REGIONÁLNA INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA
NITRIANSKEHO KRAJA NA ROKY 2014 – 2020
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
z posúdenia strategického dokumentu
číslo OU-NR-OSZP2-2015/0020256 zo dňa 28. decembra 2015
vydané Okresným úradom Nitra, odborom starostlivosti o ţivotné prostredie, podľa § 14
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
Nitriansky samosprávny kraj
2. Identifikačné číslo
37861298
3. Adresa sídla
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného
zástupcu obstarávateľa
Oprávnený zástupca obstarávateľa: doc. Ing. Milan Belica, CSc., predseda NSK
Kontaktná osoba obstarávateľa: PhDr. Daniela Frajková, CSc., vedúca odboru SO/RO
pre ROP
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
tel: 037/ 69 258 08
email: daniela.frajkova@unsk.sk
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II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020
2. Charakter
Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020
je strategický dokument na regionálnej úrovni pre implementáciu finančných prostriedkov
z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 – 2020.
3. Hlavné ciele
Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020
(RIÚS) je spracovaná za účelom koordinovanej, vecne a časovo zosúladenej implementácie
Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na území Nitrianskeho kraja
a dosiahnutie komplementarity a synergie s ostatnými operačnými programami.
Ide o participatívny plánovací nástroj umoţňujúci účasť relevantných partnerov
pre uplatnenie princípu integrovaného prístupu k územnému rozvoju v kraji. RIÚS
je aplikáciou integrovaných územných investícií v zmysle nariadení Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) na roky 2014 – 2020. RIÚS predstavuje strednodobý plánovací dokument,
ktorého cieľom je zabezpečiť podmienky pre účinné vyuţitie finančných prostriedkov
Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), štátneho rozpočtu a ostatných
finančných zdrojov prijímateľov počas programového obdobia politiky súdrţnosti EÚ 2014 –
2020.
Globálnym cieľom RIÚS v súlade s Integrovaným regionálnym operačným programom
2014 – 2020 je prispieť k zlepšeniu kvality ţivota obyvateľov Nitrianskeho kraja, zabezpečiť
udrţateľné poskytovanie verejných sluţieb, podporiť inteligentný, udrţateľný a inkluzívny
rast a zamestnanosť s dopadom na hospodársku, sociálnu a územnú súdrţnosť regiónu,
jeho miest a obcí.
4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu
Strategický dokument tvorí textová časť samotného dokumentu (kapitoly I. – IV.)
a prílohy (kapitola V. – pre značný rozsah vyčlenená v samostatnom súbore). Členenie
na kapitoly je nasledovné:
I. Úvod
II. Analytická časť
III. Strategická časť
IV. Vykonávacia časť
V. Prílohy
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Analytická časť (kap. II) obsahuje analýzu v oblastiach definovaných v Integrovanom
regionálnom operačnom programe (IROP) v rámci územnej investičnej jednotky NUTS3
Nitriansky kraj a mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra.
Strategická časť (kap. III) definuje globálny cieľ RIÚS, štyri strategické priority
a v rámci nich investičné priority a špecifické ciele. V opise investičných priorít
a špecifických cieľov uvádza očakávaný výsledok podpory, aktivity, kritéria pre hodnotenie
projektov, oprávnených prijímateľov, cieľové skupiny, územnú investičnú jednotku,
doplnkovosť a synergiu s inými operačnými programami a mechanizmus koordinácie.
Definované sú nasledovné strategické priority a k nim prislúchajúce investičné priority
a špecifické ciele:
 Strategická priorita 1 – Bezpečná a ekologická doprava v Nitrianskom kraji
 Investičná priorita 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych
a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
 Špecifický cieľ 1.1.1 – Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T
a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
 Investičná priorita 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane
nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských
vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení
a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udrţateľnej regionálnej a miestnej
mobility
 Špecifický cieľ 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej
osobnej dopravy
 Špecifický cieľ 1.2.2 – Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte
prepravených osôb
 Strategická priorita 2 – Zlepšenie prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným
sluţbám v Nitrianskom kraji a v mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra
 Investičná priorita 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré
prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, zniţujú nerovnosť
z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie
prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným sluţbám
a prechod z inštitucionálnych sluţieb na komunitné
 Špecifický cieľ 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych sluţieb
a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj
sluţieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni
 Špecifický cieľ 2.1.2 – Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom
integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
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 Investičná priorita 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,
zručností a celoţivotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej
a výcvikovej infraštruktúry
 Špecifický cieľ 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
za účelom vytvárania študijných schopností a sociálnej integrácie detí
a zosúladenia súkromného a pracovného ţivota rodičov
 Špecifický cieľ 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií ţiakov základných
škôl
 Špecifický cieľ 2.2.3 – Zvýšenie počtu ţiakov stredných odborných škôl
na praktickom vyučovaní
 Strategická priorita 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Nitrianskeho
kraja a mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra
 Investičná priorita č. 3.1 – Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť,
a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne
oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia
prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov
 Špecifický cieľ 3.1.1 – Stimulovanie podpory udrţateľnej zamestnanosti
a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom
vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu,
netechnologických inovácií
 Strategická priorita 4 – Zlepšenie kvality ţivota v regióne Nitrianskeho kraja
a mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra s dôrazom na ţivotné prostredie
 Investičná priorita 4.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom
splniť poţiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské
štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto poţiadaviek
 Špecifický cieľ 4.2.1 – Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným
zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou bez negatívnych dopadov na ţivotné prostredie
 Investičná priorita 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia,
revitalizácie miest, oţivenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít
(vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníţenia znečistenia ovzdušia
a podpory opatrení na zníţenie hluku
 Špecifický cieľ 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách
a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry
a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním
systémových prvkov zniţovania znečistenia ovzdušia a hluku
Vykonávacia časť (kap. IV.) definuje orgány zapojené do riadiaceho cyklu a úlohy
partnerov, návrh zloţenia Rady partnerstva pre RIÚS, viacročný finančný plán a integráciu
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špecifických cieľov do jednotlivých funkčných území na zabezpečenie realizácie stratégie,
ktorá je doplnená indikatívnym zoznamom projektových návrhov uvedených v časti prílohy.
Prílohy (kap. V) dopĺňajú analytickú a strategickú časť dokumentu a poskytujú prehľad
o východiskových dokumentoch pre RIÚS/stratégiu UMR (udrţateľný mestský rozvoj),
funkčné územia pre integrované územné investície v Nitrianskom kraji, funkčné územie
stratégie udrţateľného mestského rozvoja, územné investičné jednotky LAU 2 v jednotlivých
funkčných územiach, kritériá pre výber územných investičných jednotiek. Súčasťou príloh
je zoznam subjektov navrhnutých do Rady partnerstva pre RIÚS, zoznam subjektov
tvoriacich odborné poradné skupiny spracovateľov dokumentu a orgány koordinácie RIÚS
a UMR. V rámci príloh je uvedená charakteristika kraja, skúsenosti z programového obdobia
2007– 2013 a Memorandum o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom
a mestom Nitra.
5. Vzťah k iným strategickým dokumentom
Regionálna integrovaná územná stratégia je vypracovaná na základe Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 – 2020 a metodických usmernení Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre IROP. Stratégia zároveň
vychádza z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
2012 – 2018, z programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí na území
Nitrianskeho kraja.
Z dokumentov celoštátnej a nadnárodnej úrovne sú v strategickom dokumente
zohľadnené nasledujúce dokumenty:
 Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020
 Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové
obdobie 2014 – 2020
 Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020
 Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
 Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020
 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
 Operačný program Kvalita ţivotného prostredia 2014 – 2020
 Program rozvoja vidieka 2014 – 2020
 Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy Slovenskej republiky
do roku 2020
 Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020
 Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike
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 Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej
republike
 Strategické priority rozvoja kultúry pre roky 2002 – 2016
 Moţnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku a Stratégia rozvoja kreatívneho
priemyslu v Slovenskej republike, 2014
 Stratégia deinštitucionalizácie sociálnych sluţieb a náhradnej starostlivosti v SR
 Koncepcia zabezpečenia výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky
2012 – 2015 s výhľadom do roku 2020 – Plán transformácie a deinštitucionalizácie
náhradnej starostlivosti
 Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017
 Národný program aktívneho starnutia 2014 – 2020
 Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb na roky 2015 – 2020
 Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030
 Implementačná stratégia
starostlivosti, 2014

–

systém

integrovaného

poskytovania

zdravotnej

 Národný program reforiem Slovenskej republiky, 2014
 Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 2014
 Strategický plán rozvoja a údrţby ciest II. a III. triedy
 Analýza situácie v materských školách – kapacitná nedostatočnosť, 2014
 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení 2011
Z dokumentov regionálnej a miestnej úrovne ide najmä o:
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012
– 2018
 Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja, 2012
 Stratégia rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2009 – 2015
 Regionálna inovačná stratégia Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 –2020
 Regionálny akčný plán zamestnanosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
 Strategický plán rozvoja cestnej dopravnej infraštruktúry Nitrianskeho samosprávneho
kraja do roku 2020
 Strategický plán rozvoja verejnej osobnej dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja
do roku 2020
 Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, 2008
 Plán dopravnej obsluţnosti regiónu NSK, 2008
 Štúdia rozmiestnenia cyklotrás v Nitrianskom samosprávnom kraji (I. etapa)
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 Štúdia rozmiestnenia cyklotrás v Nitrianskom samosprávnom kraji (II. etapa)
 Marketingový plán cestovného ruchu pre Nitriansky samosprávny kraj na roky 2008 2013
 Koncepcia rozvoja stredného školstva v Nitrianskom samosprávnom kraji s výhľadom
do roku 2015
 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v Nitrianskom kraji do roku 2015
 Koncepcia rozvoja kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2008 – 2015
 Koncepcia rozvoja sociálnych sluţieb v regióne NSK na roky 2012 – 2017
 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry
 Územný plán mesta Nitry
 Územný plán Centrálnej mestskej zóny v Nitre
 Generel dopravy mesta Nitry, 2007
 Plán dopravnej obsluhy pre mesto Nitra, 2009
 Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Nitra, 2014
 Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí v územnej pôsobnosti
Nitrianskeho samosprávneho kraja
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III. Opis priebehu prípravy a posudzovania
1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Postup spracovania strategického dokumentu prebiehal v nasledovných krokoch:
 prípravné práce: marec – august 2014
 spracovanie analytickej časti: september 2014
 spracovanie strategickej časti: október 2014 – január 2015
 spracovanie vykonávacej časti: november 2014 – február 2015
 finalizácia dokumentu a prerokovanie: marec – august 2015
Posudzovanie vplyvov na ţivotné prostredie bolo vykonané podľa zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Proces prebehol v nasledovných etapách:
 Oznámenie o strategickom dokumente: apríl 2015
 Rozsah hodnotenia: jún 2015
 Správa o hodnotení: september 2015
 Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu:
29. 10. 2015
 Odborný posudok: december 2015
2. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Druh prijatia, rozhodnutia
Rozhodnutie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Správu o hodnotení strategického dokumentu vypracoval EKODENT, s.r.o. Topoľčany,
zodpovedným riešiteľom bola Ing. Gabriela Stolárová. Rozsah hodnotenia predmetného
strategického dokumentu podľa § 8 Zákona určil príslušný orgán Okresný úrad Nitra, odbor
starostlivosti o ţivotné prostredie listom zo dňa 02. 06. 2015 (číslo listu 2015/020256
0059096/2015).
5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu
Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie listom č. 2015/0020256
0121163/2015 zo dňa 09.11.2015 určil za spracovateľa odborného posudku doc. Ing. arch.
Jaroslava Copláka, PhD., zapísaného v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie
vplyvov na ţivotné prostredie pod číslom 485/2010/OHPV.
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Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, postupom podľa Zákona a na základe
zmluvných vzťahov zabezpečil u určenej odborne spôsobilej osoby vypracovanie odborného
posudku podľa § 13 Zákona.
Posudok je spracovaný v súlade s 13, ods. 6, 8 a 9 Zákona. Cieľom predkladaného
posúdenia bolo:


vyhodnotenie úplnosti správy o hodnotení strategického dokumentu

 vyhodnotenie stanovísk podľa § 12 Zákona
 vyhodnotenie úplnosti zistenia kladných a záporných vplyvov
dokumentu na ţivotné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia

strategického

 vyhodnotenie pouţitých metód hodnotenia a úplnosti vstupných informácií
 vyhodnotenie variantov riešenia strategického dokumentu
 vyhodnotenie návrhu opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníţenie nepriaznivých
vplyvov strategického dokumentu
Súčasťou odborného posudku je aj návrh záverečného stanoviska podľa § 13 ods. 9
a § 14 Zákona.
Správa o hodnotení strategického dokumentu bola vypracovaná v rozsahu 85 textových
strán. Správu vypracoval EKODENT, s.r.o. Topoľčany, zodpovedným riešiteľom bola
Ing. Gabriela Stolárová.
Jednotlivé kapitoly zodpovedajú štruktúre údajov vyţadovaných Zákonom v členení:
 Základné údaje o obstarávateľovi
 Základné údaje o strategickom dokumente
 Základné údaje o súčasnom stave ţivotného prostredia dotknutého územia
 Základné údaje o predpokladaných vplyvoch vrátane zdravia
 Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu
vplyvov na ţivotné prostredie a zdravie
 Dôvody výberu zvaţovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer
strategického dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané vyhodnotenie vrátane
ťaţkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky alebo
neurčitosti
 Návrh monitorovania environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie
 Pravdepodobne významné cezhraničné environmentálne vplyvy vrátane vplyvov
na zdravie
 Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií
 Informácia o ekonomickej náročnosti
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 Vyhodnotenie špecifických poţiadaviek rozsahu
doručených k oznámeniu o strategickom dokumente

hodnotenia

a pripomienok

 Hlavné zdroje pouţitých informácií
 Miesto a dátum vypracovania správy o hodnotení
 Potvrdenie správnosti údajov
Správa o hodnotení obsahuje dostatočné informácie o strategickom dokumente,
navrhovanej stratégii, cieľoch, opatreniach a aktivitách. Obsahovo napĺňa osnovu stanovenú
v prílohe 4 Zákona. Závaţnejšie nedostatky neboli identifikované. Výsledky samotného
hodnotenia vplyvov na ţivotné prostredie sú prezentované v kapitole IV. Detailne
sú hodnotené vplyvy na úrovni špecifických cieľov. Rozlíšené sú pozitívne a negatívne
vplyvy. Uvádzané sú len priame vplyvy, nepriame vplyvy, kumulatívne a synergické vplyvy
neboli hodnotené. Pouţité metódy hodnotenia spracovateľ Správy neuviedol.
6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie
V priebehu posudzovania strategického dokumentu boli na Okresný úrad Nitra, odbor
starostlivosti o ţivotné prostredie doručené písomné stanoviská s pripomienkami k správe
o hodnotení strategického dokumentu od nasledovných subjektov:
 ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie
 ŠOP SR, Správa CHKO Dunajské luhy
 Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie
 Ministerstvo ţivotného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny
 Obec Bojná
 Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a ţriediel
Doručené stanoviská obsahovali zväčša formálne pripomienky k samotnému
strategickému dokumentu a jeho prílohám, nie k správe o hodnotení. Pripomienky sa týkali
hlavne stavebných aktivít, aj keď umiestňovanie stavieb bude predmetom riešenia
aţ na úrovni projektových zámerov, pričom konkrétne zámery budú predmetom posudzovania
v procese EIA podľa Zákona.
Prehľad stanovísk s pripomienkami predloţených k správe o hodnotení a ich
vyhodnotenie:
ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie (list č.j. 1035/15, 1027/15 zo dňa 22. 10. 2015)
 Pri projektoch, ktoré sa týkajú maloplošných chránených území národnej siete (projekt
č. 9.4.3.1 „Vyuţitie Rolfesovej bane pre voľnočasové aktivity“ v časti Zelené mesto,
kde sa jedná o prírodnú pamiatku Nitriansky dolomitový lom so štvrtým stupňom
ochrany v zmysle Zákona MŢP SR č. 543/2002 Z.z, o ochrane prírody a krajiny,
v znení neskorších predpisov je potrebné v predstihu konzultovať o pripravovaných
zásahoch do prostrediu na pracovisku Štátnej ochrany prírody s ohľadom

10

na zachovanie predmetu ochrany a postupovať v zmysle Zákona o ochrane prírody
a krajiny.
 Pri projektoch týkajúcich sa protipovodňových opatrení, rekonštrukciách tokov
a reguláciách potokov a ďalších je potrebné prihliadať na výskyt biotopov európskeho
a národného významu, vodné toky nenapriamovať a zabezpečiť následnú revitalizáciu
územia s ohľadom na pôvodný prírodný stav.
 K Správe o hodnotení horeuvedeného strategického dokumentu je potrebné doplniť
text: „Návrh akéhokoľvek osobitného projektu, ktorý by mal byť realizovaný
v územiach národnej sústavy chránených území a územiach Natura 2000, alebo takej
blízkosti, ktorá môţe potenciálne ovplyvniť ich integritu a predmety ochrany musí byť
samostatne posúdený v procese EIA z hľadiska vplyvu na priaznivý stav lokality,
pri ktorom sa musia preskúmať všetky informácie a zraniteľnosť druhov a biotopov,
ktoré sú predmetom ochrany dotknutého územia.
 Navrhované opatrenia na zmiernenie vplyvov na ţivotné prostredie doplniť
nasledovne:
 Pre stavby potenciálne ovplyvňujúce územia Natura 2000 zabezpečiť proces
hodnotenia podľa čl. 6(3) a 6(4) smernice o biotopoch. Pred realizáciou, ešte
v procese EIA, je potrebné kvantifikovať zásahy do biotopov národného
a európskeho významu formou primeraného hodnotenia.
 Na ochranu prírody a krajiny, minimalizáciu zásahov do okolitého prostredia
a zvýšenie konektivity biotopov realizovať v rámci projektov predovšetkým tieto
opatrenia s dôrazom na územia Natura 2000:
 počas výstavby minimalizovať zásahy do biotopov národného a európskeho
významu,
 prístupové cesty na stavenisko a stavebné dvory situovať v rámci moţností mimo
chránené územia a cenné biotopy, cieľom tohto opatrenia je nezaťaţovať citlivé
územia hlukom a imisiami, resp. priamym záberom plôch pre uvedené aktivity,
 pri zásahu do brehových porastov minimalizovať umelé opevňovacie prvky
na koryte, pri dosadbách pouţívať len druhy miestnej proveniencie, zvyšok
ponechať na samovývoj,
 výruby drevín v chránených územiach vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu
a to v mimovegetačnom a mimohniezdnom období (august - február),
 v rámci vymedzených koridorov hľadať optimálnu trasu s ohľadom na výskyt
cenných biotopov a chránených druhov rastlín a ţivočíchov,
 zaistiť migračnú priepustnosť stavieb pre všetky skupiny ţivočíchov podľa
zistených migračných trás v chránených územiach aj vo voľnej krajine. Týka sa to
nielen veľkých cicavcov, ale i ostatných skupín, najmä obojţivelníkov,
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 opatrenia na zvýšenie migračnej priepustnosti realizovať nielen u nových stavieb,
ale aj pri rekonštrukciách existujúcich, najmä v miestach kriţovania trás
s biokoridormi,
 oplotiť trasy v miestach dotyku či blízkosti s lesnými komplexmi so zvýšenou
pravdepodobnosťou migrácie,
 premosťovanie hydrických biokoridorov riešiť tak, aby boli technicky
aj ekologicky priechodné pre ţivočíchy migrujúce pozdĺţ vodných tokov (najmä
vydra riečna) a zároveň boli v maximálnej moţnej miere ţivočíchmi vyuţívané
ako podchody,
 priehľadné protihlukové steny zabezpečiť opatreniami proti kolíziám s vtákmi
viditeľným spôsobom,
 minimalizovať zásahy do vodných tokov, mimolesnej zelene, brehových porastov
a pod., aj mimo chránených území,
 ozeleňovanie dopravných stavieb riešiť s ohľadom na ţivotné podmienky
ţivočíchov, vyhýbať sa úpravám, ktoré umoţňujú druhom ţivočíchov usídliť
sa v nebezpečnej blízkosti dopravných komunikácií, náhradné biotopy budovať
v bezpečnej vzdialenosti,
 monitorovať výskyt inváznych rastlín pozdĺţ trás, pri zistení výskytu zabezpečiť‘
ich systematickú elimináciu,
 invázne a expanzívne druhy rastlín je potrebné likvidovať mechanickým spôsobom
počas celého obdobia výstavby i po uvedení danej činnosti do prevádzky
(doporučuje sa po dohode s pracovníkmi ochrany prírody určiť časový
harmonogram),
 dočasne odprírodnené plochy v chránených územiach a cenných biotopoch po jej
ukončení revitalizovať, s vyuţitím vhodných vegetačných úprav, ide o opatrenie
dôleţité najmä z pohľadu zamedzenia šírenia nepôvodných, expanzívnych
a inváznych druhov rastlín do prírodného prostredia, pri vegetačných úpravách
vhodných plôch vyuţívať iba stanovištne pôvodné druhy rastlín
 Pri príprave a hodnotení projektov zvaţovať kumulatívne vplyvy existujúcich
a plánovaných stavieb.
Vyhodnotenie: Berie sa na vedomie – bude uskutočnené / implementované pri príprave
projektových zámerov a projektov a v procese EIA
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ŠOP SR, Správa CHKO Dunajské luhy (list č.j. CHKODL/796/2015 zo dňa 23. 10. 2015)
 V rámci SoH navrhujeme dôsledne preskúmať adekvátnosť, prípadne zapracovať
do RIÚS nasledujúce environmentálne poţiadavky:
 Zadefinovať jednoznačnú podmienku, ţe na všetky rozvojové zámery a činnosti,
kde sa lokalizácia jednotlivých aktivít nedá riešiť mimo záujmové lokality OP
(územia chránené podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, alebo prvky ÚSES,
CHVÚ, SKUEV) a preto budú lokalizované v záujmových lokalitách OP, alebo
v ich blízkosti, boli kvantifikované a kvalifikované podrobné limity a podmienky
realizácie, so štandardom vypracovania návrhu opatrení na zmiernenie vplyvov,
ako aj návrhov kompenzačných opatrení, a aby sa tieto opatrenia a obmedzenia
dostali do návrhu záväzných častí stavebných povolení a rozhodnutí príslušných
orgánov.
 Dopracovať sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu
na ţivotné prostredie, ktoré bude spočívať v systematickom monitoringu
a vyhodnocovaní účinnosti, v zabezpečení odborného porovnania predpokladaných
vplyvov uvedených v správe o hodnotení strategického dokumentu so skutočným
stavom, s prijatím prípadných nápravných opatrení.
 U všetkých rozvojových aktivít poţadovať v RIÚS environmentálne aspekty
ako sú:
 intenzita vyuţitia plôch
 podiel ozelenenia plôch
 zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udrţanie
ekologickej stability
 zásady a regulatívy starostlivosti o ţivotné prostredie
 v dotyku a v chránených vtáčích územiach dodrţať všetky zákazy vybraných
činností, ktoré môţu mať negatívny vplyv na preţitie a rozmnoţovanie
kritériových druhov vtákov
 keď v rámci rozvojových zámerov je nutné odstraňovanie drevitých porastov
rastúcich mimo les, navrhujeme za ne poţadovať náhradnú výsadbu alebo
finančnú kompenzáciu určenú na rozvoj verejnej zelene, minimálne vo výške
spoločenskej hodnoty vyrúbaných porastov
 vylúčiť likvidáciu uţ jestvujúcej krajinnej aj parkovej zelene
 pri stavebných konaniach na prípravu výstavby obytných, priemyselných
a iných výrobných areáloch poţadovať, aby boli vypracované, realizované
a patrične udrţiavané aj sadové úpravy
 navrhnúť opatrenia na zadrţanie zráţkových vôd zo spevnených plôch a striech
budov v lokalite rozvojových zámerov
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Vyhodnotenie: Berie sa na vedomie – bude uskutočnené / implementované pri príprave
projektových zámerov a projektov a v procese EIA

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č.j. OU-TOOSZP-2015/008612-To zo dňa 29. 10. 2015)
 V predloţenom dokumente sa okrem iného uvádza aj stav zásobovania obyvateľstva
pitnou vodou k 31.12.2012, kde sa konštatuje, ţe verejný vodovod nemá 6 obcí.
K dnešnému dňu je skutočnosť – 3 obce bez verejného vodovodu.
Vyhodnotenie: Akceptované – opraviť v dokumente RIÚS

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny (list
č.j. 7511/2015-2.1 51040/2015 zo dňa 30. 10. 2015)
 Na základe vyššie uvedeného poţadujeme SoH doplniť o konkretizáciu nárokov
na chránené územia, vrátane tých, ktoré sú chránené podľa medzinárodných
dohovorov a špecifikovať vplyvy na záujmy ochrany prírody a krajiny. Upozorňujeme
na povinnosť hodnotenia významnosti vplyvov na územia sústavy Natura 2000
v prípade, ţe by daný strategický dokument mohol mať sám, alebo v kombinácii
s inými strategickými dokumentmi alebo projektmi významný vplyv na územia Natura
2000.
Vyhodnotenie: Berie sa na vedomie – strategické ciele nemajú presne definovaný
územný priemet, preto nie je možné konkretizovať nároky na chránené územia

Obec Bojná (list č.j. 2015/00395 zo dňa 30. 10. 2015)
 ţiada doplniť do strategického dokumentu do Zoznamu projektových zámerov RIÚS
nasledovné projektové zámery obce a organizácií v jej pôsobnosti:
 projekt „Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany“ – označiť do Mapy
oprávnených prijímateľov v sektore verejnej kanalizácie v územnej investičnej
jednotke RIÚS obce Bojná a Veľké Dvorany ako aglomeráciu nad 2000
ekvivalentných obyvateľov
 projekt „Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany“ zaradiť do zoznamu
projektových návrhov z OP Kvalita ţivotného prostredia 2014 – 2020
 projektový zámer „Vybudovanie archeoskanzenu v obci Bojná“ zaradiť do širšieho
indikatívneho zoznamu investičných zámerov v Nitrianskom kraji
 projektový zámer „Skládka odpadov Bojná, Rozšírenie skládky“ zaradiť
do širšieho indikatívneho zoznamu investičných zámerov v Nitrianskom kraji
Vyhodnotenie: Akceptované – zapracovať do prílohy dokumentu RIÚS
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Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel (list č.j. Z46811-2015IKŢ zo dňa 3. 11. 2015)
 V danej správe sa však neuvádza zabezpečenie ochrany prírodných liečivých zdrojov
v Piešťanoch a prírodných minerálnych zdrojov v Santovke a Slatine, čo povaţujeme
v tejto súvislosti za dôleţité. Poţadujeme zapracovať podmienky zabezpečenia
ochrany prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a prírodných minerálnych zdrojov
v Santovke a Slatine, ktoré odporúčame začleniť do časti „Opatrenia na úrovni
eliminácie negatívnych vplyvov pri realizácii projektov strategických cieľov“
na str. 67 správy alebo do inej časti podľa Vášho uváţenia. Nasledovné podmienky
vyplývajúce:
 z rešpektovania ustanovení § 26 aţ § 28, § 40 ods. 2 a § 50 ods. 17 zákona
č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch,
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzťahujúce sa na ochranné
pásmo I. a II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Santovke a Slatine
a ochranné pásmo II. stupňa v Piešťanoch.
 s dôrazom na ustanovenie: „Ochrana prírodného liečivého zdroja a prírodného
minerálneho zdroja pred činnosťami, ktoré môţu nepriaznivo ovplyvniť chemické,
fyzikálne, mikrobiologické a biologické vlastnosti, jej zdravotnú bezchybnosť,
mnoţstvo vody a výdatnosť prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho
zdroja, sa zabezpečuje ochrannými pásmami prírodných liečivých zdrojov
a prírodných minerálnych zdrojov.
Vyhodnotenie: Berie sa na vedomie – požiadavka ochrany prírodných liečivých zdrojov
vyplýva z príslušnej legislatívy, nie je potrebné zapracovanie do strategického dokumentu ani
do Správy

7. Verejné prerokovanie a jeho závery
Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu
„Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020“ podľa
§ 11 ods. 3 Zákona sa konalo dňa 29.10.2015 na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti
o ţivotné prostredie. Verejného prerokovania sa zúčastnilo 26 zástupcov dotknutých
subjektov. Z jeho priebehu bol vyhotovený záznam s prezenčnou listinou. Záznam
z prerokovania je súčasťou archivovanej dokumentácie.
Na úvod Mgr. Marek Béreš, zamestnanec Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti
o ţivotné prostredie, príslušného orgánu podľa Zákona stručne oboznámil prítomných
s doterajším priebehom procesu posudzovania strategického dokumentu a so stanoviskami,
ktoré boli doručené na príslušný orgán. Konštatoval, ţe obstarávateľ strategického dokumentu
si splnil všetky zákonné podmienky, aby sa verejné prerokovanie uskutočnilo, a to najmä
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zverejnenie oznámenia o verejnom prerokovaní v tlači (MY NAŠE NOVINY). Ďalej
predstavil zástupcov obstarávateľa strategického dokumentu, a to menovite PhDr. Danielu
Frajkovú, CSc. – zástupkyňu Nitrianskeho samosprávneho kraja ako koordinátorku RIÚS,
Ing. Gabrielu Stolárovú z firmy EKODENT s.r.o. Topoľčany – spracovateľku správy
o hodnotení, Ing. Katarínu Mochnaľ Koncošovú, PhD. – zástupkyňu mesta Nitra
a koordinátorku stratégie UMR.
PhDr. Daniela Frajková, CSc. prezentovala základné informácie o vzniku a doterajších
krokoch tvorby samotného dokumentu RIÚS. Následne Ing. Gabriela Stolárová formou
prezentácie predstavila strategický dokument, jeho pozitívne, resp. negatívne vplyvy
na ţivotné prostredie.
Nakoľko sa do diskusie nikto nezapojil, ani neboli vznesené pripomienky k zaslanej
správe a návrhu strategického dokumentu, Mgr. Marek Béreš ešte upozornil na ďalšie kroky
v procese posudzovania, a to, ţe príslušný orgán po skončení pripomienkového konania
následne určí spracovateľa odborného posudku na základe správy o hodnotení strategického
dokumentu s prihliadnutím na záznam z verejného prerokovania a stanoviská k správe
o hodnotení. Uvedený postup prezentoval prostredníctvom schémy z internetovej stránky
MŢP SR www.enviroportal.sk Na záver sa Mgr. Marek Béreš poďakoval obstarávateľovi
za prezentáciu strategického dokumentu a ukončil verejné prerokovanie.
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IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu
Ciele a priority zahrnuté v strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná
stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020“ majú charakter rámcového návrhu /
stratégie, preto nie je moţné určiť mieru a významnosť ovplyvnenia ţivotného prostredia
a zdravia obyvateľstva v dôsledku ich realizácie. Dôvodom je tieţ samotná povaha
strategického plánovania, ktorého cieľom nie je zaoberať sa otázkami presnej lokalizácie
aktivít v území, ani stanovovaním záväzných regulatívov vyuţitia územia. Navrhované
priority a ciele sa preto vyznačujú vysokou mierou neurčitosti a miera predpokladaných
vplyvov sa preto nedá presnejšie definovať.
Vo všeobecnosti v strategickom dokumente výrazne prevaţujú priority a ciele, ktorých
očakávané vplyvy majú byť pozitívne. Pozitívne vplyvy budú pôsobiť dlhodobo, naopak
identifikované negatívne vplyvy budú dočasného charakteru a budú sa obmedzovať len
na kratšie obdobie počas výstavby nových objektov alebo ich rekonštrukcií. Závaţnejšie
negatívne vplyvy neboli identifikované.
Najvýraznejšie pozitívne vplyvy sa očakávajú pri napĺňaní strategickej priority č. 4, ktorá
zahŕňa tri investičné priority s primárnou orientáciou na zlepšenie kvality ţivota,
a to budovaním systémov na zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovania s čistením
odpadových vôd, ako aj budovaním prvkov tzv. zelenej infraštruktúry.
Kumulatívne, synergické a nepriame vplyvy ani významnosť vplyvov neboli
vyhodnotené a vzhľadom na charakter strategického dokumentu ako rámcovej stratégie
ani nie je moţné ich objektívne vyhodnotenie.
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V. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na navrhované
chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo súvislú európsku
sústavu chránených území (NATURA 2000)
Na území Nitrianskeho kraja v rámci budovania súvislej európskej sústavy chránených
území NATURA 2000 sú v súčasnosti vyhlásené viaceré chránené vtáčie územia
a navrhované sú viaceré územia európskeho významu.
Nepredpokladá sa, ţe by aktivity deklarované v strategickom dokumente podstatným
spôsobom a rozsahom zasiahli do integrity týchto území.
Jednotlivé konkrétne projekty v procese schvaľovania budú podliehať procesnosti podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo procesnosti podľa § 28 zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
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VI. Závery
1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie)
Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu
na ţivotné prostredie podľa ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie,
pri ktorom sa zváţil stav vyuţitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam
očakávaných vplyvov na ţivotné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva,
z hľadiska ich pravdepodobnosti, ich rozsahu a trvania, súladu s ostatnými strategickými
dokumentmi rôznej hierarchickej úrovne, ako aj s prihliadnutím k stanoviskám k správe
o hodnotení, výsledku verejného prerokovania, a za súčasného stavu poznania

s a odporúča
prijať strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho
kraja na roky 2014 – 2020“ za dodrţania podmienok uvedených v kapitole VI. Závery,
bode 3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického
dokumentu.
2. Odporúčaný variant
Strategický dokument neobsahoval návrh variantného riešenia a bol vypracovaný
v jednom variante, t.j. v realizačnom variante. Z hodnotenia vyplynula opodstatnenosť
realizačného variantu oproti nulovému variantu, pričom nulovým variantom rozumie stav,
ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal.
3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického
dokumentu
Konečné znenie strategického dokumentu sa odporúča podstatne nemeniť a zapracovať
relevantné pripomienky a poţiadavky vyplývajúce zo stanovísk k správe o hodnotení,
podľa navrhovaného vyhodnotenia.
4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu
Záverečnému stanovisku z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná
územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020“ predchádzalo podrobné
preštudovanie návrhu strategického dokumentu, správy o hodnotení, všetkých doručených
stanovísk, zápisu z verejného prerokovania a posudku odborne spôsobilej osoby.
Pri posudzovaní boli zvaţované moţné negatívne vplyvy navrhovaného strategického
dokumentu na ţivotné prostredie a zdravie obyvateľstva a predpokladaná účinnosť
navrhovaných opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov
na ţivotné prostredie a zdravie.
Správa o hodnotení strategického dokumentu, ako aj posudok odborne spôsobilej osoby
preukázali, ţe vplyvy strategického dokumentu na ţivotné prostredie budú prevaţne
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pozitívne, t.j. prevaţujú očakávané pozitívne vplyvy nad vplyvmi negatívnymi, ktoré budú
mať len dočasný charakter.
V rámci procesu posudzovania neboli zistené ţiadne skutočnosti, ktoré by po realizovaní
opatrení navrhovaných v správe o hodnotení a v záverečnom stanovisku závaţným spôsobom
ohrozovali ţivotné prostredie alebo zdravie obyvateľstva. Opodstatnené pripomienky boli
zapracované do odporúčaní na prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického
dokumentu.
Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa prílohy č. 6 zákona o posudzovaní
vplyvov na ţivotné prostredie, na základe odborného posudku podľa § 13 zákona a všetkých
dostupných podkladov, pričom zohľadňuje pripomienky a poţiadavky uvedené v doručených
stanoviskách.
5. Návrh monitoringu
Podľa § 16 zákona č. 24/2006 Z.z. obstarávateľ strategického dokumentu je povinný
zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného dokumentu na ţivotné
prostredie, prípadne pouţiť na tento účel existujúci monitoring.
Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na ţivotné prostredie
spočíva:
 v systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov, zabezpečení odborného
porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení so skutočným
stavom
 v zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe
o hodnotení so skutočným stavom
 vo vyhodnocovaní účinnosti strategického dokumentu a plnenia stanovených
strategických priorít, investičných priorít a špecifických cieľov
Ak obstarávateľ zistí, ţe skutočné vplyvy strategického dokumentu na ţivotné prostredie
posudzovaného podľa zákona sú horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení strategického
dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu,
doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu.
Potrebné je dôsledne implementovať systém monitoringu, ktorý je navrhnutý
uţ v samotnom strategickom dokumente. Monitorovanie RIÚS je v podmienkach
implementácie stratégií vykonávané sprostredkovateľským orgánom (SO), ktorým
je Nitriansky samosprávny kraj, v súlade s písomným poverením riadiaceho orgánu (RO)
pre IROP. Monitorovanie pokroku v dosahovaní cieľov a plnení výkonnostného rámca
sa vykonáva prostredníctvom merateľných ukazovateľov, zadefinovaných v strategickej časti
strategického dokumentu.
Monitorovanie stavu a pokroku pri realizovaní RIÚS sa bude vykonávať na projektovej
a programovej úrovni agregovaním údajov vo výročnej, resp. záverečnej správe o vykonávaní

20

RIÚS a vo výhľadovom pláne implementácie RIÚS. Správu bude predkladať
sprostredkovateľský orgán riadiacemu orgánu v termíne do 31. marca príslušného roka.
Na sledovanie je navrhnutý súbor celkovo 70 ukazovateľov, z toho 14 ukazovateľov
pre strategickú prioritu č. 1, 35 ukazovateľov pre strategickú prioritu č. 2, 11 ukazovateľov
strategickú prioritu č. 3 a 10 ukazovateľov pre strategickú prioritu č. 4. Z nich väčšina
je relevantných aj pre sledovanie vplyvov na ţivotné prostredie a zdravie obyvateľstva.
6. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych
aspektoch do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení
strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe
o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody
výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými
variantmi a informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti
s monitoringom.
Správa o hodnotení strategického dokumentu splnila účel, v zmysle prílohy č. 4 Zákona
dostatočne podrobne a objektívne zhodnotila súčasný stav ţivotného prostredia, ako
aj zhodnotila moţné vplyvy strategického dokumentu na ţivotné prostredie.
K správe o hodnotení strategického dokumentu neboli doručené ţiadne stanoviská
verejnosti, ani neboli uskutočnené konzultácie v zmysle zákona.
Strategický dokument neobsahoval návrh variantného riešenia a bol vypracovaný
v jednom variante, t.j. v realizačnom variante. Z hodnotenia vyplynula opodstatnenosť
realizačného variantu.
Návrh monitoringu je uvedený v časti VI. 5 tohto záverečného stanoviska podľa § 16
Zákona, v ktorej opísaný systém monitoringu, tak ako je navrhnutý v samotnom strategickom
dokumente.
7. Informácia pre schvaľujúci orgán o dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov
strategických dokumentov
Podľa § 6a ods. 5 zákona má dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických
dokumentov právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu,
a to aţ do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko
podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8 a § 12 ods. 2 zákona, účasti na konzultáciách a verejnom
prerokovaní strategického dokumentu.
Verejnosť sa do posudzovania strategického dokumentu nezapojila.
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VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Spracovatelia záverečného stanoviska
Okresný úrad Nitra
Mgr. Marek Béreš, štátny radca
odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra
v súčinnosti:
Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného
orgánu, pečiatka

Ing. Rudolf Hlavačka v.r.
vedúci odboru
Okresný úrad Nitra
odbor starostlivosti o ţivotné prostredie
3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska
Nitra, 28. decembra 2015

22

