OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
na zisťovacie konanie podľa § 4 ods. 2 a súvisiacich ustanovení zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta Nesvady na roky 2021 – 2027
I.
Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
Mesto Nesvady
2. Identifikačné číslo
IČO: 00 306 606
3. Adresa sídla
Mestský úrad, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa
Zoltán Molnár, primátor
Mestský úrad, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
Tel: 035/3218110
Email: primator@nesvady.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. Katarína Kissová
Mestský úrad, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
Tel: 035/3218107
Email: katarina.kissova@nesvady.sk
Miesto na konzultácie: Mestský úrad, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
II.

Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027
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2. Charakter
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027
predstavuje strednodobý plánovací dokument, ktorý určí smerovanie mesta Nesvady na
obdobie 7 rokov. Tento dokument je spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja. Tento dokument stanoví na základe vypracovávaných analýz optimálny
návrh priorít, opatrení a aktivít s cieľom zvýšiť kvalitu života miestneho obyvateľstva a v
programovom období 2021 – 2027 pozitívne ovplyvniť rozvoj mesta Nesvady.
3. Hlavné ciele
Hlavné ciele vychádzajú z § 3 Ciele podpory regionálneho rozvoja Zákona č. 539/2008 Z. z. o
podpore regionálneho rozvoja, kde hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je:
a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja,
sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj
regiónov,
b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v
regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja,
c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo
udržateľného rozvoja.
Cieľom dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na
roky 2021 – 2027 je analýza súčasného stavu mesta Nesvady, jeho možností, príležitostí,
potrieb a následného definovania cieľov rozvoja a opatrení na dosiahnutie tých cieľov, ktoré
napomôžu rozvoju mesta Nesvady s ohľadom na potreby obyvateľov mesta. Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027 stanovuje
víziu mesta do roku 2027 v 6 strategických oblastiach:
 Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 1: Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj
mesta
 Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Inkluzívna a moderná občianska
infraštruktúra mesta
 Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3: Udržateľná dopravná a technická
infraštruktúra mesta
 Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 4: Rozvoj bývania a rast počtu
obyvateľov
 Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia a
realizácia adaptačných a mitigačných opatrení zameraných na zmenu klímy
 Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 6: Smart Nesvady
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4. Obsah (osnova)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027 sa
skladá z 5 častí: analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej.
Dokument má 250 strán. Obsah strategického dokumentu:
Úvod ...........................................................................................................................
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Komunikačná stratégia...................................................................................................... 199
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199

Akčný plán mesta Nesvady............................................................................................... 202
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Príloha č. 1: Zoznam členov Riadiaceho výboru, pracovných skupín – tímov logistickej
podpory a Tímu pre koordináciu participatívnej tvorby a implementácie PHRSR mesta
Nesvady na obdobie 2021 – 2027
Príloha č. 2: Zoznam informačných zdrojov použitých v PHRSR
Príloha č. 3: Zoznam skratiek použitých v PHRSR 21
Príloha č. 4: Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického
dokumentu
Navrhovaný strategický dokument je spracovaný v jednom variante.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
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Obr. 1: Harmonogram spracovania Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta Nesvady na roky 2021 – 2027
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7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027 je v
súlade s relevantnými strategickými dokumentmi regionálneho rozvoja spracovanými na
regionálnej a národnej úrovni, ako aj na úrovni Európskej únie. Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027 je v súlade s Víziou a stratégiou
rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobou stratégiou udržateľného rozvoja Slovenskej
republiky – Slovensko 2030, Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR [schválenou
uznesením vlády SR č. 222 zo 14. mája 2014], Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001
[KURS 2001], Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, Nízkouhlíkovou
stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022,
Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky
2018 – 2023, Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja (2012) - Zmeny a doplnky č.1
Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja (2015) - Územným plánom regiónu Nitrianskeho
kraja (2020), Regionálnou inovačnou stratégiou NSK na roky 2014-2020, Regionálnou
inovačnou stratégiou NSK na roky 2021 – 2027, Strategickým a marketingovým plánom
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rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 – 2020, Koncepciou rozvoja stredného školstva
v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2027, Stratégiou rozvoja cyklotrás a
cyklodopravy v NSK na roky 2016 – 2020, Integrovanou stratégiou miestneho rozvoja
„Mikroregión Hurbanovo“, Územným plánom mesta Nesvady, Mesto Nesvady, Programom
rozvoja bývania obce Nesvady na roky 2014-2023, Komunitným plánom sociálnych služieb
mesta Nesvady na roky 2017 – 2022 atď.
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nesvady
9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej
republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie)
Uznesenie Mestského zastupiteľstva Mesta Nesvady

III.
Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy
Vstupmi strategického dokumentu sú dostupné relevantné údaje o danom území
(environmentálne, demografické, ekonomické, štatistické ukazovatele atď.), získané z rôznych
štatistických databáz (napr. Štatistický úrad SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny)
a z rôznych súvisiacich strategických a rozvojových dokumentov, sociálno-ekonomická
analýza, kultúrnohistorická, sociálno-spoločenská, analýza životného prostredia a finančná
analýza, aktuálne platné strategické dokumenty mesta, vízia mesta, SWOT analýza,
dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi mesta, dotazníkový prieskum medzi významnými
zamestnávateľmi v meste, informácie o možných dostupných finančných zdrojoch.
2. Údaje o výstupoch
Výstupmi strategického dokumentu sú: – definovanie strategických prioritných oblastí pre
rozvoj, vytýčenie strednodobej stratégie rozvoja mesta; – akčný plán obsahujúci návrh
konkrétnych opatrení a aktivít na zabezpečenie naplnenia cieľov vytýčených v stratégii; stanovenie časového harmonogramu, spôsobu monitorovania a hodnotenia. Integrovaným
výstupom je dokument – strednodobá stratégia rozvoja mesta Nesvady: Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027. Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027 je
štruktúrovaný do hlavných oblastí rozvoja, zohľadňuje víziu mesta Nesvady, rešpektuje
rozvojové témy, územné a investičné priority, tematické a špecifické ciele s konkrétnymi
aktivitami ktoré prispejú k zlepšeniu životného prostredia, hospodárskemu a sociálnemu
rozvoju mesta. Obsahuje analytickú, strategickú, programovú, realizačnú a finančnú časť,
indikátory a merateľné ukazovatele plnenia cieľov.
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3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Stratégia rozvoja mesta Nesvady a jej realizácia je postavená na princípe trvalo udržateľného
rozvoja, ktorý zohľadňuje a podporuje ochranu a zlepšovanie životného prostredia.
Navrhované aktivity majú za cieľ prispieť k rozvoju a zveľadeniu územia mesta (napr.
realizáciou vodozádržných opatrení na území mesta), preto by za predpokladu rešpektovania
legislatívy z oblasti ochrany životného prostredia nemalo dôjsť k negatívnym dopadom na
zložky životného prostredia.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027
nepripúšťa na svojom území zavádzanie výroby, ktorá značne znečisťuje ovzdušie alebo inak
zaťažuje životné prostredie, zavádza aktivity ovplyvňujúce povedomie občanov o ochrane
životného prostredia a riešenia odpadového hospodárstva, ktoré majú priamy pozitívny vplyv
na zlepšenie životného prostredia (odstránenie existujúcich znečistení a predchádzanie
znečisteniam a pod.). Navrhované aktivity a opatrenia sú zamerané na posilnenie starostlivosti
o územie a na zlepšenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Konkrétne vplyvy
budú závisieť od charakteru jednotlivých aktivít, od miesta ich realizácie, od spôsobu ich
vykonávania, od použitých postupov a technológií.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Nepredpokladá sa negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva, strategický dokument
nepriamo zabezpečí zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva, nakoľko medzi ciele rozvoja
mesta patrí aj zlepšenie životného prostredia a podmienok pre život obyvateľov.
Napĺňanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021
– 2027 bude sprevádzané zlepšením zdravotného stavu a kvality života obyvateľstva.
Strategický dokument navrhuje aktivity smerujúce k zlepšeniu zdravotného stavu (napr.
rozšírenie verejnej zelene, rozšírenie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd). Aktivity
zamerané na zlepšenie dopravnej situácie mesta (napr. budovanie cyklotrás, podpora
elektromobility výstavbou nabíjacích staníc pre elektromobily) budú pozitívne vplývať na
kvalitu ovzdušia a na hlukovú situáciu v meste.
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia
európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky,
chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu
opatrení na ich zmiernenie
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027 sa
zaoberá problematikou chránených území v kapitolách Ochrana prírody a Územná ochrana (na
stranách 13 – 17. v strategickom dokumente). Navrhované aktivity strategického dokumentu
nie sú situované do chránených území. Nepredpokladá sa negatívny vplyv navrhovaných aktivít
na chránené územia v meste ani jeho blízkom okolí.
Podmienkou realizácie každého projektového zámeru je súhlasné stanovisko príslušného
obvodného úradu životného prostredia a súlad s platnou legislatívou.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
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Nepredpokladajú sa významnejšie riziká spojené s uplatňovaním strategického materiálu vo
vzťahu k životnému prostrediu. Niektoré aktivity a činnosti navrhované v strategickom
dokumente budú predmetom vlastného procesu posudzovania predpokladaných vplyvov na
životné prostredie.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice sa nepredpokladajú.

IV.
Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení.
Vzhľadom na miestny charakter dokumentu a jeho obsah, dotknutou verejnosťou sú obyvatelia
mesta Nesvady a fyzické a právnické osoby, pôsobiace na území mesta a majúce vplyv na jeho
hospodársky a sociálny rozvoj.

2. Zoznam dotknutých subjektov
Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka č. 6, 945 01
Komárno
Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Záhradnícka č. 6, 945 01 Komárno
Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Záhradnícka č. 6,
945 01 Komárno
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno, Mederčská č. 39, 945 01 Komárno
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
Štefánikova 15, 811 04 Bratislava 1
Susedné mestá a obce:
Obec Imeľ
Mesto Nové Zámky
Mesto Kolárovo
Obec Vrbová nad Váhom
Obec Komoča
Obec Bajč
3. Dotknuté susedné štáty
Navrhovaným strategickým dokumentom nie sú dotknuté žiadne susedné štáty.

V.
Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke
primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu)
Súčasťou dokumentu sú tabuľky a grafy.
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2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu
Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného
rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 – nové znenie, Úrad vlády SR, 2020
Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030,
Ministerstvo životného prostredia SR
Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025, Ministerstvo
životného prostredia SR
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001), Ministerstvo dopravy a výstavby
SR
Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, Ministerstvo dopravy
a výstavby SR
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II, Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, Ministerstvo životného prostredia
SR
Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030, Ministerstvo hospodárstva SR
Stratégia nízko-uhlíkového rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, Ministerstvo
životného prostredia SR
Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027, Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Národný program znižovania emisií, Ministerstvo životného prostredia SR
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018-2027, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016
– 2022, Nitriansky samosprávny kraj
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky
2018 – 2023, Nitriansky samosprávny kraj
Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja (2012) - Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu
regiónu Nitrianskeho kraja (2015) - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja (2020), Nitriansky
samosprávny kraj
Regionálna inovačná stratégia NSK na roky 2014 – 2020, Nitriansky samosprávny kraj
Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v NSK na roky 2016 – 2020, Nitriansky
samosprávny kraj
Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 – 2020,
Nitriansky samosprávny kraj
Koncepcia rozvoja stredného školstva v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2027,
Nitriansky samosprávny kraj
Regionálna inovačná stratégia NSK na roky 2021 – 2027, Nitriansky samosprávny kraj
Integrovaná stratégia miestneho rozvoja „Mikroregión Hurbanovo“
Územný plán mesta Nesvady, Mesto Nesvady
Programom rozvoja bývania obce Nesvady na roky 2014 – 2023, Mesto Nesvady
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nesvady na roky 2017 – 2022, Mesto Nesvady
Štatistické údaje ŚÚ SR a ÚPSVaR
Ďalšie materiály využité pri vypracovaní strategického dokumentu sú uvedené v Prílohe č. 2
strategického dokumentu.
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VI.
Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Mestský úrad, Obchodná 23, 946 51 Nesvady, 13. 02. 2022

VII.
Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia
Ing. Katarína Kissová

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa,
pečiatka.

................................................
Zoltán Molnár, primátor mesta Nesvady
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