného rybníka a jeho zapojenie do turistického ruchu.
V súčasnej dobe sa agroturistika v obci nevyužíva, prvé náznaky sa objavujú
v Poľnohospodárskom družstve pri založenom chove koní a spracovaní a predaji výrobkov
z ovčieho mlieka.
Z hľadiska možnosti agroturistického potenciálu obce a zvýšenej turistickej návštevnosti,
družstvo uvažuje o vlastnej výrobe syra, výrobe ďalších výrobkov a ich predaji.
Možnosťou agroproduktu v PD – dvor Súľov je chov jazdeckých koní a ich využívanie
k jazdeniu po okolí. V súčasnosti je v PD 10 koní a stavebne sa pripravuje koniareň. Kone sú
určené na rekreačné jazdenie pre agroturistické aktivity, chov koní sa plánuje rozšíriť a okrem
rekreačného využitia ponúkať i hipoterapiu. Nakoľko PD patria, respektíve užíva všetky okolité
pozemky a 80% z nich tvoria zatrávnené lúky a pasienky, nebol by problém s jazdeckými okruhmi
a trasami.


V oblasti podujatí

Z vyššie popísaných kapitol je zrejmé, že pre potreby rozvoja cestovného ruchu v obci je
potrebné zaviesť poriadanie pravidelných aktivít a podujatí. Niektoré by sa mohli pravidelne ročne
opakovať, iné by mohli meniť svoj námet. Prakticky sa delia na jednodenné a viacdenné. Ide
o hromadné turistické pochody a výstupy s námetmi a cieľmi. Ďalej sú to cykloturistické podujatia
akými môžu byť napríklad strážovský cyklomaratón, cyklorallyea cyklistické preteky amatérov. Pri
viacdňových podujatiach by mohlo ísť napríklad o Súľovské hradné dni, respektíve slávnosti
s rytierskymi skupinami, súťažami, výstupmi, rôznymi majstrovstvami a pod., skalolezecké zrazy,
zrazy trampov a skautov, zrazy cykloturistov.
B.7.4.3. Územné rozloženie rekreačných útvarov a zariadení, rekreačné územia a zóny


Územné rozloženie rekreačných útvarov a zariadení

V zmysle ÚPN-VÚC Žilinského kraja je územie obce Súľov – Hradná súčasťou
navrhovanej regionálnej priestorovej a funkčnej štruktúry Žilinskej oblasti cestovného ruchu.
Návrh priestorových jednotiek rekreácie a cestovného ruchu regionálneho a vyššieho významu
(ÚPN-VÚC Žilinského kraja)
Nadreg. záujm. územie
Oblasť cest. ruchu
Názov RZÚ Nástupné
centrum
Žilinská
Žilina

Regionálne záujmové územia
Rekreačné územné
Rekreačné krajinné
celky (okresy)
celky
Názov
Nástupné
Názov
Východisk.
RÚC
centrum
RKC
centrum
Okres č.1 Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
a okolie
Nízky
Javorník

Územný plán obce Súľov - Hradná

Subregionálne záujmové územia
rekreačné priestory, útvary
Druh, názov, význam
SVT Bytča
PRZ mesta Bytča
AGL.RÚ + RK Súľov - Hradná
SRTS Veľké Rovné – Vyšný Žarnov
SRTS Kolárovice - Čerenka
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Územie okresu Bytča pokrývajú dva rekreačné krajinné celky (RKC) a to : Bytča a okolie
a Nízky Javorník. Hlavným nástupným centrom okresu je mesto Bytča, ktoré je zároveň
východiskovým centrom pre obidva RKC.
Ponuka územia pre rozvoj turizmu v okrese je územne i legislatívne čiastočne limitovaná
prítomnosťou CHKO Strážovské vrchy a maloplošných chránených území. Vybavenosť je treba
umiestňovať v zastavanom území (intravilán obce, chatová osada).
Súčasná kapacita lôžok v zariadeniach pre CR je hlboko pod možnosťami územia. Je treba
podstatne ju zvýšiť na celom území okresu. Náväzne je treba budovať podmieňujúcu, hlavne
športovú a relaxačnú vybavenosť, aj so zreteľom na to, že okres Bytča bude významným
rekreačným zázemím mesta Žilina. Za ťažiskové miesta ponuky pre celoštátny a zahraničný
turizmus je treba považovať mesto Bytču, rekreačné útvary Súľov – Hradná a priestor Kolárovice –
Čerenka, naväzujúci na rekreačné útvary Makov – Veľký Javorník, v okrese Čadca.
Veľmi dobré podmienky pre rozvoj vidieckej a agroturistiky je treba využiť vo všetkých
podhorských sídlach okresu a spájať ju s poznávacím a kultúrnym turizmom. Tento môže mať
formy moto, cyklo a výhľadove aj hipoturistiky. Je možné zaktivovať turistické prepojenie z Bytče
cez Súľov do Rajca a Rajeckých Teplíc a cez Kolárovice a Veľké Rovné do priestoru Turzovky.
Územie obce Súľov – Hradná spadá pod rekreačný krajinný celok Bytča a okolie
s východiskovým centrom mesto Bytča. Medziokresné väzby rekreácie a turiemu sa intenzívnejšie
prejavujú hlavne s okresom Považská Bystrica v priestore Manína a Súľovských vrchov
a s okresom Žilina v smeroch Súľov – Žilina, Rajecké Teplice a Rajec.
Regulatívy pre umiestňovanie ďalšieho rozvoja rekreačných útrvarov priestorov
regionálneho a vyššieho významu v okrese Bytča s väzbou na riešené územie sú podľa ÚPN-VÚC
ŽK navrhnuté v nasledovnej tabuľke :
Návrh rozvoja rekreačných priestorov a útvarov vyššieho významu dotknutého územia
Rekreač.
krajinný
celok
Bytča a
okolie

Rekreačný priestorový útvar
Obec
Bytča

Druh, názov
PRZ Bytča

Funkčný
Typ
-

Súľov – AGL.RÚ Súľov –
Hradná
Hradná
SRTS Súľov
SRTS/RK/Hra
dná

II

Význ.
-

C

Výmera (ha)
Stav
-

Návrh
120

160

640

Denná
Poznámka,
návštevnosť v hl.
spôsob
sezóne
rozvoja
Stav
návrh
600 L
1200L
Nová
výstavba
vybav. PRZ
800 L
1700 L Presavba
a nová
výstavba
v SRTS
Súľov, nová
výstavba RK
Hradná

Vysvetlivky :
RK Miesto s relaxačnými (komunálnymi) kúpeľmi – regionálneho a vyššieho významu
SVT Sídlo významné pre turizmus – centrum turiemu regionálneho významu
PRZ Prímestská rekreačná zóna (lesoparky, záhradkové a chatové osady, športové a relaxačné areály)
SRTS - Sídelné stredisko rekreácie a turiemu (v zastavanom území a na okrajoch sídla)
AGL.RÚ - Aglomerácia rekreačných útvarov
Význam : C - celoštátny

Podľa ÚPN-VÚC Žilinského kraja predstavuje súčasná denná návštevnosť v hlavnej –
letnej turistickej sezóne 800 návštevníkov, na rok 2015 sa uvažuje s nárastom na 1700
návštevníkov. Popri dlhodobejšej návštevnosti v Súľovskej kotline treba počítať aj s pasantskou
turistickou návštevnosťou, zameranou prevažne na prehliadku prírodných zaujímavostí. Pre tento
druh turistiky sú limitujúcimi faktormi únosnoť návštevnosti na turistických chodníkoch Súľovských
skál ako aj priepustnosť súčasného profilu existujúcej cestnej komunikácie. Podľa doteraz
vykonaných prieskumov návštevnosti je veľký rozdiel medzi návštevnosťou v pracovné dni a počas
víkendov – v čase víkendu stúpa až na 1600 návštevníkov. Taktiež sú odlišnosti v zaťažovaní
jednotlivých turistických trás. Z celkovej dĺžky 34 km turistických chodníkov je najviac zaťažovaná
časť pešej turistickej trasy z obce Súľov na Súľovský hrad.
V priestore Súľov – Hradná sú podmienky pre kvalitatívne náročnejší pobytový turizmus
a je tu možnosť vybudovať aj klimatické rekreačné kúpele. V území je prioritná funkcia zotavenia,
ktorú možno spájať s rôznymi druhmi turistiky, vrátane skalolezectva.
Uvedomenie si prírodného fenoménu Súľovských skál viedlo k ich turistickému využívaniu
už za prvej republiky. V oblasti Súľovských vrchov boli vyznačené prvé turistické chodníky a región
sa dostal do povedomia prostredníctvom Klubu československých turistov a lyžiarov. Okrem
chodníkov tu bola turistická chata.
Po nežnej revolúcii nastáva vo viacerých oblastiach Slovenska kríza cestovného ruchu.
Táto kríza sa prejavila i v oblasti Súľovských skál. V polovici 90-tich rokov v Súľove vrcholí, v tom
Územný plán obce Súľov - Hradná

54

Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M. Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, tel./fax: 041 700 10 51, mob.: 0903 370 818, e-mail: nezval@aut.sk

období tu nebolo ani jedno ubytovacie zariadenie a tiež autocamping - verejné táborisko bolo
nielen mimo prevádzky, ale aj v dezolátnom stave.
Postupne v priebehu posledných rokov ožívajú jednotlivé ubytovacie zariadenia, prebehlo
sprevádzkovanie a renovácia autocampingu, pribudli stravovacie zariadenia, v roku 2000 v rámci
projektu Phare Credo prebehlo značenie cykloturistických trás. Toto všetko sa prejavilo
v znovuobjavení Súľova i Súľovských skál, a tak návštevnosť za posledné roky znova výrazne
vzrástla a dosahuje ročne priemerne okolo 60 000 turistov.
V súčasnosti pre profesionálne podchytenie rozvoja cestovného ruchu si to vyžaduje
vytvorenie podmienok pre vznik profesionálneho zázemia. Samotné danosti prírodných krás
a potenciál krajiny bez profesijnej pomoci a zázemia cestovný ruch nezvýšia, v cestovnom ruchu
by naďalej prevládal chaos a jednotlivé prevádzky v oblasti CR by fungovali na báze komerčnosti
bez celkovej globálnej koncepcie rozvoja cestovného ruchu, skvalitnenia a rozširovania
ponúkaných služieb. Pre túto oblasť je potrebné jednoznačne vyčleniť personálne kapacity, ktoré
sa budú zaoberať iba problematikov rozvoja a koordinácie rozvoja cestovného ruchu v obci.
Rekreačné územia a zóny



Na území sa nachádzajú a uvažuje sa so zriadením týchto zón :


Čierny potok - existujúce rekreačné územie s ubytovacími zariadeniami voľného
i viazaného cestovného ruchu. V území je nutné dobudovať športovú vybavenosť.
Ubytovacie kapacity nezvyšovať, nutné je však investovať do kvality jednotlivých zariadení.
Celková ubytovacia kapacita – 350 lôžok.



Jedľovník (miestna časť Súľov) – v súčasnosti sa v tomto priestore nachádza autocamping
a športový areál. Uvažujeme tu s budovaním rekreačných zariadení pre voľný cestovný
ruch (chaty, penzióny, hotel) s ďalšou doplnkovou športovo-rekreačnou vybavenosťou.
Celková uvažovaná ubytovacia kapacita 250 lôžok + 200 miest v autocampingu.



Lúčky (miestna časť Súľov) – uvažujeme so zriadením agroturistickej základne
(hipoturistika, hipoterapia, prezentácia agroproduktov).



Podháje (miestna časť Hradná) – v tomto priestore uvažujeme s vybudovaním klimatickorelaxačných kúpeľov – sanatória s uvažovanou kapacitou cca 150 lôžok.



Diely (miestna časť Hradná) – v priestore uvažujeme s umiestnením ubytovacieho
zariadenia voľného cestovného ruchu (penzióny, chaty), cykloturistickou a lyžiarskou
základňou – nástupným bodom do krajinného priestoru pre rekreačné využívanie južnej
časti katastrálneho územia obce. Uvažovaná ubytovacia kapacita 100 lôžok.

Celková uvažovaná ubytovacia kapacita by tak dosiahla v horeuvedených zariadeniach
1050 lôžok a s predpokladanou lôžkovou kapacitou v rodinných súkromných ubytovacích
zariadeniach (víkendové rodinné domy, rekreačné chalupy – 150 lôžok) by bola v Súľove – Hradnej
spolu 1200 lôžok.
B.7.4.4. Kúpeľné územia
Podľa ÚPN-VÚC Žilinského kraja sa uvažuje na území obce Súľov – Hradná
s umiestnením klimaticko-relaxačných kúpeľov s realizáciou v priestore miestnej časti Hradná. Pre
vznik takéhoto zariadenia bola vytypovaná lokalita Podháje, pri bývalých rybníkoch. Lokalita má
ideálne krajinné prostredie, s blízkymi hájmi, ktoré by boli súčasťou uvažovaného kúpeľného parku.
Lokalita má dobré rozvojové možnosti s výhľadom do budúcnosti. Nachádza sa blízko
obytného územia a má kľudný charakter . Nie je zaťažená akýmikoľvek rušivými civilizačnými
aktivitami, či negatívnymi javmi.
B.8.

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Obec Súľov – Hradná má v súčasnosti vymedzené zastavané územie reprezentované
hranicou intravilánu. Tá je vyznačená v grafickej časti.
V návrhu ÚPN-O je navrhovaná nová hranica zastavaného územia, do ktorej sú začlenené
novonavrhované rozvojové plochy.
Územný plán obce Súľov - Hradná
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Ide o nasledovné plochy (všetky sa nachádzajú v dotyku so zastavaným územím a
v podstate rozširujú toto územie) :









B.9.

V miestnej časti Súľov :
plocha pre OV a CR – v severozápadnom cípe pri vstupe do obce,
plochy pre IBV, vodnú nádrž a agroturistické centrum na severnom okraji miestnej časti,
plochy pre IBV na východnom okraji miestnej časti,
plochy pre OV – zariadenia rekreácie a cestovného ruchu Jedľovník a rozvoj športového
areálu na západnom okraji miestnej časti,
plochy pre IBV na juhovýchodnom okraji miestnej časti,
V miestnej časti Hradná :
plochy pre IBV a športovo-rekreačnú vybavenosť na severovýchodnom okraji miestnej
časti,
plochy pre navrhované sanatórium,
plochy pre rekreáciu a zariadenia CR na južnom okraji miestnej časti,
plochy pre IBV na západnom okraji miestnej časti,
VYMEDZENIE
OCHRANNÝCH
OSOBITNÝCH PREDPISOV

PÁSIEM

A CHRÁNENÝCH

ÚZEMÍ

PODĽA

B.9.1. OCHRANA PRÍRODNÝCH HODNÔT
B.9.1.1. Legislatívna ochrana prírody a krajiny
V zmysle zákona č. 287/1994 O ochrane prírody a krajiny, na celom území Slovenska platí
I. stupeň ochrany podľa §7. Pre katastrálne územie Súľova – Hradnej sa vzťahuje osobitná
ochrana prírody a krajiny v kategórii CHKO Strážovské vrchy. Celé územie obce spadá do
uvedenej CHKO.
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 nežiadúcim zásahom, ktoré
by nejakým spôsobom ohrozili, poškodili alebo zničili podmienky a formy života, ekologickú stabilitu
apod. Prvky ochrany prírody sú preto významným limitujúcim podkladom pre rozvoj činností
v záujmovom území.


Veľkoplošné chránené územia
Do katastrálneho územia obce Súľov – Hradná zasahuje CHKO Strážovské vrchy.

Územná ochrana prírody
Z hľadiska územnej ochrany prírody boli v MÚSES-e v území zmapované nasledovné
kategórie vyhlásených chránených území :
Veľkoplošné chránené územia CHKO Strážovské vrchy vyhlásené v roku 1989 - Vyhláška
MK SSR č. 14/1989 Zb. Zo dňa 27.1.1989 o CHKO Strážovské vrchy v znení zákona NR SR
č. 287/1994Z.z. Celková rozloha CHKO je 30 979 ha. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny tu platí druhý stupeň ochrany.
Skoro celý kataster obce Súľov – Hradná i s vlastným intravilánom sa nachádza na území
CHKO Strážovské vrchy. Výnimkou je len malý cíp juhovýchodnej časti k.ú. za sedlom Patúch
v oblasti Kamenný diel v smere na Zbyňov.


Maloplošné chránené územia v k. ú. obce

Kategória
NPR

Názov
CHÚ
Súľovské
skaly

Výmera
(ha)
543,23
(OP
vyhlásené 281,77)

Katastrálne
územie
Súľov-Hradná,
Jabloňové,
Hrabové, Hričovské
Podhradie, Paština
Závada

PP

Hrádok

16,28

Súľov - Hradná

Predmet ochrany

Legislatívny predpis

anorganická príroda,
ekosystém, spoloče-nstvá
rastlín, spoločenstvá
živočíchov, druhová ochrana
rastlín, druhová ochrana
živočíchov
Ochrana skalných útvarov
paleogénnych súľovských
zlepencov, spoločenstvá
rastlín, druhová ochrana
rastlín a živočíchov

Úprava MK SSR z 24.4.1973 č.
2772/1973 – OP o vyhlásení
ŠPR Súľovské skaly (Zvesti MŠ
SSR a MK SSR zošit 6/1973)
v znení zákona č. 287/1994 Z.z.

Územný plán obce Súľov - Hradná

Všeobecne záväzná vyhl. KÚ
v Žiline č. 3/2001
z 12.9.2001, ktorou sa
vyhlasuje PP Súľovský Hrádok)

56

Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M. Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, tel./fax: 041 700 10 51, mob.: 0903 370 818, e-mail: nezval@aut.sk

Na území NPR Súľovské skaly platí piaty stupeň ochrany, na území ochranného pásma
štvrtý stupeň ochrany, na kontaktnom území, kde nebolo ochranné pásmo vyhlásené je ochranným
pásmom v zmysle zákona územie do vzdialenosti 100 m von od hranice a platí v ňom tretí stupeň
ochrany.
Na území PP Hrádok platí piaty stupeň ochrany, územie ochranného pásma PP nebolo
vyhlásené. PP sa nachádza na území vyhláseného ochranného pásma NPR Súľovské skaly –
preto ochranným pásmom PP Hrádok je vyhlásené ochranné pásmo NPR – platí tu štvrtý stupeň
ochrany.
Ďalej sa na území katastra obce Súľov - Hradná nachádza jaskyňa Šarkania diera
(pôvodne Úprava MK SSR z 30.11.1979 č. 9159/1979 - OP o vyhlásení CHPV Jaskyňa Šarkania
diera - Zvesti MŠ SSR a MK SSR zošit 12/1979, reg. v čiastke 5/1980 Zb.), ktorá v zmysle zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je kategorizovaná ako PP. Jaskyňa sa nachádza na
území NPR Súľovské skaly, kde z legislatívy platí V. stupeň ochrany, je neoddeliteľnou súčasťou
NPR.


NATURA 2000

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a
hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre
príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť
ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich
živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a
prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti
v celej Európskej únii.



Sústavu NATURA 2000 tvoria 2 typy území :
osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) - vahlasované na základe
smernice o vtákoch - v národnej legislatíve : chránené vtáčie územia,
osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na základe
smernice o biotopoch - v národnej legislatíve : územia európskeho významu - pred
vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených
území.

V širšom i vlastnom riešenom území Súľova - Hradnej sa nachádzajú oba typy území :
chránené vtáčie územie 28 Strážovské vrchy
Celková výmera CHVÚ je 59 586 ha. Zasahuje do okresov Bánovce nad Bebravou, Bytča,
Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín a Žilina. Súčasťou CHVÚ je celý intravilán
obce Súľov - Hradná.


navrhované územie európskeho významu 299 Strážovské vrchy
V zmysle Výnosu MŽP SR č. 3/2004-5 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam
území európskeho významu k.ú. Súľov - Hradná je súčasťou navrhovaného územia európskeho
významu 299 Strážovské vrchy - identifikačný kód SKUEV 0256. Celková výmera je 29 366,39 ha.
Zasahuje do okresov Bytča, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Žilina. V území platí 2.
stupeň ochrany.


Z katastrálneho územia obce Súľov - Hradná tu patria parcely :
997/1, 997/2, 1006, 1007, 1017, 1118, 1123, 1157, 1205-1207, 1208/1, 1208/2, 1212/0/2,
1213-1217, 1283-1286, 1287/1, 1287/2, 1288, 1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292, 1293/0/2,
1308/0/2, 1309/1, 1309/2, 1310-1321, 1322/1, 1322/2, 1323, 1324/1-3, 1325, 1327/1-5, 1328-1334,
1336, 1340-1344, 1345/1, 1345/2, 1346-1348, 1362, 1363, 1364/1-3, 1365/0/2, 1366/1/2, 1366/4-6,
1377/1, 1378, 1379, 1386/0/2,
Ochrana drevín
Priamo v riešenom území sa nachádzajú tieto chránené stromy vyhlásené podľa §49
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny :


Zoznam chránených stromovv k.ú. obce Súľov - Hradná
Názov

Druh dreviny

K.ú.

Lipy
v Súľove

Lipa malolistá
Lipa malolistá

Súľov

Číslo
parcely
972
124

Lokalita
Pred kaštieľom
Pri kostole
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Počet
1
1

Obvod
[cm]
362
350

Priemer koruny
[m]
12
17

Vek
220
250
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Chránené stromy Lipy v Súľove boli vyhlásené Všeobecne záväznou vyhláškou OÚŽP
Žilina č. 2/1995 z 22.12.1995, ktorou sa vyhlasuje zoznam chránených stromov v okrese Žilina,
uverejnená vo Vestníku MŽP SR, ročník V, 1997, čiastka 1.
B.9.1.2. Prvky RÚSES v riešenom území
Do návrhu riešenia ÚPN-O Súľov – Hradná boli komplexne zapracované výstupy
z MÚSES-u. Pre prehľad uvádzame návrhy, ktoré boli v MÚSES-e uvedené. Spracovaný MÚSES
plne nahradí potrebu vypracovania krajinnoekologického plánu.
Návrh - návrh kostry ekologickej stability
Cieľom návrhu kostry MÚSES bolo vyhraničenie biocentier a biokoridorov. Návrh biocentier
a biokoridorov záujmového územia vychádzal z prehodnotenia doterajších štúdií ÚSES a
z poznatkov terénneho prieskumu a z následného hodnotenia biotických zložiek v rámci
predkladanej štúdie.
Priemet GNÚSES SR
Vypracovanie Generelu nadregionálneho územného sytému ekologickej stability
Slovenskej republiky (GNÚSES SR) vyplynulo z plnenia uznesenia vlády SR č. 394/1991 k návrhu
koncepcie územného systému ekologickej stability. V súčasnosti v zmysle uznesenia vlády SR
č. 350/1996, ktorým bol prijatý Národný environmentálny akčný program, prebiehajú práce
na aktualizácii GNÚSES.
V riešenom území boli podľa GNÚSES SR z roku 1992 vymedzené :
Biocentrum nadregionálneho významu Súľovské skaly (cca 3 920 ha) s jadrom NPR
Súľovské skaly (825 ha).
Biokoridory GNÚSES v riešenom území nevymedzoval.




Priemet RÚSES
Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Žilina (1993) v riešenom
území vymedzil nasledovné prvky RÚSES :


Provincionálne biocentrum Súľovské skaly



Nadregionálne biocentrum Súľovské skaly – je súčasťou provincionálneho biocentra –
zaberá vlastnú NPR Súľovské skaly a nadväzujúci hrebeň od Roháča až po Žibrid.



Regionálne biocentrá v riešenom území neboli vymedzené.



Biokoridory v riešenom území neboli vymedzené.




Genofondová lokalita GL 39 Súľovské skaly (NPR a východný hrebeň po Žibrid)
Genofondová lokalita GL 40 Brehové porasty Hradnianky






EVS 1B Brehové porasty pravostranného prítoku Hradnianky (prameň nad PD pod Bradou)
EVS 2B Brehové porasty ľavostranného prítoku Hradnianky – časť doliny nad kempingom
EVS 3B Brehové porasty pramennej časti Hradnianky nad Hradnou – Pod Bôrinami
EVS 4B Brehové porasty pramennej časti Hradnianky nad Hradnou – Pod Žibridom

Priemet NECONET a ÚPN-VÚC
Biocentrum NECONET (1996) navrhuje Súľovské vrchy E17 ako jadrové územie
európskeho významu, túto kategorizáciu biocentra následne preberá i ÚPN VÚC Žilinského kraja
(1998).
Biocentrum ÚPN VÚC Žilinského kraja (1998) navrhuje v zmysle NECONET jadrové
územie európskeho významu Strážovské vrchy, v rámci neho ešte vyčleňuje i provinciálne
biocentrum Súľovské skaly.
Biokoridory v riešenom území neboli vymedzené.
Priemet výstupov podkladov Správy CHKO Strážovské vrchy
Správa CHKO Strážovské vrchy zahrňuje do ekostabilizačných plôch v NPR Súľovské
skaly a jej priľahlých biotopoch plochy rôznej hierarchickej úrovne (definuje ich ako biocentrá),
biokoridory a genofondové lokality.

Územný plán obce Súľov - Hradná

58

Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M. Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, tel./fax: 041 700 10 51, mob.: 0903 370 818, e-mail: nezval@aut.sk

Biocentrá
Zoznam ekostabilizačných plôch v NPR Súľovské skaly
číslo

názov

k.ú.

1

NPR Súľovské skaly

Hrabové, Hlboké, Paštiná-Závada,Jablonové, Súľov-Hradná

2

ochranné pásmo NPR spolu s
navrhovanou PP Súľovský Hrádok

Jablonové, Predmier, Súľov-Hradná

3

rozšírenie NPR o východný hrebeň

Súľov-Hradná

Biocentrum 1 NPR Súľovské skaly
NPR Súľovské skaly tvorí jadro biocentra nadregionálneho a provinciálneho významu
viacerých stupňov doteraz projektovaných územných systémov ekologickej stability na území SR.
Súľovské skaly patria ku krajinársky veľmi pôsobivým formám bradlového pásma, kde sa
prejavuje
Biocentrum 2 Ochranné pásmo NPR Súľovské skaly s PP Súľovský Hrádok
Biocentrum 3 Rozšírenie NPR o východný hrebeň
Biokoridory
Hydrické biokoridory


potok Hradnianka a jeho prítoky s dobre vyvinutými brehovými porastami podhorského
jelšového lužného lesa.

Terestrické biokoridory


línie drevín a krovité zárasty, ktoré umožňujú migráciu a úkryt živočíšnym druhom a ekoton
medzi lesným porastom a voľnou krajinou

Genofondové lokality


























GL 4B Pod Súľovským hradom
GL 5B Dlhé hony
GL 6B Pod Roháčom
GL 7B Pasienok v doline Čierny potok (390 m n.m.
GL 8B Slatina 1 v doline Čierny potok
GL 9B Žltohlavové lúčky na začiatku dediny Súľov-Hradná
GL 10B Nad ihriskom
GL 11B Pod Kečkou
GL 12B Slatina 2 v doline Čierny potok (485 m n.m.)
GL 13B Záver Jedľovníka
GL 14B Lúčka nad cintorínom
GL 15B Slatina na Krúžku
GL 16B Lem lesa na Krúžku
GL 17B Smatanovský sad
GL 18B Pastúchy 1
GL 19B Pastúchy2
GL 20B Rakytie
GL 21B Kečka
GL 22B Kohýlna
GL 23B PP Súľovský hrádok
GL 25Z Dolina Čierny potok
GL 27Z Kečka – západný zráz
GL 28Z Kozia
GL 29Z Pod Smatanice
GL 31Z Staré

Ekologicky významné segmenty


EVS 1B Brehové porasty pravostranného prítoku Hradnianky (prameň nad PD pod
Bradou)
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EVS 2B
EVS 3B
EVS 4B
EVS 5B

Brehové porasty ľavostranného prítoku Hradnianky – časť doliny nad kempingom
Brehové porasty pramennej časti Hradnianky nad Hradnou – Pod Bôrinami
Brehové porasty pramennej časti Hradnianky nad Hradnou – Pod Žibridom
Lesný porast na vŕšku Pod hájmi (kóta 480 m n.m.)

B.9.2. OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD A VODNÝCH ZDROJOV
B.9.2.1. Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov


Ochranné pásma vodárenských zdrojov, (§ 32 zákona č.364/2004 Z.z.)
Vodárenský zdroj Predmier, vrty HVP 1, 2
Takmer celé katastrálne územie obce Súľov-Hradná (okrem južného a východného
výbežku) spadá do OP II. stupňa – vonkajšia časť vodárenských zdrojov Predmier vyhláseného
rozhodnutím ObÚ ŽP č.2/242/92 z 26.8.1992
Vodárenský zdroj Patúch, Lietavská Svinná
Časť východného výbežku katastrálneho územia spadá do OP II. stupňa vodárenského
zdroja Lietavská Svinná.
Vodárenský zdroj Javor, Jabloňové
V severnej časti do k.ú. obce Súľov-Hradná zasahuje OP II. stupňa vodárenského zdroja
Javor.
Na tieto územia sa vzťahuje sprísnená ochrana a sú povolené činnosti, ktoré negatívne
neovplyvňujú kvalitu podzemných a povrchových vôd.
Vodárenský zdroj Líščia skala, miestna časť Hradná
OP vodárenského zdroja sú v legislatívnom konaní.
Vodárenské zdroje Jedľovník, Vrchovina a Za Dielom, miestna časť Súľov
OP vodárenských zdrojov nezistené.
B.9.2.2. Pásma ochrany vodohospodárskych zariadení


Verejné vodovody a verejné kanalizácie (zákon č.442/2002 Z.z. § 19, odst.2)
Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho
pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany :
 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm
Pásma ochrany, vzhľadom k mierke výkresov nie sú v grafickej časti zakreslené.
 Vodojem,
Pásmo ochrany I. stupňa je oplotené.
B.9.2.3. Pobrežné pozemky vodných tokov (zákon č.364/2004 Z.z. § 49, odst.2)
Pobrežné pozemky, ktoré môže užívať správca vodného toku pri výkone správy toku
a správy vodných stavieb, sú pozemky do 10 m od brehovej čiary pri vodohospodársky
významnom toku Hradnianka a pri ostatných drobných tokoch do 5 m od brehovej čiary.
ÚPN obce Súľov-Hradná z hľadiska ochranných pásiem, pásiem ochrany a oprávnenia pri
správe vodných tokov :

Rešpektuje OP II. stupňa vodárenských zdrojov : Predmier, Patúch, Javor a Líščia skala,
návrhom verejnej splaškovej kanalizácie, ktorá bude súčasťou skupinovej kanalizácie
s odvádzaním splaškových odpadových vôd na ČOV Bytča rieši zneškodnenie zdrojov
znečistenia v OP II. stupňa vodárenského zdroja Predmier.

Navrhuje legislatívne stanovenie OP vodárenských zdrojov : Jedľovník, Vrchovina, Za
Dielom a vodárenských zdrojov pre hospodárske dvory PD Súľov a Hradná.

Rešpektuje pásma ochrany verejných vodovodov a vodojemov Dolina, Stráne a Hradná.
2

Navrhuje pásma ochrany (oplotené plochy) pre navrhované vodojemy : Dolina 484 m , PD
2
2
2
Súľov 160 m , PD Hradná 160 m , Sanatórium Hradná 416 m ,

Rešpektuje pobrežné pozemky pozdĺž vodných tokov, do 10m od brehovej čiary
Hradnianky a 5 m od brehovej čiary pri ostatných drobných tokoch.
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B.9.3. OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ
INFRAŠTRUKTÚRY

PÁSMA

HLAVNÝCH

RÁDOV

TECHNICKEJ

B.9.3.1. Voda, vodárenské zdroje
Takmer celé katastrálne územie obce Súľov-Hradná (okrem južného a východného
výbežku) spadá do OP II. stupňa – vonkajšia časť vodárenských zdrojov Predmier (vrty HVP č.1
a 2, HVPS č.1 a 2).
Časť východného výbežku katastrálneho územia spadá do OP II. stupňa vodárenského
zdroja Lietavská Svinná.
V severnej časti do k.ú. obce Súľov-Hradná zasahuje OP II. stupňa vodárenského zdroja
Javor.
Na toto územie sa vzťahuje sprísnená ochrana a sú povolené činnosti, ktoré negatívne
neovplyvňujú kvalitu podzemných a povrchových vôd.
Ochranné pásma vodárenského zdroja Líščia skala sú v legislatívnom konaní.
Ochranné pásma vodárenských zdrojov Jedľovník, Vrchovina a Za dielom nezistené.
B.9.3.2. Plynovody
Ochranné pásmo od STL plynovodu na každú stranu
- STL vo voľnom teréne ........... 4 m
- STL zastavané územie .......... 1 m
Bezpečnostné pásmo od plynovodu na každú stranu
- STL vo voľnom teréne ........... 10 m
- STL zastavané územie .......... určuje dodávateľ plynu
V zmysle zákona č. 656 / 2004 Z.z. je potrebne dodržať pásmo ochrán od osi plynovodu na
každú stranu :
Plynárenské zariadenie
STL- NTL zastavané územie
STL- NTL voľný terén
Regulačná stanica

Ochranné pásmo
1m
4m
8m

Bezpečnostné pásmo
určí prevádzkovateľ
10 m
50 m

B.9.3.3. Elektrorozvody
V zmysle zákona č. 656/2004 je potrebné rešpektovať ochranné pásma elektrických
vedení od krajných vodičov na každú stranu, resp. od zariadení :
§ 36, odsek (2) pre vodiče od 1 kV do 35 kV vrátane
pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m,
pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m,
pre zavesené káblové vedenie 1 m





§ 36, odsek (4) – v ochrannom pásme a pod vedením je zakázané
zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča,
uskladňovať ľahko výbušné a horľavé látky,
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb, majetku, elektrické vedenie bezpečnosť a
spoľahlivosť prevádzky sústavy,






§ 36, odsek (9) – ochranné pásmo trafostanice je 10 m od konštrukcie,
B.9.3.4. Doprava


V území je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma dopravného systému :
cesta III. triedy (od osi vozovky na obe strany)
18 m

B.9.3.5. Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy
Ochranné pásmo súvisiace s ochranou prírody a krajiny sú uvedené v kapitole 2.11.
Územný plán obce Súľov - Hradná
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B.10.

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

B.10.1. ZÁUJMY OBRANY ŠTÁTU
V riešenom území sa nenachádzajú požiadavky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu.
B.10.2. ŠPECIÁLNA OCHRANA
Na území katastra obce sa nenachádzajú vyhradené priestory, slúžiace ako výcvikové
plochy MO SR.
B.10.3. POŽIARNA OCHRANA
Požiarnu ochranu v obci zabezpečuje obecný Dobrovoľný hasičský zbor, resp. Hasičský
a záchranný zbor z Bytče. Zdrojom požiarnej vody je verejný obecný vodovod, ktorého rozvodná
sieť sa postupne rekonštruuje na požiarnu potrebu (profily menšie ako DN 100, resp. DN 90).




Koncepcia ÚPN obce Súľov-Hradná z hľadiska požiarnej ochrany :
Rešpektuje existujúci spôsob zabezpečovania požiarnej ochrany v obci miestnym
Dobrovoľným hasičským zborom a Hasičským a záchranným zborom z Bytče.
Rešpektuje existujúce požiarne stanice.
Zásobovanie požiarnou vodou bude riešené odberom vody z verejného vodovodu
z požiarnych hydrantov, resp. odberom vody z miestnych tokov.

B.10.4. OCHRANA PRED POVODŇAMI
Úprava potoka Hradňanka zabezpečuje intravilán obce pred povodňami. K vybrežovaniu
dochádza v neupravenej meandrovitej časti potoka mimo zastavaného územia.





Koncepcia ÚPN obce Súľov-Hradná z hľadiska ochrany intravilánu pred povodňami :
Rešpektuje realizovanú úpravu potoka Hradňanka.
Navrhuje realizovať pravidelnú údržbu a čistenie koryta Hradňanky od naplavenín.
Navrhuje pravobrežnú úpravu Súľovského potoka, vo výustnej časti, v súvislosti
s uvažovanou výstavbou IBV.
Navrhuje stabilizáciu korýt prítokov Hradnianky formou hradenia bystrín.

B.10.5. CIVILNÁ OCHRANA
Návrh ÚPN-O umožňuje vytvorenie podmienok ukrytia obyvateľstva obce podľa §4 ods. 3,
a §15 ods.1, písm. e) Zákona č. 42/1994 Zb. zákonov. Pri umiestňovaní objektov vyššej občianskej
vybavenosti väčšieho rozsahu je nutné riešiť spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva.
Problematika civilnej ochrany je riešená v súlade so zákonom č.42/1994 Z.z. O civilnej
ochrane obyvateľstva v znení zákonov č.222/1996 Z.z., č.117/1998 Z.z. a č. 252/2001 Z.z.
V zmysle Vyhlášky MVSR č.297/1994 Z.z. musia byť stavby v obci v súlade
so stavebnotechnickými požiadavkami na stavby a s technickými podmienkami zariadení, v súlade
s požiadavkami CO v zmysle znení Vyhlášky č. 349/1998 Z.z. a č. 202/2002 Z.z.
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
V zmysle zákona č. 287/1994 O ochrane prírody a krajiny, na celom území Slovenska
platí I. stupeň ochrany podľa §7. Pre katastrálne územie Súľova – Hradnej sa vzťahuje osobitná
ochrana prírody a krajiny v kategórii CHKO Strážovské vrchy. Celé územie obce spadá do
uvedenej CHKO.
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 nežiadúcim zásahom, ktoré
by nejakým spôsobom ohrozili, poškodili alebo zničili podmienky a formy života, ekologickú stabilitu
Územný plán obce Súľov - Hradná
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a pod. Prvky ochrany prírody sú preto významným limitujúcim podkladom pre rozvoj činností
v záujmovom území.
Veľkoplošné chránené územia



Do katastrálneho územia obce Súľov – Hradná zasahuje CHKO Strážovské vrchy.
Územná ochrana prírody
Z hľadiska územnej ochrany prírody boli v MÚSES-e v území zmapované nasledovné
kategórie vyhlásených chránených území :
Veľkoplošné chránené územia CHKO Strážovské vrchy vyhlásené v roku 1989 - Vyhláška
MK SSR č. 14/1989 Zb. Zo dňa 27.1.1989 o CHKO Strážovské vrchy v znení zákona NR SR
č. 287/1994Z.z. Celková rozloha CHKO je 30 979 ha. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny tu platí druhý stupeň ochrany.
Skoro celý kataster obce Súľov – Hradná i s vlastným intravilánom sa nachádza
na území CHKO Strážovské vrchy. Výnimkou je len malý cíp juhovýchodnej časti k.ú. za sedlom
Patúch v oblasti Kamenný diel v smere na Zbyňov.
Maloplošné chránené územia



Maloplošné chránené územia v k.ú. obce
Kategória
NPR

Názov
CHÚ
Súľovské
skaly

Výmera
(ha)
543,23
(OP
vyhlásené 281,77)

Katastrálne
územie
Súľov-Hradná,
Jabloňové,
Hrabové, Hričovské
Podhradie, Paština
Závada

PP

Hrádok

16,28

Súľov - Hradná

Predmet ochrany

Legislatívny predpis

anorganická príroda,
ekosystém, spoloče-nstvá
rastlín, spoločenstvá
živočíchov, druhová ochrana
rastlín, druhová ochrana
živočíchov
Ochrana skalných útvarov
paleogénnych súľovských
zlepencov, spoločenstvá
rastlín, druhová ochrana
rastlín a živočíchov

Úprava MK SSR z 24.4.1973 č.
2772/1973 – OP o vyhlásení
ŠPR Súľovské skaly (Zvesti MŠ
SSR a MK SSR zošit 6/1973)
v znení zákona č. 287/1994 Z.z.
Všeobecne záväzná vyhl. KÚ
v Žiline č. 3/2001
z 12.9.2001, ktorou sa
vyhlasuje PP Súľovský hrádok)

Na území NPR Súľovské skaly platí piaty stupeň ochrany, na území ochranného pásma
štvrtý stupeň ochrany, na kontaktnom území, kde nebolo ochranné pásmo vyhlásené je ochranným
pásmom v zmysle zákona územie do vzdialenosti 100 m von od hranice a platí v ňom tretí stupeň
ochrany.
Na území PP Hrádok platí piaty stupeň ochrany, územie ochranného pásma PP nebolo
vyhlásené. PP sa nachádza na území vyhláseného ochranného pásma NPR Súľovské skaly –
preto ochranným pásmom PP Hrádok je vyhlásené ochranné pásmo NPR – platí tu štvrtý stupeň
ochrany.
Ďalej sa na území katastra obce Súľov - Hradná nachádza jaskyňa Šarkania diera
(pôvodne Úprava MK SSR z 30.11.1979 č. 9159/1979 - OP o vyhlásení CHPV Jaskyňa Šarkania
diera - Zvesti MŠ SSR a MK SSR zošit 12/1979, reg. v čiastke 5/1980 Zb.), ktorá v zmysle zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je kategorizovaná ako PP. Jaskyňa sa nachádza na
území NPR Súľovské skaly, kde z legislatívy platí V. stupeň ochrany, je neoddeliteľnou súčasťou
NPR.
B.11.1.2. NATURA 2000
Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a
hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre
príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť
ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich
živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a
prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti
v celej Európskej únii.


Sústavu NATURA 2000 tvoria 2 typy území :
osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) - vahlasované na základe
smernice o vtákoch - v národnej legislatíve : chránené vtáčie územia,
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osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na
základe smernice o biotopoch - v národnej legislatíve : územia európskeho významu pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii
chránených území.

V širšom i vlastnom riešenom území Súľova - Hradnej sa nachádzajú oba typy území :
chránené vtáčie územie 28 Strážovské vrchy
Celková výmera CHVÚ je 59 586 ha. Zasahuje do okresov Bánovce nad Bebravou,
Bytča, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín a Žilina. Súčasťou CHVÚ je celý
intravilán obce Súľov - Hradná.

navrhované územie európskeho významu 299 Strážovské vrchy
V zmysle Výnosu MŽP SR č. 3/2004-5 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný
zoznam území európskeho významu k.ú. Súľov - Hradná je súčasťou navrhovaného územia
európskeho významu 299 Strážovské vrchy - identifikačný kód SKUEV 0256. Celková výmera je
29 366,39 ha. Zasahuje do okresov Bytča, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Žilina. V
území platí 2. stupeň ochrany.


Z katastrálneho územia obce Súľov - Hradná tu patria parcely :
997/1, 997/2, 1006, 1007, 1017, 1118, 1123, 1157, 1205-1207, 1208/1, 1208/2, 1212/0/2,
1213-1217, 1283-1286, 1287/1, 1287/2, 1288, 1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292, 1293/0/2,
1308/0/2, 1309/1, 1309/2, 1310-1321, 1322/1, 1322/2, 1323, 1324/1-3, 1325, 1327/1-5, 1328-1334,
1336, 1340-1344, 1345/1, 1345/2, 1346-1348, 1362, 1363, 1364/1-3, 1365/0/2, 1366/1/2, 1366/4-6,
1377/1, 1378, 1379, 1386/0/2,
Druhová ochrana
Riešené územie je hodnotené na základe výskytu druhov stavovcov v zmysle Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny.
Celkový zoznam chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov je uvedený
v MÚSES-e.


Ochrana drevín
Priamo v riešenom území sa nachádzajú tieto chránené stromy vyhlásené podľa §-u 49
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny :


Zoznam chránených stromovv k.ú. obce Súľov – Hradná
Názov

Druh dreviny

K.ú.

Lipy
v Súľove

Lipa malolistá
Lipa malolistá

Súľov

Číslo
parcely
972
124

Lokalita
Pred kaštieľom
Pri kostole

Počet
1
1

Obvod
[cm]
362
350

Priemer koruny
[m]
12
17

Vek
220
250

Chránené stromy Lipy v Súľove boli vyhlásené Všeobecne záväznou vyhláškou OÚŽP
Žilina č. 2/1995 z 22.12.1995, ktorou sa vyhlasuje zoznam chránených stromov v okrese Žilina,
uverejnená vo Vestníku MŽP SR, ročník V, 1997, čiastka 1.
B.12.

NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

B.12.1.

DOPRAVA

B.12.1.1. Návrh základného dopravného systému obce, koncepcia prepravných vzťahov


Napojenie územia na nadradenú dopravnú sieť

Širšie vzťahy
Napojenie obce na nadradený komunikačný systém zabezpečuje cesta III. triedy číslo
III/06160, ktorá sa napája na cestu I/61 (hlavná európska cesta s označením E50 a E75) západne
od obce Bytča - Hrabové. V dohľadnej dobe (rok 2007) by malo byť možné napojenie na diaľnicu
vo vzdialenosti cca 8 km od centra obce križovatkou pri okresnom meste Bytča.
Riešeným územím neprechádza železničná trať. Najbližšia železničná stanica je v obci
Predmier.
V katastrálnom území obce Dolný Hričov, ktorý je vzdialený od obce Súľov - Hradná cca
20 km sa nachádza letisko.
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B.12.1.2. Funkčné členenie a kategorizácia dopravy


Cestná doprava

Súčasný stav
Komunikačnou osou predmetnej obce je cesta III/06160 vedúca centrom obce, ktorá plní
funkciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B3. Cesta III/06160 vchádza do katastrálneho územia
Súľova asi v km 3,500 a končí v časti Hradná v km 8,962. Šírka tejto cestnej komunikácie je cca
5,0 m. Vozovka je stredne živičná. Šírkové usporiadanie cesty nie je v súlade s STN o projektovaní
ciest a diaľnic. Pre predpokladanú intenzitu dopravy do 1500 skut. voz./24 hod. by bolo potrebné
cestu III/06160 v úseku extravilánu rozšíriť na kategóriu C7,5/60 a v intraviláne na kategóriu
MZ8,5(8)/40 s chodníkmi.
Trasa tejto komunikácie vedie bezprostredne obcou, je obostavaná alebo je vedená
v súbehu s potokom Hradňanka. Jej kľukatá trasa v maximálnej miere rešpektuje jestvujúcu
zástavbu. Smerové vedenie cesty taktiež nevyhovuje požiadavkám STN (neprehľadné oblúky
s malým polomerom).
Na zbernú komunikáciu sa napája sieť obslužných komunikácií funkčnej triedy C3,
z ktorých je vylúčená tranzitná doprava, umožňujú priamu obsluhu objektov. Sieť obslužných
komunikácii tvoria prevažne komunikácie jednopruhové obosmerné s povrchom spevneným
(živica) alebo nespevneným (štrk), šírky cca 3,50 m. V súčasnej dobe je povrch niektorých úsekov
miestnych komunikácii značne opotrebovaný.
V grafickej časti sú vyznačené bodové dopravné závady (1, 2) na ceste III/06160, ktoré spočívajú
v nevyhovujúcom výškovom napojení obslužných komunikácii na cestu III/06160.
Na sieť obslužných komunikácii sa napájajú poľné, lesné a účelové cesty, ktoré ďalej
umožňujú sprístupnenie extravilánu obce.
Návrh riešenia
Súčasné napojenie obce na nadradenú cestnú dopravnú sieť ponechávame.
V riešení ÚPN-O navrhujeme v existujúcich a rozvojových územiach systém obslužných
komunikácií v príslušnej funkčnej triede a kategórii. Ide prevažne o navrhované miestne
komunikácie funkčnej triedy C3, kategórie MO7,5/30 a MO4,25/30. Navrhovaná miestna obslužná
komunikácia v kategórii MO4,25/30 je riešená ako komunikácia jednopruhová, jednosmerná.
Navrhované riešenie je zrejmé z výkresovej časti.
Parametre navrhovaných miestných komunikácii :
Funkčná
Kategória :
trieda :
jazdný pruh (m)
C3
MO 7,5/30
2 x 2,75
C3
MO 4,25/30
1 x 2,75



Parametre :
odvodňovací prúžok (m)
2 x 0,50
1 x 0,50

bezpečnostný odstup (m)
2 x 0,50
2 x 0,50

Železničná doprava

Katastrálným územím obce Súľov neprechádza žiadna železničná trať. Najbližšia
železničná stanica, vo vzdialenosti cca 5 km od okraja obce, sa nachádza v obci Predmier, kde
prechádza trať ŽSR Bratislava – Žilina E63 (120) s trakciou elektrickou, na ktorej sa uvažuje
s modernizáciou a vo výhľade s vybudovaním vysokorýchlostnej železničnej trate po roku 2015.
Doprava - za obec Súľov - Hradná
Linky autobusovej linkovej osobnej dopravy (diaľkové,medzištátne)

0

Autobusové linky miestneho významu (medzimestské)

1

Mestská hromadná doprava autobusmi

0

Stanice a zastávky vlakov

0

Prístavy

0

Medzinárodné letiská

0

Vnútroštátne letiská
Miestne komunikácie spolu

0
na 1 d. m.

8,1

Miestne komunikácie - bezprašné na 1 d. m.

8,1

Mosty na miestnych komunikáciách

11

Lávky pre peších

0

Vybudované chodníky na 1 d. m.

0,1
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B.12.1.3. Koncepcia hlavných peších systémov, cyklistických a turistických trás


Pešia doprava

Pešie trasy a verejné priestranstvá
O doprave pešej ako samostatnom druhu dopravy sa v súčasnosti hovoriť nemôže. Peší
pohyb sa realizuje po miestnych komunikáciách a po ceste III/06160. Vzhľadom na šírku cesty 5 m,
je peší pohyb po ceste III/06160 nežiadúci, preto potreba výstavby chodníka pozdĺž tejto cesty je
oprávnená. Vzhľadom na nízku intenzitu dopravy na miestnych komunikáciách je možné uvažovať
s peším pohybom na týchto komunikáciách, okrem hlavnej trasy prechádzajúcej obcou, ktorú
reprezentuje cesta III/06160 popri, ktorej bude nevyhnutné v budúcnosti vybudovať pešie chodníky.


Cyklistická doprava

Cyklistická doprava miestneho významu využíva jestvujúce miestne komunikácie obce
Súľov - Hradná.
V roku 2000 vydal Okresný úrad v Bytči – odbor životného prostredia rozhodnutie o
vybudovaní a označení cyklistických trás v okolí Súľova. V tom istom roku boli v rámci projektu
Phare Credo tieto cykloturistické trasy vyznačené. Cykloturistické trasy v oblasti Súľova nadväzujú
na Vážsku cyklomagistrálu i Kysuckú cyklomagistrálu a umožňujú turistom prejsť do okresov
Považská Bystrica i Žilina :
modrá trasa, ev.č. 2408 :
Podhorie – Súľov-Hradná - Malá Čierna;
zelená trasa, ev.č. 5404 :
Predmier – Jabloňové – Súľov-Hradná – Zbyňov;
žltá trasa, ev.č. 8407 :
Súľov – Vrchteplá;
žltá trasa, ev.č. 8408 :
Sedlo pri kríži – Bodiná;
žltá trasa, ev.č. 8409 :
Podhorie – križovatka trás.
ÚPN-O akceptuje vybudované a označené cyklotrasy v území.


Značené pešie turistické trasy a chodníky

Vzhľadom na jedinečnosť a atraktívnosť lokality Súľovských skál, sa v katastri obce
Súľov – Hradná nachádza množstvo turistických chodníkov, ktoré sú značené ako turistické trasy i
s číslom trasy :
modrá trasa č. 2740 : Súľov, chata Súľovčianska – Súľov, ev. kostol – Roháčske sedlo –
Pod Dubovcom – Podhorie – Lietavský hrad – Lietava – Lietavská
Lúčka;
žltá trasa č. 8654 :
Pod Dubovcom – Špani lán – Roháč – chata Súľovčianka – Súľov,
kostol – sedlo Patúch – pod kamenných dielom – Zbyňov –
Rajecké Teplice;
zelená trasa č. 8662 : Jablonové – chata Súľovčianka – ev. kostol – Vrchteplá;
zelená trasa č. 5650 : Hlboké – Roháč – Roháčske sedlo – Kečka – Pod vrchmi – sedlo
Patúch – Žibrid – chaty pod Žibridom – Dubová – Rajec - ... ;
červená trasa č. 0880 : ... Ovčiarsko – Hričovské Podhradie - Hričovský hrad – Roháč –
Sedlo pod Bradou – Lúka pod hradom – chata Súľovčianka –
medzi chatami Súľov a Kinex – Vrchteplá – Kostolec – Záskalie –
Považská Teplá;
Na parkovisku pri Súľovských vrátach sa začína náučný turistický chodník (najskôr
červená a potom zelená turistická značka) na Súľovský hrad. Chodník predstavuje okružnú trasu
so 17 zastávkami s popisom geológie, flóry a fauny Súľovských skál.
ÚPN-O akceptuje vybudované a označené turistické trasy a chodníky.
B.12.1.4. Statická doprava, kapacity plôch pre parkovanie
Odstavovanie vozidiel v individuálnej bytovej výstavbe je zabezpečené na vlastných
pozemkoch.
Parkovanie vozidiel prebieha v rámci obslužných komunikácií a spevnených plôch
pri zariadeniach občianskeho vybavenia.

Územný plán obce Súľov - Hradná

66

Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M. Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, tel./fax: 041 700 10 51, mob.: 0903 370 818, e-mail: nezval@aut.sk

Potrebné nápočty a situovanie odstavných a parkovacích stojísk pre objekty bývania a
vybavenosti budú riešiť projektové dokumentácie pre konkrétne objekty. Nápočty je potrebné riešiť
v zmysle STN 73 6110 pre výhľadový stupeň automobilizácie 1:2,5.
S väčšími plochami pre parkovanie vozidiel je v ÚPN-O uvažované v nasledovných
lokalitách (existujúce i navrhované) :

v miestnej časti Čierny potok
pri chate Relax
pri chate Kineks
reštaurácia Čierny potok
pri chatách Súľov a Súľovčanka


v miestnej časti Súľov
pri obecnom úrade
pri potravinách COOP Jednota
pri AB pohostinstvo
pri cintoríne
pri OV v CR (vstup do obce) - návrh
pri športovom areáli
pri autocampingu - návrh
pri rekreačnej zóne Jedľovník - návrh
pri agroturistickom centre CR (hospodársky dvor Súľov)



v miestnej časti Hradná
pri potravinách COOP Jednota
pri hospodárskom dvore PD Hradná
pri pri cintoríne - návrh
pri agroturistickej základni v rámci hospodárskeho dvora PD Hradná - návrh
pri sanatóriu - návrh
pri základni CR Hradná – návrh, lokalita Smetanovské diely a lazy

B.12.1.5. Koncepcia leteckej a vodnej dopravy


Letecká doprava

V katastrálnom území obce Dolný Hričov, ktorý je vzdialený od obce Súľov - Hradná cca
20 km sa nachádza regionálne verejné letisko pre medzinárodnú dopravu.


Vodná doprava

V katastrálnom území obce Súľov - Hradná sa nenachádza vodná cesta. Vo vzdialenosti
cca 5 km sa nachádza vodný tok Váh, na ktorom sa v zmysle dokumentu VÚC Žilinského kraja
uvažuje s vybudovaním medzinárodnej vodnej cesty Váh E 81 v úseku Komárno – Žilina (Vážska
vodná cesta) do roku 2015 s prístavom v Žiline.
B.12.1.6. Dopravné zariadenia
V obci Súľov - Hradná sa nenachádzajú žiadne dopravné zariadenia. Najbližšie sa
dopravné zariadenia nachádzajú v meste Bytča (ČSPH, opravovne automobilov), ďalej v meste
Žilina alebo Považská Bystrica.
V ÚPN-O neuvažujeme so zriadením novej plochy pre výstavbu dopravných zariadení.
Pripúšťame ich zriadenie v rámci hospodárskych dvorov PD Predmier v miestnych častiach Súľov
a Hradná. Takáto dopravná vybavenosť by vychádzala v ústrety zvýšenému rozvoju v oblasti
služieb agroturistického cestovného ruchu.
B.12.1.7. Systém hromadnej dopravy
Hromadná doprava je na území mesta prevádzkovaná formou autobusovej dopravy.
Autobusovú hromadnú prepravu cestujúcich zabezpečuje SAD Žilina a.s., prevádzka Bytča. Na
autobusových zastávkach sú umiestnené prístrešky pre cestujúcich. V Súľove sa nachádzajú 4
autobusové zastávky, v Hradnej sú dve. Existujúce zastávky nemajú samostatné obojstranné
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zastávkové pruhy. Rozmiestnenie autobusových zastávok z hľadiska dochádzkových vzdialeností
je cca 500 m.
Z obce Súľov - Hradná autobusová doprava premáva po ceste III/06160 na autobusové
nástupište v meste Bytča.
ÚPN-O nemení systém HD v území. Navrhované rozvojové lokality sa nachádzajú
v dostupnej vzdialenosti autobusových zastávok.
B.12.1.8. Návrh eliminácie nadmerného hluku, vyplývajúceho z dopravy, negatívne účinky
dopravy
V území neevidujeme územie s nadmerným hlukom a exhalátmi z dopravy. Cesta
III/06160 v obci končí a v podstate zabezpečuje koncovú dopravnú obsluhu v území, neprejazdnú
inou cieľovou dopravou cez riešené územie.
B.12.1.9. Ochranné pásma dopravného systému
V území je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma dopravného systému :
cesta III. triedy (od osi vozovky na obe strany)
18 m


B.12.2.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

B.12.2.1. Širšie vzťahy
V rámci širších vzťahov sa obec Súľov-Hradná nachádza v OP II. stupňa vodárenského
zdroja Predmier. Obec bez verejnej kanalizácie je potencionálnym zdrojom znečistenia tohto
vodárenského zdroja.
Koncepcia ÚPN obce Súľov-Hradná v rámci širších vzťahov rešpektuje zámer realizácie
skupinovej kanalizácie, ktorou budú splaškové odpadové vody z obce odvádzané na ČOV Bytča.
Táto koncepcia je v súlade so Zmenami a Doplnkami Územného plánu Žilinského samosprávneho
kraja.
B.12.2.2. Vodárenské zdroje
Súčasný stav
V katastrálnom území sa pre hromadné zásobovanie pitnou vodou využívajú nasledujúce
vodárenské zdroje :
-1
3
-1
-1

pramene Jedľovník s výdatnosťou 2,1 l.s , (v roku 2005 odber 15.800 m .rok , 0,5 l.s )
vodovod v miestnej časti Súľov,

prameň Vrchovina s nezistenou dlhodobou minimálnou výdatnosťou (v roku 2005 odber
3
-1
-1
7.100 m .rok , 0,23 l.s ), vodovod v miestnej časti Súľov,

prameň Za dielom s nezistenou dlhodobou minimálnou výdatnosťou (v roku 2005 odber
3
-1
-1
4.200 m .rok , 0,13 l.s ), vodovod v miestnej časti Súľov,
-1
3 -1
-1

pramene Líščia skala s výdatnosťou 0,58 l.s , (v roku 2005 odber 8.391 m .r , 0,27 l.s ),
vodovod v miestnej časti Hradná

prameň Javor využívaný pre verejný vodovod obce Jablonové.


Neverejné vodárenské zdroje využíva rekreačná zástavba mimo dosahu verejných
vodovodov v lokalite Čierny potok a hospodárske dvory PD Súľov a Hradná. Údaje o výdatnosti
zdrojov nie sú zistené.






Návrh
Koncepcia ÚPN obce Súľov-Hradná z hľadiska vodárenských zdrojov (ďalej VZ) :
Rešpektuje existujúce využívanie VZ Jedľovník, Vrchovina a Za Dielom pre verejný
vodovod v miestnej časti Súľov.
Navrhuje sledovanie výdatnosti využívaných VZ (stanovenie minimálnej výdatnosti) pre
verejný vodovod v miestnej časti Súľov, lebo na krytie potrieb územného rozvoja je
-1
potrebné cca 3,7 l.s pitnej vody. V prípade nedostatku kapacity existujúcich VZ navrhuje
realizovať hydrogeologický prieskum a zachytenie ďalších VZ.
Rešpektuje existujúce využívanie VZ Líščia skala pre verejný vodovod v miestnej časti
Hradná.
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Navrhuje realizovať hydrogeologický prieskum na získanie VZ zdrojov pre vodovod
-1
v miestnej časti Hradná (cca 0,9 l.s ), pretože VZ Líščia skala nepostačuje na krytie
potreby vody pre uvažovaný územný rozvoj.
Rešpektuje existujúce využívanie VZ v rekreačnej lokalite Čierny potok.
Navrhuje zdokumentovanie existujúcich VZ hospodárskych dvorov PD a ich využitie pre
navrhované Agroturistické centrá Súľov a Hradná.
Navrhuje realizovať hydrogeologický prieskum na získanie VZ pre navrhovaný areál
-1
Sanatória Hradná (cca 1,2 l.s ).

B.12.2.3. Zásobovanie pitnou vodou







Súčasný stav
Zásobovanie pitnou vodou v katastrálnom území obce Súľov-Hradná zabezpečujú :
verejný vodovod v miestnej časti Súľov,
verejný vodovod v miestnej časti Hradná, obidva vodovody sú v správe Obecného úradu,
miestne vodárenské zdroje v rekreačnej lokalite Čierny potok,
miestne vodárenské zdroje pre hospodárske dvory PD Súľov a Hradná,
individuálne miestne zdroje pre zástavbu mimo dosahu verejného vodovodu.

Vodovod Súľov
Z vodárenských zdrojov Jedľovník je voda gravitačne privádzaná potrubím LPE DN 90
3
do vodojemu Dolina s objemom 50 m , kótou dna 435,10 m n.m., kóta maximálnej hladiny
nezistená. Z vodojemu je spotrebisko zásobované gravitačne dvoma zásobnými potrubiami, z toho
jedno DN 100.
Voda z vodárenských zdrojov Vrchovina a Za dielom je gravitačne privádzaná dvoma
3
potrubiami nezisteného profilu do vodojemu Stráne s objemom 50 m s kótou maximálnej hladiny
435,50 m n.m. Kóta maximálnej hladiny bola orientačne vypočítaná na základe informácie OÚ, keď
je vo VDJ Dolina 40 cm vody (dno 435,10 + 0,40 m) vo VDJ Stráne voda odteká do prepadu.
Z vodojemu je spotrebisko zásobované gravitačne potrubím DN 125. Rozvodná sieť, vybudovaná
z rôznych materiálov a profilov sa postupne, podľa finančných možností rekonštruuje a umiestňuje
do verejných priestorov.
Spotrebisko tvorí jedno tlakové pásmo. Horná hranica tlakového pásma je orientačne na
kóte cca 410 m n.m. (nie sú známe hladiny vody vo vodojemoch).
Vodovod Hradná
Z vodárenských zdrojov Líščia skala je voda gravitačne dopravovaná potrubím
3
nezisteného profilu do vodojemu Hradná s objemom 100 m s kótami hladín 492,10/488,5 m n.m.
Z vodojemu je spotrebisko zásobované potrubím PVC DN 110 dĺžky 515 m. Zásobovací rozsah
vodojemu je medzi kótami 467 – 463 m n.m.(pri pretlaku v sieti 0,25 – 0,6 MPa). Rozvodná sieť
vodovodu je vybudovaná z PVC potrubia s profilom DN 110 a 90.
Spotrebisko tvorí jedno tlakové pásmo. V južnej časti zástavby nad kótou 467 m n.m. nie
je zabezpečený minimálny hydrodynamický pretlak 0,25 MPa.
Na verejné vodovody v obci Súľov-Hradná bolo v roku 2005 napojených 880 obyvateľov
čo prestavuje cca 90 % z celkového počtu obyvateľov.





Návrh
Koncepcia ÚPN obce Súľov-Hradná z hľadiska zásobovania pitnou vodou :
Rešpektuje existujúci verejný vodovod v miestnej časti Súľov,
3

navrhuje rozšírenie vodojemu Dolina s objemom 100 m s kótou maximálnej
hladiny na úrovni maximálnej hladiny vodojemu Stráne, t.j. 435,50 m n.m.

navrhuje rozšírenie rozvodnej siete vodovodu DN 100, DN 90 dĺžky cca 2.000m vo
väzbe na uvažovaný územný rozvoj obytnej a rekreačnej zástavby,

navrhuje vytvorenie II. tlakového pásma pre zástavbu nad hornou hranicou
tlakového pásma (410 m n.m.) v južnej časti miestnej časti Súľov, zabezpečenie
tlakových pomerov v sieti inštaláciou čerpacej stanice (ATS),

navrhuje na verejný vodovod napojiť aj rodinné domy v severnej časti, ktoré sú
v súčasnosti zásobované z vodovou PD Súľov
Rešpektuje existujúci verejný vodovod v miestnej časti Hradná,
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navrhuje rozšírenie rozvodnej siete vodovodu DN 90 dĺžky cca 1.200m vo väzbe
na uvažovaný územný rozvoj (predĺženie vetvy 1-3, 1-4, 1-4-1, 3-1, 4, vetva 2-1
a 4-1 a jej zokruhovanie),

navrhuje vytvorenie II. tlakového pásma pre zástavbu nad hornou hranicou
tlakového pásma (463,0 m n.m.) v južnej časti miestnej časti Hradná,
zabezpečenie tlakových pomerov v sieti inštaláciou čerpacej stanice (ATS),
Navrhuje pre Agroturistické centrum Súľov využiť existujúci vodárenský zdroj pre
3
vodovod hospodársky dvor PD, realizáciu vodojemu s objemom 15 m s kótou
maximálnej hladiny 440 m n.m., rekonštrukciu zásobného potrubia DN 90 dĺžky 300 m
a rozvodné potrubie DN 90, (návrh je orientačný, lebo existujúci vodovod je
zdokumentovaný na základe telefonickej informácie).
Navrhuje pre Agroturistické centrum Hradná využiť existujúci vodárenský zdroj pre
3
vodovod hospodársky dvor PD, realizáciu vodojemu s objemom 10 m s kótou
maximálnej hladiny 510 m n.m., zásobné potrubie DN 90 dĺžky 200m, (návrh je
orientačný, lebo existujúci vodovod je zdokumentovaný na základe telefonickej
informácie).
Navrhuje realizovať vodovod pre Sanatórium Hradná, akumulácia vody vo vodojeme
3
s objemom 75 m , kótou maximálnej hladiny 515 m n.m., prívodné a zásobné potrubie.
Rešpektuje súčasný systém zásobovania pitnou vodou z neverejných vodovodov
v rekreačnej lokalite Čierny potok.









Potreba pitnej vody
Potreba pitnej vody je vypočítaná podľa Úpravy MP SR č. 477/99-810 z 29.2.2000
na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní
výdatnosti vodných zdrojov.


Priemerná denná potreba pre celú obec rok 2025
Odberateľ

A. Obyvatelia
A . spolu
B. Občianska vybavenosť
C. Špecifická vybavenosť
chalupy
kaštiele
penzióny
autocamping
stravovanie
služby
sociálne zariadenie
C. spolu
A + B + C obec spolu
D. Agroturistické centrá
ubytovanie
stravovanie
zamestnanci
dobytok
D. spolu
E. Sanatórium
A+B+C+D+E spolu

Počet jednotiek
300
700
1000
1)
2.100

Špecif. Potreba
-1 -1
l.jed .d
135
155
18

2)

Qd priem.
3 -1
m .d
40,5
70,9
111,4
37,8

210 lôžok
40 lôžok
400 lôžok
200 miest
8 zamestnancov
14 zamestnancov
13 zamestnancov
400 osôb

90
150
150
100
450
60
80
5

18,9
6,0
60,0
20,0
3,6
0,8
1,0
2,0
112,3
261,5

60 lôžok
12 zamestnancov
30 osôb
15 koní
900 oviec

100
450
80
40
6

200 lôžok

250

6,0
5,4
2,4
0,6
5,4
19,8
50,0
331,3

Poznámka :
1)
čl.6, ods.7 sezónne zvýšenie počtu obyvateľov presahuje 10 % počtu obyvateľov započítaných na určenie
potreby vody pre bytový fond
2)
čl.6, ods.4 ak prevláda charakter rekreačno-turistický nadregionálneho významu, možno hodnotu potreby
-1
-1
vody 15 l.osoba .deň zvýšiť o 20 %
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 Priemerná denná potreba podľa vodovodov rok 2025
Vodovod v miestnej časti Súľov
Odberateľ

Počet jednotiek

A. Obyvatelia

210
460
670
1.765

A. spolu
B. Občianska vybavenosť
C. Špecifická vybavenosť
chalupy
kaštieľ
penzióny
autocamping
stravovanie
služby
sociálne zariadenie
C. spolu
A+B+C spolu

Špecif. Potreba
-1 -1
l.jed .d
135
101,3
18

Qd priem.
3 -1
m .d
28,3
46,6
74,9
31,8

140 lôžok
20 lôžok
300 lôžok
200 miest
8 zamestnancov
14 zamestnancov
13 zamestnancov
400 osôb

90
150
150
100
450
60
80
5

12,6
3,0
45,0
20,0
3,6
0,8
1,0
2,0
88,0
194,7

Počet jednotiek

Špecif. Potreba
-1 -1
l.jed .d
135
101,3

Qd priem.
3 -1
m .d
12,2
24,3
36,5
6,0

Vodovod v miestnej časti Hradná
Odberateľ
A. Obyvatelia

90
240
330
335

A. spolu
B. Občianska vybavenosť
C. Špecifická vybavenosť
chalupy
kaštieľ
penzióny
C. spolu
A+B+C spolu

70 lôžok
20 lôžok
100 lôžok

18
90
150
150

6,3
3,0
15,0
24,3
66,8

Špecif. potreba
-1 -1
l.jed .d
100
450
80
40
6

Qd priem.
3 -1
m .d
4,0
3,6
1,6
0,4
3,6
13,2

Špecif. Potreba
-1 -1
l.jed .d
100
450
80
40
6

Qd priem.
3 -1
m .d
2,0
1,8
0,8
0,2
1,8
6,6

Špecif. Potreba
-1 -1
l.jed .d
250

Qd priem.
3 -1
m .d
50,0
50,0

Vodovod Agroturistické centrum Súľov
Odberateľ
ubytovanie
stravovanie
zamestnanci
dobytok

Počet jednotiek
40 lôžok
8 zamestnancov
20 osôb
10 koní
600 oviec

Spolu

Vodovod Agroturistické centrum Hradná
Odberateľ
ubytovanie
stravovanie
zamestnanci
dobytok

Počet jednotiek
20 lôžok
4 zamestnanci
10 osôb
5 koní
300 oviec

Spolu

Vodovod Sanatórium Hradná
Odberateľ
ubytovanie
Spolu

Počet jednotiek
200 lôžok
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Rekapitulácia potreby pitnej vody podľa vodovodov :

Vodovod
Miestna časť Súľov
Miestna časť Hradná
Agrotur. centrum Súľov
Agrotur. centrum Hradná
Sanatórium Hradná
Spolu

Qd priemerná
3 -1
-1
m .d
l.s
194,7
2,3
66,8
0,8
13,2
0,15
6,6
0,07
50,0
0,6
331,3
3,8

kd
1,6
2,0
2,0

Qd maximálna
3 -1
-1
m .d
l.s
311,5
3,6
125,6
1,45
23,8
0,27
12,0
0,14
100,0
1,16
573,0
6,6

Qh
-1
l.s
6,5
2,6
0,44
0,23
2,1
11,9

Posúdenie a návrh vodárenských zariadení
-

Vodovod Súľov
Vodárenské zdroje

Akumulácia vody

Prívodné potrubie
Zásobné potrubie
Rozvodná sieť
Tlakové pomery

-

Súčasný stav
-1
Jedľovník : Q = 2,1 l.s
-1
odber (2005) : 0,5 l.s
vrchovina : Q nezistené
-1
odber (2005) : 0,23 l.s
Za Dielom : Q nezistené
-1
odber (2005) : 0,13 l.s
3
Vodojemy : Dolina 50 m
3
Stráne 50 m

Z VZ Jedľovník DN 90
z VZ Vrchovina a Za Dielom nezistené
Z VDJ Dolina DN 100
z VDJ Stráne DN 125
Postupne sú rekonštruované potrubia
s priemerom DN 80 a menším.
Horná hranica tlakového pásma je na
kóte 410 m n.m.

Návrh
-1
Qd max (2025) = 3,6 l.s
-1
Q zistené spolu : 2,46 l.s
-1
Deficit : 1,14 l.s
Návrh :
upresnenie výdatnosti VZ
deficit riešiť zachytením ďalších VZ
3 -1
Qd max (2025) = 311,5 m .d
Minimálna potreba : 60% z Qd max =
3
3
187 m , chýba 87 m .
Návrh :
3
rozšírenie VDJ Dolina 100m , kóta
max. hladiny ako vo VDJ Stráne, t.j.
435,5 m n.m.
-1
Qd max (2025) = 3,6 l.s
Existujúce potrubia vyhovujú.
-1
Qh (2025) = 6,5 l.s
Existujúce potrubia vyhovujú.
Rozvodná sieť vyhovuje.
Existujúca a navrhovaná zástavba
v južnej časti sa nachádza nad kótou
410 m n.m.
Návrh :
zabezpečenie potrebného tlaku
v sieti minimálne 0,25 MPa cez
navrhovanú AT stanicu

Vodovod Hradná
Vodárenské zdroje

Súčasný stav
-1
Líščia skala : Q = 0,58 l.s
-1
odber (2005) : 0,27 l.s

Akumulácia vody

Vodojem : Hradná 100 m

Prívodné potrubie

Z VZ Líščia skala DN 90

Zásobné potrubie

Z VDJ Hradná DN 100

Rozvodná sieť
Tlakové pomery

Potrubia s priemerom DN 100 a DN 90
Horná hranica tlakového pásma je na
kóte 463 m n.m.

3
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Návrh
-1
Qd max (2025) = 1,45 l.s
-1
Deficit : 0,87 l.s
Návrh :
deficit riešiť zachytením ďalších VZ
3 -1
Qd max (2025) = 125,6 m .d
Minimálna potreba : 60% z Qd max =
3
75 m .
Vodojem vyhovuje
-1
Qd max (2025) = 1,45 l.s
Existujúce potrubie vyhovuje.
-1
Qh (2025) = 2,6 l.s
Existujúce potrubie vyhovuje.
Rozvodná sieť vyhovuje.
Existujúca a navrhovaná zástavba
v južnej časti sa nachádza nad kótou
463 m n.m.
Návrh :
zabezpečenie potrebného tlaku
v sieti minimálne 0,25 MPa cez
navrhovanú AT stanicu
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-

-

-

Vodovod Agroturistické centrum Súľov
Vodárenské zdroje

Súčasný stav
Vodárenský zdroj nezistenej výdatnosti
pre hospodársky dvor PD Súľov

Akumulácia vody

Vodojem : cca 3 m

Prívodné potrubie

Profil nezistený.

Zásobné potrubie

Profil nezistený.

Rozvodná sieť

Profil nezistený.

3

Návrh
-1
Qd max (2025) = 0,27 l.s
Návrh :
využitie existujúceho VZ
3 -1
Qd max (2025) = 23,8 m .d
Minimálna potreba : 60% z Qd max =
3
14,3 m .
Návrh :
3
nový vodojem 15m , max. hladina
440 m n.m.
-1
Qd max (2025) = 0,27 l.s
Návrh :
potrubie profilu DN 63
-1
Qh (2025) = 0,44 l.s
Návrh :
rekonštrukcia existujúceho potrubia
na profil DN 90
Navrhovaná rozvodná sieť DN 90.

Vodovod Agroturistické centrum Hradná
Vodárenské zdroje

Súčasný stav
Vodárenský zdroj nezistenej výdatnosti
pre hospodársky dvor PD Súľov

Akumulácia vody

Vodojem : nezistený

Prívodné potrubie

Profil nezistený.

Zásobné potrubie

Profil nezistený.

Návrh
-1
Qd max (2025) = 0,14 l.s
Návrh :
využitie existujúceho VZ
3 -1
Qd max (2025) = 12,0 m .d
Minimálna potreba : 60% z Qd max =
3
7m .
Návrh :
3
vodojem 10m , max. hladina
510 m n.m.
-1
Qd max (2025) = 0,14 l.s
Návrh :
potrubie profilu DN 63
-1
Qh (2025) = 0,23 l.s
Návrh :
potrubie s profilom DN 90

Vodovod Sanatórium Hradná
Súčasný stav
Vodárenské zdroje

Nie sú.

Akumulácia vody

Nie je.

Prívodné potrubie

Nie je.

Zásobné potrubie

Nie je.

Návrh
-1
Qd max (2025) = 1,16 l.s
Návrh :
využitie miestnych dosiaľ
nešpecifikovaných prameňov
3 -1
Qd max (2025) = 100,0 m .d
Minimálna potreba : 60% z Qd max =
3
60 m .
Návrh :
3
vodojem 75m , max. hladina
515 m n.m.
-1
Qd max (2025) = 1,16 l.s
Návrh :
potrubie profilu DN 63
-1
Qh (2025) = 2,1 l.s
Návrh :
potrubie s profilom DN 90

Návrh zásobovania pitnou vodou je zakreslený vo výkresoch v mierkach 1:10 000
a 1:5 000. Navrhované zariadenia a aktivity sú špecifikované ako verejnoprospešné stavby a sú
uvedené v príslušnej kapitole v Záväznej časti.
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B.12.2.4. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
Súčasný stav
V obci nie je vybudovaná kanalizácia. Splaškové vody od obyvateľstva a vybavenosti sú
akumulované v žumpách s vývozom podľa potreby fekálnym vozom. Producenti fekálií si
zabezpečujú individuálne vyprázdňovanie žúmp a odvoz fekálií.


Návrh
Koncepcia ÚPN obce Súľov-Hradná z hľadiska odvádzania a zneškodňovania
odpadových vôd :

Rešpektuje zámer realizácie skupinovej kanalizácie, ktorou budú splaškové odpadové
vody z obce odvádzané na ČOV Bytča. Táto koncepcia je v súlade so Zmenami
a Doplnkami Územného plánu Žilinského samosprávneho kraja a vyjadrením SeVaK, a.s.
Žilina č.1957/2007/Ing.Št zo dňa 22.2.2007 v rámci pripomienkového konania. Termín
realizácie stavby doposiaľ nie je známy.

Navrhuje orientačné trasovanie hlavného kanalizačného zberača v katastrálnom území
obce Súľov-Hradná profil DN 250 a DN 300, dĺžky cca 6,0 km.

Navrhuje orientačne verejnú sieť splaškovej kanalizácie dĺžky cca 9,0 km, z toho
v miestnej časti Súľov 5,8 km, v miestnej časti Hradná 2,7 km a z rekreačnej lokality
Čierny potok 0,5 km.

Navrhuje na verejnú splaškovú kanalizáciu napojiť aj Agroturistické centrá, Sanatórium
Hradná a rekreačnú lokalitu Čierny potok.

Navrhuje odvádzanie dažďových vôd povrchovými rigolmi (otvorenými, alebo krytými)
do potoka Hradnianka a jej prítokov.


Množstvo splaškových vôd
Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody (potreba vody pre dobytok je zanedbateľná) bude
množstvo splaškových vôd v roku 2025 nasledujúce :
3 -1
3 -1
3 -1
-1
priemerné denné : 325,3 m .d + 24,7 m .d (Čierny potok) = 350,0 m .d = 4,0 l.s
3 -1
-1
maximálne denné : 622,4 m .d = 7,2 l.s
-1
maximálne hodinové : 7,2 x 2,2 = 15,8 l.s
-1
minimálne hodinové : 4,0 x 0,6 = 2,4 l.s
-1
dimenzačné : 15,8 x 2 = 31,6 l.s
Návrh splaškovej kanalizačnej siete
Kostru kanalizačnej siete tvorí hlavný zberač, ktorý začína na pravom brehu Hradnianky
v miestnej časti Hradná, pokračuje zastavaným územím pozdĺž miestnej komunikácii a postupne
sa naň napájajú stoky z jednotlivých bočných uličiek. V strednej časti Hradnej križuje Hradnianku
a pokračuje do miestnej časti Súľov po ľavom brehu potoka. Nivou Hradnianky pokračuje do k.ú.
Jabloňové. Pri ústí Čierneho potoka je na zberač pripojená stoka odvádzajúca splaškové vody
z rekreačných zariadení.
Pri návrhu kanalizačnej siete v tomto stupni spracovania problematiky nie je možné určiť
potrebu prípadného prečerpávania splaškových vôd na kanalizačnej sústave,
Návrh kanalizačnej siete je zakreslený vo výkresoch v mierkach 1: 10 000 a 1: 5 000.
Navrhovaná splašková kanalizácia je špecifikovaná ako verejnoprospešná stavba a je uvedená
v príslušnej kapitole v Záväznej časti.
B.12.2.5. Vodné toky
Súčasný stav
Hlavným tokom v katastrálnom území obce Súľov-Hradná je vodohospodársky významný
tok, potok Hradnianka, Potok pramení v riešenom území a územím preteká severným smerom.
Pod zaústením Súľovského potoka sa smer toku stáča na západ a pod Čiernym potokom odteká
z územia severným smerom. Riečnu sieť tvoria prítoky Hradnianky, z ktorých významnejšie sú :
- Súľovský potok, ľavostranný prítok Hradnianky,
- Čierny potok, ľavostranný prítok Hradnianky,


Morfológia územia ovplyvňuje odtok zrážkových vôd. V úzkom svahovitom údolí odtok
zrážkových vôd vytvára početné krátke prítoky Hradnianky, strže a občasné toky, hlavne v miestnej
časti Hradná.
Územný plán obce Súľov - Hradná
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Na ochranu intravilánu obce a stabilizáciu koryta toku bola realizovaná úprava potoka
Hradnianka. Koryto potoka má tvar obdĺžnika, resp. jednoduchého lichobežníka so sklonom brehov
10:1. Brehy spevnené kamennou dlažbou tvoria oporné múry. Úprava je staršieho nezisteného
veku. V neupravených úsekoch potoka je zachovaná brehová stromová a kríková vegetácia.
Korytá ostatných tokov v území sú v prirodzenom stave so sprievodnou brehovou
vegetáciou.






Návrh
Koncepcia ÚPN obce Súľov-Hradná z hľadiska riešenia odtokových pomerov :
Rešpektuje realizovanú úpravu potoka Hradnianka.
Navrhuje realizovať pravidelnú údržbu a čistenie koryta Hradnianky od naplavenín.
Nvrhuje pravobrežnú úpravu Súľovského potoka, vo výustnej časti, v súvislosti
s uvažovanou výstavbou IBV.
Nvrhuje stabilizáciu korýt prítokov Hradnianky, strží a občasných tokov sedimentačnými
prepážkami a hradením bystrín.

Návrh riešenia odtokových pomerov je zakreslený vo výkresoch v mierke 1: 10 000 a 1:
5 000 Navrhované opatrenia sú špecifikované ako verejnoprospešné stavby a sú uvedené
v príslušnej kapitole v Záväznej časti.
B.12.3.

ENERGETIKA A ENERGETICKÉ ZARIADENIA

B.12.3.1. Zásobovanie elektrickou energiou
Súčasný stav
Zásobovacím zdrojom elektrickej energie pre riešené územie je transformovňa 110/22 kV
Bytča. Výkon do územia je realizovaný VN odbočkou z 22 kV vedenia č.201, prevedené v podstate
po betónových stožiaroch, 22 kV prípojky pre murované trafostanice sú realizované VN káblom
v zemi, pre ostatne vonkajšie trafostanice sú prevedené vzdušnými prípojkami.
Odberatelia elektrickej energie v časti Súľov sú zásobovaní zo 6-tich trafostaníc
o celkovom inštalovanom výkone 2010 kVA, časť Hradná z dvoch trafostaníc o celkovom výkone
650 kVA.




Návrh

Základné údaje o riešenom území
V súčasnosti v území obce Súľov – Hradná je využívaný zemný plyn a predpokladá sa
jeho používanie i v návrhovom období do roku 2025.
Etapa
Vstupné údaje
- trvalo obývané byty – stav
- navrhované k roku 2025 celkom
z toho : Súľov
Hradná
- byty výhľad
- lôžka pre cestovný ruch : v RD
- lôžka v PRZ, objektoch VCR a v RD
- podielový príkon na byt (kW)
- podielový príkon na rekreačné lôžko (kW)
- vykurovanie 15 kW – z toho odber deň

Stav
274

Rok 2025
274
90
66
24
50
210
890
2,4 - 2,5
0,25
10,0

100
190
2,1
0,25
10,0

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

kW
2001

Súľov
1. Byty stav : 184 b.j.
návrh : 66 b.j.
výhľad : 40 b.j.

455

Spolu
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2. Občianska vybavenosť
- jestvujúca spolu
- návrh : dom opatrovateľskej služby 25 osôb
Prestavba OU+KD
športová hala
reštaur.100 stol. služby CR, múzeum
penzión(kaštieľ) 20 lôžok
veľkopredajňa potravín
hotely, penzióny 300 lôžok
agroturistika 40lôžok, 100 stoličiek
Spolu
3. Ubytovanie na súkromí, chalupy, chaty
- jestvujúce lôžka spolu
- navrhované ubytovanie v RD
Spolu
4. Výroba jestvujúca
Spolu
Celkom :
Hradná
1. Byty stav : 90 b.j.
návrh : 24 b.j.
výhľad : 10 b.j.
Spolu
2. Občianska vybavenosť
- jestvujúca spolu
- návrh : penzión (kaštieľ) 20 lôžok
hotel, penzióny 100 lôžok
sanatórium (klimatické kúpele)
agroturistika 20lôžok, 50 stoličiek
Spolu
Celkom :
Súľov – Hradná
Spolu
Pri súdobosti 0,8

330

330
75
75
125
985
350

350
65

65
415
1400
1120

330
30
40
105
140
24
200
360
150
1379
75
72
147
150
2385
350
58
24
432
65
24
120
120
75
404
836
3221
2576

Požiadavka územia na transformačný výkon podľa druhu odberu v kVA
Miestna časť
Súľov
Hradná
Spolu

Stav kVA
Inštalovaný
Potreba
výkon
územia
2010
1120
650
445
2660
1565

Návrh kVA
Inštalovaný
Potreba
výkon
územia
3750
2405
970
845
4540
3250

Návrh riešenia elektrifikácie



VN vedenie
V období do roku 2025 na jestvujúcej 22 kV sietí navrhujeme :


Zrušenie VN odbočného vedenia k trafostaniciam T3, T6 (prekáža plánovanej výstavbe)
a bude nahradené káblom v zemi v trase : VN odbočka – navrhovane trafostanice T9 –
T3a – T10.



Napojenie trafostaníc T6 (existujúca) a T11 (návrh) bude závesným káblovým vedením
DISTRI od T10.



Prekládka 22 kV linky do novej polohy v úseku od futbalového ihriska po cintorín, nakoľko
prekáža plánovanej výstavbe.



Zrušenie VN prípojok k existujúcim trafostaniciam T5 a T7, budú nahradené závesným
káblom DISTRI.



Pre navrhované trafostanice budú vybudované nové VN prípojky : pre T7a závesný kábel
DISTRI, pre T15 vzdušným VN vedením.

Územný plán obce Súľov - Hradná
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Použitím izolovaných VN káblov DISTRI sa dosiahne v zastavanom území zníženie
ochranného pásma 1 m na každú stranu.
Trafostanice
Pre zabezpečenie navrhovaného príkonu cca 2580 kW do roku 2025 v riešenom území
sa doporučuje premiestnenie, rekonštrukcia a výstavba nových trafostaníc.









Miestna časť Súľov
T1, T2 situované v lokalite „ Čierny Potok“ ostávajú bez zmeny
T3 (stožiarová) sa navrhuje zrušiť a nahradiť ju kioskovou trafostanicou T3a
T4, T5 ostávajú bez zmeny
T6 (stožiarová) pri PD sa navrhuje osadiť väčším transformátorom 250 kVA
trafostanice T9- 250 kVA, T10- 160 kVA, T12- 2x400 kVA (všetky kioskové), T11-160
kVA, T13- 100 kVA (stožiarové) sa navrhujú budovať pre plánované zámery výstavby
ubytovacích a stravovacích zariadení, služieb, športu a ostatných objektov občianskej
vybavenosti
Miestna časť Hradná
T7(stožiarová) sa navrhuje premiestniť do novej polohy ako T7a 250 kVA ,
T8(stožiarová) ostáva bez zmeny
trafostanice T14- 160 kVA, T15- 160 kVA sú navrhované stožiarové
Navrhované

transformačne stanice budovať podľa požiadaviek na odbery elektrickej

energie.




Sekundárny rozvod
Elektrické NN rozvody v plánovanej zástavbe sa navrhujú budovať jednoduchou
mrežovou 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.
Ochranné pásma

V riešenom území sa nachádzajú len 22 kV vedenia pri ktorých je potrebné rešpektovať
ich ochranné pásmo od krajných vodičov na každú stranu :
22 kV vedenie vzdušné ............................................ 10 m
22 kV izolované vedenie .......................................... 4 m
22 kV vedenie - závesný kábel DISTRI .................. 1 m
22 kV kábel v zemi .................................................. 1 m
- stožiarová trafostanica od konštrukcie .................... 10 m
Tabuľková príloha - transformačné stanice 22 / 04 kV
Označenie
TS
T1 - 3040
T2 T3 - 3042
T4 - 3041
T5 - 3039
T6 - 3043
T7 - 3047
T8 - 3046
T3aT9 T10T11T12T13T14T15Spolu kVA :

Číslo vo
Vedení
murovaná
murovaná
4 stĺpová
stožiarová
stožiarová
stožiarová
2 stĺpová
stožiarová
kiosk
kiosk
kiosk
stožiarová
kiosk
stožiarová
stožiarová
stožiarová

Výkon TS v kVA
stav
návrh
400
400
250
250
400
400
400
400
400
160
250
250
250
400
400
400
250
160
160
2x400
100
160
160
2660
4540

Miestny názov

Poznámka

Súľov- Chata Jednota
Súľov- Chata Kinex
Súľov- Kostol
Súľov- Horný Koniec
Súľov- Obec 2
Súľov- PD+ obec
Hradná- obec 2
Hradná- obec 1
Súľov kostol
Súľov obč. vybav. - sever
Súľov IBV – východ 1
Súľov IBV – východ 2
Súľov obč. vybav.- západ
Súľov juh- zahustenie
Hradná východ- obč.vyb.
Hradná juh- obč.vybav.

Stav
Stav
Demontáž
Stav
Stav
Rekonštrukcia
Premiestnenie
Stav
Náhrada za T3
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh
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B.12.3.2. Zásobovanie plynom


Súčasný stav

Zdrojom zemného plynu pre obec Súľov – Hradná je „VTL Považský plynovod DN 300,
PN 40 “ a RS 3000 m3/h Hrabové. Regulačná stanica plynu zásobuje zemným plynom spoločnú
STL sústavu do 0,3 MPa pre obce Hrabové, Jablonové a Súľov - Hradná. Z RS je uložený STL
plynovod do 0,3 MPa o profile potrubia DN 160 po vstup do obce Jablonové, ďalej trasa pokračuje
s potrubím DN 110 až po vstup do riešeného územia Súľov – Hradná.
Hlavný rozvod plynu v obci Súľov – Hradná je realizovaný potrubím DN 90, odbočné
vetvy sú prevedené potrubím s profilom DN 50. Odberatelia plynu sú na miestné stredotlaké
plynovody pripojení cez domové regulátory STL/NTL s výstupným pretlakom do 2,1 kPa.
Plynofikácia obce Súľov – Hradná bola zahájená v roku 2002, je splynofikovaná
celoplošne, toho času napojených cca 170 domácnosti, čo k celkovému počtu trvalé obývaných
bytov predstavuje skoro 60%.
Z objektov vybavenosti sú na zemný plyn pripojené Základná škola 1.-9. + Materská
škôlka, Združený objekt obecného úradu, objekt VCR a pripravuje sa plynofikovať objekt Jednota
v Hradnej.


Návrh

Základné údaje o riešenom území
V súčasnosti v území obce Súľov – Hradná je využívaný zemný plyn a predpokladá sa
jeho používanie i v návrhovom období do roku 2025.
Etapa
Vstupné údaje
Stav
- trvalo obývané byty – stav
274
- z toho plynofikované byty
170
- navrhované k roku 2025 celkom
- z toho na plynofikáciu
- byty výhľad po roku 2025
- z toho na plynofikáciu
- lôžka pre cestovný ruch : v RD
100
- lôžka v PRZ, objektoch VCR a v RD
190
- hodinový odber na byt (m3/h)
1,6
- podielový odber na lôžko (m3/h)
0,17
- príkon pre vybavenosť podľa podobných objektov v súčasnosti

Rok 2025
274
190
90
72
50
40
210
890
1,6
0,17

Nápočet ZPN podľa druhu odberu
Druh odberu
1. Byty : stav 170/190 b.j.
Návrh 52 b.j. (Súľov)
20 b.j. (Hradná)
Spolu
2. Vybavenosť
- jestvujúca spolu
- návrh: miestna časť Súľov
dom opatrov. služby 25 osôb
Prestavba OU, KD
Športová hala
inf.centrum, reštaur. služby,múz.
kaštieľ 20 lôžok
Veľkopredajňa potravín
hotel+ penzióny 300 lôžok
Agroturistika 40 lôž.100 stoličiek
miestna časť Hradná
kaštieľ 20 lôžok
Rekreačne centrum 100 lôžok
Sanatórium klimatické kúpele
Agroturistika 20 lôž. 50 stoličiek
Spolu
3. Rekreačné domy, chaty, chalupy
Spolu
Celkom

Rok 2001
m3 /h
tis.m3 /rok
270
540

270

540

58

116

Rok 2025
m3 /h
tis.m3 /rok
304
605
83
182
32
70
483
997
58

116

4
25
40
18
4
62
52
18

8
50
43
30
7
125
105
36
7
35
35
20
520
94
1611

58

116

4
17
17
10
329

17
345

34
690

66
878
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Návrh riešenia plynofikácie



Návrh uvažuje s nárastom odberu zemného plynu v území zo súčasných 345 m3/hod na
878 m3/hod. Zásobovanie obce sa ponecháva s jednou tlakovou hladinou STL do 0,3 MPa .
Z dôvodu nárastu hodinových odberov zemného plynu je potrebné prehodnotenie
integrovanej STL plynárenskej sústavy. Body napojenia na jestvujúce plynovody a technické
parametre budú určené pri zahájení výstavby v danej lokalite.
Využitie zemného plynu sa navrhuje komplexne, tj. na vykurovanie, prípravu teplej
úžitkovej vody a na varenie. Bytová zástavba v rozvojovom území sa navrhuje plynofikovať na cca
80%, občianska vybavenosť v efektívnej dostupnej od jestvujúcich plynovodov.



Nárast odberov plynu do roku 2025 :
v miestnej časti Súľov bude v bytovej výstavbe cca 134 m3/h, občianskej vybavenosti
cca 205 m3/h,
v miestnej časti Hradná v bytovej výstavbe cca 45 m3/h, občianskej vybavenosti cca
38 m/h.

Nové STL rozvody zemného plynu sa navrhujú rozširovať do rozvojových lokalít
s plánovanou výstavbou bytov a objektov vybavenosti. Do lokalít s objektmi agroturistických centier
(pri poľnohospodárskych dvorov Súľov a Hradná) sa s prívodom zemného plynu neuvažuje –
neefektívnosť vynaložených investičných prostriedkov.
Poznámka
Vzhľadom na zvýšené odbery zemného plynu, doporučuje sa prehodnotenie prepojenej
plynárenskej sústavy STL Hrabové – Jabloňové – Súľov – Hradná odborným organizáciou, čo
bude doložené hydraulickým prepočtom a odsúhlasenie správcom plynárenských zariadení (SPP,
a.s.)


Pásmo ochrán

V zmysle zákona č. 656 / 2004 Z.z. je potrebne dodržať pásmo ochrán od osi plynovodu
na každú stranu :
Plynárenské zariadenie
STL – NTL zastavané územie
STL voľný terén

Ochranné pásmo
1m
4m

Bezpečnostné pásmo
určí prevádzkovateľ
10 m

B.12.3.3. Zásobovanie teplom


Súčasný stav

Obec Súľov – Hradná má plne decentralizovaný systém zásobovania teplom, v území sa
nenachádza väčší tepelný zdroj, ktorý by prevzal funkciu centrálneho tepelného zdroja.
Existujúce plynové kotolne v ZŠ + MŠ a v Združenom objekte obecného úradu sú
použiteľne len pre potrebu vlastných objektov. Ostatne objekty vybavenosti a v CR potrebu tepla
majú riešenú spaľovaním pevných palív a taktiež elektrickou energiou.
Bytová zástavba z celkového počtu 274 trvale obývaných bytov, 170 b.j. potrebu tepla
rieši spaľovaním zemného plynu v kotloch ústredného vykurovania, resp. nástennými etážovými
zdrojmi. 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 ..........
274 b.j. z toho plynofikované 170 b.j.
Návrh bytovej výstavby ............
90 b.j. - do roku 2025
50 b.j. - výhľad
S p o l u byty rok 2025 ............
364 b.j.
po roku 2025 .....
414 b.j.
priemerná potreba tepla na b.j. :
14 kW ; 104 Gj
potreba tepla pre vybavenosť a prevádzky odhadom podľa prieskumu
Územný plán obce Súľov - Hradná
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Nápočet potrieb tepla pre etapu 2020
Stav

Rok 2025

Druh odberu
1. Byty : stav 274 b.j.
návrh 90 b.j. etapa 2025
návrh 50 b.j. výhľad

MW
3,975

GJ
28626

Spolu
2. Občianska vybavenosť
- jestvujúca spolu
- návrh : Dom opatrovateľskej služby
Prestavba OU
Športová hala
Inf.centr.rešt. služby, múzeum
Penzióny 2x20 lôžok
Veľkopredajňa potravín
Hotel, penzióny – 300 lôžok
Agroturistika 40 lôž.100 stol.
Agroturistika 20 lôž. 50 stol.
Hotel, penzióny - 100 lôžok
Sanatórium 200 lôžok
Spolu
3. Rekreačne chaty, chalupy, domy
Spolu
3. Výroba jestvujúca
Spolu
Celkom

3,975

28626

0,985

7135

0,985
0,070
0,050
5,080

MW
3,975
1,260
0,700
5,935

GJ
28626
9360
5200
43186

7135

0,985
0,035
0,200
0,315
0,150
0,060
0,500
0,420
0,150
0,080
0,140
0,140
3,175

7135
250
1140
1245
1080
430
3600
3025
1080
575
1010
1010
21581

500
360
36621

0,270
0,050
9,430

1960
360
67087

Návrh riešenia potrieb tepla v etape – rok 2025
Zásobovanie obce Súľov – Hradná teplom sa navrhuje ponechať decentralizovaným
systémom z vlastných objektových, alebo združených zdrojov tepla, využívajúcich dostupne druhy
ekologických palív (zemný plyn, drevný odpad, solárna energia).
Existujúce uhľové kotolne v objektoch vybavenosti sa navrhujú prebudovať na kotolne
so spaľovaním zemného plynu tam, kde je dostupnosť rozvodov zemného plynu. V lokalitách, kde
sa neuvažuje s prívodom plynu, navrhované objekty „Agroturistické centrá“ pri
poľnohospodárskych dvorov - riešenie potrieb tepla zamerať na spaľovanie drevných štiepkov,
drevnej masy a ostatných dostupných palív. Pre potrebu teplej úžitkovej 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 využitie 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
36621
100%
67087
100%

z toho
ZPN
GJ
18818
51,38%
45016
67,10%

HU
GJ
9800
26,76%
10300
15,35%

DO
GJ
6529
17,83%
10297
15,35%

EE
GJ
1474
4,03%
1474
2,20%

Z celkovej potreby tepla v etape rok 2025 – cca 67087 GJ – sa navrhuje riešiť 67,10%
zemným plynom (čo predstavuje spotrebu zemného plynu skoro 1611 tis.m3 za rok – stav 690
tis.m3/rok), uhoľnými palivami 15,35% (stav 26,76%), drevom 15,35% a zostatok elektrickou
energiou.
V navrhovanej etape zamerať sa na využívanie solárnej energie kolektormi pre prípravu
teplej vody, taktiež podporujú sa všetky iniciatívy z netradičných druhov energií na získavanie
tepelnej energie, čo bude mať priaznivý dopad na čistotu ovzdušia najmä v zimnom období.
Územný plán obce Súľov - Hradná

80

Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M. Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, tel./fax: 041 700 10 51, mob.: 0903 370 818, e-mail: nezval@aut.sk

Ochranné pásma



V riešenom
území
obce
Súľov-Hradná
sa
tepelnoenergetických zariadení vyžadujúca si ochranné pásmo.
B.12.4.

neplánuje

žiadna

výstavba

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

B.12.4.1. Napojenie územia na telekomunikačné a informačné siete
Súčasný stav



Poskytovanie poštových služieb pre obyvateľstvo zabezpečuje zriadená poštová
prevádzka v objekte OÚ Súľov - Hradná, organizačne je začlenená pod Regionálne poštové
centrum RPC Žilina, ktoré je riadené ústredím Slovenskej pošty a.s.
Telekomunikačné služby sú zabezpečované digitálnou ústredňou, umiestnenou pri OÚ,
pripojenou optickým káblom na DOOK Žilina - Považská Bystrica. Podľa súčasnej štruktúry Slovak
Telecom a.s. zabezpečuje Centrum sieťovej infraštruktúry Žilina, prislúchajúce do Regionálneho
centra RCSI Žilina.
Miestna telefónna sieť je prevedená v kombinácii káblový rozvod v zemi a vzdušný
závesný kábel po drevených stĺpoch. Telefonizácia je riešená aj cez rádiovú telekomunikačnú sieť
satelitnou anténou na objekte ZŠ.
Územie je pokryté verejno-rádiovou sieťou (VRS) operátorov ORANGE a T-Mobile
(základňové stanice „Hrabovníky“ a Marek“), pripravuje sa napojenie obce na medzinárodný
internet GAJA
Základné televízne vysielanie sa zabezpečuje TV vykrývačom v lokalite „Marek“,
rozšírený príjem televíznych programov je zabezpečovaný rádiovým digitálnym prenosom
satelitných programov.
Riešeným územím neprechádza trasa diaľkových káblov.
Návrh



Pošta
Pre poštovú prevádzku v obci Súľov - Hradná nie sú známe žiadne rozvojové zámery.
V poskytovaní poštových služieb sa zamerať na zvyšovaní ich kvality. Rozvoj poštovej prevádzky
v obci je plne v kompetencií Slovenská pošta, a.s. a RPC Žilina.
Telekomunikácie
Telefonizácia
Tab. Základné údaje riešeného územia
Údaje
– -

Etapa
Rok 2005
925
274

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
1000
274
90
50
420
1 až 1,5
3 až 5

Tab. Nápočet HTS pre rozvojové aktivity územia do roku 2025
Miestna časť
Súľov
Hradná
Spolu

bytové
160
55
215

Počet HTS
nebytové
spolu
55
215
30
85
85
300

Územný plán obce Súľov - Hradná
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%
67,6
83,3
71,4
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Riešenie navrhovaného stupňa telefonizácie
Pre zabezpečenie telefonizácie navrhovanej výstavby v riešenom území do roku 2025
s navrhovaným počtom cca 300 HTS pre obec Súľov – Hradná je potrebné riešiť :

Rozšírenie digitálnej ústredne o cca 300 vývodných vedení.

Rozšírenie miestnej telekomunikačnej káblovej siete do rozvojových časti obce (nová
výstavba bytov, občianskej vybavenosti a športových plôch), formou pripokládky
k existujúcim miestnym káblovým trasám : Súľov 215 Pp, Hradná 85 Pp.

Vzdušný telefónny rozvod nahradiť za káblovú sieť zemou.

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 (požiadavka ST, a.s.).

Rozšírenie portfólia služieb o dátové služby, ktoré budú určené hlavne pre podnikateľský
segment a pre domácnosti, ktoré budú využívať pripojenie na internet.


Rádio komunikácie
Realizácia zámeru ST, a.s. pripojenie územia na rádiovým signálom medzinárodného
internetu GAJA.



Miestny rozhlas
Rozšírenie signálu miestneho rozhlasu do plôch s plánovanou výstavbou.



Diaľkové káble
Riešeným územím neprechádza a ani nie je plánovaná trasa diaľkových káblov,
existujúci prípojný optický kábel do digitálnej ústredne má ochranné pásmo 1 m.

B.13.

KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

B.13.1.

ZÁSADY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA VO VZŤAHU K EKOLOGICKEJ
ÚNOSNOSTI ÚZEMIA

Urbanistická koncepcia rozvoja obce, navrhnutá v územnom pláne, rieši rozvoj obce
vyváženým 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 uvažujeme s vysokým podielom verejnej alebo súkromnej zelene.
Rozvoj je v prevažnej miere sústredený na plochách PP nižšej bonity, a tiež v hraniciach
zastavaného územia.
V súvoslosti s lesným hospodárstvom, územný plán rešpektuje LHP a do neho
premietnuté opatrenia, v súvislosti s ochranou prírody (RÚSES, MÚSES,...). V území sa neuvažuje
so záberom LPF.
Taktiež sa v riešenom území neuvažuje s ťažbou 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 prevažnej miere do
vlastnej obce (viazaný cestovný ruch – chalupy, víkendové rodinné domy, rodinné penzióny).
Nové rekreačné zariadenia v obmedzených kapacitách sú navrhnuté v lokalitách s už
obdobne využívaným rozvojom (lokalita Jedľovník – ubytovacia základňa v CR, resp. v lokalitách
naväzujúcich na zast územie (agroturistické centrá v rámci hospodárskych dvorov v m.č. Súľov
a Hradná, sanatórium v m.č. hradná a malá rekreačno ubytovacia základňa v Hradnej).
Navrhovaný stavebný rozvoj v podstatnej miere rozvíja predovšetkým obytnú funkciu
a k nej prislúchajúcu občiansku vybavenosť, čo negatívne neovplyní kvalitu životného prostredia.
S rozvojom plôch priemyslu sa neuvažuje a s rozvojom výrobných služieb je uvažované
v minimálnom rozsahu.
B.13.2.

NÁVRH OPATRENÍ NA ELIMINÁCIU ALEBO OBMEDZENIE STRESOVÝCH PRVKOV
V KRAJINE

Riešené územie obce Súľov – Hradná je jedno z mála zasiahnutých území Slovenska
stresovými prvkami v krajine. Územím neprechádza žiadna železničná trať, diaľnica a zatiaľ ani
cesta I. triedy (výhľad). V území nie je a ani sa nenavrhuje žiadna výrazná priemyselná prevádzka.
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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 Súľov – Hradná začlenené navrhované obytné
plochy, plochy občianskej vybavenosti a ostatná zástavba. 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 PP (orná pôda, pasienky, kosné lúky) a LPF (lesy) stanovil
MÚSES optimálne podmienky využívania územia, ktoré boli premietnuté do riešenia ÚPN-O.
V MÚSES-e bol tiež kladený dôraz na zachovanie a obnovenie krajinno-estetických hodnôt
katastrálneho územia obce, hlavne v súvislosti s priemetom požiadaviek legislatívnej ochrany
prírody, a tiež lokálnych opatrení (napr. doprovodná zeleň vodných tokov, vodné ekosystémy
a pod.).
B.13.4.

OCHRANA ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO 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 udržateľné využívanie vôd,

manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek,

znižovanie 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 využívaní,
oprávnenia a povinnosti štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto
zákona.
Nakladanie s vodami
V obci sa nenachádza významný užívateľ vôd.
Podzemné vody sa využívajú na hromadné zásobovanie pitnou vodou v miestnych verejných
vodovodoch, vodovodoch pre hospodárske dvory PD v miestnych častiach Súľov a Hradná
a individuálne zásobovanie zo studní si zabezpečujú obyvatelia a rekreačné zariadenia mimo
dosahu verejných vodovodov.
Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov
Takmer celé katastrálne územie obce Súľov-Hradná (okrem južného a východného výbežku)
spadá do OP II. stupňa – vonkajšia časť vodárenských zdrojov Predmier, vrty HVP 1, 2,
vyhláseného rozhodnutím ObÚ ŽP č.2/242/92 z 26.8.1992.
Časť východného výbežku katastrálneho územia spadá do OP II. stupňa vodárenského zdroja
Lietavská Svinná.
V severnej časti do k.ú. obce Súľov-Hradná zasahuje OP II. stupňa vodárenského zdroja Javor.
Na toto územie sa vzťahuje sprísnená ochrana a sú povolené činnosti, ktoré negatívne
neovplyvňujú kvalitu podzemných a povrchových vôd.
Ochranné pásma vodárenského zdroja Líščia skala sú v legislatívnom konaní.
Ochranné pásma vodárenských zdrojov Jedľovník, Vrchovina a Za dielom nezistené.
Oprávnenia pri správe vodných tokov
Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného
toku užívať pobrežné pozemky (územie do 5m od brehovej čiary).
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Zdroje znečistenia vôd
V katastrálnom území obce Súľov-Hradná sa nenachádzajú významní znečisťovatelia podzemných
a povrchových vôd.
Celé zastavané územie (obytné, rekreačné, poľnohospodárske) sa nachádza v ochrannom pásme
II. stupňa – vonkajšia časť vodárenských zdrojov Predmier.
Negatívnym prvkom z hľadiska ochrany vôd a hlavne vodárenských zdrojov Predmier je
skutočnosť, že v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Splaškové vody sú akumulované
v individuálnych žumpách, alebo septikoch. Vodotesnosť žúmp nie je zaručená a pravdepodobne
dochádza k priesakom do spodných vôd. Podobne sú zdrojmi znečistenia
septiky, z ktorých výtoky sú vyústené do miestnych potokov, alebo do podmoku.
Návrh opatrení
V koncepcii ÚPN obce Súľov-Hradná sú v starostlivosti o životné prostredie z hľadiska
ochrany vôd navrhované nasledujúce opatrenia :

Rešpektovanie legislatívnej ochrany vôd vyplývajúcej zo zákona č.364/2004 Z.z. (vodný
zákon) a rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy, lebo takmer celé k.ú. obce sa
nachádza v OP II. stupňa VZ Predmier.

Odstránenie potenciálnych zdrojov znečistenia podzemných a povrchových vôd
realizáciou verejnej splaškovej kanalizácie.

Zabezpečenie dostatočnej kapacity vodárenských zdrojov pre navrhovaný rozvoj obce.

Zachovanie sprievodnej brehovej vegetácie pozdĺž vodných tokov.

Rešpektovanie pobrežných pozemkov do 10 m od brehovej čiary na Hradnianke a do 5 m
pri ostatných drobných tokoch pri parcelácii pozemkov na novú zástavbu.

Realizovanie pravidelnej údržby a čistenia korýt miestnych tokov.

Stabilizácia pravého brehu Súľovského potoka v súvislosti s uvažovanou zástavbou.

Riešenie spomalenia odtoku zrážkových vôd a splavenín z povodí drobných tokov a strží
(hradenie bystrín, sedimentačné prepážky).
B.13.4.2. Ovzdušie
Klíma predstavuje výrazný dynamický krajinný prvok. Priestorová a časová premenlivosť
jej parametrov je jedným z rozhodujúcich faktorov diferenciácie živých organizmov. Výrazne
ovplyvňuje aj život človeka a jeho aktivity. Podmieňuje najmä rozvoj poľnohospodárstva, bývania,
rekreačno-športových aktivít apod.
Z hľadiska makroklimatickej klasifikácie (Atlas krajiny SR, 2002) patrí posudzované
územie do klimatickej oblasti mierne teplej (počet letných dní do 50, maximálna teplota vzduchu 25
C, priemerná teplota vzduchu v júli nad 16 C), okrsku M6 - mierne teplý, vlhký, vrchovinový
s výškou nad 500 m n.m., Iz = 60 až 120. Východná časť k.ú. – hrebeň Súľovských skál je
zaradený do klimatickej oblasti chladnej s priemernou teplotou vzduchu v júli pod 16 C, okrsku C1
- mierne chladného s teplotou v júli 12 C až 16 C.
Z hľadiska klimaticko-geografických typov (Atlas SR, 1980) patrí riešené územie do typu
krajiny s horskou klímou s malou inverziou teplôt, vlhkou až veľmi vlhkou, subtypu teplého so
sumou teplôt 10 C a viac 2 400 – 2 900, teplotou v januári –2 až –5 C, teplotou v júli 17,5 až 19,5
C, amplitúdou 21 až 23 C, ročnými zrážkami 600 – 800 mm – východná časť k.ú., vlastný
intravilán obce a nadväzujúce okolie (Súľovská kotlina) patrí do subtypu mierne teplého so sumou
teplôt 10 C a viac 2 200 – 2 400, teplotou v januári –3,5 až –6 C, teplotou v júli 17 až 17,5 C,
amplitúdou 21 až 23 C, ročnými zrážkami 650 – 850 mm, severozápadná časť k.ú. prináleží do
subtypu chladného so sumou teplôt 10 C a viac 1 200 – 1 600, teplotou v januári –5 až –6,5 C,
teplotou v júli 13,5 až 16 C, amplitúdou 19,5 až 21 C, ročnými zrážkami 800 – 1 100 mm.
Klimatické pomery majú zásadný vplyv na celkové využitie územia z hľadiska využitia
krajiny a cestovného ruchu. Z tohto pohľadu možno považovať za najdôležitejšie tieto ukazovatele.
Teplotné pomery
Podľa dlhodobých pozorovaní SHMÚ (Klimatické a fenologické pomery
Stredoslovenského kraja, 1972) je v posudzovanej oblasti najteplejším mesiacom júl a
najchladnejším január. Vzhľadom na kotlinový i vrchovinový charakter územia (vlastné riešené
územie) je pre danú oblasť významný pomerne značný rozkyv teplotných charakteristík. Napríklad
v období rokov 1931-1980 absolútne maximálna teplota vzduchu dosiahla 37,9 C a absolútne
minimálna teplota poklesla na -28,8 C. Okolité pohoria vykazujú priemerne nižšie teploty.
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Priemerná mesačná a ročná teplota vzduchu v C (1931 – 1980)
stanica
Žilina

I
-3,5

II
-1,7

III
2,1

IV
7,4

V
12,2

VI
15,8

VII
16,8

VIII
16,2

IX
12,5

X
7,9

XI
3,3

XII
-1,2

Rok
7,3

VII
35,2

VIII
37,9

IX
31,7

X
26,7

XI
21,4

XII
14,3

Rok
37,9

VII
2,4

VIII
2,0

IX
-3,4

X
-7,3

XI
-22,0

XII
-28,8

Rok
-28,8

Absolútne maximá teploty vzduchu v C (1931-1980)
stanica
Žilina

I
13,1

II
16,8

III
25,1

IV
28,6

V
30,9

VI
33,7

Absolútne minimá teploty vzduchu v C (1931-1980)
stanica
Žilina

I
-26,7

II
-25,5

III
-20,7

IV
-7,9

V
-4,3

VI
0,1

Priemerný výskyt dní s charakteristickou teplotou v C (1931 – 1960)
Žilina
Tropické (tmax>30°C)
Letné (t>20°C)
Mrazové (tmin<0°C)
Ľadové (tmax<0°C)

I
25,4
13,5

II
20,7
7,3

III
16,1
1,1

IV
1,2
3,4
-

V
0,7
7,2
0,4
-

VI
2,4
13,8
-

VII
6,9
19,8
-

VIII
5,1
18,3
-

IX
1,2
8,7
0,0
-

X
0,7
2,7
-

XI
7,6
0,4

XII
19,4
7,0

Rok
16,3
69,7
95,7
29,3

Oblasť sa vyznačuje dostatočným výskytom počtu letných dní v priemere 42,9 za rok, ale
aj mrazových dní v priemere 125,5 za rok. Počet dní s priemernou teplotou 0 C dosahuje 71 až 81
dní. V letnom období sa vyskytuje priemerne 43 letných dní s teplotou nad 25 C a viac.
Vlhkosť vzduchu
Priemerná mesačná a ročná relatívna vlhkosť vzduchu v %
stanica
Žilina

I
86

II
85

III
80

IV
74

V
73

VI
73

VII
76

VIII
78

IX
80

X
83

XI
87

XII
88

Rok
80

X
66

XI
78

IX
4,8

X
2,6

XI
1,7

XII
1,8

Rok
35,9

IX
8,7

X
12,5

XI
19,0

XII
19,5

Rok
152,7

XII
10,6

Rok
102,0

Oblačnosť a slnečný svit
Priemerná oblačnosť v %
stanica
Žilina

I
74

II
73

III
65

IV
63

V
62

VI
63

VII
61

VIII
59

IX
56

XII
79

Rok
67

Priemerný počet jasných dní (denná oblačnosť menšia ako 20 %)
stanica
Žilina

I
2,8

II
2,0

III
4,3

IV
3,3

V
2,8

VI
2,5

VII
3,4

VIII
3,9

Priemerný počet zamračených dní (denná oblačnosť väčšia ako 80 %)
stanica
Žilina

I
17,7

II
15,0

III
12,7

IV
10,5

stanica
Žilina

I
8,5

II
6,1

III
5,8

IV
3,9

V
10,5

VI
9,7

VII
9,2

VIII
7,7

Priemerný počet dní s hmlou
V
5,6

VI
6,8

VII
8,3

VIII
12,1

IX
13,5

X
11,9

XI
8,9

VI
228

VII
240

VIII
224

IX
174

X
114

XI
51

X
6,7

XI
12,2

Priemerný úhrn slnečného svitu (v hodinách)
stanica
Žilina

I
58

II
76

III
138

II
9,4

III
5,5

IV
180

V
220

XII
39

Rok
1 742

Priemerný počet dní bez slnečného svitu
stanica
Žilina

I
12,7

IV
4,4

V
2,5

VI
2,2

VII
2,1

VIII
2,1
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Zrážkové pomery
Podľa dlhodobých sledovaní sa priemerný ročný úhrn zrážok pohybuje v rozmedzí 743 až
789 mm. Priemerný ročný počet dní so zrážkami 1 mm a viac, dôležitý hlavne v období s výskytom
°
teplôt 0 C je v rozmedzí 113,7 až 121,6 dňa, pričom v zimných mesiacoch je to v rozsahu 55,6 až
57,3 dňa. Najvyšší denný úhrn zrážok bol zaznamenaný na stanici Žilina, a to 75,7 mm v auguste
roku 1955. Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol 254 mm v auguste roku 1913 a najnižší 0 mm v
októbri 1951.
Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok v mm (1946-1970)
stanica
Súľov Hradná
Bytča
Žilina

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

49

55

50

54

72

103

112

91

56

53

68

56

819

49
47

55
42

47
41

48
53

66
77

92
96

103
97

80
94

52
63

46
60

63
57

58
49

759
776

Priemerný počet dní so zrážkami 1,0 mm a viac (1946-1970)
stanica
Súľov Hradná
Bytča
Žilina

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

9,7

9,5

9,7

9,6

10,8

12,5

12,3

11,1

7,6

6,9

10,7

11,3

121,7

9,1
10,1

8,4
9,2

8,5
8,8

9,1
9,3

10,7
11,4

10,6
11,5

10,8
12,5

10,1
11,2

7,8
8,4

8,1
9,7

9,4
9,7

10,0
9,8

112,6
121,6

Priemerný počet dní so snežením (1946-1970)
stanica
Súľov Hradná
Bytča
Žilina

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

12,7

10,0

5,8

1,6

0,1

-

-

-

-

0,3

4,7

11,5

50,4

11,1
8,9

10,0
8,8

5,8
6,3

1,6
1,3

0,1
0,1

-

-

-

-

0,3
0,1

3,8
2,8

9,8
7,3

42,5
35,6

Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou (1946-1970)
stanica
Súľov Hradná
Bytča
Žilina

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

28,5

24,1

14,1

0,9

-

-

-

-

-

-

3,3

19,9

90,8

26,2
25,5

22,7
21,6

10,5
10,7

0,4
0,6

0,1
0,1

-

-

-

-

0,3

2,4
2,9

15,9
12,9

78,2
74,6

X
10,7

XI
8,1

XII
9,2

Rok
80,2

Priemerný počet dní s hmlou pri dohľadnosti menšej ako 1 km (1951-1980)
stanica
Žilina

I
9,3

II
5,9

III
7,4

IV
3,0

V
2,7

VI
2,8

VII
3,2

VIII
6,0

IX
11,9

Veterné pomery
Údaje o prevládajúcich smeroch vetra a jeho rýchlosti možno odvodiť podľa dlhodobých
sledovaní na stanici Žilina. Tieto údaje sú vo vzťahu k ostatnému posudzovanému územiu len
informatívne, nakoľko určujúcim faktorom prevládajúcich vetrov sú orografické pomery územia.
Priemerná častosť jednotlivých smerov vetra a bezvetria v % (1951–1980)
smer vetra
Žilina

S
12,2

SV
5,3

V
4,0

JV
5,7

J
12,6

JZ
10,2

Z
7,4

SZ
9,8

Bezvetrie
32,8

Priemerná rýchlosť vetra v m/s za rok (1951-1960)
smer vetra
Žilina

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

3,9

4,3

2,6

2,8

3,1

2,7

2,7

2,8

v
3,1

Priemerná rýchlosť vetra v m/s za rok (1951-1980)
stanica
Žilina

I
1,2

II
1,4

III
1,6

IV
1,8

V
1,5

VI
1,4

VII
1,4

VIII
1,1
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1,0

X
1,0

XI
1,4

XII
1,2

Rok
1,3
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Riešené územie leží v kotline s veľkou početnosťou stavov bezvetria a malých rýchlostí
-1
vetra do 2 m.s , ich početnosť je až 74%, z toho je 30 – 34% bezvetrie až slabý vietor do rýchlosti
-1
1 m.s . Územie patrí medzi priemerne inverzné polohy, keď počet dní s inverzným stavom je
v kotline okolo 100 za rok.
Značný vplyv na klimatické pomery územia má geografická poloha a nadmorská výška.
Územie je súčasťou nižšej oblasti, ležiacej na rozhraní oceánskych a kontinentálnych vplyvov, kde
sa v priebehu roka niekoľkokrát vystriedajú vzduchové hmoty. Oceánske prúdenie zmenšuje
rozdiely medzi zimou a letom, čo spôsobuje väčšiu oblačnosť, väčšie množstvo zrážok a častejší
výskyt hmiel. Klimaticky územie katastra patrí do mierne teplej, veľmi vlhkej až chladnej oblasti.
Mierne teplá klimatická oblasť zahŕňa územie podhoria Strážovských vrchov. Mierne chladná
oblasť zahŕňa vrcholové časti menovaného podhoria.
Územie, na základe kompletného stavu ovzdušia, podzemnej a povrchovej vody, pôdy,
horninového prostredia a ďalších faktorov nepatrí do zoznamu zaťažených území, ustanovených
Vyhláškou MŽP SR č. 112/1993 Z.z. Na území obce neevidujeme v súčasnosti žiadneho
výrazného znečisťovateľa ovzdušia, obec je taktiež 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. Pri
tomto geologické faktory zahŕňajú pôdotvorný substrát, jeho minerálne a chemické zloženie.
Klimatické faktory zahŕňajú prínos slnečnej energie, zrážky, 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
Pôdne druhy delíme podľa zrnitosti. Zrnitosť pôdy vyjadruje zrnitosť vrchnej vrstvy pôdy,
resp. humusového horizontu. Zrnitosť je určená podľa percentuálneho obsahu frakcie väčšej ako
0,01 mm.
V riešenom území sa vyskytujú pôdy :


ľahké pôdy :

piesočnaté až piesočnato-hlinité



stredne ťažké pôdy :

pôdy hlinité - s obsahom ílovitých častíc 30 – 45 %, vyskytujú sa na vápenatých
pieskovcoch, piesočnatých vápencoch a slieňoch



ťažké pôdy :

pôdy ílovito-hlinité - s obsahom ílovitých častíc 45 - 60 %, vyskytujú sa na ílovcoch a
ťažkých aluviálnych náplavoch

Výskyt uvádzaných pôdnych druhov súvisí s mineralogickým zložením pôdotvorného
substrátu (geologického podložia). V katastrálnom území obce Súľov – Hradná dominujú pôdy
stredne ťažké.
Skeletovitosť pôd spolu so svahovitosťou determinujú hospodárske využitie pôd. Podľa
obsahu skeletu (frakcia nad 2 mm) v pôde delíme pôdy nasledovne :
Rozdelenie pôd podľa obsahu skeletu
kategória
pôdy bez skeletu
slabo skeletovité pôdy
stredne skeletovité pôdy
silne skeletovité pôdy

Charakteristika
obsah skeletu do hĺbky 0,6 m pod 10%
obsah skeletu v povrchovom horizonte 5-25%
obsah skeletu v povrchovom a podpovrchovom horizonte 25-50%
obsah skeletu v povrch. horizonte 25-50%, v podpovrch. nad 50%

V kotline majú prevahu pôdy stredne skeletovité, na okrajoch katastrálneho územia
(hrebeňové partie) zase dominujú pôdy silne skeletovité.
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Pôdne typy
Pôdne typy sú výsledkom pôdotvorného procesu, ktoré môžeme triediť a identifikovať
podľa diagnostických horizontov, prípadne variet horizontov.
Podľa hĺbky pôdy v území sa vyskytujú pôdy stredne hlboké (30 - 60 cm) a pôdy hlboké
(viac ako 60 cm). Plytké pôdy (hĺbka menej ako 30 cm) sa nachádzajú najmä na strmých svahoch
a v hrebeňových partiách.
Z hľadiska pestrosti vývoja pôdnych typov je záujmové územie pomerne pestré. Výrazne
tu dominujú kambizemné pôdne jednotky. Kambizeme (hnedé pôdy alebo hnedé lesné pôdy) sa
vyvinuli na pomerne monotónnom pôdotvornom substráte – flyšových sedimentoch v kotlinovej
časti riešeného územia. Kambizem podľa Morfogenetického klasifikačného systému pôd (Hraško a
kol. 2000) patrí do skupiny pôd hnedých. Má vyvinuté všetky tri horizonty (A, B, C).
Charakteristickým znakom je eluviálny B-horizont, v ktorom dochádza ku fyzikálnym (zvetrávanie)
a chemickým (oxidácia) premenám pôvodne prítomných primárnych minerálov na ílové minerály.
Má hrúbku približne ako A -horizont, s výraznejšou farbou, spôsobenou uvoľňovaním železa
z horninových silikátov. Množstvo organického odpadu poskytovaného lesnými aj nelesnými
biocenózami je zdrojom humusu, ktorý výrazne, ale rôzne hlboko obohacuje vrchné pôdne vrstvy a
vytvára A - horizont tmavej až čiernošedej farby. Ten pozvoľna prechádza do horizontu B.
Zrnitostné a minerálne zloženie je závislé od materskej horniny. Pôdy sú dobre zásobené vodou,
kypré a prevzdušnené.
Zmeny substrátu, morfológie, mikroklimatických podmienok, zrnitosť, schopnosť
udržiavať vodu sa odráža na výskyte pôdnych subtypov, z ktorých v území nachádzame :



Kambizem pseudoglejová
Kambizem typická

KMg
KMm

Okrem kambizemí sa v území ostrovčekovito vyskytujú tieto pôdne typy (najmä
vo vyšších hrebeňových polohách) :
Ostatné pôdne typy zastúpené v katastrálnom území obce Súľov - Hradná
pôdny typ
Rendzina
subtyp: typická, litická

Regozem
Antropické pôdy
pôdny typ: kultizem
Ranker
Pararendzina
subtyp: typická, kambizemná
Litozem
subtyp: typická
varieta: karbonátov

Charakteristika
Pôdy na zvetralinách pevných a spevnených karbonátových hornín,
s povrchovým spravidla plytkým, tmavosfarbeným silne skeletovitým
(nad 50%) A-hor. A-hor., s nástupom pevnej karbonátovej horniny v hĺbke
10-30 cm
Iniciálne (mladé) pôdy s vyvinutým ochrickým (mladým, plytkým)
A-horizontom na nespevnených silikátových až karbonátových
sedimentoch
Pôdy s antropickou činnosťou pretvoreným alebo umelo vytvoreným
A-hor., dominujú v intraviláne, záhradách a intenzívne obrábaných poliach.
Pôdy s mačinovým pôdotvorným procesom, s melanickým A-hor. na silne
skeletnatých zvetralinách pevných a spevnených silikátových hornín
pôda s tmavosfarbeným karbonátovým (nad 50%) A-hor. na zvetralinách
karbonátovo-silikátových hornín (kambizemná - s náznakmi B-horizontu)
Iniciálne pôdy s hĺbkou do 10 cm, s vyvinutým ochrickým (mladým,
plytkým) A-horizontom

V území evidujeme minimálne poškodenie pôd. Opatrenia súvisiace s elimináciou
poškodzovania pôd sú riešené pre lesné porasty v LHP a MÚSES-e. Zamedzenie poškodenia PP,
vrátane pôdnej erózie bude nutné riešiť inou organizáciou poľnohospodárskej činnosti, vrátane
voľby kultúry. V zásade ide o dodržanie doporučení hospodárenia na PP a LPF z MÚSES-u.
B.13.4.4. Biota
Do komplexného riešenia ÚPN–O Súľov – Hradná sú premietnuté zásady vyplývajúce
z odporúčaní M-ÚSES-u.
Tieto zásady z uvedeného dokumentu 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, uvažujú s trvalo udržateľným rozvojom obce, kde sú vo vzájomnom súlade riešené potreby
súvisiace s investíciami a rozvoj bioty.
Podrobný popis v súvislosti so starostlivosťou o životné prostredie a bioty je popísaný
v kapitole B.11.
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B.13.5.

FAKTORY NEGATÍVNE OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

B.13.5.1. Hluk a vibrácie
Hluková záťaž predstavuje významný problém, ktorý môže limitovať využitie územia,
najmä pre rekreačné a obytné účely. Hlavným zdrojom hlučnosti je hluk z cestnej a železničnej
dopravy. Problém hluku z týchto zdrojov, a tiež z iných zdrojov v území neevidujeme. Tým, že obec
leží na koncovej neprejazdnej ceste III. triedy a je zaťažená len cestnou dopravou a železničná trať
neprechádza územím katastra, je územie zaťažené hlukom minimálne.
B.13.5.2. Zápach, exhaláty
Hlavným a jediným zdrojom zápachu v súčasnosti sú na území katastra
poľnohospodárske dvory PD v miestnej časti Súľov i Hradná. Najväčší zdroj zápachu súvisí
s chovom hospodárskych zvierat (ošípané a hovädzí dobytok). Nakoľko je chov v týchto dvoroch
zameraný výhradne na chov oviec (minimálne kone) evidujeme tento negatívny faktor ovplyvňujúci
kvalitu životného prostredia v minimálnej miere.
Minimálnym zdrojom zápachu evidujeme aj výfukové plyny pozdĺž cesty III/06160.
Vzhľadom na to, že 100% dopravy predstavuje len cielená cestná doprava, je zaťaženie
výfukovými plynmi minimálne.
B.13.5.3. Znečistenie ovzdušia
Stav ovzdušia v posudzovanom území je ovplyvnený existujúcimi malými a strednými
zdrojmi znečistenia ovzdušia umiestnenými vo vlastnom intraviláne obce, ďalej automobilovou
dopravou, ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov. Výšku koncentrácií znečisťujúcich látok
ovplyvňujú tiež počas zimných mesiacov zimné inverzie.
Emisie základných znečisťujúcich látok zaznamenávajú od roku 1990 postupný pokles.
Príčinou uvedeného trendu je pokles priemyselnej výroby a spotreby energie, prijatie novej
environmentálnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia, nahrádzanie menej ušľachtilých palív
(hnedé uhlie, vykurovací olej) zemným plynom, povinné používanie trojcestných katalytických
konvertorov pre motorové vozidlá, používanie bezolovnatého benzínu. Významným ekonomickým
nástrojom ochrany ovzdušia sa stáva postupná liberalizácia cien palív a energie. Významne
poklesla úroveň klasického znečisťovania ovzdušia (spaľovacie procesy, priemysel), naopak
narastalo automobilové znečisťovanie ovzdušia a s tým súvisiace koncentrácie prízemného ozónu.
Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov (rok 2001)
Okresy

Bytča - okres
ZŠ Súľov – Hradná (kotolňa na tuhé palivo)

Tuhé
látky
47,715
0,403

Emisie (t/rok)
Oxid
Oxidy
siričitý
dusíka
42,641
30,284
0,525
0,105

Oxid
uhoľnatý
88,913
0,179

Katastrálne územie obce Súľov - Hradná z hľadiska znečistenia ovzdušia oproti okresu
Bytča i územiu Slovenska vyznieva pomerne priaznivo. Na znečistení ovzdušia sa podieľajú najmä
lokálne zdroje (v zime lokálne kúreniská) a miestna doprava. Situácia oproti minulosti vyznieva
priaznivejšie vzhľadom k realizovanej plynofikácii obce.
OÚ Bytča – odbor životného prostredia priamo v riešenom území eviduje prostredníctvom
databázy Národného emisného inventarizačného systému (NEIS) jeden stredný zdroj znečistenia
ovzdušia :


Základná škola Súľov - Hradná (kotolňa) v časti Súľov.

B.13.5.4. Znečistenie vôd
Povrchové vody
Vo vlastnom riešenom území nie je na recipientoch územia sledovaný žiaden profil na
kvalitu povrchových vôd.
Stupeň znečistenia vody hlavného recipientu územia – potoka Hradnianka bol stanovený
v MÚSES-e na základe hydrobiologického prieskumu bentických druhov vo vybraných profiloch.
Odber bol realizovaný vzhľadom k posúdeniu kvality vodnej bioty a zhodnoteniu súčasného stavu
kvality tohoto hydrického biotopu.
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Vo vlastnom riešenom území bola z hydrobiologického hľadiska pozornosť venovaná
zhodnoteniu sieti recipientov, ktoré môžu byť ovplyvnené existenciou osídlenia a sprievodnou
antropogénnou činnosťou – rekreácia, poľnohospodárske objekty.
Hydrobiologický prieskum bol prevedený 1.10.2002 na týchto profiloch :
1.
2.
3.
4.
5.

Potok Hradnianka nad Hradnou
Potok Hradnianka medzi Hradnou a Súľovom
Potok Hradnianka pod družstvom
Potok Hradnianka pod sútokom s Čiernym potokom
Čierny potok

Na všetkých profiloch bol prevedený hydrobiologický prieskum zameraný na bentické
druhy a doplnkové pozorovanie vertebratofauny. Odber bol realizovaný vzhľadom k posúdeniu
kvality vodnej fauny, k zhodnoteniu súčasného stavu kvality biotopov tečúcich vôd riešeného
územia a k zisteniu kvality vody (stupeň znečistenia na základe sapróbneho indexu, ČSN 75
7221).).
Výsledky prieskumu sú spracované v samostatnej prílohe k MÚSES-u č.3.:
Hydrobiologické hodnotenie vybratých profilov tečúcich vôd.
Potok Hradnianka nad Hradnou
Sapróbny index riešeného profilu je 0,89, čo zodpovedá stupňu znečistenia oligosaprobita, t.j. I.
trieda čistoty (ČSN 75 7221). Sledovaný profil vykazuje dobré kvalitatívne parametre z hľadiska
čistoty i druhového osadenia bentických organizmov.
Potok Hradnianka medzi Hradnou a Súľovom
Sapróbny index riešeného profilu je 1,76, čo zodpovedá betamezosaprobite, t.j. II. trieda čistoty
(ČSN 75 7221). Sledovaný profil sa nachádza v priestore medzi Hradnou a Súľovom, prejavuje sa
tu vplyv intravilánu časti Hradná, profil i napriek zníženej kvalite (II. Trieda čistoty) vykazuje
pomerne dobré kvalitatívne parametre druhového osadenia bentických organizmov.
Potok Hradnianka pod družstvom
Sapróbny index riešeného profilu je 1,77, čo zodpovedá betamezosaprobite, t.j. II. trieda čistoty
(ČSN 75 7221). Sledovaný profil sa nachádza v priestore intravilánu časti Súľov pod sútokom
pravostranného prítoku z priestoru areálu PD, prejavuje sa tu vplyv intravilánu časti Súľov a areálu
PD, profil i napriek zníženej kvalite (II. Trieda čistoty) vzhľadom k svojej polohe a možnému vplyvu
antropogénnej záťaže (intravilán, PD) vykazuje pomerne dobré kvalitatívne parametre triedy čistoty
i druhového spektra bentických organizmov.
Potok Hradnianka pod sútokom s Čiernym potokom
Sapróbny index riešeného profilu je 1,158, čo zodpovedá oligosaprobite, t.j. I. trieda čistoty (ČSN
75 7221). Zaradenie do stupňa oligosaprobita je vzhľadom na polohu profilu veľmi kvalitná hodnota
profilu. Sledovaný profil (i keď sa nachádza priamo pod intravilánom obce Oščadnica) vykazuje
dobré kvalitatívne parametre z hľadiska čistoty i druhového osadenia i skladby bentických
organizmov.
Čierny potok
Sapróbny index riešeného profilu je 0,65, čo zodpovedá stupňu znečistenia oligosaprobita, t.j. I.
trieda čistoty (ČSN 75 7221). Sledovaný profil vykazuje veľmi dobré kvalitatívne parametre
z hľadiska čistoty i druhového osadenia bentických organizmov.
Vlastné územie katastra Súľov – Hradná je odvodňované recipientom Hradnianka a jeho
prítokmi. Hlavným znečisťovateľom povrchových vôd v riešenom území vystupuje obec (plošný
zdroj znečistenia), PD a jeho sprievodná činnosť a chatová osada Dolina Čierneho potoka.
V k.ú. Súľov - Hradná OÚ Bytča – odbor životného prostredia eviduje dva stredné zdroje
znečistenia vôd :



PD a hospodársky dvor PD v časti Súľov
Hospodársky dvor PD v časti Hradná
Plošným potenciálnym zdrojom znečistenia povrchových vôd je osídlenie.
Územný plán obce Súľov - Hradná

90

Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M. Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, tel./fax: 041 700 10 51, mob.: 0903 370 818, e-mail: nezval@aut.sk

Podzemné vody
Kvalita podzemných vôd v posudzovanej lokalite nebola v MÚSES-e skúmaná. Vzhľadom
na súčasný charakter využitia lokality nie je predpoklad významnej kontaminácie vôd. Je
pravdepodobné zníženie kvality podzemných vôd v dôsledku prítomnosti intravilánu obce Súľov Hradná (plošný zdroj znečistenia) a lokálne v dôsledku poľnohospodárskej činnosti.
B.13.5.5. Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou
Kontaminácia pôd riešeného územia nebola v MÚSES-e zistená.
Neschopnosť pôdneho ekosystému tlmiť negatívne účinky prirodzenej a antropickej
povahy, ktoré ovplyvňujú vlastnosti a funkcie pôd a jej schopnosť regenerovať sa nazýva
zraniteľnosť pôd. Zraniteľnosť pôd súvisí predovšetkým s náchylnosťou na eróziu.
Potenciálny (možný) odnos pôdy je predpokladaný odnos pôdy, vyjadrený v mm/rok, ku
ktorému by došlo v prípade, že by skúmaná plocha nebola porastená nijakým vegetačným krytom.
Protierózny funkčný potenciál lesa je schopnosť znížiť, alebo obmedziť erózne pôdne
straty, z plochy, ktorú pokrývajú. Sklon svahu je najvýznamnejším faktorom, vplývajúcim na
intenzitu vodnej erózie.
Kambizeme v riešenom území patria medzi pôdy s nižšou eróznou ohrozenosťou.
Prejavy erózie sú pozorovateľné preto len na silne atakovaných lokalitách, alebo tam, kde došlo
k rozrušeniu a poškodeniu vegetačného krytu inými vplyvmi.
K pôdam výrazne ohrozeným erózou patria iniciálne pôdy na sutinovom slebo
spevnenom podklade. Tieto pôdne typy (litozem, regozem, ranker…) sa nachádzajú najmä
v atraktívnych hrebeňových a pohrebeňových patriách, ktorých vysoká návštevnosť prispieva ju
oderodovávaniu povrchových vrstiev týchto citlivých pôd.
Erózia pôdneho krytu bola zistená aj v bývalom motokrosovom areály v obci Súľov, ktorý
však už nie je funkčný. Lokalita bola zaznačená v MÚSES-e v Mape stresových faktorov.
B.13.5.6. Skládky
V riešenom území nie je evidovaná žiadna významná divoká skládka odpadu.
B.13.5.7. Poškodenie vegetácie
Pre stanovenie stupňa poškodenia lesa sa používa stupnica medzinárodného
monitoringu zdravotného stavu lesa. V následnom texte a tabuľke uvádzame údaje prevzaté
z MÚSES-u.
Stupnica medzinárodného monitoringu zdravotného stavu lesa
Stupeň
poškodenia

Slovné hodnotenie

0

Stromy zdravé

1

Stromy slabo poškodené

2

Stromy stredne poškodené

3

Stromy silne poškodené

4

Stromy odumierajúce až odumreté

Defoliácia v %

Depigmentácia v %

Bez defoliácie
0,0 – 10,0
Slabá defoliácia
10,1 – 25,0
Stredná defoliácia
25,1 – 60,0
Silná defoliácia
60,1 – 90,0
Absolútna defoliácia
90,1 – 100,0

Bez žltnutia
0,0-10,0
Slabé žltnutie
10,1 – 25,0
Stredné žltnutie
25,1 – 60,0
Silné žltnutie
60,1 – 90,0
-

Stupeň poškodenia obsahuje odraz pôsobenia všetkých škodlivých činiteľov. Prevažná
väčšina porastov v záujmovom území bola zaradená do prvého stupňa poškodenia. Menej sa
vyskytuje druhý stupeň poškodenia (napr. hnilobou postihnuté staré bučiny pod Kačkou a v doline
Čierneho potoka, prípadne mladé porasty silno poškodené ohryzom) Tretí a štvrtý stupeň (stromy
silno poškodené, až odumierajúce) sa v území nevyskytli.
Na úroveň poškodenia porastov má vplyv predovšetkým porastový typ, vek porastu
(relatívne nižšie poškodenie porastov vo veku 11 – 30 rokov) a lokalizácia porastu (vyššie
poškodenie v prístupnejších údolných častiach).
Najmladšie porasty sú v najväčšej miere poškodzované odhryzom zverou a zaburinením.
Vo veku 11 – 40 rokov z abiotických škodlivých činiteľov je najzávažnejší sneh a námraza.
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V období od 40 – 80 rokov sú najzávažnejšie hniloby, v ihličnatých porastoch podkôrny hmyz,
vysokú intenzitu dosahuje poškodenie vetrom. Od veku 80 a viac rokov najdôležitejšími škodlivými
činiteľmi sú tracheomykózy, podkôrny hmyz, z abiotických vietor, sneh a námraza.
Z hľadiska rozsahu poškodenia (počet postihnutých jedincov) sú na prvom mieste hubové
ochorenia, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú vitalitu lesa na väčšej ploche. Odlišným charakterom
pôsobenia sa vyznačujú kalamitní škodcovia (vietor, podkôrny hmyz), ktorí zasahujú menšie
plochy, ale s vysokou intenzitou. Kalamitné poškodenia biotickými škodcami sa v skúmanom území
nevyskytli. Poškodenia vetrom boli zaznamenané v starých bučinách v NPR (Dolina Čierneho
potoka), kde s pribúdajúcim vekom stúpa výskyt hnilobných ochorení buka a ako také sú
náchylnejšie na polomy a vývraty.
B.13.6.






B.13.7.

FAKTORY POZITÍVNE OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Existencia Strážovských vrchov a Súľovských skál.
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.
Nezaťaženosť územia prejazdnou dopravou.
NÁVRH ZÁSAD A OPATRENÍ PRE NAKLADANIE S ODPADMI

B.13.7.1. Tuhý komunálny odpad (TKO)
Spôsob nakladania s odpadmi v obci Súľov - Hradná je zosúladený s právnymi
požiadavkami v oblasti odpadového hospodárstva a upravuje ho Program odpadového
hospodárstva obce Súľov - Hradná. Likvidácia odpadov obce Súľov - Hradná je zabezpečená
dodávateľským spôsobom – oprávnenými právnickými či fyzickými osobami – na základe
uzatvorených zmlúv. V súčasnosti odberateľom komunálneho odpadu je firma T+T, a.s. Žilina,
odpad sa skládkuje na skládke Bytča - Mikšová.
B.13.7.2. Odpadové vody
V obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia zabezpečujúca odvod užitých vôd do ČOV.
V zmysle vodohospodárskych zámerov a koncepcie Zmien a Doplnkov ÚPN VÚC
Žilinského samosprávneho kraja sa v obci Súľov-Hradná plánuje výstavba verejnej obecnej
splaškovej kanalizácie, ktorá bude súčasťou skupinovej kanalizácie Bytča. Čistenie splaškových
vôd by zabezpečovala ČOV Bytča. Zámer by sa mal realizovať z fondov EU. Tento zámer
v budúcnosti pozitívne ovplyvní kvalitu životného prostredia.
B.14.

VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽÍSK A
DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

Katastrálne územie obce je vzhľadom na svoje geologické zloženie podkladu chudobné
na výskyt nerastných surovín. Ložiská rúd sa neťažia žiadne a nie je ani predpoklad na objavenie
takéhoto druhu ložiska.
Lepšia situácia je v segmente nerudných surovín. Priamo v katastri obce Súľov sa
nenachádza žiadne ložisko, ale asi 1 km JV od obce Jablonové sa nachádza v ochrannom pásme
NPR Súľovské skaly ložisko stavebného kameňa Jablonové. Nakoľko ťažba v lome prebieha len
niekoľko sto metrov od hranice katastra Súľova, považujeme za potrebné ho spomenúť. Ložisko je
budované piesčitými vápencami bazálneho súvrstvia centrálno-karpatského paleogénu. Vápenec
je strednozrnný, sivej farby, po zvetraní sivožltej. Obsahuje množstvo foraminifer, numulitov,
diskocyklín a miestami aj alveolín. Piesčitú prímes tvorí kremenný a karbonátový detritický
materiál. V podloží vápencov sa nachádzajú vápnité pieskovce až zlepence a brekcie tvorené
karbonátovým materiálom (súľovské zlepence), ktoré sú tiež ložiskovou surovinou. Hrúbka
ložiskovej suroviny kolíše od konfigurácie terénu medzi 29 a 116 m. Surovina je vhodná na betóny
a pre podklady pri výstavbe ciest.
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B.15.

VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU

B.15.1.

NÁVRH OPATRENÍ OCHRANY PRÍRODY

Zvýšenú ochranu si vyžadujú plochy súvisiace s návrhom ochrany území stanovených
R-ÚSES-om a M-ÚSES-om, s prevzatím do riešenia ÚPN-O Súľov - Hradná. V grafickej časti sú
vyznačené územia vyžadujúce 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

Úprava potoka Hradnianka zabezpečuje intravilán obce pred povodňami. K vybrežovaniu
dochádza v neupravenej meandrovitej časti potoka mimo zastavaného územia.




B.16.

Koncepcia ÚPN obce Súľov-Hradná z hľadiska ochrany intravilánu pred povodňami :
Rešpektuje realizovanú úpravu potoka Hradnianka.
Navrhuje realizovať pravidelnú údržbu a čistenie koryta Hradnianky od naplavenín.
Navrhuje pravobrežnú úpravu Súľovského potoka, vo výustnej časti, v súvislosti
s uvažovanou výstavbou IBV.
Navrhuje stabilizáciu korýt prítokov Hradnianky formou hradenia bystrín.
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.
Dokončená plynofikácia prinesie zlepšenie kvality ovzdušia, realizácia navrhovanej
splaškovej kanalizácie zlepší kvalitu povrchových vôd. Odstránenie týchto závad v území bude mať
pozitívny vplyv na kvalitu životného prostredia a tiež vzhľad obce, respektíve krajiny.
Nové rozvojové plochy pre obytnú výstavbu, občiansku vybavenosť, hlavne vo forme
športu, rekreácie a oddychu, sú navrhované vo väzbe na už 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.
Návrh doplnenia a kvalitatívneho zlepšenia zariadení občianskeho vybavenia sleduje
zlepšenie podmienok pre vzdelávanie, sociálnu starostlivosť, kultúrny život a športovo-rekreačné
využitie občanov. Realizáciou investičných zámerov v týchto oblastiach vybavenosti vzrastie počet
pracovných miest, čo tiež priaznivo ovplyvní súčasnú vysokú mieru nezamestnanosti.
Celkovo možno navrhované riešenie hodnotiť ako vhodné a primerané.

Vypracoval : Ing.arch. Peter Nezval a kolektív
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VYHODNOTENIE BUDÚCEHO MOŹNÉHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ
PÔDY NA STAVEBNÉ A INÉ ZÁMERY
PRÍRODNÉ PODMIENKY
Navrhované lokality v ÚPN – O Súľov patria podľa kódov do klimatických regiónov :
07 – mierne teplého, mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári –2 až -5°C a
s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 13 - 15°C,
08 – mierne chladného, mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári –3 až -6°C a
s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 12 – 14°C.
Na dotknutých lokalitách sa vytvorili na pôdotvorných substrátoch tieto druhy pôdy :
kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké
kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké
kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké
kambizeme na flyši, na výrazných svahoch : 12 – 25°, stredne ťažké až ťažké
kambizeme na ostatných substrátoch, na výrazných svahoch : 12 – 25°, stredne ťažké až
ťažké
88 – regozeme typické až regozeme pelické, ojedinele hnedozeme erodované, alebo
kambizeme erodované na slieňoch alebo íloch, stredne ťažké až ťažké
92 – rendziny typické na výrazných svahoch : 12 – 25°, stredne ťažké až ťažké.
63 –
65 –
69 –
82 –
83 –

5–
6–
7–
9–

Dotknuté BPEJ sú zaradené do týchto kvalitatívnych skupín :
0763212, 0763242
0763442
0769412, 0788242, 0788442, 0863512, 0865413, 0869412
0782672, 0782682, 0782683, 0782782, 0782883, 0783682, 0792682, 0882672, 0882673,
0882685, 0892682, 0892885.
VYHODNOTENIE ZÁBEROV PP

Urbanistický návrh rieši rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v 63 lokalitách, čo je
zdokumentované v tabuľke – Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde.
Celková výmera lokalít v ÚPN–O Súľov - Hradná predstavuje 42,13 ha. Z toho je 40,29 ha
poľnohospodárskej pôdy, záber nepoľnohospodárskych plôch je 1,84 ha.
Lokalita č. 1 – je určená pre rozvoj rekreácie – na výstavbu agroturistického centra.
Lokalita č. 2 – je určená na výstavbu vodnej nádrže s izolačnou zeleňou.
Lokality č. 3, 4, 5, 6, 7 – sú navrhované na výstavbu rodinných domov.
Lokalita č. 8 – je tu navrhovaná hromadná bytová výstavba.
Lokality č. 9, 9A, 9B, 10, 11 – sú navrhované na výstavbu rodinných domov.
Lokality č.12, 13, 14, 15 – sú navrhované na výstavbu zariadení cestovného ruchu.
Lokalita č.16 – je navrhovaná pre rozvoj športu.
Lokalita č.17 – je navrhovaná na výstavbu rodinných domov a výsadbu verejnej zelene.
Lokalita č.18 – je navrhovaná na výstavbu rekreačných zariadení – ubytovacieho komplexu.
Lokality č.19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 26A, 27, 27A, 28, 28A, 29 – sú navrhované na
výstavbu rodinných domov.
Lokalita č.30 – je navrhovaná na rozvoj rekreácie a športu.
Lokality č.31, 32 – sú navrhované na výstavbu rodinných domov.
Lokalita č.33 - je navrhovaná na rozvoj rekreácie a športu.
Lokality č.34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 – sú navrhované na výstavbu rodinných domov.
Lokality č.43, 44 – sú určené na výstavbu rekreačných zariadení.
Lokalita č.45 – je určená pre rozvoj športu a rekreácie.
Lokality č.46, 47, 48, 49, 50 – sú navrhované na výstavbu rodinných domov.
Lokalita č.51 – je navrhovaná na výsadbu verejnej zelene s výstavbou ihrísk.
Lokality č.52, 53, 53A – sú navrhované na výstavbu rodinných domov.
Lokalita č.54 – je navrhovaná na výsadbu vyhradenej zelene ako park klimatických kúpeľov.
Lokalita č.55 – je navrhovaná na výstavbu sanatória klimatických kúpeľov.
Lokalita č.56 - je určená pre rozvoj rekreácie – na výstavbu agroturistického centra.
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Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde
Predpokladaná výmera
poľnohospodárskej pôdy
z toho
celkom
Výmera
kód/skupina
v ha
lokality
BPEJ
v ha
0769412/7
1,32
2,51
0788442/7
1,19
0788242/7
1,81

Lok.
číslo

Katastr.
územie

Funkčné
využitie

Výmera
lokality
celková
v ha

1

Súľov

Rekreácia

2,61

2

Súľov

Izolačná
zeleň a
vodná
nádrž

2,24

1,90

3

Súľov

IBV

2,28

2,16

4

Súľov

IBV

0,43

0,43

5

Súľov

IBV

0,10

0,10

6

Súľov

IBV

0,22

0,22

7

Súľov

IBV

0,14

0,14

8

Súľov

HBV

0,11

0,11

9

Súľov

IBV

1,13

1,13

9A

Súľov

IBV

0,67

0,67

9B

Súľov

IBV

0,54

0,52

10

Súľov

IBV

0,14

0,14

11

Súľov

IBV

0,30

0,30

12
13
14

Súľov
Súľov
Súľov

OV
OV
OV

0,18
0,31
0,32

15

Súľov

OV

16

Súľov

17

Vykonané
investičné
zásahy v ha

-

Poľnohospodárske
družstvo Predmier

-

Poľnohospodárske
družstvo Predmier

-

Poľnohospodárske
družstvo Predmier

-

Súkromné osoby

-

Súkromné osoby

-

Súkromné osoby

-

Súkromné osoby

-

Obecný úrad
Súľov – Hradná

-

Súkromné osoby

-

Súkromné osoby

-

Súkromné osoby

-

Súkromné osoby

-

Súkromné osoby

-

Súkromné osoby
Súkromné osoby
Súkromné osoby
Poľnohospodárske
družstvo Predmier
Poľnohospodárske
družstvo Predmier,
SR – Lesy Slovenskej
republiky
Poľnohospodárske
družstvo Predmier,
súkromné osoby

0788442/7

0,09

0788242/7
0788442/7
0788442/7
0792682/9
0792682/9
0763442/6
0788242/7
0763442/6
0788242/7

0,28
1,88
0,07
0,36
0,10
0,06
0,16
0,08
0,06

0763242/5

0,11

0,18
0,20
0,31

0763242/5
0763442/6
0763242/5
0763442/6
0763442/6
0782682/9
0763242/5
0763242/5
0763442/6
0792682/9
0763242/5
0763242/5

0,92
0,21
0,05
0,62
0,29
0,23
0,14
0,12
0,18
0,18
0,20
0,31

0,19

0,19

0763242/5

0,19

-

Šport

1,15

1,15

0782782/9

1,15

-

IBV +
verejná
zeleň

0763242/5

1,08

Súľov

1,57

1,57

0782782/9

0,49

18

Súľov

Rekreácia

7,38

7,15

0763242/5
0782683/9
0782782/9
0782883/9

1,40
0,95
2,86
1,94

-

19

Súľov

IBV

0,24

0,24

0763242/5

0,24

-

20
21
22

Súľov
Súľov
Súľov

IBV
IBV
IBV

0,11
0,30
0,11

0,11
0,30
0,11

0763242/5
0763242/5
0763242/5
0763242/5

0,11
0,30
0,11
0,10

-

23

Súľov

IBV

0,19

0,19

0763442/6

0,09

24

Súľov

IBV

0,31

0,31

0763442/6

0,31

24A

Súľov

IBV

0,91

0,91

25

Súľov

IBV

0,12

0,12

26

Súľov

IBV

0,23

0,23

26A

Súľov

IBV

0,81

0,73

0763442/6
0782682/9
0763242/5
0763442/6
0763242/5
0763242/5
0783682/9
0763442/6
0782682/9
0763242/5
0782682/9
0763442/6
0763442/6
0782682/9

0,56
0,35
0,10
0,02
0,23
0,13
0,60
0,11
0,03
0,22
0,15
0,67
0,24
0,10

27

Súľov

IBV

0,14

0,14

27A

Súľov

IBV

0,37

0,37

28

Súľov

IBV

0,67

0,67

28A

Súľov

IBV

0,34

0,34
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Užívateľ
poľnohosp. pôdy

-

-

-

Poľnohospodárske
družstvo Predmier,
súkromné osoby
Poľnohospodárske
družstvo Predmier
Súkromné osoby
Súkromné osoby
Súkromné osoby
Obecný úrad Súľov –
Hradná, súkromné
osoby
Poľnohospodárske
družstvo Predmier,
súkromné osoby

-

Súkromné osoby

-

Súkromné osoby

-

Súkromné osoby

-

Súkromné osoby

-

Poľnohospodárske
družstvo Predmier

-

Súkromné osoby

-

Súkromné osoby

-

Súkromné osoby
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29

Súľov

30

Súľov

0763442/6
0763242/5
0763442/6

0,16
0,35
0,16

-

0,08

0763442/6

0,08

-

0,48

0,45

0763442/6

0,45

-

0,30

0,30

0763442/6

0,30

-

IBV

0,20

0,19

0763212/5

0,19

-

Súľov
Súľov

IBV
IBV

0,18
0,47

0,18
0,47

Súľov

IBV

0,24

0,15

-

Súkromné osoby

38

Súľov

IBV

0,24

0,24

-

Súkromné osoby

39
40
41
42

Súľov
Súľov
Súľov
Súľov

IBV
IBV
IBV
IBV

0,14
0,16
0,71
0,10

0,14
0,16
0,57
0,10

0,18
0,47
0,03
0,12
0,04
0,20
0,14
0,16
0,57
0,10

-

37

0882672/9
0882672/9
0763212/5
0882672/9
0763212/5
0882672/9
0882672/9
0882672/9
0882672/9
0882672/9

Súkromné osoby
Poľnohospodárske
družstvo Predmier
Poľnohospodárske
družstvo Predmier
Poľnohospodárske
družstvo Predmier
Poľnohospodárske
družstvo Predmier
Poľnohospodárske
družstvo Predmier,
súkromné osoby
Súkromné osoby
Súkromné osoby

31
32

-

43

Súľov

Rekreácia

0,28

0,28

0892682/9

0,28

-

0882685/9

0,54

44

Súľov

Rekreácia
+ zeleň

0,65

0,65

0892682/9

0,11

45

Súľov

Šport

0,91

0,91

46

Súľov

IBV

0,11

0,11

47
48
49
50

Súľov
Súľov
Súľov
Súľov

0,16
0,17
0,32
0,11

0,16
0,17
0,32
0,11

0,85
0,06
0,06
0,05
0,16
0,17
0,32
0,11

51

Súľov

IBV
IBV
IBV
IBV
Verejná
zeleň a
ihriská

0863512/7
0882685/9
0863512/7
0882685/9
0863512/7
0763212/5
0763212/5
0763212/5

Súkromné osoby
Súkromné osoby
Súkromné osoby
Súkromné osoby
Poľnohospodárske
družstvo Predmier,
súkromné osoby
Poľnohospodárske
družstvo Predmier,
Obecný úrad Súľov Hradná
Poľnohospodárske
družstvo Predmier

0,40

0,40

0763442/6

52

Súľov

IBV

1,21

1,20

53

Súľov

IBV

0,42

0,42

53A

Súľov

IBV

0,39

0,39

54

Súľov

Vyhradená
zeleň

3,12

2,60

55

Súľov

VOV

2,04

2,04

56

Súľov

Rekreácia

0,98

0,98

42,13

40,29

IBV
Šport a
rekreácia

0,18

0,16

0,51

0,51

Súľov

IBV

0,09

Súľov

IBV

33

Súľov

Šport a
rekreácia

34

Súľov

35
36

Celkom lokalít 63

-

-

-

Súkromné osoby

-

Súkromné osoby
Súkromné osoby
Súkromné osoby
Súkromné osoby

0,40

-

Poľnohospodárske
družstvo Predmier

0763442/6

1,20

-

Poľnohospodárske
družstvo Predmier

0763212/5
0782672/9
0763442/6

0,08
0,34
0,22

-

Súkromné osoby

0782672/9

0,17

0782672/9
0882673/9
0892885/9
0782672/9

1,48
1,02
0,10
1,80

0882673/9

0,24

0769412/7
0865413/7
0869412/7

0,80
0,10
0,08

-

-

-

-

Poľnohospodárske
družstvo Predmier,
súkromné osoby
Poľnohospodárske
družstvo Predmier,
súkromné osoby
Poľnohospodárske
družstvo Predmier,
súkromné osoby
Poľnohospodárske
družstvo Predmier

Poznámka: Lokality označené s lomítkom (napr. 53/A) boli doplnené v čistopise na základe vyhodnotenia
pripomienkového konania k návrhu riešenia.

MELIORÁCIE
Na navrhovaných rozvojových lokalitách v ÚPN–O Súľov - Hradná sa nenachádzajú žiadne
melioračné zariadenia.
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NÁVRH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA, NÁVRH ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ
Čl. 1.

Úvod

Čl. 2.

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Čl. 3.

Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých
plôch pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky

Čl. 4.

Zásady a regulatívy pre umiestnenie obytnej výstavby

Čl. 5.

Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia územia

Čl. 6.

Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia územia

Čl. 7.

Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného technického vybavenia územia

Čl. 8.

Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrno-historických hodnôt, pre ochranu
a využívania prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorby krajiny,
pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability, vrátane plôch zelene

Čl. 9.

Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie

Čl. 10. Vymedzenie zastavaného územia obce
Čl. 11. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
Čl. 12. Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania
pozemkov, pre asanáciu a pre chránené časti krajiny
Čl. 13. Určenie, pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť následné
stupne územno-plánovacej prípravy po schválení ÚPN-O - urbanistické štúdie
Čl. 14. Zoznam verejnoprospešných stavieb
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Článok 1

Úvod
Návrh regulatívov územného rozvoja formuluje zásady priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia, vo forme regulatívov, obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré
stanovujú opatrenia v území, vyjadrujú podmienky využitia územia a podmienky umiestňovania
stavieb.
Do záväzných častí územného plánu vymedzenom územím ÚPN-O Súľov – Hradná sa
v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 55 O územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii, §12, ods. (4) a (6) písm. a) – l), začleňujú nasledovné regulatívy :
Článok 2

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

(2)

Základné členenie riešeného územia sídla je v súlade s výkresom č.2 – Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, výkres ochrany prírody a tvorby
krajiny, záväzné časti a verejnoprospešné stavby (v rozsahu katastrálneho územia obce)
v M 1:10 000.
Riešené územie predstavuje ucelenú, homogénnu, funkčnú a priestorovú jednotku,
reprezentujúcu zastavané územie, územie navrhované do zastavaného územia, územie
Územný plán obce Súľov - Hradná
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(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)
(10)
(11)

(12)

(13)
(14)

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

navrhované na iné funkčné využitie a ostatné plochy v prevažnej miere vo forme PP
(poľnohospodárska pôda) a LPF (lesný pôdny fond) v rozsahu katastrálneho územia obce.
Riešené územie sa v základnej funkcii bude rozvíjať ako obytné, so zodpovedajúcou
občianskou vybavenosťou, dopravnou a technickou infraštruktúrou, vrátane využívania 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 športové a rekreačné vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce.
Navrhovaná obytná výstavba v prevažnej miere vo forme IBV, bude naväzovať na existujúcu
s dôrazom na skompaktnenie líniovej urbanistickej štruktúry sídla.
Prevládajúci typ stavebnej činnosti budú predstavovať novostavby, doplnkový typ prestavby, prístavby a nadstavby existujúcich objektov a areálov.
Navrhovaná občianska vybavenosť bude sústredená v prevažnej miere do centrálnej časti
obce, v rámci existujúcich a blízkych nezastavaných dotykových plôch, s dôrazom
na posilnenie významu a priestoru centra, ďalej na vytypovaných plochách pre špecificky
navrhované funkčné využitie územia a ostatnú základnú občiansku vybavenosť.
V katastrálnom území obce je nutné akceptovať prvky územného systému ekologickej
stability a dodržiavať podmienky stanovené v R-ÚSES-e a M-ÚSES-e, vrátane
rešpektovania ostatnej hodnotnej bioty a genofondu, najmä však vo veľkoplošnom
chránenom území Strážovské vrchy a na území NPR Súľovské skaly.
Za hlavnú kompozičnú os je možné považovať líniu okolo súčasnej cesty III/06160
prechádzajúcu obcou.
Dominantami obce budú naďalej veže kostolov.
Za zásady a regulatívy rozvoja dopravnej infraštruktúry považovať navrhované riešenie
v ÚPN-O, ktoré je dokumentované v sprievodnej správe a výkrese č.2 – Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, výkres ochrany prírody a tvorby
krajiny, záväzné časti a verejnoprospešné stavby (v rozsahu katastrálneho územia obce)
v M 1:10 000 a vo výkrese č.4 – Výkres verejného dopravného vybavenia územia
v M 1:5 000.
Za zásady a regulatívy rozvoja technickej infraštruktúry považovať navrhované riešenie
v ÚPN-O, ktoré je dokumentované v sprievodnej správe a výkrese č.2 – Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, výkres ochrany prírody a tvorby
krajiny, záväzné časti a verejnoprospešné stavby (v rozsahu katastrálneho územia obce)
v M 1:10 000, vo výkrese č.5 - Výkres verejného technického vybavenia územia v M 1:5 000.
Dostupnými prostriedkami trvalo zvyšovať kvalitu životného prostredia v obci.
Pre celé vymedzené katastrálne územie platia všeobecne prípustné, obmedzujúce
a vylučujúce podmienky uvedené v čl. 3 bod (1) a pre čiastkovo vymedzené funkčné
a priestorovo homogénne jednotky označené písmenami A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K, L, M,
N, O, vo výkrese č.2 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, záväzné časti a
verejnoprospešné stavby (v rozsahu katastrálneho územia obce) v M 1:10 000 platia
stanovené podrobnejšie prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky jednotlivých plôch
uvedené v čl. 3. bod (2).
Dôsledne dodržiavať ustanovanie Zákona NR SR č. 543/2003 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.
Zachovanie súčasného charakteru súčasnej krajinnej štruktúry (obhospodarované polia,
medze, lúky, pasienky, apod.).
Zachovanie pôvodného charakteru architektúry (architektonické prvky, materiál, úprava a
využitie okolia stavby, príp. sídla).
Zosúladenie rekreačných aktivít s požiadavkami a záujmami ochrany prírody
Článok 3

Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky
na využitie 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 Súľov - Hradná sú určené
výhradne na navrhované funkčné využitie a k nemu prislúchajúce nevyhnutné
zariadenia.
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
(2)

Etapizácia výstavby na existujúcich i navrhovaných plochách je možná v súlade
s postupnou realizáciou ucelených častí dopravnej a technickej infraštruktúry
jednotlivých blokov, ulíc a domoradí vo väzbe na zrealizovanú dopravno-technickú
infraštruktúru.
Mimo plôch, určených na poľnohospodársku výrobu, nie je možné zriadiť v území
žiadne závadné výrobné a iné prevádzky, služby a funkcie, ktoré budú mať negatívny
vplyv na kvalitu bývania a zaťažovanie rekreačného využívania územia a ochranu
prírody, najmä aktivity produkujúce nadmerný hluk, zápach, prašnosť, vyžadujúce
pravidelnú, ale aj občasnú dopravnú obsluhu ťažkou dopravou alebo funkcie
spôsobujúce estetické závady v území.
V navrhovaných obytných častiach územia sa pripúšťa drobnochov malých
hospodárskych zvierat, pri dodržaní všetkých požadovaných hygienických podmienok
a všeobecne platných noriem. V týchto územiach sa vylučuje veľkochov
hospodárskych zvierat.
V území sa nepripúšťa výstavba provizórnych objektov, prípadná výstavba
doplnkových hospodárskych a obslužných objektov, v rámci navrhovaného funkčného
využitia, ako sú napríklad garáže, technické vybavenie, hospodárske stavby budú
súčasťou jednej stavby, prípadne prepojeného stavebného komplexu so zosúladením
s architektúrou základnej funkcie objektu.
Maximálna zastavanosť na akomkoľvek pozemku vymedzenom základnou funkciou
nepresiahne vrátane prípadných doplnkových, hospodárskych a obslužných častí
a prislúchajúcich spevnených plôch 50%. Výnimka platí pri navrhovaných športových
plochách,
plochách
ostatného
občianskeho
vybavenia
a plochách
pre
poľnohospodársku výrobu, kde platí obmedzenie max. zastavanosti areálu, či
pozemku 75% a na v súčasnosti realizovanej výstavbe v prevažnej miere IBV
v historickej časti obce, kde max. zastavanosť pozemku nepresiahne 75%.
V rámci obytnej výstavby sa pripúšťa umiestňovanie neprevládajúcej doplnkovej
vybavenosti obchodu, služieb, rekreácie a administratívy pri dodržaní podmienok
príslušnej legislatívy, vrátane noriem a predpisov, či hygienického obmedzovania
okolitej výstavby.
V celom katastrálnom území rešpektovať požiadavky 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,
osobitne v území NPR Súľovské skaly. Celé katastrálne územie spadá do chráneného
vtáčieho územia 28 Strážovské vrchy.
Povoľovať výstavbu objektov a komplexov objektov podliehajúcich posudzovaniu
vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov až po dodržaní podmienok a ustanovení vyplývajúcich z posúdenia.
Povoľovať výstavbu na plochách, pre ktoré je potrebné schváliť podrobnejšiu
územnoplánovaciu dokumentáciu zóny - urbanistickú štúdiu zóny, respektíve
zastavovací plán zóny až po schválení týchto územno-plánovacích podkladov
a dokumentov.
Na plochách LPF hospodáriť v zmysle schváleného lesohospodárskeho plánu.

Bližšie špecifikované podmienky platné pre vymedzené územia označené písmenami A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O vo výkrese č.2 – Komplexný výkres priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny,
záväzné časti a verejnoprospešné stavby (v rozsahu katastrálneho územia obce)
v M 1:10 000.
a)
vymedzené územia s označením A – nová výstavba IBV (individuálna bytová
výstavba) z izolovaných rodinných domov
a1) Plochy sú vymedzené a určené pre obytnú výstavbu vo forme IBV, vrátane
verejnej zelene, obslužných komunikácií a technickej infraštruktúry
zabezpečujúcej jej obsluhu.
a2) Spôsob zástavby na navrhovaných obytných plochách bude riešený
2
2
z izolovaných rodinných domov s výmerou pozemkou od 500 m do 2000 m
s max. počtom nadzemných podlaží 2NP a max. výškou stavieb +9,0 m
nad úroveň upraveného terénu. Stavebná čiara je určená vo vzdialenosti 6 m
od okraja komunikácie.
a3) Pre danú plochu nie je nutné vypracovať podrobnejší zastavovací plán –
urbanistickú štúdiu zóny (UŠ-Z). Prípravu výstavby vo vymedzenom území
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možno riadiť priamo územným a stavebným konaním. Umiestňovaniu stavieb
IBV musí predchádzať projektová príprava komunikácii a technickej
infraštruktúry a následná vlastná realizácia uvedených podmieňujúcich stavieb.
a4) Rozsah podzemného podlažia je možný v zmysle potrieb jednotlivých
investorov RD, objekty je možné riešiť aj bez podpivničenia.
a5) Zastrešenie objektov bude prevládajúcou šikmou strechou so sklonom strechy
od 36° do 45°, neprevládajúca časť zastrešenia môže byť ľubovoľná.
Umiestnené rodinné domy budú orientované štítom do ulice.
a6) Odvedenie dažďových vôd bude len na vlastný pozemok s následným verejným
zaústením do najbližšieho vhodného recipientu, resp. do trativodu umiestnenom
na vlastnom pozemku.
a7) Každý rodinný dom riešiť s min. jednou garážou alebo riadnym prístreškom pre
auto so stavebným prepojením alebo vstavaním do RD, v prípade, že investor
nebude mať záujem o realizáciu garáže na pozemku bude vytvorený priestor
pre odstavenie vozidla.
a8) Zástavba voči ulici a susedom môže byť oplotená.
a9) V území platia všeobecné regulatívy pre obytné plochy, uvedené v čl. 4 týchto
regulatívov.
a10) V prípade, že v rámci vymedzenej plochy sú v grafickej časti navrhované plochy
pre občiansku vybavenosť, tie sú určené pre základnú občiansku vybavenosť
obchodu a služieb, pričom sa nevylučuje polyfunkčné využitieaj týchto a
ostatných vymedzených plôch v kombinácii s bývaním, či ubytovaním.
a11) V území platí ustanovenie uvedené v týchto regulatívoch v čl. 3, bod (1),
písmeno g).
b)

vymedzené územie s označením B - zástavba HBV (hromadná bytová výstavba)
b1) Plocha je vymedzená a určená pre obytnú výstavbu HBV, vrátane verejnej
zelene, obslužných komunikácií a technickej infraštruktúry zabezpečujúcej jej
obsluhu.
b2) Pre danú plochu nie je nevyhnutné vypracovať podrobný zastavovací plán, či
urbanistickú štúdiu. Prípravu výstavby vo vymedzenom území možno riadiť
priamo územným a stavebným konaním.
b3) Spôsob zástavby na navrhovaných obytných plochách bude riešený
z nízkopodlažnej bytovej výstavby bytových domov v rámci neoploteného
pozemku s max. počtom nadzemných podlaží 4NP a max. výškou stavieb
+15,0 m nad úroveň upraveného terénu. Podzemné podlažie nie je prípustné.
b4) Vzájomný odstup jednotlivých bytových domov nesmie obmedziť insoláciu
okolitej obytnej výstavby.
b5) Prevládajúci tvar zastrešenia objektov bytových domov bude z nízkospádových
šikmých striech so sklonom do 36°, doplnkový tvar zastrešenia nie je
obmedzený.
b6) V rámci vymedzeného pozemku bude riešená možnosť odstavenia vozidiel
v pomere 1:1 k počtu navrhovaných bytov.
b7) Umiestnenie garáží v objekte bytového domu je možné.
b8) Umiestnenie drobných prevádzok občianskeho vybavenia obchodného
charakteru, služieb či administratívy v rámci objektu je možné s podmienkou
umiestnenia verejného prístupu do tejto prevádzky z úrovne 1.NP, pričom
navrhované prevádzky občianskeho vybavenia nesmú hygienicky obmedzovať
bytovú časť domu.

c)

vymedzené územie s označením C – plocha pre novú vyššiu občiansku vybavenosť
– v službách cestovného ruchu
c1) Plocha je vymedzená pre umiestnenie vyššej občianskej vybavenosti zariadení
služieb v cestovnom ruchu, akými budú turistické informačné centrum, múzeum
ochrany prírody a krajiny,požičovne reštauračné a ubytovacie služby a pod.
c2) Objekty môžu byť združované v uvedenej jednotlivej základnej funkčnej náplni
do spoločných komplexov.
c3) Súčasťou areálu pre umiestnované objekty občianskej vybavenosti budú plochy
zelene, obslužných komunikácií, plochy statickej dopravy zabezpečujúce ich
dopravnú obsluhu a zariadenia technickej infraštruktúry.
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c4)

c5)

c6)
c7)

c8)

Pre dané územie nie je nevyhnutné vypracovať podrobnejší zastavovací plán, či
urbanistickú štúdiu. Prípravu výstavby vo vymedzenom území možno riadiť
priamo územným a stavebným konaním.
Spôsob zástavby na navrhovanom území bude riešený z nízkopodlžných
objektov s max. počtom 3N.P. a s max. výškou + 10,5 m nad úroveň
upraveného terénu. Pri architektonickom riešení objektov uplatniť bohatšie
členené formy a drobné merítko stavieb.
Prevládajúci spôsob zastrešenia stavieb bude z nízkospádových šikmých
striech so sklonom do 18°, doplnkový tvar zastrešenia nie je obmedzený.
V rámci vymedzeného územia bude umiestený priestor pre zabezpečenie
normovej potreby statickej dopravy – výhľadový stupeň automobilizácie 1:2,5,
určený pre návštevníkov a zamestnancov. Pripúšťa sa vybudovanie spoločnej –
centrálnej parkovacej plochy vozidiel pre jednotlivé umiestňované objekty.
Etapizácia výstavby je možná.

d)

vymedzené územie s označením D – plocha pre novú rekreačnú občiansku
vybavenosť - rekreačný areál Jedľovník
d1) Územie je vymedzené pre umiestnenie rekreačno-ubytovacích zariadení
voľného a viazaného cestovného ruchu a doplnkovú športovo-rekreačnú
vybavenosť.
d2) Spôsob zástavby na navrhovanom území bude riešený z nízkopodlažných
objektov s max. počtom 3 N.P. a s max. výškou stavieb + 10,5 m nad úroveň
upraveného terénu. Pri architektonickom riešení objektov uplatniť bohatšie
členené formy a drobné merítko stavieb. Maximálna zastavanosť v území
nepresiahne 25% vymedzenej plochy.
d3) Prevládajúci spôsob zastrešenia stavieb bude z nízkospádových šikmých
striech so sklonom do 18°, doplnkový tvar zastrešenia nie je obmedzený.
d4) V rámci vymedzeného územia budú umiestené priestory pre zabezpečenie
normovej potreby statickej dopravy – výhľadový stupeň automobilizácie 1:2,5,
určenej pre návštevníkov a zamestnancov. Pripúšťa sa vybudovanie spoločnej
centrálnej parkovacej odstavnej plochy pre jednotlivé umiestňované objekty.
d5) Etapizácia výstavby jednotlivých samostatných funkčných celkov a zariadení je
možná, pričom samostatné objekty budú dokončené naraz.
d6) Pre dané územie je nevyhnutné spracovať urbanistickú štúdiu, respektíve
územný plán zóny, ktorý vyrieši urbanistický skelet územia so stanovením
podrobných zastavovacích podmienok a riešenie komunikácií a technickej
infraštruktúry, zabezpečujúcich obsluhu územia.

e)

vymedzené územie s označením E – plocha pre novú rekreačnú občiansku
vybavenosť – agroturistické centrum Súľov
e1) Územie je vymedzené pre umiestnenie občianskej vybavenosti – zariadení
voľného CR so zameraním na agroturistiku, s možnosťami realizácie
ubytovania, verejného stravovania a občerstvenia, hypoturistickej a
cykloturistickej základne, doplnkovej športovo-rekreačnej vybavenosti a
prezentácie tradičných agroremesiel.
e2) Spôsob zástavby na navrhovanom území bude riešený z nízkopodlažných
objektov s max. počtom 3 N.P. a s max. výškou stavieb + 10,5 m nad úroveň
upraveného terénu. Pri architektonickom riešení objektov uplatniť bohatšie
členené formy a drobné merítko stavieb.
e3) Prevládajúci spôsob zastrešenia stavieb bude z nízkospádových šikmých
striech so sklonom do 18°, doplnkový tvar zastrešenia nie je obmedzený.
e4) V rámci vymedzeného územia budú umiestené priestory pre zabezpečenie
normovej
potreby
statickej
dopravy,
určenej
pre
návštevníkov
a zamestnancov. Pripúšťa sa vybudovanie spoločnej centrálnej parkovacej
odstavnej plochy pre jednotlivé umiestňované objekty.
e5) Etapizácia výstavby jednotlivých samostatných funkčných celkov a zariadení je
možná, pričom samostatné objekty budú dokončené naraz.
e6) Pre dané územie je nevyhnutné spracovať urbanistickú štúdiu, respektíve
územný plán zóny, ktorý vyrieši urbanistický skelet územia so stanovením
podrobných zastavovacích podmienok a riešenie komunikácií a technickej
infraštruktúry, zabezpečujúcich obsluhu územia.
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e7)

Maximálna zastavanosť v území nepresiahne 25% vymedzenej plochy. Po
obvode areálu bude realizovaná izolačná vzrastlá zeleň z autochtónnych
druhov drevín.

f)

vymedzené územie s označením F – plocha pre areál a zariadenie klimatických
kúpeľov - sanatórium
f1)
Územie je vymedzené pre umiestnenie areálu a zariadenie klimatických
kúpeľov sa sanatóriom. Súčasťou areálu bude parkovo upravená zeleň, vrátane
obnovenia pôvodných rybníkov, ktoré sa stanú súčasťou parkovej úpravy areálu
sanatória. Areálová parková zeleň bude dominovať riešenému územiu.
f2)
Spôsob zástavby na navrhovanom území bude riešený z nízkopodlažných
objektov s max. počtom 5 N.P. a výškou stavieb + 16,5 m nad úroveň
upraveného terénu. Pri architektonickom riešení objektov uplatniť bohatšie
členené formy a drobné merítko stavieb.
f3)
Maximálna zastavanosť v území nepresiahne 25% vymedzenej plochy.
f4)
Prevládajúci spôsob zastrešenia stavieb bude z nízkospádových šikmých
striech so sklonom do 18°, doplnkový tvar zastrešenia nie je obmedzený.
f5)
V rámci vymedzeného územia budú umiestené priestory pre zabezpečenie
normovej potreby statickej dopravy – výhľadový stupeň automobilizácie 1:2,5,
určenej pre návštevníkov a zamestnancov. Pripúšťa sa vybudovanie spoločnej
centrálnej parkovacej odstavnej plochy pre jednotlivé umiestňované objekty.
f6) Etapizácia výstavby jednotlivých samostatných funkčných celkov a zariadení je
možná, pričom samostatné objekty budú dokončené naraz.
f7)
Pre dané územie je nevyhnutné spracovať urbanistickú štúdiu, respektíve
územný plán zóny, ktorý vyrieši urbanistický skelet územia so stanovením
podrobných zastavovacích podmienok a riešenie komunikácií a technickej
infraštruktúry, zabezpečujúcich obsluhu územia.

g)

vymedzené územie s označením G – plocha pre občiansku vybavenosť – rekreačné
zariadenia vo voľnom i viazanom cestovnom ruchu Hradná,
g1) Územie je vymedzené pre umiestnenie občianskej vybavenosti s rekreačnými
zariadeniami vo voľnom i viazanom cestovnom ruchu. V území je možné
umiestniť ubytovacie a stravovacie zariadenia a športovo-rekreačnú
vybavenosť.
g2) Spôsob zástavby na navrhovanom území bude riešený z nízkopodlažných
objektov s max. počtom 3 N.P. a s max. výškou stavieb + 10,5 m nad úroveň
upraveného terénu. Pri architektonickom riešení objektov uplatniť bohatšie
členené formy a drobné merítko stavieb.
g3) Prevládajúci spôsob zastrešenia stavieb bude z nízkospádových šikmých
striech so sklonom do 18°, doplnkový tvar zastrešenia nie je obmedzený.
g4) V rámci vymedzeného územia budú umiestené priestory pre zabezpečenie
normovej potreby statickej dopravy – výhľadový stupeň automobilizácie 1:2,5,
určenej pre návštevníkov a zamestnancov. Pripúšťa sa vybudovanie spoločnej
centrálnej parkovacej odstavnej plochy pre jednotlivé umiestňované objekty.
g5) Etapizácia výstavby jednotlivých samostatných funkčných celkov a zariadení je
možná, pričom samostatné objekty budú dokončené naraz.
g6) Pre dané územie nie je nevyhnutné vypracovať podrobnejší zastavovací plán, či
urbanistickú štúdiu. Prípravu výstavby vo vymedzenom území možno riadiť
priamo územným a stavebným konaním.

h)

vymedzené územia s označením H – existujúca obytná zástavba IBV (individuálna
bytová výstavba)
h1) Plochy sú vymedzené a určené pre obytnú výstavbu vo forme IBV, vrátane
verejnej zelene, obslužných komunikácií a technickej infraštruktúry
zabezpečujúcej jej obsluhu.
h2) Spôsob zástavby na navrhovaných obytných plochách bude riešený
2
z izolovaných rodinných domov s výmerou pozemkou do 2000 m s max.
počtom nadzemných podlaží 2NP a max. výškou stavieb + 9,0 m nad úroveň
upraveného terénu. Stavebná čiara je daná existujúcou zástavbou.
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Pre dané územie nie je nutné vypracovať podrobnejší zastavovací plán –
urbanistickú štúdiu zóny (UŠ-Z). Prípravu výstavby vo vymedzenom území
možno riadiť priamo územným a stavebným konaním.
h4) Rozsah podzemného podlažia je možný, v zmysle potrieb jednotlivých
investorov RD, objekty je možné riešiť aj bez podpivničenia.
h5) Zastrešenie nových objektov v území bude prevládajúcou šikmou strechou
so sklonom strechy od 36° do 45°, neprevládajúca časť zastrešenia môže byť
ľubovoľná. Umiestnené nové rodinné domy budú orientované štítom do ulice.
h6) Odvedenie dažďových vôd môže byť len na vlastný pozemok, s následným
verejným zaústením do najbližšieho vhodného recipientu.
h7) Každý nový rodinný dom v území riešiť s min. jednou garážou alebo riadnym
prístreškom pre auto so stavebným prepojením, alebo vstavaním do RD.
V prípade, že investor nebude mať záujem o realizáciu garáže na pozemku
bude vytvorený priestor pre odstavenie vozidla.
h8) Zástavba voči ulici môže byť oplotená.
h9) V území platia všeobecné regulatívy pre obytné plochy, uvedené v čl. 4 týchto
regulatívov.
h10) V prípade, že v rámci vymedzenej plochy sú v grafickej časti navrhované plochy
pre občiansku vybavenosť, tie sú určené pre základnú občiansku vybavenosť
obchodu a služieb, pričom sa nevylučuje polyfunkčné využitieaj týchto a
ostatných vymedzených plôch v kombinácii s bývaním, či ubytovaním.
h11) V území platí ustanovenie uvedené v týchto regulatívoch v čl. 3, bod (1),
písmeno g).
h3)

i)

vymedzené územia s označením I – plochy poľnohospodárskej výroby a
poľnohospodárskych dvorov
i1)
Plochy sú vymedzené a určené výhradne pre objekty, dvory a areály
poľnohospodárskej výroby, prípadne skladového hospodárstva poľnoproduktov.
V území sa pripúšťa doplnková funkcia súvisiaca s predmetom výroby
a neprevládajúca funkcia samostatnej malej priemyselnej prevádzky. Plochy sú
ďalej vymedzené pre zeleň, obslužné komunikácie a technickú infraštruktúru
zabezpečujúcu obsluhu územia.
i2)
Pokiaľ sa vo vymedzenej ploche v súčasnosti nenachádzajú objekty súvisiace
s chovom a ustajnením zvierat, tieto je možné naďalej využívať len na účely
poľnohospodárskej výroby bez umiestnenia uvedeného chovu.
i3)
Spôsob zástavby na navrhovaných plochách bude riešený z objektov s max.
počtom nadzemných podlaží 2NP a max. výškou stavieb + 9,0 m nad úroveň
upraveného terénu. Výnimka platí pri umiestnení administratívnej budovy, kde
sa pripúšťa počet nadzemných podlaží 3NP a max. výška stavby + 12,0 m nad
úroveň upraveného terénu.
i4)
Pre dané územie nie je nutné vypracovať podrobnejší zastavovací plán –
urbanistickú štúdiu zóny (UŠ-Z). Prípravu výstavby vo vymedzenom území
možno riadiť priamo územným a stavebným konaním.
i5)
Rozsah podzemného podlažia je možný, v zmysle potrieb jednotlivých
investorov, objekty je možné riešiť aj bez podpivničenia.
i6)
Zastrešenie nových objektov v území bude prevládajúcou šikmou strechou
so sklonom strechy do 36°, neprevládajúca časť zastrešenia môže byť
ľubovoľná.
i7)
Odvedenie dažďových vôd môže byť len na vlastný pozemok, s následným
verejným zaústením do najbližšieho vhodného recipientu.
i8)
V hlavnom hospodárskom dvore, prislúchajúcom k vymedzenej ploche je nutné
zabezpečiť na svojom pozemku umiestnenie normového počtu odstavných
stání pre výhľadový stupeň automobilizácie 1:2,5.
i9)
Zástavba voči ulici respektíve okolitému územiu môže byť oplotená.

j)

vymedzené územia s označením J – existujúce rekreačné územie – Čierny potok
j1)
Územie je vymedzené existujúcou rekreačnou zónou s objektami a areálmi
zariadení voľného i viazaného cestovného ruchu.
j2)
V území neuvažovať s ďalším plošným rozvojom, rozsah zástavby v území je
konečný.
j3)
V území sa pripúšťa rekonštrukcia a modernizácia existujúcich objektov.
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k)

vymedzené územie s označením K – obecný park pri Dome modlitby
k1) Územie je vymedzené a určené pre realizáciu obecného parku.
k2) Pre dané územie nie je nevyhnutné vypracovať podrobnejší zastavovací plán, či
urbanistickú štúdiu. Prípravu výstavby vo vymedzenom území možno riadiť
priamo územným a stavebným konaním.
k3) Súčasťou areálu s plochami verejnej zelene môžu byť chodníky, lavičky,
verejné osvetlenie a detské ihriská.
k4) Realizácia parku bude riešená v súčinnosti s vlastníkom pozemku.

l)

vymedzené územie s označením L – plochy cintorínov
l1)
Plocha je vymedzená a určená výhradne pre areál cintorína.
l2)
Na vymedzenej ploche sa pripúšťa umiestnenie stavby Domu smútku.
l3)
Pri vstupe do areálu cintorína riešiť plochu pre odstavenie vozidiel
návštevníkov.

m)

vymedzené územie s označením M – neurbanizovaná poľnohospodárska krajina
m1) Za územie neurbanizovanej poľnohospodárskej krajiny považovať 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 môžu slúžiť výhradne pre toto existujúce
a navrhované funkčné využitie pri dodržaní všeobecne platných podmienok pre
celé katastrálne územie uvedené v čl.2 a čl.3 týchto regulatívov.

n)

územie s označením N – neurbanizovaná krajina – plochy LPF
n1) Za toto územie považovať prevládajúcu neurbanizovanú lesnú krajinu,
využívanú ako produkčné ploch LPF. Pokiaľ sa v danom území nachádzajú
a sú navrhované nové urbanistické plošné a líniové javy, tie môžu slúžiť len pre
toto existujúce a navrhované funkčné využitie pri dodržaní všeobecne platných
podmienok pre celé katastrálne územie uvedené v čl.2 a čl.3 týchto regulatívov.

o)

územie s označením O – športové plochy
o1)
Plocha je vymedzená a určená pre športové plochy.
o2)
Na vymedzenej ploche sa pripúšťa umiestnenie nadzemných športových
objektov a zariadení v súčinnosti s doplnkovou vybavenosťou stravovacích
a ubytovacích služieb.
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 využívať na funkciu bývania, prieluky
vo výstavbe dopĺňať obytnou výstavbou v prevažnej miere vo forme izolovaných rodinných
domov, pokiaľ pre bližšie vymedzené územia nie sú stanovené iné podmienky.
Novonavrhovanú obytnú výstavbu umiestňovať na plochách navrhovaných v ÚPN-O
s uprednostnením umiestnenia v zastavanom území obce identifikovaného hranicou
k 01.01.1990.
Spôsob zástavby na novonavrhovaných obytných plochách i v rámci existujúceho obytného
územia je pre jednotlivé plochy bližšie určený v čl. 3 týchto regulatívov.
V obytných plochách sa pripúšťa výstavba zariadení základnej občianskej vybavenosti,
obchodu a nevýrobných služieb, a tiež objektov malých súkromných rekreačných
ubytovacích zariadení, víkendových rodinných domov a rekreačných chalúp.
Článok 5

Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia územia
(1)

Územia pre umiestnenie občianskeho vybavenia zahŕňajú existujúce a navrhované plochy
pre výstavbu objektov a areálov v zmysle vyčlenených funkcií navrhovaných v ÚPN-O,
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(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

vrátane plôch zelene, komunikácií a technickej infraštruktúry zabezpečujúcej ich dopravnú
obsluhu.
Existujúce zastavané plochy občianskou vybavenosťou naďalej využívať na pôvodné
využitie, pokiaľ pre vymedzené územie nie sú stanovené iné alebo bližšie podmienky.
Spôsob zástavby respektíve prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky
na novonavrhovaných plochách určených na využitie pre jednotlivé plochy sú bližšie
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 služieb, zdravotníctva
a nevýrobných služieb, kapacitne vyhovujúcej navrhovanému počtu obyvateľov,
s prihliadnutím na potreby návštevníkov, a tiež v oblasti rekreácie a cestovného ruchu v obci.
Koncepcia skeletu rozmiestnenia zariadení a areálov občianskeho vybavenia územia je
bližšie určená v rámci jednotlivých rozvojových plôch v čl. 3 týchto regulatívov.
Z hľadiska celkových potrieb rozhodujúcej občianskej vybavenosti, z návrhu ÚPN-O vyplýva
a je nutné v obci riešiť a zabezpečiť, respektíve umožniť :
6a) Vybudovanie turistického informačného centra a prípadne múzea ochrany prírody
a krajiny so zameraním na CHKO Strážovské vrchy a NPR Súľovské skaly.
6b) Zabezpečiť dobudovanie komplexnej vybavenosti športového areálu obce.
6c) Vytvorenie podmienok pre vybudovanie, prípadne umiestnenie obecného
geriatrického centra - areálu pre dom dôchodcov a sociálnej starostlivosti pre starších
občanov.
6d) Obnovenie a prípadné rozšírenie pôvodného objektu a areálu historického turistického
hotela.
6e) Zabezpečiť vybudovanie zdravotného strediska ako samostatného objektu, prípadne
ako súčasť obecného (kultúrneho) domu.
6f)
Zabezpečiť rekonštrukciu, modernizáciu a dokompletovanie obecného (kultúrneho)
domu o chýbajúcu spoločensko-kultúrnu a prípadne sociálnu vybavenosť.
6g) Zabezpečiť modernizáciu a dobudovanie ZŠ, vrátane umiestnenia telocvične pri ZŠ.
6h) Vytvoriť podmienky pre umiestnenie areálu ubytovacej základne vo voľnom CR (pre
penzióny, hotely, ubytovne, horské chaty) v lokalite Jedľovník (pri autocampingu).
6i)
Zabezpečiť dostavbu a modernizáciu campingu chýbajúcou sociálnou a spoločenskou
vybavenosťou.
6j)
Vytvoriť podmienky pre realizáciu mládežníckeho rekreačno-ubytovacieho centra
s príslušnou športovo-spoločenskou vybavenosťou.
6k) Zabezpečiť podmienky pre výstavbu a umiestnenie areálu klimatických, rekreačnorelaxačných kúpeľov so sanatóriom.
6l)
Vytvoriť podmienky pre realizáciu a umiestnenie areálu agroturisticko-rekreačného
centra pri areáli PD.
6m) Zabezpečiť podmienky pre výstavbu a umiestnenie turistickej, ubytovacej a športovorekreačnej vybavenostnej základne CR v miestnej časti Hradná v lokalite Diely.
6n) Zabezpečiť vybudovanie športového areálu – otvoreného prírodného štadióna
so zameraním na terénne súťažné a rekreačné športy ako nástupného bodu do
otvorenej krajiny.
6o) Zabezpečiť modernizáciu a rekonštrukciu areálu zjazdového lyžovania pod Žibridom.
6p) Zabezpečiť výstavbu základnej občianskej vybavenosti v obci - plnosortimentná
predajňa potravín.
6r)
Riešiť nevyhnutnú rekonštrukciu schátralých kaštieľov v miestnej časti Súľova
i v miestnej časti Hradná.
Článok 6

Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia územia
(1)
(2)

Za hlavnú dopravnú komunikáciu v obci naďalej považovať cestu III/06160, prechádzajúcu
celou obcou, zároveň konečnou komunikáciou v miestnej časti Hradná.
Pri riešení miestnych komunikácii a ostatných komunikácií, vrátane účelových komunikácií
v území rešpektovať navrhované funkčné triedy a kategórie, dokumentované vo výkrese č.2
- Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, výkres
ochrany prírody a tvorby krajiny, záväzné časti a verejnoprospešné stavby (v rozsahu
katastrálneho územia obce) v v M 1:10 000 a vo výkrese č.4 - Výkres verejného dopravného
Územný plán obce Súľov - Hradná
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(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

vybavenia územia v M 1:5 000. Miestne komunikácie navrhovať podľa STN 73 6110 –
Projektovanie miestnych komunikácii. S realizáciou nových obslužných komunikácii bude
súvisieť rekonštrukcia, prípadne návrh nových mostných objektov.
Rešpektovať súčasnú polohu autobusových zastávok v k.ú. obce a realizovať zastavovacie
pruhy autobusových zastávok, ak je to možné.
Súbežné chodníky realizovať okolo hlavných obslužných komunikácii a okolo cesty
III/06160. Tieto súbežné chodníky budú umiestňované hlavne popri automobilových
komunikáciách so zvýšeným pohybom vozidiel.
Akceptovať v riešenom území existujúce a navrhované značené turistické chodníky a doplniť
na týchto trasách značenie a náučné tabule.
Navrhovať plochy pre statickú dopravu pri objektoch občianskej vybavenosti, rekreačných
objektoch voľného cestovného ruchu a pri plochách športovísk. Potrebné nápočty
a situovanie odstavných a parkovacích stojísk pre objekty bývania a vybavenosti budú riešiť
projektové dokumentácie pre konkrétne objekty. Nápočty je potrebné navrhovať v zmysle
STN 73 6110 pre výhľadový stupeň automobilizácie 1:2,5.
Vyznačiť navrhované cyklotrasy v riešenom území obce.
Článok 7

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

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti
vodného hospodárstva.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

(2)

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti
zásobovania elektrickou energiou.
a)
b)

c)
d)

(3)

Rešpektovať existujúce verejné vodovody v miestnych častiach Súľov a Hradná, ktoré
budú nosným systémom zásobovania pitnou vodou v riešenom území.
Riešiť deficit vodárenských zdrojov, existujúce VZ nepostačujú na krytie potreby
uvažovaného územného rozvoja.
Zabezpečiť akumuláciu minimálne 60% z maximálnej dennej potreby pitnej vody.
Rozšíriť rozvodnú sieť vodovodov Súľov a Hradná vo väzbe na uvažovaný územný
rozvoj.
Riešiť tlakové pomery v rozvodných sieťach vodovodov Súľov a Hradná nad hornou
hranicou tlakových pásiem existujúcich vodovodov.
Využiť existujúce VZ pre hospodárske dvory PD Súľov a Hradná pre potreby
navrhovaných Agroturistických centier.
Realizovať vodovody pre Sanatórium Hradná a Agroturistické centrá Súľov a Hradná.
Rešpektovať existujúci systém zásobovania pitnou vodou v rekreačnej lokalite Čierny
potok.
Realizovať verejnú splaškovú kanalizáciu v obci, ktorá bude súčasťou skupinovej
kanalizácie s čistením splaškových odpadových vôd v ČOV Bytča.
Na verejnú kanalizáciu napojiť aj areály Agroturistických centier Súľov a Hradná, areál
Sanatória Hradná a rekreačnú lokalitu Čierny potok.

Akceptovať navrhovanú sieť 22 kV vedení vrátane navrhovaných náhrad a demontáži
vedení a rozvodov , umiestnenia a rekonštrukcie trafostaníc.
Pre sústredenú zástavbu v jadrovom území sekundárnu sieť riešiť jednoduchou
mrežovou sieťou napájanou aspoň z dvoch strán, zástavbu v rozptyle vzdušnou
sieťou. Neuvažovať s ďalším rozširovaním elektricky vykurovaných bytov.
Dodržať 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 použiť také technické opatrenia, ktoré bráni usmrcovaniu
vtákov.

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti
zásobovania zemným plynom a teplom.
a)
Prehodnotenie plynárenskej sústavy, s ohľadom na nárast odberov zemného plynu,
odbornou organizáciou, čo bude doložené hydraulickým prepočtom.
b)
Rešpektovať návrh na plynofikáciu plánovanej výstavby IBV, objektov vybavenosti,
voľného a viazaného cestovného ruchu.
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c)
d)
e)
f)
g)

h)

Zemný plyn používať komplexne pre zabezpečenie vykurovania, prípravu TÚV
a varenia.
Plynofikácia navrhovanej výstavby sa ponecháva v tlakovej hladine STL do 0,3 MPa.
STL rozvod si vyžaduje u odberateľov inštaláciu regulátorov tlaku STL/NTL.
Dodržať ochranné pásma v zmysle zákona 656/ 2004 Z.z.
Potreby tepla riešiť naďalej decentralizovaným systémom vo vlastných alebo
združených zdrojoch tepla, s využívaním zemného plynu, elektrickej energie a
drevného odpadu. Pre potrebu teplej úžitkovej vody sa doporučuje využívanie
slnečnej energie slnečnými kolektormi.
Navrhuje sa podpora všetkých aktivít na výrobu tepla z netradičných zdrojov energií
(biomasa, bioplyn, drevný odpad, tepelné čerpadlá).

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti
telekomunikácií.
a)
Rozšíriť kapacitu digitálnej ústredne o predpokladaný počet 300 vývodných párov
a rozšírenie portfólia služieb o dátové služby v danom území.
b)
Rozšíriť miestnu telekomunikačnú sieť do navrhovaných rozvojových území, súčasnú
vzdušnú sieť postupne nahradzovať káblovým rozvodom zemou.
c)
Rozšíriť rozvod miestneho rozhlasu do navrhovaných rozvojových území.
d)
Rešpektovať trasu prípojného optického kábla v riešenom území.
e)
Pripojenie územia na sieť medzinárodného internetu GAJA.

(4)

Článok 8

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

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(10)

Dodržať koncepciu navrhovaného riešenia v súlade s výkresom č.2 - Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, výkres ochrany prírody a tvorby
krajiny, záväzné časti a verejnoprospešné stavby (v rozsahu katastrálneho územia obce)
v M 1:10 000.
Pri poľnohospodárskej činnosti na plochách PP, lesohospodárskej činnosti na plochách LPF,
a tiež pri využívaní krajinného priestoru v súvislosti s rekreačným využívaním rešpektovať
zákon č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody.
V chránených územiach a územiach navrhovaných na ochranu a ich ochranných pásmach,
vo vymedzených plochách a prvkoch, a tiež významných biotopoch usmerňovať činnosť
v zmysle platnej legislatívy orgánov štátnej ochrany prírody a krajiny a orgánov štátnej
správy pre prírodné liečivé zdroje, s rozlíšením zakázaných činností, podmienečne možných
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, pobrežnú vegetáciu tokov a pod., nepodliehajúcej právnej legislatívnej
ochrane no zabezpečujúcej biotickú integritu a priaznivé podmienky týchto ekosystémov,
vrátane návrhu na využívanie a hospodárenie na plochách PP.
Pri návrhu regulácie vodných tokov rešpektovať potrebu vytvorenia priestoru pre príbrežnú
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 využitie,
vylúčiť devastačné zásahy, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie existenčných podmienok
a biotickej integrity rastlín a živočíchov týchto ekosystémov.
Rešpektovať pamiatkovú ochranu objektov a území, a to :
a)
Archeologickou lokalitou zapísanou v ÚZ KP je Hrádok z veľkomoravského obdobia.
Vlastník NKP je povinný postupovať v súlade s §32 zákona č.42/2002 Z.z.
Pri stavebnej činnosti spojenej so zemnými prácami rešpektovať povinnosť ohásenie
prípadného archeologického nálezu, podľa §40 Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v súlade s §127 Zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v prípade
stavebnej činnosti charakteru líniových a veľkoplošných stavieb v príslušnom územnom
a stavebnom konaní osloviť Krajský pamiatkový úrad Žilina.
Rešpektovať výstupy z MÚSES-u, hlavne v častiach krajinných priestorov katastra obce.
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(11)

(12)
(13)

(14)

(15)
(16)

(17)

(18)

Rešpektovať územia európskeho významu
SKUEV 0256 v území katastra obce,
reprezentované chráneným vtačím územím 28 Strážovské vrchy a navrhovaným územím
299 Strážovské vrchy.
Pri realizácii výstavby sa riadiť podľa § 6 zákona č. 543/2002 Z.z.
Rešpektovať dokumentáciu ochrany prírody a krajiny, najmä programy starostlivosti
o chránené časti prírody a krajiny a dokumenty R-ÚSES okresu Žilina (súčasný okres Bytča)
a M-ÚSES Súľov - Hradná.
Pri realizácii umiestnenia navrhovanej malej rekreačnej vodnej nádrže a rekreačného
územia na potoku pri PD Predmier – hospodársky dvor Súľov, rešpektovať ekologické
požiadavky Správy ochrany prírody pri technickom riešení v zátopovom území a pri návrhu
brehových porastov v dotykovom území, aby nedošlo k zničeniu prípadného výskytu
chránených rastlín.
Pri navrhovaných výsadbách verejnej zelene použiť autochtónne (domáce) druhy drevín
a rastlín.
V rámci predprojektovej a projektovej prípravy a územného konania v súvislosti
s plánovanou výstavbou rekreačných objektov a zariadení navrhovaných v k.ú. 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 užívania lesa, hospodárenia v lese a vstupy na LPF vo vzťahu
k navrhovaným rekreačným objektom a zariadeniam.
c)
Ostatné rekreačné objekty navrhovať tak, aby neobmedzovali hospodárenie v lese.
d)
Rešpektovať ochranné pásmo 50 m od okraja lesa v súvislosti s umiestňovaním
športových a rekreačných objektov.
e)
Neuvažovať s umiestnením cykloturistických trás mimo existujúcu a navrhovanú sieť
verejných a účelových komunikácií.
f)
Detailné trasovanie turistických chodníkov zosúladiť so záujmami poľovníckej činnosti
a ochrane území s výskytom chránených živočíchov.
g)
V súvislosti s ustanovením § 6 Zákona č. 326/2005 Z.z. ako aj Stavebného zákona
v platnom znení prerokovať jednotlivé zámery s vlastníkmi lesných pozemkov.
Regulatívy platné pre všetky genofondové lokality a ekologicky významné segmenty
a)
Všetky potenciálne antropogénne aktivity smerovať mimo genofondové lokality
a ekologicky významné segmenty.
b)
Každú potenciálnu aktivitu, ktorá môže mať na ne čo i len sekundárny vplyv je treba
riešiť v spolupráci so ŠOP SR
Ostatné navrhované regulatívy v súvislosti s krajinnou ekológiou
a)
Minimalizovať reguláciu vodných tokov.
b)
Zabrániť akýmkoľvek zmenám v režime tokov (teplotný, živinový, prietokový…).
c)
Nepripustiť vytváranie nových bariérových prvkov v recipientoch, existujúce prvky
postupne nahrádzať novými s minimálnym bariérovým efektom resp. s prvkami
umožňujúcimi migrácie živočíchov.
d)
Zachovanie prirodzených brehových porastov tokov.
e)
Zabrániť vypúšťaniu nečistených odpadových vôd z obydlí, rekreačných zariadení,
prevádzok.
f)
Dôsledné uplatnenie legislatívy pre vypúšťanie znečistených odpadových vôd z obydlí
a rekreačných zariadení.
g)
Obhospodarovanie lesných porastov v zmysle platného LHP.
h)
V lesných porastoch preferovať prirodzenú sukcesiu a autoreguláciu.
i)
Postupná premena monokultúr a porastov s nepôvodnými druhmi drevín na lesy
s prirodzeným drevinovým zložením.
j)
Zabrániť ďalšej meliorácii lúčnych a pasienkových spoločenstiev.
k)
Pri obnove a zakladaní trvalých trávnych porastov používať spôsob vysievania
autochtónnych druhov zo sena (rozhádazanie sena z vybraných, stanovištne i
kvalitatívne, vhodných lokalít na plochách obnovy alebo zakladania TTP).
l)
Zabrániť rozširovaniu chatových osád (novostavby, rozširovanie ubytovacích kapacít),
rozširovanie rekreačných zariadení regulovať v zmysle stanovených územných a
kapacitných limitov, prednostne rekonštruovať existujúce objekty.
m)
Zamedzenie rozširovania turistických chodníkov a trás v území.
n)
Zamedzenie využívania turistických chodníkov a trás v území dopravnými
prostriedkami.
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o)
p)
r)
s)

Zamedzenie erodovania vyznačených turistických chodníkov technickými opatreniami
na najexponovanejších miestach.
Zachovanie charakteru mozaikovitého obhospodarovania a údržby poľnohospodársky
využívaných plôch.
Zabrániť likvidácii a poškodzovaniu nelesnej drevinovej vegetácie prirodzeného
charakteru.
Zabrániť poškodzovaniu a fragmentácii ekotónu (prechodnej zóny) les – bezlesie.
Článok 9

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)
(20)
(21)

Riešiť komplexnú technickú infraštruktúru pre navrhované plochy výstavby.
Pre riešené územie požadovať 100% plynofikáciu objektov v plynofikovanom území a území
navrhovanom na plynofikáciu, mimo lokality Čierny potok.
Pri individuálnych požiadavkách na riešenie doplnkového alebo duálneho spôsobu
vykurovania v jednotlivých RD, využívať ekologické zdroje tepla s palivom výhradne na báze
dreva alebo drevnej hmoty.
Dôsledne zabezpečiť v riešenom území realizáciu separovaného zberu odpadu, s cieľom
zníženia odpadov vyvážaných na obcou zozmluvnenú skládku, v zmysle schváleného
Programu odpadového hospodárstva.
Rešpektovať navrhované plochy verejnej zelene.
Na automobilovej a pešej cestnej sieti realizovať bezprašnú povrchovú úpravu týchto
komunikácií.
Na zabezpečenie obmedzenia stresových prvkov v krajine dodržiavať koncepciu
priestorového usporiadania a funkčného využívania v riešenom území obce v zmysle ÚPN-O
ako predpokladu obmedzenia stresového pôsobenia urbanizovaného územia na okolité
prostredie.
Akceptovať hospodárenie v lesoch podľa schváleného LHP.
Rešpektovať legislatívnu ochranu vôd vyplývajúcej zo zákona č.364/2004 Z.z. (vodný zákon)
a rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy, lebo takmer celé k.ú. obce sa nachádza v OP II.
stupňa VZ Predmier.
Odstrániť potenciálne zdroje znečistenia podzemných a povrchových vôd realizáciou
verejnej splaškovej kanalizácie.
Zabezpečiť dostatočnú kapacitu vodárenských zdrojov pre navrhovaný rozvoj obce.
Zachovať sprievodnú brehovú vegetáciu pozdĺž vodných tokov.
Rešpektovať pobrežné pozemky do 10 m od brehovej čiary na Hradnianke a do 5 m pri
ostatných drobných tokoch pri parcelácii pozemkov na novú zástavbu.
Realizovať pravidelnú údržbu a čistenie korýt miestnych tokov.
Stabilizovať pravý breh Súľovského potoka v súvislosti s uvažovanou zástavbou.
Riešiť spomalenie odtoku zrážkových vôd a splavenín z povodí drobných tokov a strží
(hradenie bystrín, sedimentačné prepážky).
Malú pôdnu eróziu z dôvodu poľnohospodárskej činnosti na plochách PP, s vyšším podielom
v pahorkatinovej krajine jednotlivých podhorí riešiť inou organizáciou poľnohospodárskej
činnosti vrátane voľby vhodnej kultúry.
Poškodenie pôd LPF v súvislosti s nevhodným spôsobom v lesohospodárskej činnosti riešiť
dodržiavaním LHP v navrhovanom spôsobe hospodárenia.
Na plochách PP a LPF hospodáriť v zmysle odporúčaní M-ÚSES-u.
Umožniť v území výstavbu siete dokumentačných a výskumných staníc na sledovanie
životného prostredia.
Pripaviť a následne umožniť v území poľnohospodárskeho družstva, prípadne na ploche
priemyslu stavby a zariadenia na zneškodňovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov.
Článok 10

Vymedzenie zastavaného územia
(1)

Za zastavané územie je potrebné považovať plochy súčasne zastavaného územia, rozšírené
o navrhované plochy v súlade s riešením v grafickej časti vo výkrese č.2 - Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, výkres ochrany prírody a tvorby
krajiny, záväzné časti a verejnoprospešné stavby (v rozsahu katastrálneho územia obce)
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v M 1:10 000 a vo výkrese v.č.6. - Výkres vyhodnotenia budúceho možného použitia PP
a LPF na stavebné a iné zámery v M 1:5 000.
Článok 11

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

Chránené územia a genofondové lokality ochrany prírody a krajiny v súlade s označením
vo výkrese č.2 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, záväzné časti a verejnoprospešné stavby
(v rozsahu katastrálneho územia obce) v M 1:10 000 v nasledovnom členení :
a)

b)

c)

d)

Maloplošné chránené územia
a1) NPR Súľovské skaly - piaty stupeň ochrany, na území ochranného pásma štvrtý
stupeň ochrany, na kontaktnom území, kde nebolo ochranné pásmo vyhlásené
je ochranným pásmom v zmysle zákona územie do vzdialenosti 100 m von
od hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany.
a2) PP Hrádok - piaty stupeň ochrany, územie ochranného pásma PP nebolo
vyhlásené. PP sa nachádza na území vyhláseného ochranného pásma NPR
Súľovské skaly – preto ochranným pásmom PP Hrádok je vyhlásené ochranné
pásmo NPR – platí tu štvrtý stupeň ochrany.
a3) PP jaskyňa Šarkania diera. Jaskyňa sa nachádza na území NPR Súľovské
skaly, kde z legislatívy platí V. stupeň ochrany, je neoddeliteľnou súčasťou
NPR.
Veľkoplošné chránené územia
b1) CHKO Strážovské vrchy
V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tu platí druhý
stupeň ochrany.
Biocentrá
c1) Biocentrum 1 NPR Súľovské skaly – jadro biocentra
c2) Biocentrum 2 Ochranné pásmo NPR Súľovské skaly s PP Súľovský Hrádok
c3) Biocentrum 3 Rozšírenie NPR o východný hrebeň
Genofondové lokality
d1) GL 4B Pod Súľovským hradom
d2) GL 5B Dlhé hony
d3) GL 6B Pod Roháčom
d4) GL 7B Pasienok v doline Čierny potok (390 m n.m.
d5) GL 8B Slatina 1 v doline Čierny potok
d6) GL 9B Žltohlavové lúčky na začiatku dediny Súľov-Hradná
d7) GL 10B Nad ihriskom
d8) GL 11B Pod Kečkou
d9) GL 12B Slatina 2 v doline Čierny potok (485 m n.m.)
d10) GL 13B Záver Jedľovníka
d11) GL 14B Lúčka nad cintorínom
d12) GL 15B Slatina na Krúžku
d13) GL 16B Lem lesa na Krúžku
d14) GL 17B Smatanovský sad
d15) GL 18B Pastúchy 1
d16) GL 19B Pastúchy2
d17) GL 20B Rakytie
d18) GL 21B Kečka
d19) GL 22B Kohýlna
d20) GL 23B PP Súľovský hrádok
d21) GL 25Z Dolina Čierny potok
d22) GL 27Z Kečka – západný zráz
d23) GL 28Z Kozia
d24) GL 29Z Pod Smatanice
d25) GL 31Z Staré
d26) GL 33Z Rybník v Hradnej
d27) GL 39 Súľovské skaly (NPR a východný hrebeň po Žibrid)
d28) GL 40 brehové porasty Hradnianky
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Ekologicky významné segmenty
e1) EVS 1B Brehové porasty pravostranného prítoku Hradnianky
(prameň nad PD pod Bradou)
e2) EVS 2B Brehové porasty ľavostranného prítoku Hradnianky –
časť doliny nad kempingom
e3) EVS 3B Brehové porasty pramennej časti Hradnianky nad Hradnou –
Pod Bôrinami
e4) EVS 4B Brehové porasty pramennej časti Hradnianky nad Hradnou –
Pod Žibridom
e5) EVS 5B Lesný porast na vŕšku Pod hájmi (kóta 480 m n.m.)
Ochranné pásma vodárenských zdrojov, (§ 32 zákona č.364/2004 Z.z.)
a)
Vodárenský zdroj Predmier, vrty HVP 1, 2
Takmer celé katastrálne územie obce Súľov-Hradná (okrem južného a východného
výbežku) spadá do OP II. stupňa – vonkajšia časť vodárenských zdrojov Predmier
vyhláseného rozhodnutím ObÚ ŽP č.2/242/92 z 26.8.1992
b)
Vodárenský zdroj Patúch, Lietavská Svinná
Časť východného výbežku katastrálneho územia spadá do OP II.stupňa
vodárenského zdroja Lietavská Svinná.
c)
Vodárenský zdroj Javor, Jablonové
V severnej časti do k.ú. obce Súľov-Hradná zasahuje OP II. stupňa vodárenského
zdroja Javor. Na tieto územia sa vzťahuje sprísnená ochrana a sú povolené činnosti,
ktoré negatívne neovplyvňujú kvalitu podzemných a povrchových vôd.
d)
Vodárenský zdroj Líščia skala, miestna časť Hradná
OP vodárenského zdroja sú v legislatívnom konaní.
e)
Vodárenské zdroje Jedľovník, Vrchovina a Za Dielom, miestna časť Súľov
OP vodárenských zdrojov nezistené.
Pásma ochrany vodohospodárskych zariadení
a)
Verejné vodovody a verejné kanalizácie, §19 zákona č.442/2002 Z.z.
Pásma ochrany sú 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
b)
Pásmo ochrany I. stupňa je oplotené.
Pobrežné pozemky vodných tokov (zákon č.364/2004 Z.z. § 49, odst.2)
Pobrežné pozemky, ktoré môže užívať správca vodného toku pri výkone správy toku
a správy vodných stavieb, sú pozemky do 10 m od brehovej čiary pri vodohospodársky
významnom toku Hradnianka a pri ostatných drobných tokoch do 5 m od brehovej čiary
V zmysle zákona č.656/2004 Z.z. treba rešpektovať ochranné pásma od krajných vodičov
(káblov) na každú 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
d)
V zmysle §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.
e)
V zmysle §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.
f)
V zmysle §19, odsek 9, osoby, ktoré zriaďujú stavby alebo vykonávajú činnosti,
ktorými sa môžu priblížiť k elektrickým zariadeniam, sú povinné oznámiť túto činnosť
prevádzkovateľovi elektrického zariadenia a dodržať ním ustanovené podmienky.
V zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. je potrebné dodržať pásma ochrany od osi plynovodu na
každú stranu :
a)
STL - zastavané územie – 1 m
b)
STL - voľný terén – 4 m
e)
Regulačná stanica – 8 m
f)
Bezpečnostné pásmo slúži na zamedzenie, resp. zmiernenie účinkov prípadných
porúch, havárii plynárenského zariadenia pre VTL plynovody a VTL prípojky – 20 m,
e)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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(7)
(8)

pre STL – NTL v zastavanom území – určí prevádzkovateľ, pre STL – NTL
v nezastavanom území – 10 m a pre regulačnú stanicu plynu – 50 m.
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) - III. triedy
- 18 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)

(8)

Dodržať navrhované riešenie v súlade so sprievodnou správou a výkresom č.2 - Komplexný
výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, výkres ochrany prírody a
tvorby krajiny, záväzné časti a verejnoprospešné stavby (v rozsahu katastrálneho územia
obce) v M 1:10 000.
Verejnoprospešné stavby dodržať v zmysle výkresu č.2 - Komplexný výkres priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny,
záväzné časti a verejnoprospešné stavby (v rozsahu katastrálneho územia obce) v M 1:10
000 a grafickej prílohy regulatívov územného rozvoja, návrh záväzných častí - schéma
záväzných častí.
Navrhovaná koncepcia riešenia vyžaduje projekt a vykonanie delenia a sceľovania
pozemkov na navrhovaných plochách územného rozvoja obce, a to :
a)
na ploche rekreačnej zóny Jedľovník v miestnej časti Súľov,
b)
na navrhovaných plochách pre IBV v miestnej časti Súľov,
c)
na ploche pre agroturistické centrum a vodnú nádrž v miestnej časti Súľov,
d)
na ploche pre navrhovaný rozvoj športového areálu v miestnej časti Súľov,
e)
na navrhovanej športovo-rekreačnej ploche v miestnej časti Súľov na jej južnom konci,
f)
na plochách pre IBV v miestnej časti Hradná,
g)
na navrhovanej športovo-rekreačnej ploche v miestnej časti Hradná,
h)
na navrhovanej ploche pre zariadenie sanatória klimatických kúpeľov v miestnej časti
Hradná,
i)
na navrhovaných rekreačných plochách v miestnej časti Hradná.
Za verejnoprospešné stavby sa podľa § 108 stavebného zákona ods. 2, písm. a), považujú
stavby, určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia
podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia.
Pre realizáciu zámerov je potrebné spracovať geometrické plány v zmysle navrhovanej
urbanistickej koncepcie na jednotlivých rozvojových plochách.
Plochy pre chránené časti krajiny sú uvedené v bode (1) čl.11 týchto regulatívov.
Vodohospodárske objekty a plochy pre verejnoprospešné stavby :
3
2
a)
vodojem Dolina 100m , plocha štvorca 484m
3
2
b)
vodojem Agroturistické centrum Súľov 15m , plocha štvorca 160m
3
2
c)
vodojem Agroturistické centrum Hradná 10m , plocha štvorca 160m
3
2
d)
vodojem Sanatórium Hradná 75m , plocha štvorca 416m
e)
rozšírenie rozvodnej siete verejných vodovodov Súľov a Hradná
f)
AT stanica pre II. tlakové pásmo vodovodu Súľov
g)
AT stanica pre II. tlakové pásmo vodovodu Hradná
h)
vodovod pre Agroturistické centrá Súľov a Hradná
i)
vodovod pre Sanatórium Hradná
2
j)
verejná splašková kanalizácia 6.000m x 5m, 30.000m
k)
úprava pravého brehu Súľovského potoka 250m x 10m, 2.500m
l)
sedimentačné prepážky, hradenie bystrín na prítokoch Hradnianky
Energetické objekty a plochy pre verejnoprospešné stavby :
a)
trasy 22 kV distribučnej siete, trasy 1 kV podzemných vedení, nové trafostanice,
b)
trasy rozšírenej plynovodnej siete, regulačné zariadenia STL / NTL,
c)
trasy rozšírenej miestnej telekomunikačnej siete,
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Článok 13

Určenie, pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť následné stupne
územno-plánovacej prípravy po schválení ÚPN-O – urbanistické štúdie
(1)

(2)

Koncepcia a návrh ÚPN-O Súľov – Hradná je riešený v mierke a podrobnosti navrhovaného
urbanistického riešenia v M 1:10 000 pre celý kataster obce. Mimo vyhradených častí
územia, hlavne v rozvojových plochách uvedených v nasledovnom bode, nie je potrebné pre
územia spracovať, prerokovať a schváliť následné stupne územno-plánovacej prípravy po
schválení ÚPN-O. Pri dodržaní navrhovaných regulatívov je možné investičnú činnosť
v území riadiť priamo postupnými stupňami projektovej dokumentácie, z ktorých budú
vydávané územné rozhodnutia a následne stavebné povolenia.
Územia, pre ktoré je po schválení ÚPN-O nutné vypracovať podrobnejšiu urbanistickú
dokumentáciu – urbanistické štúdie zón (UŠ-Z):
a)
rekreačná zóna Jedľovník v miestnej časti Súľov,
b)
agroturistické centrum PD Predmier v miestnej časti Súľov,
c)
klimatické kúpele so sanatóriom v miestnej časti Hradná.
Článok 14

Zoznam verejnoprospešných stavieb
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Vodohospodárske verejnoprospešné stavby
Hydrogeologický prieskum, získanie doplňujúcich vodárenských zdrojov pre vodovod Súľov
a vodovod Hradná.
Hydrogeologický prieskum, získanie vodárenského zdroja pre areál Sanatória Hradná.
3
Rozšírenie vodojemu Dolina 100 m
Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete vodovodu Súľov DN 100, DN 90 dĺžky cca 2.000 m.
AT stanica pre II. tlakové pásmo vodovodu Súľov.
Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete vodovodu Hradná DN 90 dĺžky 1.200 m.
AT stanica pre II. tlakové pásmo vodovodu Hradná.
3
Vodovod pre Agroturistické centrum Súľov (vodojem 15 m , zásobné potrubie DN 90–300 m,
rozvodné potrubie DN 90).
3
Vodovod pre Agroturistické centrum Hradná (vodojem 10 m , zásobné potrubie DN 90 –
200 m).
Vodovod pre Sanatórium Hradná (zachytenie vodárenského zdroja, prívodné potrubie,
3
vodojem 75 m , zásobné potrubie).
Hlavný zberač verejnej skupinovej splaškovej kanalizácie DN 250 - 300, dĺžky cca 13,5 km,
z toho v k.ú. Súľov - Hradná 6,0 km.
Verejná splašková kanalizačná sieť DN 250 - 300, dĺžky cca 9,0 km, z toho v miestnej časti
Súľov 5,8 km, v miestnej časti Hradná 2,7 km a v rekreačnej lokalite Čierny potok 0,5 km.
Úprava pravého brehu Súľovského potoka od ihriska po ústie, dĺžky 250 m.
Obnova rybníkov v lokalite Pod hájmi.
Stabilizácia strží a korýt drobných tokov, prítokov Hradnianky (hradenie bystrín,
sedimentačné prepážky).

(20)

Energostavby – verejnoprospešné stavby pre zásobovanie elektrickou energiou
Demontáž 22 kV odbočky a VN prípojok k trafostaniciam T3, T6 a jej náhrada za VN kábel
v zemi a samonosný VN kábel DISTRI a rekonštrukcia T6 na 250 kVA, demontáž VN
prípojky k T5 a jej náhrada za kábel DISTRI.
Premiestnenie 22 kV kmeňového vedenia č.201 v úseku futbalové ihrisko – cintorín do novej
polohy.
Výstavba nových kioskových trafostaníc T9, T10, T12, nových stožiarových T11, T13, T14,
T15 a prípojných VN vedení (závesným káblom DISTRI, VN kábel zemou, VN vzdušným
vedením).
Rekonštrukcia T6 na 250 kVA, demontáž T3 a jej náhrada za kioskovú, premiestnenie T7
do novej polohy.
Výstavba NN káblovej a vzdušnej siete

(21)
(22)

Energostavby – verejnoprospešné stavby pre zásobovanie zemným plynom a teplom
Rozšírenie miestnej plynovodnej siete do rozvojových plôch novej zástavby.
Prestavba uhľových zdrojov tepla na plynové kotolne.

(16)

(17)
(18)

(19)
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(23)

Stavby a zariadenia na využitie netradičných zdrojov energií.

(24)
(25)
(26)
(27)

Telekomunikačné stavby
Rozšírenie digitálnej ústredne o cca 300 Pp a rozšírenie portfólia služieb.
Výstavba káblovej m.t.s. do plôch s novou plánovanou zástavbou.
Náhrada vzdušnej siete za káblovú sieť zemou.
Pripojenie územia rádiovým signálom na sieť medzinárodného internetu GAJA.

(28)

(29)
(30)

(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

Dopravné verejnoprospešné stavby
Výstavba a rekonštrukcia existujúcich a navrhovaných miestnych komunikácií ako
obslužných komunikácií, vrátane verejných odstavných plôch pre vozidlá a výstavba
a rekonštrukcia účelových komunikácií.
Výstavba a rekonštrukcia existujúcich a navrhovaných mostných objektov ponad vodné toky
pre automobily a peší pohyb.
Výstavba súbežných chodníkov pre peších popri automobilovej komunikácii – ceste III/06160
a miestnych komunikáciách so zvýšeným pohybom vozidiel.
Ostatné stavby
Dobudovanie športového areálu v miestnej časti Súľov.
Výstavba športovo-rekreačných zón v miestnych častiach Súľov a Hradná.
Realizácia plôch s výsadbou verejnej zelene a údržba existujúcej verejnej zelene.
Výstavba ostatných detských ihrísk v obci.
Urbanisticko – architektonické úpravy hlavného centra obce – námestia.
Rekonštrukcia a prístavba obecného úradu.
Výstavba sanatória v miestnej časti Hradná.
Vybudovanie športového areálu v miestnej časti Hradná.

Vypracoval : Ing. arch. Peter Nezval a kol.
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