OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2016 - 2022

(podľa § 5 zákona a Prílohy č.2 č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
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I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov:

Nitriansky samosprávny kraj

2. Identifikačné číslo:

37861298

3. Adresa sídla:

Rázusova 2A, 949 01 Nitra

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa:
doc. Ing. Milan Belica, PhD. - predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
tel.: +421/037/6534344;
e-mail: predseda@unsk.sk
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej
možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente , a miesto na konzultácie:
Ing. Martin Čaja, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor strategických činností, vedúci odboru
strategických činností,
Tel.: +421/37/6925977;
e-mail: martin.caja@unsk.sk
Ing. arch. Viera Juricová-Melušová, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, vedúca oddelenia stratégie
a programov regionálneho rozvoja,
Tel.: +421/37/6925977;
e-mail: viera.melusova@unsk.sk

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022.

2. Charakter:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022
(PHSR NSK 2016 – 2022), je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy v oblasti
regionálneho rozvoja. PHSR NSK 2016 – 2022 je strednodobý strategický dokument, spracovaný na
obdobie 7 rokov, ktorý na základe poznania aktuálnej situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov,
podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v Nitrianskom kraji stanovuje strategické ciele
a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania Nitrianskeho regiónu.
Vypracovanie PHSR vyplýva zo zákona č. 309/2014 Z. z. zo dňa 15. októbra 2014, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Obsah PHSR vyššieho územného
celku je definovaný v § 7 ods. 3 cit. zákona.
3. Hlavné ciele
Cieľom dokumentu „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Nitrianskeho
samosprávneho kraja 2016 – 2022“ je:
 kompletná analýza územia s jeho väzbami, identifikácia hlavných faktorov rozvoja s odhadom
budúceho možného vývoja Nitrianskeho kraja
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návrh stratégie s výberom a popisom strategických cieľov,
návrh opatrení k jednotlivým cieľom a prioritám,
návrh úloh a postupov pri realizácii PHSR, určenie systému monitorovania a hodnotenia
a zdrojov na realizáciu stanovených cieľov.
Ciele budú definované v štyroch základných oblastiach rozvoja, hospodárskej, ľudských zdrojov,
životného prostredia a dopravnej a technickej infraštruktúry.

4. Obsah
Úvod
Analytická časť ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie kraja, odhad
budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie
vnútorného potenciálu územia, jej limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja kraja.
Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej NSK) pri
zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja NSK pri rešpektovaní princípov
regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.
Programová časť obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu
rozvoja NSK. Rozpracovanie strategických cieľov v politikách hospodárskej, ľudských zdrojov, životného
prostredia, dopravnej a technickej infraštruktúry minimálne na úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené
vecne príbuznými skupinami projektov.
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie programu NSK, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanoveným
merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie PHSR formou akčných plánov.
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení aktivít, inštitucionálnej
a organizačnej stránky realizácie PHSR.
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického
dokumentu
Strategický dokument PHSR 2016 – 2022 je spracovaný v jednom variante. PHSR NSK 2016 – 2022
umožňuje alternatívny postup pri realizácii špecifických cieľov a priorít.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Príprava východiskových koncepčných materiálov a podkladov
Analytická časť + prerokovanie
Strategická časť a programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Posúdenie strategického dokumentu z hľadiska zákona č.24/2006
Z. z.
Schválenie Zastupiteľstvom NSK

Od roku 2014
06 – 12/2015
01 – 04/2016
01 – 04/2016
01 – 04/2016
05 – 11/2016
12/2016

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
Dokumenty týkajúce sa kohéznej politiky EU 2014-2020
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Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012-2018
Analytická časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK 2016 – 2022
Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja (2012) - Zmeny a doplnky č. 1 k ÚP (2015)
Regionálna inovačná stratégia NSK na roky 2014-2020
Spracované koncepcie jednotlivých odvetví v Nitrianskom kraji

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja
9. Druh schvaľovacieho dokumentu:
Uznesenie Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na
životné prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy
Vstupy pre PHSR NSK 2016 - 2022:
 príslušné právne predpisy, normy a nariadenia v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny,
ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva,
 zhodnotenie všetkých dostupných relevantných údajov o danom území a to z aktuálnych
platných strategických a rozvojových dokumentov,
 vstupy predstavujú aj finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
 pri procese spracovania strategického dokumentu boli premietnuté a zohľadnené predstavy,
potreby a požiadavky jednotlivých zainteresovaných skupín.
2. Údaje o výstupoch
Výstupom je strednodobý strategický dokument na obdobie 7 rokov, obsahujúci analytickú,
strategickú, programovú, realizačnú a finančnú časť.
Výstupom realizačnej časti PHSR bude súbor aktivít vyplývajúcich z realizácie jednotlivých opatrení,
ktoré budú zamerané na posilnenie a skvalitnenie štyroch základných oblastí rozvoja Nitrianskeho
kraja:
Výstupom je strednodobá stratégia rozvoja NSK
 štruktúrovaná do hlavných oblastí záujmu,
 zohľadňujúca víziu a poslanie NSK,
 rešpektujúca rozvojové témy, tematické, územné a investičné priority a ciele,
 obsahujúca analytickú, strategickú, programovú, realizačnú a finančnú časť,
 zahŕňajúca súbor indikátorov na monitorovanie napĺňania cieľov,
 navrhujúca aktivity a možné zdroje financovania aktivít pre dosiahnutie stanovených cieľov.
Jednotlivé oblasti - príležitosti Nitrianskeho kraja:

Hospodárstvo
Rozvoj odvetví s vyššou pridanou hodnotou
Využitie hnedých plôch
Využívanie výsledkov výskumu a vývoja do podnikateľskej praxi, inovácie, sieťovanie odvetví
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Hospodársky rozvoj v súvislosti s etablovaním strategických podnikov na území kraja
Podpora malých a stredných podnikov
Tvorba tematických produktov kultúrneho a poznávacieho cestovného ruchu a využitie
geotermálnych zdrojov
Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu
Napojenie existujúcich a nových cyklotrás na medzinárodnú trasu EUROVELO 6 (Dunajská
cyklistická cesta)
Ľudské zdroje sociálna infraštruktúra
Využitie potenciálu vysokých škôl pôsobiacich na území kraja
Možnosť financovať projekty podporujúce rozvoj ľudských zdrojov z fondov EÚ
Zavedenie systému absolventskej praxe
Zavedenie systému vzdelávania v súlade s potrebami praxe
Zvýšenie rozsahu a kvality poskytovaných sociálnych služieb v území kraja
Zapojenie neštátneho sektora do oblasti sociálnej starostlivosti a prevencie sociálne patologických
javov
Dobudovanie sociálnej infraštruktúry
Rozvoj voľnočasových aktivít detí a mládeže

Životné prostredie
Sanácia a rekultivácia environmentálnych záťaží
Zvyšovanie počtu chránených území z dôvodu zachovania biodiverzity
Dobudovanie komplexného informačného systému o životnom prostredí a biotopoch v kraji
Minimalizovanie znečistenia jednotlivých zložiek krajinnej sféry
Lepšie využívanie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie
Zavádzanie nových a zefektívnenie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych
odpadov, zvýšenie množstva, zhodnocovaného odpadu
Lepšia propagácia prírodných hodnôt územia, zvyšovanie environmentálneho vedomia verejnosti,
spolupráca odborných, vzdelávacích inštitúcií a mimovládnych organizácií v oblasti ochrany
životného prostredia

Dopravná a technická infraštruktúra
Zvýšenie atraktivity územia pre investorov dobudovaním dopravnej infraštruktúry vrátane lodnej
dopravy a jej napojenie na medzinárodné dopravné koridory
Budovanie rekonštrukcia a modernizácia dopravnej infraštruktúry
Vybudovanie uzlov cestnej infraštruktúry s terminálmi kombinovanej prepravy
Renovácia a modernizácia železničných tratí s vysokorýchlostnými parametrami a železničných
staníc a zariadení
Modernizácia a zvýšenie tranzitných kapacít prístavov, vybudovanie prekladísk multimodálnej
prepravy, zefektívnenie lodnej, verejnej a nákladnej prepravy
Dobudovanie a rozširovanie systémov a rozvodov verejných vodovodov a kanalizácií
Výstavba zariadení na ochranu pred povodňami vrátane regulácie vodných tokov
a monitorovacieho systému povodní
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Vzhľadom na to, že PHSR NSK 2016-2022 je zameraný na presadenie a zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja v štyroch hlavných oblastiach - hospodárskej, ľudských zdrojov, životného
prostredia a dopravnej a technickej infraštruktúry, v súvislosti s jeho implementáciou je potrebné
očakávať najmä pozitívne priame aj nepriame vplyvy na životné prostredie.
Väčšina podporovaných aktivít najmä v oblasti životného prostredia bude zameraná na jeho ochranu
a zvyšovanie jeho kvality. Mnohé navrhované aktivity a opatrenia sú konkrétne zamerané na
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posilnenie starostlivosti o územie a na zlepšenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľstva.
Pravdepodobnosť výskytu negatívnych vplyvov je minimálna.
Možno predpokladať, že napĺňanie strategických cieľov rozvojového dokumentu rešpektujúceho
princípy trvalo udržateľného rozvoja a platnú legislatívu pre ochranu životného prostredia a zdravia,
bude mať pri správnej implementácii prevažne pozitívny dopad na životné prostredie, sprevádzaný
rozvojom kvality života obyvateľstva a návštevníkov kraja, zvyšovaním životnej úrovne,
efektívnejším uplatňovaním ochrany a tvorby životného prostredia a zachovania existujúceho
prírodného a kultúrneho dedičstva, zvyšovaním kvality bývania, školstva, zdravotníctva, občianskej
vybavenosti a služieb, zvyšovaním príležitostí a možností rastu zamestnanosti, znižovaním
negatívnych spoločenských javov, zlepšovaním zdravotného stavu obyvateľov. Udržateľnosť
očakávaných výsledkov bude dosahovaná aj koordináciou s tým súvisiacich úloh pri účinnej
spolupráci s relevantnými sociálno-ekonomickými partnermi kraja.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Predpokladá sa pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva, nakoľko dokument obsahuje návrhy,
ciele a opatrenia zamerané na zlepšenie kvality života obyvateľov kraja.
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho
významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky,
chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení
na ich zmiernenie
Na územie NSK zasahujú tri chránené krajinné oblasti (CHKO) – CHKO Ponitrie (okres Nitra,
Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice), CHKO Štiavnické vrchy (okres Levice), CHKO Dunajské luhy
(okres Komárno, Nové Zámky). Maloplošných chránených území je 150, z toho chránených areálov
je 53 (z toho 32 historických parkov), chránených stromov je 16, prírodných rezervácií je 46,
národných prírodných rezervácií je 14 a prírodných pamiatok 21. Zo sústavy chránených území
členských krajín Európskej únie Natura 2000 je na území kraja 9 chránených vtáčích území a 58
území európskeho významu.
Medzinárodný význam z hľadiska Ramsarskej konvencie majú lokality biotopov vodného vtáctva
Číčovské mŕtve rameno, Parížske močiare a Dunajské luhy, Poiplie. Arborétum Mlyňany je známe
unikátnymi zbierkami cudzokrajnej vegetácie.
Vzhľadom na všeobecný charakter dokumentu nie je možné vopred identifikovať vplyv na chránené
územia, keďže jednotlivé aktivity budú predmetom ďalšieho výberu. Schválené aktivity budú musieť
rešpektovať úroveň ochrany jednotlivých typov chránených území v zmysle platnej legislatívy SR
v oblasti ochrany prírody a krajiny, t. j. v súlade so stupňom ochrany dotknutého územia.
Možno konštatovať, že úspešná implementácia PHSR NSK 2016 – 2022 bude mať aj napriek
možnému stretu možnému stretu záujmov ochrany prírody a krajiny s cieľmi zlepšenia kvality života
obyvateľov pozitívny vplyv na ochranu prírody, ochranu biodiverzity a taj aj na chránené územia
v Nitrianskom kraji.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
Nepredpokladajú sa významnejšie riziká spojené s uplatňovaním strategického dokumentu
vo vzťahu k životnému prostrediu. Uplatnenie dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného
prostredia.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Nepredpokladajú sa nijaké vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
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IV. Dotknuté subjekty
1.

2.

Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení
Vzhľadom na regionálny charakter dokumentu a jeho obsah, dotknutou verejnosťou sú všetci
občania Nitrianskeho kraja a subjekty, združenia a iniciatívy občanov, právnických a fyzických
osôb pôsobiacich v Nitrianskom kraji.
Zoznam dotknutých subjektov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6,810 05 Bratislava
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbova2, P.O. Box 52, 837 52 Bratislava 37
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitá1ska 4, 816 43 Bratislava 1
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, Rázusova 2A, 94901
Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP; odbor výstavby a bytovej politiky; odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií;
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP; odbor výstavby a bytovej politiky; odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o ŽP; odbor výstavby a bytovej politiky; odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií;
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP; odbor výstavby a bytovej politiky; odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP; odbor výstavby a bytovej politiky; odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií;
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o ŽP; odbor výstavby a bytovej politiky; odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP; odbor výstavby a bytovej politiky; odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie J. Pavla II.8, 94901 Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova 58, 949 53 Nitra
Obce a mestá Nitrianskeho kraja
Trnavský samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Nitrianske regionálne združenie, Obecný úrad Jelšovce 37, 951 43 Jelšovce
Združenie obcí Tríbečsko-Inoveckého regiónu, Mestský úrad Topoľčany, Námestie M.R.
Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
Požitavské regionálne združenie miest a obcí, Obecný úrad Sľažany, ul. Dlhá č. 90, 951 71
Sľažany
Regionálne združenie miest a obcí Tekov, Obecný úrad Santovka, Parková ul. 2, 935 87
Santovka
Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti, Mestský
úrad Nové Zámky, Hlavné námestie č. 10, 940 35 Nové Zámky
Združenie miest a obcí Galantsko-Šalianskeho regiónu, Mestský úrad Galanta, Mierové
námestie č. 940/1, 924 18 Galanta
Združenie miest a obcí Žitného ostrova, Obecný úrad Nesvady, Obchodná 23, 946 51
Nesvady
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 940 60 Nitra
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