OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
odbor starostlivosti o životné prostredie
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Zlaté Moravce 25.05.2016
Číslo: OU-ZM-OSZP-2016/000890-018

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté
Moravce, OSŽP“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti, o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 53 ods. 1 a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon č. 24/2006 Z. z.“), po ukončení zisťovacieho konania o posudzovaní strategického
dokumentu, vykonaného na základe oznámenia o strategickom dokumente „Stratégia CLLD
mikroregiónu „Požitavie – Širočina“„, ktoré doručil obstarávateľ, Občianske združenie pre rozvoj
mikroregiónu „Požitavie – Širočina“, so sídlom Malé Vozokany 46, 951 82 Malé Vozokany, IČO:
42119430, zastúpené Ing. Justínou Pálkovou (ďalej len „obstarávateľ“), vydáva podľa § 7 ods. 5
zákona č. 24/2006 Z. z. toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument „Stratégia CLLD mikroregiónu „Požitavie –
Širočina“„ uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť
podľa osobitných predpisov.
Odôvodnenie
Dňa 19.04.2016 doručil obstarávateľ na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, podľa § 5 zákona
č. 24/2006 Z. z., oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia CLLD mikroregiónu „Požitavie –
Širočina”„. Predmetný navrhovaný strategický dokument je strednodobý strategický dokument
územia Občianskeho združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“. Stratégia CLLD
mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ definuje strategický cieľ v horizonte roku 2023, kedy chce
zabezpečiť pre obyvateľov mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ zvýšenie kvality ich života,
dostatočný počet pracovných miest a zatraktívnenie regiónu z pohľadu cestovného ruchu a voľno
časových aktivít prostredníctvom budovania infraštruktúry, podporou podnikateľského prostredia
a spoluprácou.
Strategický dokument podlieha v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. podlieha
zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, vykonal podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z..
V rámci zisťovacieho konania OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, podľa § 6 ods. 2 zákona
č. 24/2006 Z. z. zverejnil oznámenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky a doručil oznámenie dotknutým orgánom a dotknutým obciam na zaujatie
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stanoviska.
Do dňa vydania tohto rozhodnutia doručili na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP svoje písomné
stanoviská k oznámeniu nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
Obec Nemčiňany (list č. 134/2016 zo dňa 27.04.2016, doručený dňa 29.04.2016) nemá pripomienky
k uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente a nepožaduje pokračovať v procese
posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Obec Čierne Kľačany (list č. 736/2016 zo dňa 29.04.2016, doručený dňa 02.05.2016) nemá žiadne
pripomienky k strategickému dokumentu a nepožaduje pokračovať v procese posudzovania.
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-NR-OCDPK2016/022224 DA9 zo dňa 26.04.2016, doručený dňa 03.05.2016) požaduje dodržať nasledovné
podmienky (citácia):
„1.) Pri predkladanom zámere, žiadame dodržať príslušné STN.
2.) Pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon číslo 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti
na vyhlášku číslo 35/1984 Zb., ako i príslušné STN (01820).
3.) Uvedené zadanie územného plánu je potrebné zosúladiť s odsúhlaseným plánom VÚC
Nitrianskeho kraja, vrátane všetkých zmien a doplnkov.“
Nepožaduje pokračovať v procese posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-NR-OSZP2-2016/022220 zo dňa
28.04.2016, doručený dňa 03.05.2016) nemá pripomienky k predloženému oznámeniu
o strategickom dokumente, nemá zásadné požiadavky na rozsah hodnotenia strategického
dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., a nepožaduje pokračovať v procese posudzovania podľa
zákona č. 24/2006 Z. z..
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností (list č. CS 4416/2016, CZ
8914/2016 zo dňa 29.04.2016, doručený dňa 05.05.2016) vo svojom stanovisku uviedol nasledovné
(citácia) „Uvedený strategický dokument nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1
Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015
zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla
2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.“
Ďalej uviedol, že k strategickému dokumentu nemá pripomienky a nepovažuje ho posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia (list č. OU-ZM-OKR-2016/000917-2 zo dňa
27.04.2016, doručený dňa 06.05.2016) oznámil, že z hľadiska potrieb civilnej ochrany obyvateľstva
nepožaduje povinné hodnotenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-ZM-OSZP2016/000907-06 VA zo dňa 05.05.2016, doručený dňa 06.05.2016) z hľadiska záujmov ochrany
ovzdušia, štátnej vodnej správy, ochrany prírody a krajiny a odpadového hospodárstva nemá
k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente pripomienky a odporúča ho neposudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (list
č. 15342/2016/B211-SZEÚ/29534 zo dňa 06.05.2016, doručený dňa 10.05.2016) nepožaduje
strategický dokument posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z., pričom k oznámeniu
o predmetnom strategickom dokumente má pripomienky a podnety (citácia):
„1.) Rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020
a Operačný program Integrovanej infraštruktúry na roky 2014 – 2020.
2.) Postupovať v súlade s uznesením vlády č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
3.) Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie.
4.) Rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a trasovanie.
5.) Dodržať ochranné pásma dráh v zmysle zákona č. 543/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
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6.) Dodržať ochranné pásma ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov mimo sídelného útvaru obce
ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce.
7.) Pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí
je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred
hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien
a predpisov. S umiestnením lokalít, predovšetkým bývania, v týchto pásmach nesúhlasíme.
V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych
účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných
komunikácií a železničných tratí nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto
opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
8.) Dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť na základe výhľadovej intenzity
dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa možnosti
systémom obslužných komunikácií a ich následným napojením na cesty vyššieho dopravného
významu v súlade s platnými STN a technickými predpismi.“
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre (list č. HZP/A/2016/01552 zo dňa 28.04.2016,
doručený dňa 10.05.2016) konštatuje, že z hľadiska ochrany verejného zdravia nemá byť predložený
strategický dokument posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Obec Volkovce (list č. 173/2016 zo dňa 11.05.2016, doručený dňa 16.05.2016) nemá k uvedenému
strategickému dokumentu pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Obec Nevidzany (list č. 59/2016 zo dňa 10.05.2016, doručený dňa 13.05.2016) nemá k oznámeniu
o vpracovaní strategického dokumentu žiadne námietky, pričom strategický dokument nepožaduje
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Obec Malé Vozokany (list č. 116/2016 zo dňa 09.05.2016, doručený dňa 13.05.2016)
k vypracovanému strategickému dokumentu nemá námietky a ďalšie posudzovanie podľa zákona
č. 24/2006 Z. z. nepožaduje.
Obec Nová Ves nad Žitavou (list č. 197/2016 zo dňa 11.05.2016, doručený dňa 16.05.2016) nemá
žiadne pripomienky a strategický dokument nepožaduje posudzovať.
Obec Veľké Vozokany (list zo dňa 11.05.2016, doručený dňa 23.05.2016) vyjadruje kladné
stanovisko a zároveň nepožaduje pokračovať v procese posudzovania podľa zákona č. 24/2006
Z. z..
Dotknutá verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k predloženému oznámeniu
o strategickom dokumente nevyjadrila.
Ostatné dotknuté obce a dotknuté orgány do dňa vydania tohto rozhodnutia nedoručili na OÚ
Zlaté Moravce, OSŽP, svoje písomné stanoviská k oznámeniu.
Záver
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom
dokumente „Stratégia CLLD mikroregiónu „Požitavie – Širočina“„ z hľadiska významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie, úrovne spracovania a kritérií pre zisťovacie konanie
podľa prílohy č. 3 zákona č. 24/2006 Z. z.. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP pri svojom rozhodovaní
prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a obcí doručené k oznámeniu podľa § 6
ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z., zaoberal sa ich pripomienkami, pričom akceptoval opodstatnené
pripomienky a požiadavky. Subjekty, ktoré poslali svoje stanoviská, vyjadrili kladný postoj
k navrhovanému strategickému dokumentu a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad
očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie
posudzovanie strategického dokumentu.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategického dokumentu vyplynuli nasledovné
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pripomienky a požiadavky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní návrhu strategického
dokumentu v procese jeho schvaľovania a realizácie:
1.) Rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky
do roku 2020 a Operačný program Integrovanej infraštruktúry na roky 2014 – 2020.
2.) Postupovať v súlade s uznesením vlády č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike.
3.) Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie.
4.) Rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a trasovanie.
5.) Dodržať ochranné pásma dráh v zmysle zákona č. 543/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
6.) Dodržať ochranné pásma ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov mimo sídelného útvaru obce
ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce.
7.) Posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred
hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v prípade návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti
pozemných komunikácií a železničných tratí.
8.) Neumiestňovať lokality, predovšetkým bývania, v pásme hygienickej ochrany.
9.) V prípade potreby navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych
účinkov dopravy a zaviazať investorov na ich vykonanie.
10.) Dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť na základe výhľadovej intenzity
dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa možnosti
systémom obslužných komunikácií a ich následným napojením na cesty vyššieho dopravného
významu v súlade s platnými STN a technickými predpismi.
11.) Strategický dokument zosúladiť so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu regiónu
Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia
Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ktorých záväzná
časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
Upozornenie:
„Stratégia CLLD mikroregiónu „Požitavie – Širočina”„ je strategický dokument s miestnym
dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bez zbytočného odkladu
informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych
činností podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie
možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru
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Doručí sa:
1.) Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“, Malé Vozokany 46, 951 82 Malé
Vozokany
2.) Mesto Vráble, Mestský úrad, Hlavná 1221, 952 01 Vráble
3.) Obec Čaradice, Obecný úrad, Čaradice 157, 953 01 Čaradice
4.) Obec Červený Hrádok, Obecný úrad, Červený Hrádok 193, 951 82 Červený Hrádok
5.) Obec Čierne Kľačany, Obecný úrad, Mlynská 2, 953 05 Čierne Kľačany
6.) Obec Čifáre, Obecný úrad, Čifáre 111, 951 61 Čifáre
7.) Obec Choča, Obecný úrad, Choča 55, 951 76 Choča
8.) Obec Kozárovce, Obecný úrad, Hlavná 685, 935 22 Kozárovce
9.) Obec Malé Vozokany, Obecný úrad, Malé Vozokany 46, 951 82 Malé Vozokany
10.) Obec Nemčiňany, Obecný úrad, Nemčiňany 128, 951 81 Nemčiňany
11.) Obec Nevidzany, Obecný úrad, Nevidzany 106, 951 62 Nevidzany
12.) Obec Nová Ves nad Žitavou, Obecný úrad, Nová Ves nad Žitavou 76, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
13.) Obec Slepčany, Obecný úrad, Hlavná 241, 951 52 Slepčany
14.) Obec Tajná, Obecný úrad, Tajná 3, 952 01 Vráble
15.) Obec Tekovské Nemce, Obecný úrad, Tekovská 405, 966 54 Tekovské Nemce
16.) Obec Telince, Obecný úrad, Telince 105, 951 61 Čifáre
17.) Obec Tesárske Mlyňany, Obecný úrad, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany
18.) Obec Veľké Vozokany, Obecný úrad, Veľké Vozokany 200, 951 82 Veľké Vozokany
19.) Obec Vieska nad Žitavou, Obecný úrad, Vieska nad Žitavou 64, 951 52 Vieska nad Žitavou
20.) Obec Volkovce, Obecný úrad, Hlavná 4, 951 87 Volkovce
21.) Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
22.) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05
Bratislava 15
23.) Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
24.) Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
25.) Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
26.) Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
27.) Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
28.) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
29.) Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
30.) k spisu

