NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

OZNÁMENIE O ZMENE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
REGIONÁLNA INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA NITRIANSKEHO KRAJA NA
ROKY 2014 – 2020
(podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov)

I.

Základné údaje o obstarávateľovi

1. Názov:

Nitriansky samosprávny kraj

2. Identifikačné číslo:

37861298

3. Adresa sídla:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

4. Meno, priezvisko oprávneného zástupcu obstarávateľa:
doc. Ing. Milan Belica, PhD.
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
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:
PhDr. Daniela Frajková, CSc.
Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 69 259 08; 0914 373 354
e-mail: daniela.frajkova@unsk.sk

II.

Základné údaje o strategickom dokumente

1. Názov:
Zmena strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja
na roky 2014 – 2020, verzia 1.1.
2. Charakter:
Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020 (ďalej aj
„RIÚS“) je strategický dokument na regionálnej úrovni pre implementáciu finančných
prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (ďalej aj „IROP“).
Posudzovanie vplyvov RIÚS na životné prostredie v roku 2015 zabezpečoval Nitriansky
samosprávny kraj (ďalej aj „NSK“) v spolupráci s Okresným úradom Nitra – odbor starostlivosti
o životné prostredie v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“). Proces posudzovania vplyvov RIÚS na životné prostredie
bol zverejnený na webových sídlach NSK a Ministerstva životného prostredia SR.
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu číslo OU-NR-OSZP22015/0020256 bolo vydané dňa 28. decembra 2015 Okresným úradom Nitra, odborom
starostlivosti o životné prostredie, podľa § 14 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s odporúčaním prijať posudzovaný strategický dokument RIÚS.
3. Hlavné ciele:
RIÚS predstavuje strednodobý plánovací dokument, ktorého cieľom je zabezpečiť podmienky
pre účinné využitie finančných prostriedkov IROP (Európskych investičných a štrukturálnych

fondov, štátneho rozpočtu a ostatných finančných zdrojov prijímateľov) počas programového
obdobia politiky súdržnosti EÚ 2014 – 2020.
Cieľom RIÚS je prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov Nitrianskeho kraja, zabezpečiť
udržateľné poskytovanie verejných služieb, podporiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast
a zamestnanosť s dopadom na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť regiónu jeho miest
a obcí.
Cieľom návrhov zmien RIÚS je zapracovanie hodnôt výsledkových ukazovateľov a rámcové
zmeny alokácie finančných prostriedkov, ktoré vyplývajú z akčných plánov určených pre
zefektívnenie implementácie IROP v súlade s legislatívou Európskej únie, s legislatívou SR a
príslušnými národnými stratégiami. Ostatné zmeny v dokumente sú formálneho charakteru.
Týmito zmenami strategického dokumentu nedochádza k zmene cieľov, ani stratégie RIÚS.
4. Obsah:
Navrhované zmeny v RIÚS:
Všetky navrhované úpravy RIÚS sú uvedené v dokumente formou sledovania zmien.
1. Doplnenie východiskovej a cieľovej hodnoty výsledkových ukazovateľov pre jednotlivé
špecifické ciele RIÚS.
Riadiaci orgán pre IROP realizoval akčné plány k stanoveniu východiskových a cieľových
hodnôt výsledkových ukazovateľov jednotlivých špecifických cieľov (ďalej aj „ŠC“) na úrovni
IROP, ktoré sa premietli do RIÚS na úrovni NUTS III.
2. Zmeny Indikatívneho časového a finančného harmonogramu, resp. rozdelenia finančnej
alokácie RIÚS/stratégie Udržateľného mestského rozvoja (ďalej aj „UMR“).
Zmena reviduje finančnú realizáciu RIÚS/stratégie UMR podľa aktuálneho stavu
kontrahovania schválených projektov v roku 2017 a predpokladu čerpania zdrojov podľa
pravidla „n+3“ do konca programového obdobia.
Presun finančnej alokácie RIÚS v Prioritnej osi 1 zo ŠC 1.1 do ŠC 1.2.1 sa uskutočnil v rámci
revízie IROP. Dôvodom presunu zdrojov do ŠC 1.2.1 bola skutočnosť, že výzvu na
vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy (Plán udržateľnej mobility,
ďalej aj „PUM“) vyhlásil Riadiaci orgán pre IROP v ŠC 1.2.1. Pri tvorbe Indikatívneho
časového a finančného harmonogramu bola pôvodne alokácia na PUM zahrnutá v ŠC 1.1.
V rámci revízie IROP sa uskutočnil presun finančnej alokácie stratégie UMR v Prioritnej osi 1
zo ŠC 1.2.1 na ŠC 1.2.2. Ďalšie zmeny finančnej alokácie riešia presun disponibilných
finančných prostriedkov zo ŠC 1.2.1 - PUM, ŠC 2.2.1, ŠC 2.2.2, nakoľko sa nepredpokladá
čerpanie v plnej výške alokovaných zdrojov. Disponibilné finančné prostriedky sa presúvajú
do ŠC 1.2.1, ŠC 4.2.1 a ŠC 4.3.1, v ktorých sa aktuálne eviduje vyšší dopyt a alokácia zdrojov
je nedostatočná v porovnaní s potrebou financovania zámerov a projektov v území.
3. Úpravy príloh v dokumente RIÚS.
 V.2.4 – Regionálna cestná infraštruktúra – plán projektov na roky 2014 – 2020 (cesty II.
triedy)

 V.2.4.1 – Zoznam oprávnených úsekov pre IROP
 V.2.7 – Indikatívny zoznam projektových zámerov/návrhov integrovaných operácií
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického
dokumentu:
Strategický dokument neponúka variantné riešenia.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:
Rada partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Nitrianskeho kraja na roky
2014 – 2020 schválila zmeny v dokumente RIÚS, verzia 1.1 dňa 13.12.2017.
Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006
Z. z. bude záväzná verzia RIÚS schválená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ako Riadiacim orgánom pre IROP.
Popis aktivity

Ukončenie

Predloženie RIÚS k procesu SEA

február 2018

Ukončenie procesu SEA

apríl 2018

Predloženie RIÚS na Riadiaci orgán pre IROP

apríl 2018

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom:
 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 životného 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
 Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu
v Slovenskej republike
 Strategické priority rozvoja kultúry pre roky 2012 – 2016
 Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku a Stratégia rozvoja kreatívneho
priemyslu v Slovenskej republike (2014)
 Stratégia deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR
 Koncepcia zabezpečovania 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 služieb na roky 2015 – 2020
 Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030

 Implementačná stratégia - systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti,
2014
 Národný program reforiem SR 2014
 Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 2014
 Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy
 Analýza situácie v materských školách – kapacitná nedostatočnosť, 2014
 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení 2011
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
2012 – 2018
 Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja (V/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 („Masterplan“)
 Strategický plán rozvoja verejnej osobnej dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja do
roku 2020 („Master plan“)
 Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja (IV/2008)
 Plán dopravnej obslužnosti regiónu NSK (VI/2008)
 Štúdia rozmiestnenia cyklotrás v Nitrianskom samosprávnom kraji (I. etapa)
 Štúdia rozmiestnenia cyklotrás v Nitrianskom samosprávnom kraji (II. etapa)
 Marketingový plán CR pre Nitriansky samosprávny kraj na roky 2008 – 2013
 Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie pre projekt „Budovanie cyklochodníka
Nitra – Vráble- Podhájska“ (2012)
 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 služieb v regióne NSK na roky 2012 – 2017
 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry
 Územný plán mesta Nitra
 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
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP
9. Druh schvaľovacieho procesu dokumentu:
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre
IROP

III.

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie
vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy:
Vstupmi strategického dokumentu sú príslušné ustanovenia právnych predpisov v oblasti
ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia
obyvateľstva a zhodnotenie všetkých dostupných relevantných údajov o danom území.
Finančné vstupy predstavujú zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky a vlastné zdroje konečných prijímateľov.
2. Údaje o výstupoch:
Výstupy navrhovaných zmien RIÚS predstavujú úpravy a doplnenia textovej časti a príloh RIÚS.
Samotný dokument RIÚS so sledovaním zmien tvorí prílohu tohto oznámenia, názov prílohy:
„Zmena strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho
kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1“. Príloha obsahuje všetky zmeny podľa bodov 1.) až 3.)
časti II.4 tohto dokumentu.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
V súvislosti s predkladaným oznámením je možné očakávať, že vplyvy na životné prostredie
nebudú odlišné od tých, ktoré boli identifikované v procese posudzovania strategického
dokumentu RIÚS. Zmenou dokumentu nedochádza k žiadnych predpokladaných zásadných
zmenám vplyvov na životné prostredie oproti už hodnoteným vplyvom.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:
Navrhovanými zmenami RIÚS sa nepredpokladajú vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva.
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:
Navrhovanými zmenami RIÚS sa nepredpokladajú vplyvy na chránené územia.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu:
Navrhovanými zmenami RIÚS sa nepredpokladajú významnejšie riziká spojené s uplatňovaním
strategického materiálu vo vzťahu k životnému prostrediu.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice:
Navrhované zmeny RIÚS nepredpokladajú vplyv na životné prostredie presahujúce hranice
štátu.

IV.

Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení:
Dotknutá verejnosť:
 obyvatelia Nitrianskeho samosprávneho kraja
 fyzické, právnické osoby a občianske združenia pôsobiace vo vzťahu k riešeným prioritám

2. Zoznam dotknutých subjektov:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Račianska 153/A, P.O.Box 1,
830 03 Bratislava 33
 Ministerstvo dopravy, výstavby SR, Nám. slobody 6, P.O.Box 100,
810 05 Bratislava 15
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
 Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava
 Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2 P.O. BOX 52 837 52 Bratislava 37
 Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Okresný úrad Nitra, odbor školstva
 Mesto Nitra
 Regionálne združenia miest a obcí v území Nitrianskeho kraja
o Nitrianske regionálne združenie, Obecný úrad Nové sady , Nové sady 177,
951 24 Nové sady, obecnyurad@novesady.sk
o Združenie obcí Tríbečsko-Inoveckého regiónu, Mestský úrad Topoľčany,
Námestie M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, primator@topolcany.sk
o Požitavské regionálne združenie miest a obcí, Obecný úrad Sľažany, ul. Dlhá č. 90,
951 71 Sľažany, starostaslazany@nevernet.sk
o Regionálne združenie miest a obcí Tekov, Obecný úrad Santovka, Parková 2,
935 87 Santovka, starosta@obecsantovka.sk
o Dolnohronské regionálne združenie, Obec Hronovce, Levická 3, 935 61 Hronovce,
hronovce@nextra.sk
o Združenie miest a obcí Hontiansko-poipeľského regiónu, Mestský úrad Šahy,
Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy, primator@sahy.sk
o Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti,
Mestský úrad Nové Zámky, Hlavné námestie č. 10, 940 35 Nové Zámky,
primator@novezamky.sk
o Združenie miest a obcí Galantsko-Šalianskeho regiónu, Žihárecká 860,
925 82 Tešedíkovo, tesedikovo@tesedikovo.sk
o Združenie miest a obcí Žitného ostrova, Obecný úrad Nesvady, Obchodná 23,
946 51 Nesvady, starosta@nesvady.sk
3. Dotknuté susedné štáty:
Nepredpokladá sa vplyv navrhovaných zmien RIÚS na životné prostredie susedných štátov.

V.

Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej
charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu):
Predkladané oznámenie o zmene strategického dokumentu neobsahuje mapové a iné grafické
dokumentácie.
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu:
 Relevantné dokumenty jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy SR
a ďalšie koncepčné a strategické materiály schválené vládou SR uvedené
v časti II./7.
 Legislatíva EÚ k programovému obdobiu 2014 – 2020 – Nariadenia Európskeho parlamentu
a rady (EÚ) č. 1303/2013, 1301/2013, 1304/2013, 1305/2013, 1299/2013
 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) z 7.1.2014 o európskom kódexe správania pre
partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov
 Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program
č. 1 pre prípravu regionálnych integrovaných územných stratégií, verzia 1.0
 Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom na
tematickú koncentráciu EŠIF v Partnerskej dohode SR na roky 2014 - 2020
 Vyhláška MŽP SR č. 262/2010, ktorou sa ustanovuje obsah plánov obnovy verejného
vodovodu, plánov obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní
 Národný program SR pre vykonávanie Smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych
odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/EE a Nariadenia EP a Rady 1882/2003/EE,
aktualizácia k 31.12.2010
 Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2012
 Analýza vývoja vyrovnávania regionálnych disparít v SR (2014)
 Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja (2014)
 Materiály a údaje Slovenskej správy ciest, Cestnej databanky
 Materiály a údaje Štatistického úradu , Ústavu informácií a prognóz školstva a Centra
vedecko-technických informácií SR
 Materiály Okresného úradu v Nitre, Odbor školstva a evidencia odboru školstva MsÚ v Nitre
 Materiály a údaje Štatistického úradu SR, Okresného úradu Nitra – Odbor starostlivosti o
životné prostredie, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, SHMÚ, ZsVs, SARIO, CHKO
Ponitrie
 ŠÚ SR, Nitriansky kraj v číslach 2014, www.statistics.sk , ISBN 978-80-8121-353-3
 ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 – Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR,
ISBN 978-80-8121-370-0, www.statistics.sk
 ŠÚ SR, Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2013, ISBN 978-80-8121-301-4,
www.statistics.sk
 Aurex spol. s r.o.: Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie ÚPN NSK s využitím výsledkov SEE
projektu Donauregionanen+, Bratislava, 2015

VI.

Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Nitra, február 2018

VII.

Potvrdenie správnosti údajov

1. Meno spracovateľa oznámenia:
PhDr. Daniela Frajková, CSc.
Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 69 259 08; 0914 373 354
e-mail: daniela.frajkova@unsk.sk
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa,
pečiatka:

doc. Ing. Milan Belica, PhD.
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

