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OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Zlaté Moravce

OU-ZM-OSZP-2022/000008-015

31. 01. 2022

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania
Výrok
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy, podľa
§ 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, podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania
o posudzovaní strategického dokumentu, vykonaného na základe oznámenia o strategickom dokumente „Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žitavany na programové obdobie 2021 - 2026“, ktoré predložil
obstarávateľ, Obec Žitavany, Športová 5, 951 97 Žitavany, IČO: 37 869 451, podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva toto
r o z h o d n u t i e:
Strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žitavany na programové obdobie
2021 - 2026“, uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente
sanebudeposudzovať
podľa zákona 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 o posudzovaní“). Navrhovaný strategický dokument je
možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu strategického dokumentu vyplynuli konkrétne požiadavky vo vzťahu ku
strategickému dokumentu, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o prerokovaní a schvaľovaní strategického
dokumentu podľa osobitných predpisov:
- Pri realizácii konkrétnych zámerov rešpektovať Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja schválený uznesením
č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája
2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami
a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným
nariadením NSK č. 6/2015.
- Pri navrhovaní využívania územia zachovať a zvyšovať plochy zelene, ktoré sú jedným zo základných
predpokladov adaptácie na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien, regulácie miestnej mikroklímy (teploty,
prašnosti), zadržiavanie zrážkovej vody, ktorá má pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva.

Číslo spisu
OU-ZM-OSZP-2022/000008

Por.č.záznamu
015

Číslo záznamu
0000838/2022

Typ záznamu
Kombinovaný odoslaný záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Plochy zelene (najmä stromy a kríky) budú plniť aj ekosystémové služby a vytvárať adekvátnu kompenzáciu voči
celkovej zastavanej ploche.
Zvyšovanie podielu zastavanej plochy a zastavanosti územia spôsobuje presúšanie, prehrievanie a zvyšovanie
prašnosti ovzdušia, znižovanie priaznivej mikroklímy čo má z dlhodobého hľadiska negatívne ekologické a socioekonomické dopady a zároveň sa znižuje aj stupeň ekologickej stability územia.
- Pri navrhovaní konkrétnych činností v plánovanej lokalite, ktorá dosiahne prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8
zákona o posudzovaní, resp. spĺňa ustanovenia § 18 zákona o posudzovaní pri zmene činnosti, vykonať posúdenie
v zmysle uvedeného zákona pred spracovaním projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie
konkrétnej činnosti a postupovať podľa zákona o posudzovaní.
- Pri realizácii jednotlivých činností zohľadniť hierarchiu a ciele odpadového hospodárstva v súlade s ustanovením
zákona o odpadoch.
- V obytnej zóne dostatočne riešiť zberné miesta odpadov v nadväznosti na triedený zber odpadov.
Odôvodnenie
Obstarávateľ strategického dokumentu, Obec Žitavany, Športová 5, 951 97 Žitavany (ďalej len „obstarávateľ“),
predložil dňa 17. 12. 2021, Okresnému úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5
ods. 1 zákona o posudzovaní, oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Žitavany na roky 2021 - 2026“ (ďalej len „PHRSR“).
PHRSR obce Žitavany je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové
oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov
rozvoja jednotlivých oblastí života obce. PHRSR je otvoreným dokumentom, ktorý bude pravidelne polročne
vyhodnocovaný a aktualizovaný na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Strategický dokument je rozdelený na úvod a časti A až H. Časť A obsahuje základnú charakteristiku obce, jej audit
a vymedzenie územia, prírodné, vodné, klimatické a pôdne pomery, demografickú charakteristiku, demografickú
charakteristiku, občiansku vybavenosť a sociálnu infraštruktúru obce, finančnú analýzu, zhodnotenie súčasného
stavu územia a SWOT analýzy (interné a externé), analýzy problémov a zhodnotenie plnenia predchádzajúceho
PHRSR. Časť B je strategickou časťou dokumentu a obsahuje aj strategické ciele a stratégiu rozvoja obce Žitavany
na obdobie rokov 2021-2026. Časť C je programová (plánovacia časť) na obdobie rokov 2021-2026, ktorá obsahuje
zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie strategických cieľov a analýzu finančných potrieb a možností
financovania. Časť D je realizačná časť a obsahuje inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR. V
časti E je spôsob monitorovania PHRSR. Časť F je finančnou časťou a zabezpečuje finančné zabezpečenie PHRSR.
Časť G je záver a časť H je implementačnou časťou.
Obec si stanovila tieto prioritné oblasti svojho rozvoja počas rokov 2021 – 2026. Jedná sa o tieto prioritné oblasti:
Priorita 1: Budovanie technickej infraštruktúry
Priorita 2: Rozvoj ľudských zdrojov
Priorita 3: Sociálno-ekonomický rozvoj obce
Priorita 4: Ochrana a tvorba životného prostredia
Priorita 5: Rozvoj turizmu a cestovného ruchu
Priorita 6: Podpora propagácie a informovanosť
Ciele v 1. prioritnej oblasti:
Opatrenie: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry zahŕňa rekonštrukciu domu smútku (napojenie na
kanalizáciu, vybudovanie nového sociálneho zariadenia - WC, rekonštrukciu vnútorných priestorov), rekonštrukciu
miestneho cintorína (výmena svietidiel za LED), rekonštrukciu a zateplenie športovej haly.
Opatrenie: Budovanie a rozvoj verejnej infraštruktúry zahŕňa dobudovanie verejného vodovodu, vybudovanie,
rozšírenie internetizácie - Wifi, rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia - LED svietidlá.
Opatrenie: Budovanie a revitalizácia obecnej infraštruktúry zahŕňa rekonštrukciu autobusových zastávok v
Tribečskom regióne, rekonštrukciu a zimnú, letnú údržbu miestnych komunikácií, rekonštrukciu miestnych
chodníkov (v časti Opatovecká ulica), rekonštrukciu a rozšírenie detského ihriska.
Ciele v 2. prioritnej oblasti:
Opatrenie: Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a zamestnanosti v obci zahŕňa realizáciu vzdelávacích a motivačných
programov, realizáciu projektov aktivizácie, realizáciu projektov zamestnanosti.
Opatrenie: Zvýšenie kultúrno-spoločenskej a športovej úrovne života v obci zahŕňa realizáciu kultúrnospoločenských podujatí, realizáciu športových podujatí.
Ciele v 3. prioritnej oblasti:
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Opatrenie: Rozvoj sociálnej starostlivosti o starých, nevládnych a sociálne vylúčených občanov zahŕňa zabezpečenie
systému sociálnej starostlivosti v obci cez sociálne zariadenia zriadené v meste Zlaté Moravce, realizáciu ďalších
programov sociálnej starostlivosti o starých, nevládnych a sociálne vylúčených občanov.
Opatrenie: Podpora rozvoja podnikania v obci zahŕňa tvorbu prostredia pre podnikanie a investorov, realizáciu
projektov spolupráce s podnikateľmi.
Ciele v 4. prioritnej oblasti:
Opatrenie: Podpora ochrany životného prostredia v obci zahŕňa odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu a
skvalitnenie zberu odpadu a jeho zhodnocovanie
Ciele v 5. prioritnej oblasti:
Opatrenie: Rozvoj služieb v oblasti turizmu a cestovného ruchu zahŕňa rozvoj turistiky a agroturistiky, projekty
rozvoja služieb v oblasti turizmu a cestovného ruchu (napr. vybudovanie vyhliadkovej veže v regióne).
Ciele v 6. prioritnej oblasti:
Opatrenie: Tvorba propagácie a podmienok pre efektívnu informovanosť medzi obyvateľmi obce, samosprávou a
inými subjektmi zahŕňa skvalitnenie poskytovania informácií na verejných tabuliach, tvorbu a vydanie propagačných
materiálov pre obyvateľov, tvorbu a aktualizáciu web stránky.
Opatrenie: Tvorba propagácie a podmienok efektívnej informovanosti pre turistov a návštevníkov obce zahŕňa
tvorbu propagačných materiálov pre návštevníkov a turistov, programy rozvoja informačného systému v obci a
regióne pre oblasť turizmu.
Všetky opatrenia v rámci prioritných cieľov sú presne rozpracované v programovej časti strategického dokumentu
spolu so spôsobom financovania týchto priorít. Monitorovanie PHRSR obce Žitavany budú uskutočňovať inštitúcie
zriadené obcou ako výbor pre PHRSR, komisia strategického rozvoja, koordinátor pre stratégiu, starosta obce
Žitavany a obecné zastupiteľstvo.
Pri financovaní jednotlivých úloh, vyplývajúcich z aktivít, sa bude prihliadať na ich dôležitosť a dopad na
hospodársky, environmentálny a trvalo udržateľný rozvoj obce. Viaceré úlohy sa môžu realizovať v rámci bežnej
prevádzky samosprávy, mnohé z nich však vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými
subjektmi.
Financovanie jednotlivých projektov bude viaczdrojové. Financovanie aktivít bude závisieť od aktuálnej finančnej
situácie obce ako aj od spoločensko-ekonomických podmienok. Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a úloh
PHRSR sú vlastné zdroje - rozpočet obce a doplnkové zdroje finančného zabezpečenia (finančné prostriedky z
Európskej únie finančné prostriedky z rozpočtu obce, finančné prostriedky zo štátnych dotácií, finančná podpora
z VÚC Nitra a iné).
Strategický dokument PHRSR, ktorý svojim predmetom patrí medzi strategický dokument, uvedený v § 4 ods.
1 tohto zákona a ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni, podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), na
základe oznámenia predloženého obstarávateľom, vykonal podľa § 7 zákona o posudzovaní.
V rámci zisťovacieho konania OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní, zverejnil
oznámenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a rozposlal oznámenie na
zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam.
Dotknutá obec Žitavany informovala o oznámení o strategickom dokumente verejnosť spôsobom v mieste obvyklým
a zároveň oznámila, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie. Zainteresovaná verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k strategickému dokumentu
nevyjadrila.
V zákonom stanovenom termíne a do doby vypracovania tohto rozhodnutia doručili na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP
svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (list č. 12940/2021/STRAT-2 zo dňa 28. 12. 2021 doručený dňa 03. 01.
2022) k oznámeniu o strategickom dokumente uvádza, že strategický dokument nesmie byť v rozpore s Územným
plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne
záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015
zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich
záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
K oznámeniu o strategickom dokumente nemá iné pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona.
Vyjadrenie OÚ Zlaté Moravce, OSŽP:
Predložené pripomienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.
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Odôvodnenie:
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky ako opodstatnené. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie
posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (list č. HZP/A/2021/04219 zo dňa 30. 12. 2021 doručený
dňa 31. 12. 2021) uvádza, k predloženému strategickému dokumentu, že z hľadiska ochrany verejného zdravia
nepožaduje strategický dokument posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ Zlaté Moravce, OSŽP:
Akceptuje sa.
Odôvodnenie OÚ Zlaté Moravce, OSŽP:
Dotknutý orgán nepožaduje jeho posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (list. č. OU-NR-OSZP2-2022/008169 zo dňa 03. 01. 2022 doručený dňa 03. 01. 2022)
žiada pri navrhovaní využívania územia zachovanie a zvyšovanie plôch zelene, ktoré je jediným zo základných
predpokladov adaptácie na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien, regulácie miestnej mikroklímy (teploty,
prašnosti), zadržiavanie zrážkovej vody a má pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva. Plochy zelene (najmä stromy
a kríky) budú plniť aj ekosystémové služby a vytvárať adekvátnu kompenzáciu voči celkovej zastavanej ploche.
Zvyšovanie podielu zastavanej plochy a zastavanosti územia spôsobuje presúšanie, prehrievanie a zvyšovanie
prašnosti ovzdušia, znižovanie priaznivej mikroklímy čo má z dlhodobého hľadiska negatívne ekologické a socioekonomické dopady a zároveň sa znižuje aj stupeň ekologickej stability územia.
Ďalej uvádza, že v návrhu strategického dokumentu sú navrhované také činnosti, ktoré môžu dosiahnuť prahové
hodnoty uvedené v prílohe č. 8 zákona o posudzovaní. Pred spracovaním projektovej dokumentácia pre územné
konanie a stavebné povolenie konkrétnej činnosti je potrebné postupovať podľa zákona o posudzovania.
Vyjadrenie OÚ Zlaté Moravce, OSŽP:
Predložené pripomienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.
Odôvodnenie:
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky ako relevantné, opodstatnené a odôvodnené, aby
boli zapracované do podmienok rozhodnutia. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o
posudzovaní.
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia (list. č. OU-ZM-OKR-2021/001661-2 zo dňa 27. 12. 2021
doručený dňa 27. 12. 2021) uvádza, že z hľadiska potrieb civilnej ochrany obyvateľstva nepredkladá k predloženému
strategickému dokumentu žiadne pripomienky.
Vyjadrenie OÚ Zlaté Moravce, OSŽP:
Akceptuje sa.
Odôvodnenie OÚ Zlaté Moravce, OSŽP:
Dotknutý orgán nepožaduje jeho posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní.
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-ZM-OSZP-2021/001677, OU-ZMOSZP-2022/000003-007 VA zo dňa 05. 01. 2022 doručený dňa 05. 01. 2022) uvádza, že z hľadiska záujmov odboru
starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia
neuplatňuje žiadne pripomienky a dokument požaduje rozpracovať v predloženej štruktúre.
Z hľadiska záujmov odboru starostlivosti o životné prostredie na úseku odpadového hospodárstva požaduje:
Pri realizácii jednotlivých činností zohľadniť hierarchiu a ciele odpadového hospodárstva v súlade s ustanovením
zákona o odpadoch.
V obytnej zóne dostatočne riešiť zberné miesta odpadov v nadväznosti na triedený zber odpadov.
Vyjadrenie OÚ Zlaté Moravce, OSŽP:
Predložené pripomienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.
Odôvodnenie:
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky ako opodstatnené a odôvodnené, aby boli
zapracované do podmienok rozhodnutia. Pripomienky majú charakter upozornenia na potreby legislatívou
definovaných opatrení.
Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
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Mesto Zlaté Moravce (list č. 3371/112/2021-OIVaHČ zo dňa 07. 01. 2022 doručený dňa 10. 01. 2022) oznámilo,
že informovalo verejnosť o oznámení o strategickom dokumente spôsobom v mieste obvyklým v období od 22. 12.
2021 do 07. 01. 2022 a zároveň uviedlo, že nemá pripomienky k oznámeniu o strategickom dokumente.
Vyjadrenie OÚ Zlaté Moravce, OSŽP:
Akceptuje sa.
Odôvodnenie OÚ Zlaté Moravce, OSŽP:
Dotknutá obec sa nevyjadrila, či požaduje predložený strategický dokument posudzovať, ale zo stanoviska k
oznámeniu o strategickom dokumente taká možno nevyplynula.
Obec Machulince (list č. 724/2021 zo dňa 05. 01. 2022 doručený dňa 11. 01. 2022) k predloženému strategickému
dokumentu „Program hospodárske rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žitavany pre programové obdobie 2021 –
2026“ nevzniesla námietky.
Vyjadrenie OÚ Zlaté Moravce, OSŽP:
Berie sa na vedomie.
Odôvodnenie OÚ Zlaté Moravce, OSŽP:
Dotknutá obec nevzniesla k predložený strategický dokument námietky.
Obec Žitavany (list č. 164/2022 zo dňa 28. 01. 2022 doručený dňa 31. 01. 2022) potvrdzuje, že Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žitavany pre programové obdobie 2021 – 2026 bol zverejnený
na úradnej tabuli od 14. 01. 2022 do 28. 01. 2022. K zverejnenému strategickému dokumentu verejnosť nezaslala
žiadne pripomienky.
Podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní nedoručili, v zákonom stanovenom termíne a ani do doby vypracovania tohto
rozhodnutia, príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, písomné
stanoviská tieto dotknuté obce a dotknuté orgány:
Obec Čaradice, Čaradice 157, 953 01 Zlaté Moravce
Obec Čierne Kľačany, Mlynská 2, 953 05 Zlaté Moravce
Obec Obyce, Cintorínska 229, 951 95 Obyce
Obec Topoľčianky, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody č. 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava
Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, J. Varuma 1, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor pozemkový a lesný, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, Ul. 1. mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
Verejnosť, v zákonom stanovenom termíne, nedoručila písomné stanovisko príslušnému orgánu, podľa § 6 ods. 6
zákona o posudzovaní. Počas zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu nikto nevyužil možnosť
písomnej konzultácie.
Záver
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania, posúdil
oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja,
rozsahu, v ktorom vytvára rámec pre navrhované aktivity, riešenia environmentálnych problémov vrátane vplyvov
na zdravie, ako aj rozsahu potenciálnych vplyvov na hodnotené oblasti v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie,
podľa § 7 a prílohy č. 3 zákona o posudzovaní, s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých orgánov.
Podrobnejšie riešenie jednotlivých krokov v rámci strategického dokumentu budú predmetom ďalších stupňov
projektových dokumentácií, prípadne zámerov navrhovaných činností súvisiacich s prípravou konkrétnych činností,
opatrením, návrhov, stavieb atď. s podmienkou predložiť príslušným orgánom dokumentáciu, zodpovedajúcu
príslušnému stupňu povoľovania vyplývajúci z legislatívy na vyjadrenie a následné ich rešpektovanie v jednotlivých
stupňoch povoľovania.
Na základe uvedených skutočností, orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie
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KÓPIA
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žitavany pre programové obdobie 2021- 2026 je
dokument s miestnym dosahom, a preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní 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 o posudzovaní.
Dotknutá verejnosť, podľa § 6a ods. 5 zákona o posudzovaní, má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov
strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu.
Poučenie
Na zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu sa v zmysle § 64 zákona o posudzovaní nevzťahuje
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči
rozhodnutiu zo zisťovacieho konania strategického dokumentu nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
Doručuje sa:
1. Obec Žitavany, Športová 5, 951 97 Žitavany
2. Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
3. Obec Čaradice, Čaradice 157, 953 01 Zlaté Moravce
4. Obec Čierne Kľačany, Mlynská 2, 953 05 Zlaté Moravce
5. Obec Machulince, Hlavná 115, 951 93 Machulince
6. Obec Obyce, Cintorínska 229, 951 95 Obyce
7. Obec Topoľčianky, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky
8. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody č. 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava
9. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
10. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, J. Varuma 1, 949 01 Nitra
11. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
12. Okresný úrad Nitra, odbor pozemkový a lesný, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
13. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
14. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
15. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
17. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, Ul. 1. mája 1/A, 953 01 Zlaté
Moravce
18. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
19. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10306

Doručuje sa
Obec Žitavany (OVM), Športová 229, 951 97 Žitavany, Slovenská republika
Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Obec Čaradice, Čaradice 157, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Obec Čierne Kľačany-Zverejňovanie na CUET, Mlynská 66/2, 953 05 Čierne Kľačany, Slovenská republika
Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince, Slovenská republika
Obec Obyce, Cintorínska 229, 951 95 Obyce, Slovenská republika
Obec Topoľčianky (OVM), Hlavná , 951 93 Topoľčianky, Slovenská republika
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Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja , Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nitra, Štefánikova trieda 58 , 949 63 Nitra, Slovenská republika
Okresný úrad Nitra, Štefániková trieda 69, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská
republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, 1. mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce,
Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra , ,
OKRESNÝ ÚRAD NITRA, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Zlaté Moravce odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, Zlaté Moravce
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0000838/2022
Vec: Rozhodnutie
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

02.02.2022
08:06

Sýkorová Mária, Ing.

vedúci

OU-ZMOSZP

vedúci odboru

Nie
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