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Zoznam použitých skratiek:
ATS – automatická tlaková stanica, BBc - biosférické biocentrum, b.j. - bytová jednotka, BD – bytový
dom, BPEJ - bonitované pôdnoekologické jednotky, CEANS - Centrálna evidencia archeologických
nálezísk Slovenska, CR - cestovný ruch, ČOV – čistička odpadových vôd, ČSOV – čerpacia stanica
odpadových vôd, DK – diaľkový kábel, DOK – diaľkový optický kábel, HBV – hromadná bytová výstavba,
HD – hromadná doprava, HTS – hlavná telefónna stanica, CHLÚ - chránené ložiskové územie, CHVÚ –
chránené vtáčie územie, IBV - individuálna bytová výstavba, ICHR – individuálna chatová rekreácia, KEP krajinno-ekologický plán, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, k. ú. – katastrálne územie, LHC – lesný
hospodársky celok, LP- lesná pôda, MK - miestna komunikácia, MÚSES – miestny územný systém
ekologickej stability, NDV - nelesná drevitá vegetácia, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NP – národný
park, OP – ochranné pásmo, OSO – odborne spôsobilá osoba, OÚ – obecný úrad, OZ – obecné
zastupiteľstvo, PHO - pásmo hygienickej ochrany, PP – poľnohospodárska pôda, PSL – program
starostlivosti o les, PD – poľnohospodársky dvor, PP – poľnohospodárska pôda, RD – rodinný dom, RS regulačná stanica, RÚSES – regionálny územný systém ekologickej stability, SAŽP - Slovenská agentúra
životného prostredia, SSE - Stredoslovenská energetika, SODB - sčítanie obyvateľov, domov a bytov,
SZOPK - Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, VTL - vysokotlaký, STL - strednotlaký, ŠGÚ DŠ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ŠOP - štátna ochrana prírody, ŠÚ - štatistický úrad, TKO - tuhý
komunálny odpad, TTP - trvalý trávnatý porast, TÚV - teplá úžitková voda, ÚEV - územie európskeho
významu, TR – trafostanica, TÚV – teplá úžitková voda, ÚK - ústredné kúrenie, ÚPD – územnoplánovacia
dokumentácia, ÚPN-O – územný plán obce, ÚPP – územnoplánovací podklad, ÚPN–Z – územný plán
zóny, ÚSES – územný systém ekologickej stability, UŠ - urbanistická štúdia, ÚPN-VÚC ŽK – územný plán
veľkého územného celku Žilinského kraja, VHO – vodohospodárska oblasť, VN - vysoké napätie, VPS verejnoprospešná stavba, VVN - veľmi vysoké napätie, VZN - všeobecne záväzné nariadenie, ZaD –
zmeny a doplnky, ZPN – zemný plyn naftový, z. ú. – zastavané územie, ŽP - životné prostredie, ŽSK Žilinský samosprávny kraj
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