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I. Základné údaje ku správe
Monitorovacia správa bola spracovaná ku dňu 31.1.2017, na základe praktickej potreby pre
vyhodnocovanie strategického smerovania obce Horný Vadičov, povinnosti vyplývajúcej z
definície v PHSR ako aj na základe uznesenia OZ č. 11/2016, na zasadnutí OZ dňa 31.3.2016.
Správa sa predkladá Obecnému zastupiteľstvu na jeho zasadnutie dňa 23.03.2017, ktoré je v
súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov oprávnené rozhodovať o
základných otázkach života obce a je mu v súlade s § 11, ods. 4, písm. c. citovaného zákona
vyhradené okrem iného schvaľovanie koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce.
Monitorovacia správa bola spracovaná v súčinnosti s pracovníkmi obecného úradu a
starostom.
Zámer spracovania
Názov dokumentu

Spracovateľ
Monitorované obdobie
Termín spracovania

Monitorovacia správa č.1
Ku aktualizovanému Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Horný Vadičov na roky
2016 - 2023
Ing. Zuzana Žideková
Rok 2016
Január 2017

V PHSR na roky 2016 – 2023 bol stanovený strategický cieľ obce Horný Vadičov:
Vybudovanie centra turizmu a rekreácie vytvorením kvalitných služieb návštevníkom obce
a vytvorením kvalitných podmienok pre bývanie, prácu a oddych obyvateľov, pri dodržaní
princípov trvaloudržateľného rozvoja – bez negatívnych dopadov na životné prostredie obce
a pri zachovaní tradičných hodnôt a koloritu vidieckeho prostredia.
Na dosiahnutie strategického cieľa boli v PHSR stanovené 3 priority:
1. Budovanie a modernizácia existujúcej infraštruktúry a zlepšovanie životných
podmienok obyvateľov
2. Tvorba produktov a služieb v CR a zvýšenie návštevnosti obce
3. Udržanie a zlepšenie vidieckej krajiny a životného prostredia

II. Štatistické zhodnotenie plnenia cieľov PHSR
PHSR v kapitole 2 – Strategická a programová časť a kapitole 3. Realizačná časť (strany 41 54) definuje zoznam opatrení a im prislúchajúcich cieľov a úloh, ktoré boli predmetom
analýzy. PHSR v časti 3.2 – Monitoring definuje spôsob hodnotenia plnenia cieľov.
Zhodnotené tak boli jednotlivé opatrenia z pohľadu ich plnenia ako aj z pohľadu potreby ich
aktualizácie. V časti III. monitorovacej správy sú hodnotené jednotlivé opatrenia Akčného
plánu. Výsledok možno štatisticky vyhodnotiť nasledovne:
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Celkové štatistické zhodnotenie plnenia opatrení:
Plnenie opatrení

Počet opatrení

%

V realizácii

22

42

Čiastočne splnené

12

23

Plánované

18

35

Celkový súčet

52

100

Hodnotenie plnenia opatrení podľa jednotlivých priorít:
PRIORITA č. 1: Budovanie a modernizácia existujúcej infraštruktúry a zlepšovanie životných
podmienok obyvateľov
Plnenie opatrenia

Počet opatrení

%

V realizácii

6

26

Čiastočne splnené

6

26

Plánované

11

48

Celkový súčet

23

100

PRIORITA č. 2: Tvorba produktov a služieb v CR a zvýšenie návštevnosti obce
Plnenie opatrenia

Počet opatrení

%

V realizácii

3

23

Čiastočne splnené

4

31

Plánované

6

46

Celkový súčet

13

100

PRIORITA č. 3: Udržanie a zlepšenie vidieckej krajiny a životného prostredia
Plnenie opatrenia

Počet opatrení

%

V realizácii

13

81

Čiastočne splnené

2

13

Plánované

1

6

Celkový súčet

16

100
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III. Súpis hodnotenia jednotlivých opatrení Akčného plánu

Plnenie Akčného plánu pre prioritu č. 1
PRIORITA č. 1: Budovanie a modernizácia existujúcej infraštruktúry a zlepšovanie
životných podmienok obyvateľov
Opatrenie 1.1

Aktivita
1.1.1

Vybudovanie
stokovej siete
splaškovej
kanalizácie
a kanalizačných
prípojok

Predpokladaný
rozpočet

Čerpanie

Plán plnenia

Stav plnenia

10 000

0

2020 - 2022

PLÁNOVANÉ

V REALIZÁCII
Čiastočne splnené
Aktivita
1.1.2

Aktivita
1.1.3

Aktivita
1.1.4

Aktivita
1.1.5

Aktivita
1.1.6

Rekonštrukcia
krytu miestnych
komunikácií

Vybudovanie
chodníkov popri
hlavnej ceste
Vybudovanie
obslužných
a miestnych
prístupových
komunikácií do
lesov a polí
Realizácia
prepojenia
štátnej cesty
III/01169
z Kostrčnej
Lúčky do
Horného
Vadičova

Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia

560

68

2019 - 2023

150

0

2018 - 2023

280

0

2019 - 2023

Vybudovaná cesta
do Galieroviec 609 m a cesta
k CSS Fantázia
120 m
PLÁNOVANÉ

PLÁNOVANÉ

V REALIZÁCII

416

0

2018 - 2020

40

1

2016 – 2023

Uvažuje sa
s prípravou
projektu do
Integrovaného
regionálneho
operačného
programu, výzva
IROP-PO1SC122-2016-15
V REALIZÁCII
Čiastočne splnené
5 ks prípojok a
svietidiel
4
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Rekonštrukcia
obecných
mostov a lávok
Rekonštrukcia
brehov
Vadičovského
potoka

90

0

2017 – 2023

PLÁNOVANÉ

400

0

2018 – 2023

PLÁNOVANÉ

Podpora IBV
a rekonštrukcie
existujúcich
domov
Aktivita
1.1.9

Aktivita
1.1.10

Príprava lokalít
a podmienok na
napojenie
inžinierskych
sietí pri budovaní
IBV

V REALIZÁCII
Čiastočne splnené
Podľa potreby

0

2016 – 2023

15

0

2016 – 2023

Bolo
skolaudovaných 7
RD a 5 chát a bolo
vydané SP na
výstavbu 8 RD a 5
chát.

V REALIZÁCII

Opatrenie1.2

Aktivita
1.2.1

Aktivita
1.2.2

Aktivita
1.2.3

Aktivita
1.2.4

Aktivita
1.2.5

Vybudovanie
telocvične
Zateplenie
budovy
požiarnej
zbrojnice
Rekonštrukcia a
modernizácia
budovy
obecného úradu
Rekonštrukcia
autobusových
zastávok

Vybudovanie
ihrísk v lokalite
Košariská,
Prostredný
Vadičov a pri
pošte

Predpokladaný
rozpočet

Čerpanie

Plán plnenia

Stav plnenia

694

0

2017 – 2020

PLÁNOVANÉ

50

0

2017

V REALIZÁCII
V marci 2017 bude
podaný projekt do
Envirofondu,
činnosť L3

210

0

2018 - 2019

PLÁNOVANÉ
V REALIZÁCII
Čiastočne splnené

30

5

2016 – 2023

21

0

2019 – 2021

Vybudovaná
zastávka u
Kubaščikov

PLÁNOVANÉ
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Aktivita
1.2.6

Aktivita
1.2.7

Aktivita
1.2.8

Aktivita
1.2.9

Aktivita
1.2.10
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Úprava svahu
pri ihrisku
a vybudovanie
futbalovej
tribúny
Rekonštrukcia
a dobudovanie
prírodného
amfiteátra

Vybudovanie
parkovacích
plôch pri,
cintoríne
v Prostrednom
Vadičove
a futbalovom
ihrisku
Rozšírenie
kapacity
cintorína
vytvorením
urnového
priestoru
Rekonštrukcia
a dobudovanie
poľnohospodárs
keho dvora

30

0

2020 - 2021

PLÁNOVANÉ

V REALIZÁCII
40

0

2016 – 2023

V roku 2016 sa
hľadali možnosti
na realizáciu
aktivity
PLÁNOVANÉ
Čiastočne splnené

30

0

2017 - 2020

V roku 2016
vzniklo pri CSS
Fantázia 20
parkovacích miest

12

0

2022 - 2023

PLÁNOVANÉ

2016 – 2023

V REALIZÁCII

Plán plnenia

Stav plnenia

1 000

Opatrenie 1.3
Predpokladaný
rozpočet

Aktivita
1.3.1

Aktivita
1.3.2

Rozšírenie a
skvalitňovanie
opatrovateľskej
služby pre
občanov v súlade
s ich potrebamirozvoj terénnych
a ambulantných
služieb, podpora
zotrvania
občanov obce v
ich prirodzenom
prostredí
Zabezpečenie
odborného
vzdelávania
pracovníkov
obce v oblasti

Čerpanie

V REALIZÁCII
Čiastočne splnené
36

0

2016 – 2023

Obec v roku 2016
rozšírila počet
obedov
rozvážaných
občanom o 10

V REALIZÁCII
10

0

2016 – 2023

Vzdelávanie
opatrovateľov
rodinných
6
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sociálnej práce
pre potreby
základného
sociálneho
poradenstva
Príprava
podmienok pre
vybudovanie
denného
stacionára

príslušníkov nie je
zabezpečované
finančnými
prostriedkami
obce.

Podľa potreby

0

2017 – 2023

PLÁNOVANÉ

Plnenie Akčného plánu pre prioritu č. 2
PRIORITA č. 2: Tvorba produktov a služieb v CR a zvýšenie návštevnosti obce
Opatrenie 2.1

Aktivita
2.1.1

Aktivita
2.1.2

Aktivita
2.1.3

Aktivita
2.1.4

Aktivita
2.1.5

Aktivita
2.1.6

Budovanie
náučných
chodníkov
Budovanie
vychádzkových
trás a
zimných trás pre
bežky
Budovanie
informačných
tabúľ v obci
informujúcich
o kultúrnych
hodnotách obce a
atraktivitách CR
Propagácia obce
ako turistického
centra,
aktualizácia
a modernizácia
www stránky
Organizovanie
kultúrnych
a športových
podujatí
zameraných na
regionálnu
turistiku
Vyčistenie a
úprava
sedimentačnej
nádrže za
účelom
rekreácie

Predpokladaný
rozpočet

Čerpanie

Plán plnenia

Stav plnenia

15

0

2018 - 2023

PLÁNOVANÉ

12

0

2018 – 2023

PLÁNOVANÉ

7

0

2018 - 2023

PLÁNOVANÉ

V REALIZÁCII
Čiastočne splnené
10

0

2016 - 2023

12

0,48

2016 - 2023

Prechod Kysuckou
vrchovinou,
Športklub turistiky
KNM a obec

400

0

2019

PLÁNOVANÉ

www stránka obce
sa priebežne
aktualizuje a dopĺňa
V REALIZÁCII
Čiastočne splnené
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Podpora
budovania
ubytovania na
súkromí a
výstavby malých
penziónov,
podpora rozvoja
chatárskej
a chalupárskej
rekreácie
Podpora
začínajúcich
podnikateľov
v oblasti
cestovného ruchu

V REALIZÁCII
Čiastočne splnené

podľa potreby

0

2016 - 2023

podľa potreby

0

2016 - 2023

V roku 2016 bola
otvorená chata
Ľadonhora
a v Prostrednom
Vadičove v RD
začali poskytovať
ubytovanie na
súkromí

V REALIZÁCII

Opatrenie 2.1

Aktivita
2.2.1

Aktivita
2.2.2

Aktivita
2.2.3

Aktivita
2.2.4

Aktivita
2.2.5

Vybudovanie
izby ľudových
tradícií
Podpora vzniku
remesiel
typických pre
Horný Vadičov
Kompletizácia
historických
materiálov a
vydanie
publikácie
o histórii obce
Podpora
produkcie CD
nosičov
obecných
súborov
Oživovanie
ľudových
tradícií
prostredníctvom
miestnych
združení
a spolkov a ich
etablovanie
v kreatívnom
priemysle

Predpokladaný
rozpočet

Čerpanie

Plán plnenia

Stav plnenia

55

0

2017 - 2019

PLÁNOVANÉ

20

0

2016 - 2023

V REALIZÁCII

V REALIZÁCII
Čiastočne splnené
34

17

2016

12

0

2016 - 2023

20

0

2016 - 2023

Publikácia bude
dokončená a vydaná
v roku 2017

V REALIZÁCII

PLÁNOVANÉ
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Plnenie Akčného plánu pre prioritu č. 3

PRIORITA č. 3: Udržanie a zlepšenie vidieckej krajiny a životného prostredia
Opatrenie 3.1
Predpokladaný
rozpočet

Aktivita
3.1.1

Aktivita
3.1.2

Aktivita
3.1.3

Aktivita
3.1.4

Aktivita
3.1.5

Aktivita
3.1.6

Podpora zvýšenia
a zefektívnenia
separovaného
zberu s cieľom
znížiť množstvo
zmesového KO osveta
a propagácia
Rozšírenie
zberného dvora –
zvýšenie
množstva
separovaných
komodít
Environmentálna
výchova na
školách v oblasti
separovaného
zberu
Podpora
inštalácie
zariadení na
využívanie
obnoviteľných
zdrojov energie
u FO
Informačné
aktivity v záujme
obmedzenia
spaľovania
fosílnych palív
Podpora
cezhraničných
aktivít
podporujúcich
prírodné
a kultúrne
dedičstvo

Čerpanie

Plán plnenia

Stav plnenia
V REALIZÁCII
Čiastočne splnené

1,5

0,15

2016 - 2023

14

0

2018 - 2020

2

0

2016 - 2023

20

0

2016 - 2023

2,5

0

2016 - 2023

50

0

2016 - 2023

Obec doručila každej
domácnosti infoleták
o separovaní odpadu

PLÁNOVANÉ
Pripravuje sa projekt
dodanie kompostárne
pre každú domácnosť

V REALIZÁCII

V REALIZÁCII

V REALIZÁCII

V REALIZÁCII
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Opatrenie 3.2

Aktivita
3.2.1

Aktivita
3.2.2

Aktivita
3.2.3

Aktivita
3.2.4

Aktivita
3.2.5

Podpora rozvoja
podnikateľských
aktivít, ktoré
využívajú
prírodné a
surovinové
zdroje regiónu
Vytváranie
podmienok pre
rozvoj
zamestnanosti –
realizácia
vzdelávacích
kurzov v oblasti
MSP
Podpora
kreatívneho
talentu v obci
Podpora
podnikateľských
subjektov,
neziskových
organizácií a
inštitúcie pri
získavaní
finančných
prostriedkov z
grantov a fondov
EÚ
Zlepšenie
dostupnosti dát
verejnej správy
pre občanov
a podnikateľov

Predpokladaný
rozpočet

Čerpanie

Plán plnenia

podľa potreby

0

2016 - 2023

podľa potreby

0

2016 - 2023

20

0

2016 - 2023

podľa potreby

0

2016 - 2023

V REALIZÁCII

20

0

2016 - 2023

V REALIZÁCII

Stav plnenia

V REALIZÁCII

V REALIZÁCII

V REALIZÁCII

Opatrenie 3.3

Aktivita
3.3.1

Oživovanie
ľudových
tradícií
prostredníctvom
miestnych
združení
a spolkov

Predpokladaný
rozpočet

Čerpanie

Plán plnenia

Stav plnenia

14

0

2016 - 2023

V REALIZÁCII
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3.3.2

Aktivita
3.3.3

Aktivita
3.3.4

Aktivita
3.3.5
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Podpora života
miestnej
komunity cez
podporu činností
miestnych
záujmových
a profesných
združení
Podpora
športových
aktivít zdravotne
postihnutých
občanov a
seniorov, napr.
výstavba
petangového
ihriska
Vytváranie
partnerstiev pre
potreby
projektovej
spolupráce a
rozvoj
celoživotného
vzdelávania –
cezhraničná
spolupráca
Zvyšovanie
povedomia
žiakov a rodičov
o ponuke
vzdelávania
v EÚ, podpora
talentov

8

0

2016 - 2023

V REALIZÁCII

V REALIZÁCII
Čiastočne splnené
podľa potreby

0

2016 - 2023

40

0

2016 - 2023

7

0

2016 - 2023

Aktivity ZO Jednoty
dôchodcov
v spolupráci
s okolitými ZO

V REALIZÁCII

V REALIZÁCII

IV. Celkové zhodnotenie a návrh opatrení
Možno skonštatovať, že obec Horný Vadičov vykonáva kroky k plneniu opatrení, ktoré
smerujú k napĺňaniu cieľov definovaných v PHSR, v súlade s naplánovaným
harmonogramom. Z 52 naplánovaných opatrení je 22 opatrení v realizácii, 18 opatrení je
plánované až v budúcich obdobiach, 12 opatrení sa začalo realizovať a k 31.12.2016 sú tieto
opatrenia čiastočne plnené.
Do budúcnosti je potrebné, aby bol PHSR zohľadňovaný pri vedení obce a pri prijímaní
strategických rozhodnutí. V budúcnosti bude potrebné prehodnotiť naplánované opatrenia,
ktoré stratia aktuálnosť, alebo ich vykonanie už nebude zmysluplné vzhľadom na zmenené
podmienky alebo okolnosti. Plnenie indikatívneho rozpočtu bude hodnotené až v ďalšom
období, po roku 2017.
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V súlade s oznámeniami o strategickom dokumente, ktoré obec obdržala v procese
posudzovania strategických dokumentov, od Okresného úradu Žilina a Okresného úradu
Kysucké Nové Mesto, bola doplnená textová časť Aktualizovaného PHSR na roky 2016 –
2023 na stranách 8, 10, 24, 25 a 28. K dokumentu boli priložené mapy s vyznačeným
radónovým rizikom, svahovými deformáciami a skládkami.
V. Doplnenie Aktualizovaného PHSR
V súlade s oznámením Okresného úradu Žilina, obdržaného dňa 30.5.2016, bola
kapitola 1.4 Hospodárstvo, Rastlinná a živočíšna výroba, doplnená nasledovne:
Rastlinná a živočíšna výroba
Územie obce sa z hľadiska prírodných podmienok zaraďuje k podhorským oblastiam. Pôdy sa
nachádzajú na stredných a výrazných svahoch, menej na príkrych svahoch a zrázoch, resp.
miernych svahoch a rovinách. Expozícia, skeletovitosť a hĺbka pôd je rôzna, pre vodu sú
stredne priepustné. Z hľadiska ich využitia pre poľnohospodárske účely ide o pôdy strednej až
zlej kvality. Pôdy najvyššej bonity sa vytvorili v nive Vadičovského potoka a lokalite
Prostredného Vadičova. Z toho dôvodu je potrebné vyhodnocovať vplyv budúcich
investičných zámerov na poľnohospodársku pôdu, s dôrazom na najkvalitnejšiu
poľnohospodársku pôdu, v zmysle zákona a nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. o dovodoch
za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.
Štruktúra pestovaných plodín a chovu hospodárskych zvierat je priamo závislá od pôdno klimatických podmienok, ktoré sú na území Horného Vadičova vyhovujúce. Na území
katastra je vhodné pestovanie obilnín, repky, zemiakov a pod. Trvalé trávne porasty sa
využívajú ako pastevné a kosné lúky. V súčasnosti je značná časť pozemkov vrátená
pôvodným majiteľom, ktorý ich využívajú v závislosti od svojich potrieb. V obci sa nachádza
jeden funkčný poľnohospodársky dvor Agrofarma Vadičov, s.r.o., ktorá vznikla v areáli
bývalého štátneho majetku. Agrofarma zamestnáva 12 zamestnancov, venuje sa
poľnohospodárskej výrobe – pestovaniu krmovín, chovu hovädzieho dobytka a oviec.
V súlade so stanoviskom Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, obdržaného dňa
2.6.2016, bola Analytická časť, kapitola 1.1 Charakteristika obce, časť Geografická,
geologická a zemepisná charakteristika, v jej prvej časti, upravená nasledovne:
Obec Horný Vadičov sa nachádza v severnej časti Slovenskej republiky, v Žilinskom
samosprávnom kraji, 10 kilometrov na juhovýchod od Kysuckého Nového Mesta. Leží v
centrálnej časti Kysuckej vrchoviny, v nadmorskej výške 489 m, v závere Vadičovskej
doliny. Prírodnou dominantou územia je vrch Ľadonhora, s nadmorskou výškou 999 m,
najvyšší vrch Kysuckej vrchoviny. Je to veľmi strmý, najvýchodnejší vrchol chrbta Stien
nachádzajúci sa na sever od obce. Ľadonhora je prírodnou rezerváciou o rozlohe 285 ha.
Katastrálne územie obce zahŕňa dva katatastrálne územia: katastrálne územie Horný
Vadičov o rozlohe 1937,55 ha a katastrálne územie Prostredný Vadičov o rozlohe 143,68
ha. Obec susedí s katastrálnymi územiami obcí Dolný Vadičov, Povina, Budatínska
Lehota, Kotrčiná Lúčka, Nededza, Gbeľany, Lysica a Lutiše. Rozlohou patrí medzi stredne
veľké vidiecke sídla. Územie má charakter podhorskej vidieckej krajiny s vysokým podielom
lesných porastov (42,7%).
Široké okolie obce sa nachádza vo flyšovom a bradlovom pásme Karpát, tvorenom, z väčšej
časti, druhohornými horninami v južnej časti územia a v severnej časti sú pohoria tvorené
treťohornými horninami. Celé katastrálne územie obce Horný Vadičov patrí do
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geomorfologického celku Západné Karpaty, subprovincie vonkajšie Západné Karpaty
a oblasti Stredné Beskydy, ktorej súčasťou je aj Kysucká vrchovina. Charakter krajiny
dotvára horský, veľmi členitý terén okolitých masívov hôr a úzke údolie Vadičovského
potoka. Pri vodnom zdroji Galierovce sa nachádza nevyužívaný lom.
Súčasné reliéfotvorné procesy na väčšine územia predstavujú silný fluviálny erózny proces so
značnou hĺbkovou eróziou a značný pohyb svahových hmôt v horskom reliéfe. Na úpätí
priľahlých svahov a v blízkosti vodných tokov sa vyskytujú zosuvné územia, ktoré
v niektorých prípadoch zasahujúcich do intravilánu obce. Celkovo je v tejto oblasti
zaregistrovaných 56 svahových deformácií (39 potenciálnych a 17 stabilizačných).
Predmetné územie spadá aj do nízkeho až stredného radónového rizika, ktoré môže tiež
negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Obe tieto riziká bude potrebné
posúdiť, pri stavebnom využití územia.
V súlade so stanoviskom Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, obdržaného dňa
2.6.2016, bola kapitola 1.3 Technická infraštruktúra, časť 1.3.1 Dopravný systém,
Miestne obslužné komunikácie upravená nasledovne:
Miestne a obslužné komunikácie
Obec Horný Vadičov leží mimo hlavných cestných sietí Slovenska. Jediné cestné spojenie
s obcou je prostredníctvom štátnej cesty III/2054, ktorá sa napája na štátnu cestu I/11 Žilinahranica ČR, ktorá je súčasťou európskeho cestného ťahu E 75. V lokalite Kysucké Nové
Mesto – Radoľa sa v lete 2015 začalo s výstavbou diaľnice D-18 Hričovské Podhradie –
Kysucké Nové Mesto, ako súčasť európskeho koridoru v smere sever-juh. Existujú aj
projektové zámery na prepojenie obce cez Kotrčinú Lúčku a Nededzu prostredníctvom štátnej
cesty III/2071 na štátnu cestu II/583 Žilina-Párnica.
V súlade s oznámením Okresného úradu Žilina, obdržaného dňa 30.5.2016, bola
kapitola 1.4 Hospodárstvo, Komunálny odpad, doplnená nasledovne:
Zmesový komunálny odpad (KO) domácnosti ukladajú do 110 l nádob. Domácnosť nad 6
členov môže požiadať o pridelenie ďalšej nádoby na KO. Každá novostavba dostane nádobu
na odpad zadarmo, v prípade zničenia si ju musí domácnosť zaplatiť. Zber KO zabezpečuje
spoločnosť T+T, a.s. Žilina, ktorá vykonáva organizovaný zber KO 1 x za 2 týždne. Odpad
vyváža na skládku KO v lokalite Horný Hričov. V okolí obce sú situované aj 2 skládky
s ukončenou prevádzkou, 1 odvezená skládka a 4 opustené skládky bez prekrytia – nelegálne
skládky. Skládky sú vyznačené v mapovej prílohe. Evidované skládky odpadov je potrebné
zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

V Hornom Vadičove, 28.2.2017
Spracovala Ing. Zuzana Žideková
Monitorovaciu správu č. 1 zobralo na vedomie obecné zastupiteľstvo obce Horný Vadičov
uznesením č. 20/2017, na zasadnutí dňa 23.03.2017.
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