Strategický plán Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky 2023-2027
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Príloha 2 Vyhodnotenie stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente SP SPP
2023-2027

Obstarávateľ, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava (ďalej len „obstarávateľ“), doručil dňa 09. 12. 2021 Ministerstvu životného prostredia
Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 17
ods. 3 zákona oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Strategický plán
Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky 2023-2027“ (ďalej len “strategický dokument“), vypracované podľa
prílohy č. 2 zákona.
Obstarávateľ zverejnil podľa § 6 ods. 1 a § 17 ods. 3 zákona oznámenie v hromadnom informačnom
prostriedku s celoštátnym dosahom a zaslal oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona a informáciu o
zverejnení strategického dokumentu schvaľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom.
Verejnosť mohla doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie
zverejnené podľa § 6 ods. 2. zákona o posudzovaní vplyvov.
V lehote stanovenej na doručenie stanovísk boli k oznámeniu doručené nasledujúce stanoviská:
PRIPOMIENKY
akceptované: 18/24
čiastočne akceptované 3/24
neakceptované 5/24
por.
číslo

organizácia

1

MIRRI SR

2

MIRRI SR

3

MIRRI SR

4

MIRRI SR

5

Pamiatkový úrad SR

pripomienka
„Žiadame upraviť v celom dokumente
názov „Operačný program Slovensko
2021-2027“ na „Program Slovensko
2021-2027“.“
„V časti 7. Vzťah k iným strategickým
dokumentom - Základné legislatívne a
strategické rámce EÚ navrhujeme
doplniť do zoznamu Európsku zelenú
dohodu, ktorej súčasťou je Stratégia
z farmy na stôl a balík FIT FOR 55.
Máme za to, že oba tieto záväzné
dokumenty EK ovplyvnia aj Spoločnú
poľnohospodársku politiku 2023 2027.“
„V časti 7. Vzťah k iným strategickým
dokumentom
Legislatívne
a
strategické rámce SR – Legislatíva
navrhujeme doplniť do zoznamu
dokument Vodný plán Slovenska na
roky 2022 – 2027.“
„Po schválení dokumentu Koncepcia
vodnej politiky vládou SR v priebehu
roka 2022, by mal byť tento dokument
uvedený
v rámci
Legislatívnych
a strategických rámcoch SR.“
„Základnou
pripomienkou
orgánu
pamiatkovej ochrany k SP SPP je, že
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vyhodnotenie
Akceptované
Názov je upravený.

Akceptované
EGD a FIT FOR 55 je doplnené.

Akceptované
Vodný plán Slovenska na roky 2022 2027 je doplnený.
Čiastočne akceptované
Ak bude uvedený dokument schválený
v čase otvoreného procesu SEA, je
možné ho do textu zahrnúť.
Neakceptované
Vyhodnotenie Strategického

plánu
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materiál nevyhodnocuje navrhované
zámery (či už vo forme projektov projekty pozemkových úprav - alebo
zámery konkrétnych zásahov v krajine)
vo vzťahu k hodnotám kultúrnej krajiny,
resp. historickej kultúrnej krajiny (ako
dôležitej súčasti kultúrneho dedičstva)
ani vo vzťahu k ochrane krajiny ako
prostredia
pamiatkového
fondu
(kultúrnych pamiatok a pamiatkových
území).“

6

Pamiatkový úrad SR

7

Pamiatkový úrad SR

„Z bodu „7. vzťah k iným strategickým
dokumentom“
v
predkladanom
„oznámení“ vyplýva, že „SP SPP je
svojim
zameraním
a
obsahom
prepojený a zosúladený s viacerými
základnými
legislatívnymi
a
strategickými rámcami EÚ a SR“.
Medzi tieto základné legislatívne a
strategické rámce EÚ a SR vo vzťahu k
riešenej problematike (ktorou je aj
kultúrna krajina, resp. krajina ako taká),
ale neboli zaradené nasledovné
dokumenty:
Európsky dohovor o krajine,
20.10.2000 (Oznámenie 515/2005
Z. z. MZV SR; platnosť pre SR
01.12.2005)
Dohovor o ochrane svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva,
1972 (Oznámenie 159/1991 Zb.
FMZV;
platnosť
pre
ČSFR
15.02.1991)
Európsky dohovor o ochrane
archeologického
dedičstva
(Oznámenie 344/2001 Z. z. MZV
SR; platnosť pre SR 01.05.2001)
Zosúladenie SP SPP, najmä vo vzťahu
k navrhovaným zámerom týkajúcim sa
„formovania
krajiny“,
s
vyššie
uvedenými dokumentmi,
považuje
PÚSR za nevyhnutné.“
„Zároveň z bodu „7. vzťah k iným
strategickým
dokumentom“
v
predkladanom „oznámení“ vyplýva, že
medzi legislatívne a strategické rámce
nebol zaradený pamiatkový zákon.
Vzhľadom na to, že súčasťou
pamiatkového fondu sú aj pamiatkové
územia krajinného charakteru a
zároveň, v zmysle pamiatkového
zákona, je súčasťou základnej ochrany
kultúrnej pamiatky aj jej prostredie,
ktoré v určitých prípadoch tvorí aj
poľnohospodárska
krajina,
lesné
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2023 - 2027 bude realizované
prostredníctvom
Výročných
správ
o výkonnosti, ktoré majú za cieľ
monitorovať
realizované
výstupy
(pomocou výsledkových ukazovateľov),
deklarované výdavky v ročných účtoch
a akékoľvek okolnosti, ktoré majú
dopad na implementáciu Strategického
plánu. Výročné správy musí členský
štát predkladať do 15. februára roku
nasledujúceho
po
príslušnom
poľnohospodárskom finančnom roku.
Takúto formu hodnotenia z pohľadu
celistvosti
SPP
považujeme
za
dostatočnú.

Čiastočne akceptované
Do dokumentu sú zaradené tie
navrhované
dokumenty,
ktorých
zaradenie
považujeme
za
opodstatnené
(Európsky
dohovor
o krajine,
Dohovor o ochrane
svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva).

Akceptované
Navrhovaný zákon je doplnený.
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8

9

Pamiatkový úrad SR

Pamiatkový úrad SR

10

Pamiatkový úrad SR

11

Pamiatkový úrad SR

pozemky a pod. (pričom niektoré takéto
územia tvoria aj ochranné pásma
vyhlásené podľa §18 pamiatkového
zákona), považujeme za potrebné
doplniť medzi uvádzané „legislatívne
rámce SR“ aj pamiatkový zákon, t. j.
zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového
fondu
v
znení
neskorších predpisov.“
„V „údajoch o výstupoch“ je uvedené,
že „Výstupom implementácie SP SPP
bude súbor aktivít, či už hmotného
alebo nehmotného charakteru, ... Tieto
aktivity prispejú nielen ku skvalitneniu
infraštruktúry, .... ale aj .... k ochrane a
tvorbe životného prostredia ...“
V tejto súvislosti PÚSR považuje za
potrebné aby „výstupy implementácie
SP SPP“ prispievali aj ku skvalitneniu
kultúrnej krajiny, rešpektovali jej
zachované historické štruktúry a
zároveň - podľa možnosti - prispievali
aj k revitalizácii hodnôt historickej
kultúrnej krajiny (čo by pravdepodobne
mohlo konkrétne súvisieť napr. so
zámermi výsadieb líniovej zelene v
krajine).“

“Údaje o priamych a nepriamych
vplyvoch
na
životné
prostredie“
považuje PÚSR za potrebné doplniť aj
o údaje o priamych a nepriamych
vplyvoch na kultúrne dedičstvo kultúrnu krajinu, lokality SD UNESCO,
pamiatkový fond a jeho prostredie,
archeologické náleziská a potenciálne
archeologické lokality.“

„Vyhodnotenie
„možných
rizík
súvisiacich
s
uplatňovaním
strategického
materiálu“
požaduje
PÚSR doplniť aj o vyhodnotenie rizík
súvisiacich s ochranou kultúrneho
dedičstva - kultúrnej krajiny, lokalít SD
UNESCO, pamiatkového fondu a jeho
prostredia, archeologických nálezísk a
potenciálnych archeologických lokalít.“
„Nakoľko sa Strategický plán SPP týka
celého územia SR, požaduje PÚSR do
„zoznamu
dotknutých
subjektov“
doplniť aj Pamiatkový úrad SR (t.j.
nielen jednotlivé KPÚ), keďže ide o
pamiatkový orgán s celoslovenskou
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Akceptované
Intervencie zamerané na podporu
kultúrnej
krajiny
sú
v rámci
Strategického plánu 2023 - 2027 už
implementované.
A to
konkrétne
prostredníctvom
nasledovných
podporných schém:
1. Súbor intervencií zameraných na
zakladanie a ochranu agrolesných
systémov a líniových vegetačných
prvkov.
2. Intervencia LEADER, ktorej jedným
z cieľov je aj obnova a udržovanie
spoločného a kultúrneho bohatstva a
iných
kultúrne
a
historicky
významných zaujímavosti vidieka.
3. Celofarmová eko-schéma
Akceptované
Nakoľko
šlo
len
o oznámenie
o strategickom dokumente, boli rôzne
vplyvy
spomenuté
len
okrajovo
a všeobecne.
Vplyv
na
kultúrne
dedičstvo sú detailne rozpracované
v správe o hodnotení dokumentu v
Kapitole
IV.1.
Pravdepodobne

významné environmentálne vplyvy
na životné prostredie a vplyvy na
zdravie (primárne, sekundárne,
kumulatívne,
synergické,
krátkodobé,
strednodobé,
dlhodobé,
trvalé,
dočasné,
pozitívne aj negatívne) – Vplyvy na
kultúrnu krajinu..
Akceptované
Nakoľko
šlo
len
o oznámenie
o strategickom dokumente, boli rôzne
vplyvy
spomenuté
len
okrajovo
a všeobecne.
Vplyv
na
kultúrne
dedičstvo bude detailne rozpracovaný
v správe o hodnotení dokumentu v
Kapitole IV.1.

Akceptované
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13

Krajské riaditeľstvo
hasičského a záchranného
zboru v Trvane

Krajský pamiatkový úrad
Trnava

14

Nitriansky samosprávny kraj

15

Okresný úrad Nové Mesto
nad Váhom

16

Okresný úrad Nové Mesto
nad Váhom

pôsobnosťou.“
„Pri zmenách týkajúcich sa požiarnej
ochrany žiadame predložiť projektovú
dokumentáciu
na
odsúhlasenie.
Požiadavky na obsah a rozsah
projektovej dokumentácie predkladanej
k stavebnému konaniu sú stanovené v
§ 9 vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré
ustanovenia
stavebného
zákona.“
„Pri realizácii investičných zámerov a
projektov v rámci Strategického plánu
Spoločnej poľnohospodárskej politiky
požadujeme
dodržiavať
platnú
legislatívu - rešpektovať ustanovenia
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového
fondu,
v
znení
neskorších predpisov.
V
súvislosti
s
plánovanou
poľnohospodárskou
činnosťou
na
archeologických náleziskách alebo
lokalitách je KPÚ Trnava dotknutým
orgánom štátnej správy. Preto je
potrené pri povoľovaní uvedenej
činnosti osloviť KPÚ Trnava, ktoré sa
vyjadrí k zamýšľaným prácam z
hľadiska ochrany archeologického
dedičstva.“
„Strategický dokument „Strategický
plán Spoločnej poľnohospodárskej
politiky 2023 – 2027“ 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.“
„Požadujeme, aby všetky činnosti,
ktoré budú v navrhovaných lokalitách
vykonávané, musia byť v súlade s
ustanoveniami vodného zákona a
musia byť zabezpečené tak, aby
nedošlo
k
ohrozeniu
kvality
podzemných vôd a povrchových vôd.“
„Ak to bude z hydrogeologického
hľadiska možné, požadujeme, aby v
jednotlivých navrhovaných územiach

4

Neakceptované
Zo Strategického plánu SPP 2023 2027, resp. z jeho intervencií nevyplýva
žiadna zmena týkajúca sa požiarnej
ochrany.
Na investičné intervencie sa vzťahuje
všeobecná podmienka súladu so
stavebným zákonom (vyžaduje sa
príslušné povolenie v zmysle zákona,
pričom sa dotknuté subjekty v rámci
konania vyjadrujú).

Akceptované
Pri realizácii investičných zámerov
a projektov v rámci Strategického plánu
SPP 2023 - 2027 sa budú dodržiavať
ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z.

Akceptované
Pri realizácii intervencií Strategického
plánu SPP 2023 - 2027 sa bude
dodržiavať Územný plán NR.
Na investičné intervencie sa vzťahuje
všeobecná podmienka súladu so
stavebným zákonom (vyžaduje sa
príslušné povolenie v zmysle zákona).

Akceptované

Neakceptované
Strategický plán SPP 2023 - 2027
obsahuje intervencie, ktoré majú za
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boli najmä neznečistené dažďové vody
zo striech vybudovaných objektov a zo
spevnených plôch zadržiavané v
danom území (odvádzané do vsaku, na
terén, resp. do jazierok) a neboli
odvádzané do splaškovej kanalizácie.“

17

Okresný úrad Nové Mesto
nad Váhom

18

Okresný úrad Nové Mesto
nad Váhom

19

Okresný úrad Veľký Krtíš

20

Okresný úrad Veľký Krtíš

21

Okresný úrad Veľký Krtíš

22

Okresný úrad Poltár

„V ochranných pásmach vodárenských
zdrojov požadujeme dodržať režim
činností a spôsob hospodárenia
uvedený v jednotlivých rozhodnutiach.“
„Zabezpečiť uskladnenie a manipuláciu
s nebezpečnými látkami v súlade s
legislatívou
platnou
vo
vodnom
hospodárstve tak, aby nedošlo k
ohrozenou kvality podzemných a
povrchových vôd.“
„Pri navrhovaní konkrétnej činnosti,
ktorá dosiahne prahové hodnoty
uvedené v prílohe č. 8 zákona o
posudzovaní, resp. spĺňa ustanovenia
§ 18 zákona o posudzovaní pri zmene
navrhovanej
činnosti,
vykonať
posúdenie v zmysle zákona o
posudzovaní ešte pred spracovaním
projektovej dokumentácie pre územné
konanie a stavebné povolenie a
postupovať
podľa
zákona
o
posudzovaní.“
„Pri realizácii poľnohospodárskych
činností dodržiavať zásady správnej
poľnohospodárskej praxe.“
„Navrhnuté strategické ciele, ktoré
majú vplyv na kvalitu ovzdušia,
realizovať v súlade s ustanoveniami
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v
znení neskorších predpisov a v súlade
s
ostatnými
platnými
právnymi
predpismi v oblasti ochrany ovzdušia.“
„V strategickom pláne SPP pre okres
Poltár tunajší úrad žiada navrhnúť
konkrétne opatrenia na ochranu
povrchových a podzemných vôd,
spočívajúce
v
zabezpečení
zaobchádzania
so
znečisťujúcimi
látkami v súlade s ustanoveniami
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o
zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov a
vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
zaobchádzaní
so
znečisťujúcimi
látkami, o náležitostiach havarijného
plánu a o postupe pri riešení
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cieľ udržiavať vodu v krajine, ako napr.
Produktívne investície do rekonštrukcie
a
modernizácie
existujúcej
infraštruktúry závlah, resp. intervencie
zamerané na ochranu trvalých trávnych
porastov, lesných porastov a podporu
zatrávňovania. SP SPP podporuje
prioritne
investície
na
poľnohospodárskej a lesnej pôde.
Akceptované

Akceptované
Každá podporená investícia musí byť
v súlade s legislatívou SR.
Akceptované
Konkrétne činnosti (projekty), ktoré
budú dosahovať prahové hodnoty
uvedené v prílohe č. 8 (konkrétne
v bode 11 – poľnohospodárstvo a lesné
hospodárstvo) zákona č. 24/ 2006 Z.
z o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie,
budú
obsahovať
aj
posúdenie v zmysle zákona. Takéto
posúdenie bude
ale
realizovať
predkladateľ projektu (činnosti). Ide
o všeobecnú podmienku pre investičné
intervencie (uvedená v kapitole 4).
Akceptované

Akceptované

Čiastočne akceptované
Konkrétne opatrenia/intervencie sa
v Strategickom pláne SPP 2023 - 2027
už nachádzajú. Sú naviazané na
potreby 5.1 – Ochrana podzemných
vôd
pred
negatívnymi
vplyvmi
poľnohospodárstva; 5.2 Zabránenie
rizika prieniku pesticídov do vody,
minimalizácia použitia chemických
prípravkov a 4.2 Znižovanie emisií
skleníkových plynov a amoniaku, ktoré
vyplýva
z Intervenčnej
stratégie
(príloha Strategického plán SPP 2023 2027). Na uvedené potreby sú
následne
naviazané
nasledovné
intervencie:
1. Intervencia Precízne hnojenie orných
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mimoriadneho zhoršenia vôd a to
najmä:
a)
rekonštrukciu
nevyhovujúcich
skladov na skladovanie znečisťujúcich
látok a ich manipulačných plôch –
rekonštrukciu
nevyhovujúcich
betónových hnojísk, žúmp na močovku
a hnojovku, skladov a nádrží na PHM,
chemické hnojivá a chemické ochranné
látky,
b) výstavbu nových skladov a nádrží na
skladovanie znečisťujúcich látok.“

23

24

Okresný úrad Poltár

Okresný úrad Svidník

ODPORÚČANIA
por.
organizácia
číslo
1
Okresný úrad Trnava

„Navrhnuté opatrenia v strategickom
pláne SPP pre okres Poltár musia
rešpektovať zákazy a podmienky
ochrany povrchových a podzemných
vôd stanovené pre:
a) Vodnú nádrž Málinec,
b) Chránenú vodohospodársku oblasť
Horného povodia Ipľa, Rimavice a
Slatiny,
c) vodné toky na území okresu.“
„Pri
vypracovávaní
jednotlivých
projektov
žiadame
rešpektovať
záväzné regulatívy platnej ÚPN VÚC
Prešovského kraja v znení neskorších
zmien a doplnkov, vrátane územných
plánov miest a obcí, krajinnoekologické
plány, projekty pozemkových úprav,
krajinárske štúdie
a
Regionálny
územný systém ekologicke stability
(RUSES) okresu Svidník.“

odporúčanie
„Po

preskúmaní
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pôd - ochrana vodných zdrojov (70.5)
bude optimalizovať dávky hnojenia
na základe rozborov pôdy a znižovať
vyplavovania živín do podzemných
vôd.
2. Intervencia Šetrné hospodárenie na
ornej pôde, v ovocných sadoch a
vinohradoch (70.6) podporí postupy a
riešenia na znižovanie rizika prieniku
pesticídov do vodných zdrojov.
3. Ekologické
poľnohospodárstvo
prispieva k zachovaniu a zvýšeniu
množstva organického uhlíka v pôde,
zvyšuje kvalitu pôdy a vody.
4. Produktívne
investície
do
rekonštrukcie
a
modernizácie
existujúcej infraštruktúry závlah.
5. Investície
v poľnohospodárskych
podnikoch do zníženia emisií
skleníkových plynov a amoniaku
priamo obhajujú investície do
uskladnenia hospodárskych hnojív,
a to nad rámec povinnej legislatívy.
K naplneniu potreby prispejú aj
sektorové intervencie v sektore ovocia
a zeleniny. Intervencia Zlepšenie
využívania vody a náležitý manažment
vody, vrátane šetrenia vodou, ochrany
vody a odvodňovania (49.5) a
Zvyšovanie odolnosti proti škodcom a
znižovanie rizík používania pesticídov
vrátane zavedenia techník integrovanej
ochrany proti škodcom (49.8) prispejú k
ochrane vody a pôdy.

Akceptované
Podmienky v zmysle vodného zákona
sú
ustanovené
v konkrétnych
intervenciách.

Akceptované
Všeobecné podmienka pre investície
v kapitole 4 SP SPP 2023-2027 (súlad
so stavebným zákonom).

vyhodnotenie
predložených

Akceptované – pri implementácii SP
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3

Krajský pamiatkový úrad
Trnava

Okresný úrad Dunajská
Streda

materiálov nemá Okresný úrad Trnava,
pozemkový
a
lesný
odbor
k
navrhovanému oznámeniu
žiadne
pripomienky.
Okresný úrad Trnava, pozemkový a
lesný odbor zároveň upozorňuje, že v
prípade záberu poľnohospodárskej
pôdy je potrebné postupovať v súlade
so zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o
zmene
zákona
Národnej
rady
Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č.
145/1995 Zb. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov sú štátne
orgány
oslobodené
od
platby
správneho poplatku.“
„KPÚ Trnava z hľadiska ochrany
pamiatkového fondu, archeologických
nálezov a archeologických nálezísk
s predložením oznámením súhlasí
s podmienkou:
Pri
realizácii
investičných
zámerov
a projektov
v rámci Strategického plánu Spoločnej
poľnohospodárskej
politiky
požadujeme
dodržiavať
platnú
legislatívu – rešpektovať ustanovenia
zákona č. 49/2022 Z. z. o ochrane
pamiatkového
fondu,
v znení
neskorších predpisov.
V súvislosti
s plánovanou
poľnohospodárskou
činnosťou
na
archeologických
náleziskách alebo lokalitách je KPÚ
Trnava dotknutým orgánom štátnej
správy.
Preto
je potrebné
pri
povoľovaní uvedenej činnosti osloviť
KPÚ Trnava, ktoré sa vyjadrí
k zamýšľaným
prácam
z hľadiska
ochrany archeologického dedičstva.“
„Z hľadiska ochrany zložiek životného
prostredia nemáme k predloženému
oznámeniu o strategickom dokumente
žiadne zásadné pripomienky za
podmienky
dodržaní
kompletnej
environmentálnej legislatívy, ako aj pri
realizácii navrhovaných opatrení.
Nakladanie s odpadmi musí byť v
súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v
znení neskorších predpisov, ako aj
vykonávajúcimi predpismi v oblasti
odpadového hospodárstva kraja
V chránenej vodohospodárskej oblasti
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SPP 2023-2027 budú dodržiavané
uvedené legislatívne prepisy.

Akceptované – pri implementácii SP
SPP 2023-2027 budú dodržané
ustanovenia zákona č. 49/2002
o ochrane
pamiatkového
fondu,
v znení neskorších predpisov.

Akceptované – pri implementácii SP
SPP 2023-2027 budú dodržané
ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch
v
znení
neskorších
predpisov, ako aj vykonávajúcimi
predpismi v oblasti odpadového
hospodárstva kraja.
Plošné intervencie zamerané na
ochranu vodných zdrojov musia ísť so
svojimi environmentálnymi ambíciami
nad rámec národnej legislatívy (tzn.
nad rámec zákona č. 305/2018 Z. z. o
chránených oblastiach prirodzenej
akumulácie vôd a o zmene a doplnení
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Okresný úrad Nitra

možno plánovať a vykonávať' činnosť,
len ak sa zabezpečí účinnejšia
ochrana povrchových a podzemných
vôd, ochrana podmienok ich tvorby,
výskytu, prirodzenej akumulácie a
obnovy
zásob
povrchových
a
podzemných vôd v súlade s § 3
zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených
oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.“
„Výrazná časť znečisťujúcich látok v
ovzduší má pôvod v lokálnych
kúreniskách,
doprave
a
v
poľnohospodárstve.
Tieto
oblasti
výrazne prispievajú k zhoršenej kvalite
ovzdušia v kraji. Vhodné je v cieľoch
definovať nie len opatrenia na
adaptáciu na zmenu klímy, ale aj na
zlepšenie kvality ovzdušia.
V ďalších procesoch vytvárania
strategického dokumentu a hodnotiacej
správy správne definovať, resp.
aktualizovať
dotknuté
subjekty.
Nesprávne na str. 12 Oznámenia
pomenované dotknuté orgány napr.
Krajské úrady ŽP sú nahradené
okresnými úradmi.
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a
krajiny
je
potrebné
dodržať
nasledovné:
- Pri plánovaní akýchkoľvek činností
rešpektovať všetky veľkoplošné i
maloplošné chránené územia, územia
sústavy Natura 2000 (chránené vtáčie
územia
a
územia
európskeho
významu), prvky územného systému
ekologickej stability (ÚSES, biocentrá,
biokoridory a interakčné prvky, vrátane
ich aktualizácií), územia chránené v
zmysle medzinárodných dohovorov
(napr. Ramsarské lokality), biotopy
európskeho a národného významu,
chránené
stromy,
jaskyne
a
genofondové
plochy
na
území
Nitrianskeho kraja a zabezpečiť aby
nebola dotknutá ich funkcia.
Zlepšiť
vzťah
medzi
poľnohospodárskou
produkciou
a
ochranou prírody a krajiny, a to
podporou ekosystémovej diverzity,
zachovaním
rozmanitosti
prírody,
množstva druhov rastlín a živočíchov,
ich regionálnych a lokálnych populácií,
zamerať sa na miesta zvýšenej
migrácie živočíchov a na týchto
miestach
navrhovať
a
budovať
biokoridory.
- Zachovať a udržiavať trvalé trávne
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niektorých zákonov).

Akceptované
–
V rámci
environmentálnych intervencií SP SPP
2023-2027 s budú implementovať aj
také, ktoré budú mať pozitívny dopad
na
ovzdušie.
Konkrétne
finálne
hodnoty
ukazovateľa
zlepšenia
ovzdušia budú známe až po negáciách
s EK.
V rámci
správy
o strategickom
dokumente budú aktualizované názvy
dotknutých subjektov.
Počas implementácie konkrétnych
opatrení SP SPP 2023-2027 sa budú
rešpektovať
všetky
CHÚ
a iné
chránené krajinné prvky. Dokument
predpokladá podporu a udržateľný
manažment území Natura 2000
a krajinných prvkov.
V nadväznosti
na
uvedené
konštatujeme, že v rámci rozpočtu pre
SP SPP 2023-2027 je z celkového
finančného
balík
približne
45%
alokovaných na intervencie zamerané
na 3 environmentálne ciele budúcej
SPP. Preto sme toho názoru, že
uvedený
dokument
dostatočne
reflektuje
požiadavky
ochrany
biotopov,
TTP,
biodiverzity
poľnohospodárskej a lesnej krajiny
a ekosystémovej biodiverzity.
Zlepšenie
hniezdnych
podmienok
druhov vtáctva na poľnohospodárskej
pôde zabezpečí intervencia 70.8
Agroenvironmentálnoklimatická
intervencia – Zatrávňovanie ornej
pôdy, ktorá má za cieľ podporiť
hniezdiská prioritne ľabtušky poľnej.
Cieľom
podpory
je
realizovať
poľnohospodárske postupy tak, aby
umožnili menej intenzívne využívanie
častí pôdnych blokov.
Ochrana a podpora krajinných prvkov
bude
zabezpečená
hlavne
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porasty. Zachovať a udržiavať biotopy
poloprírodných a prírodných trávnych
porastov, podporiť biodiverzitu na
plochách trvalých trávnych porastov a
obnoviť prírodné ekosystémy.
- Pre zlepšenie hniezdnych podmienok
druhov vtáctva (druhov európskeho
významu
a
druhov
národného
významu ) na poľnohospodárskej pôde
je potrebná obnova a výsadby
remízok, líniovej vegetácie s využitím
krajových odrôd drevín, ponechávaním
skupín krovín atď.
- Podporovať ekologickú rozmanitosť v
krajine vytváraním a udržiavaním
krajinných prvkov a ekologizačných
plôch.
- Pri návrhoch vegetačných úprav
prednostne využívať domáce druhy
drevín a krovín, resp. druhy ktoré
nemajú potenciál nekontrolovane sa
šíriť (Vyhláška MŽP SR č.170/2021 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov).
- Podporovať výsadbu pôvodných
druhov drevín v poľnohospodárskej
krajine za účelom zmeny mikroklímy,
znižovania
erózie,
zvýšenia
biodiverzity a adaptačnej schopnosti
krajiny voči zmenám klímy.
- Podporovať zvyšovanie vodozádržnej
funkcie lesa a akumulácia vody v
lesnej krajine.
Realizovať
prírode
blízke
hospodárenia v lesoch, ktoré je
považované za robustné adaptačné,
ako aj mitigačné opatrenie v lesoch v
súvislosti so zmenou klímy.
- Podporovať budovanie závlah a
vodozádržných
opatrení
na
poľnohospodárskej pôde, ako aj
akumuláciu
dažďovej
vody
do
zásobníkov a jej následné využívanie.
Zabrániť
zbytočnej
likvidácii
akýchkoľvek mokradí, ktoré majú
nenahraditeľnú funkciu v správnom
fungovaní kolobehu vody a vodných
ekosystémov.
- Porasty rýchlorastúcich drevín na
produkciu
biomasy
na
poľnohospodárskej
pôde
situovať
mimo záujmových lokalít ochrany
prírody a krajiny.
Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3
písm. p) zákona nemá ďalšie
pripomienky
k
predloženému
oznámeniu
o
vypracovaní
strategického dokumentu a uvedené

9

prostredníctvom normy GAEC 8.
Potreba podpory pôvodných druhov
drevín je do SP SPP 2023-2027
implementovaná
prostredníctvom
intervencie
73.3
Zalesňovanie
poľnohospodárskej pôdy, pre ktorú
platí, že alesňovaní musia byť použité
pôvodné
druhy
drevín
a uprednostnené
ich
miestne
proveniencie,
ktoré
sú
vhodne
adaptované na podmienky stanovišťa
a intervencia
73.14
Integrované
projekty správnej praxe prírode
blízkeho hospodárenia v lesoch.
Vodozádržné
funkcie
lesa
a akumulácia vody v lesnej krajine je
v podstate
podporované
prostredníctvom
každej
lesníckej
intervencie zameranej na PBHL, resp.
intervencii 70.10 LEKS CHVÚ a ÚEV,
ktoré podporujú ponechávanie stromov
v krajine.
PBHL bude v SP SPP 2023-2027
implementované
prostredníctvom
investičných
intervencií
73.14
Integrované projekty správnej
praxe prírode blízkeho hospodárenia v
lesoch
(časť
–
neproduktívne
investície) 73.15 - Integrované projekty
správnej praxe prírode blízkeho
hospodárenia v lesoch (časť –
produktívne investície).
Vodozádržné
opatrenia
budú
realizované prostredníctvom intervencií
73.12 Investície do vodozádržných
opatrení
mimo
fariem
a 73.13
Investície do zvyšovania vodozádržnej
funkcie lesa.
Ochrana mokradí je zabezpečená
prostredníctvom normy dobrej praxe
GAEC
2
Ochrana
mokradí
a rašelinísk.
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Okresný úrad Levice

6

Banskobystrický
samosprávny kraj

7

Obvodný banský úrad
v Banskej Bystrici

8

Okresný úrad Veľký Krtíš

9

Okresný úrad Lučenec

požiadavky žiada zapracovať do
rozsahu
hodnotenia strategického
dokumentu.“
„Z hľadiska záujmov ochrany prírody a
krajiny požadujeme, aby schválené
aktivity (očakávané výsledky a dopady)
rešpektovali
úroveň
ochrany
jednotlivých typov chránených území v
zmysle platnej legislatívy SR v oblasti
ochrany prírody a krajiny a rešpektovali
územia zahrnuté do Európskej sústavy
chránených území NATURA 2000
a dôvody, pre ktoré boli zaradené do
tejto európskej sústavy chránených
území.“
„Banskobystrický samosprávny nemá k
predloženému
strategickému
dokumentu „Strategický plán Spoločnej
Poľnohospodárskej Politiky 2023-2027“
pripomienky
a
nepredpokladá
nepriaznivé
vplyvy
predloženého
strategického dokumentu na životné
prostredie a zdravie obyvateľov a
nepožaduje
ďalšie
posudzovanie
strategického
dokumentu
podľa
zákona o posudzovaní v povinnom
hodnotení.
Pri realizácii aktivít vyplývajúcich zo
strategického dokumentu je nutné
rešpektovať záväznú časť Územného
plánu veľkého územného celku
Banskobystrický kraj v znení zmien a
doplnkov a záväznú časť ÚPD obcí v
zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 50/1976
Zb.
o
územnom
plánovaní
a
stavebnom poriadku.“
„OBÚ je podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
len povoľujúci orgán, preto z tejto
pozície - ochrany životného prostredia
nemá k strategickému dokumentu
pripomienky. Napriek tomu navrhuje v
Strategickom pláne riešiť aj ochranu
nerastného bohatstva SR, ktorá je
upravená inštitútom banského práva
„chránené ložiskové územie“ (napr.
doplnením bodu III/5). Táto požiadavka
vyplýva z Čl. 4 ods. 1 Ústavy SR a § 5
zákona č. 44/1988 Zb.“
„Navrhovateľovi pripomíname, že je
potrebné rešpektovať v plnej miere
všetky chránené územia z hľadiska
záujmov ochrany prírody a krajiny
okresu Veľký Krtíš. Každý budúci
stavebník je povinný dodržiavať
ustanovenia o všeobecnej ochrane
prírody a krajiny uvedené v § 3 - § 10
druhej časti zákona o ochrane prírody.“
„Za predpokladu, že v ďalšom konaní
budú rešpektované podmienky uložené
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Akceptované - Počas implementácie
konkrétnych intervencií SP SPP 20232027 sa budú rešpektovať všetky
CHÚ.

Akceptované - Počas implementácie
konkrétnych intervencií SP SPP 20232027 sa bude rešpektovať záväzná
časť
Územného
plánu
veľkého
územného celku Banskobystrický kraj
v znení zmien a doplnkov a záväznú
časť ÚPD obcí v zmysle § 8 ods. 3
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku.

Neakceptované
–
SPP,
resp.
nariadenie (EÚ) č. 2021/20115 takúto
podporu neumožňuje.

Akceptované – pri implementácii SP
SPP 2023-2027 budú rešpektovať
CHÚ.

Akceptované - podmienky uložené
orgánom ochrany poľnohospodárskej
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Okresný úrad Poltár

orgánom ochrany poľnohospodárskej
pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.
z.
o
ochrane
a
využívaní
poľnohospodárskej pôdy v znení
neskorších predpisov, tunajší úrad
nepožaduje
posudzovanie
podľa
zákona.“
„Tunajší úrad z hľadiska ochrany
prírody a krajiny súhlasí s predloženým
oznámením
o
strategickom
dokumente.
Tunajší úrad má z hľadiska ochrany
prírody a krajiny k predloženému
oznámeniu o strategickom dokumente
nasledovné odporúčania: ... Pre
dosiahnutie
stanoveného
cieľa
týkajúceho sa cieľov v stratégii ochrany
životného prostredia s cieľom zvýšenia
biodiverzity a zvrátenie negatívneho
vývoja
biodiverzity
navrhujeme
nasledovné:
1. Pri priamych podporách, ktoré sú
tvorené
platbami
poskytovanými
priamo
poľnohospodárom,
nevyraďovať pozemky ako rôzne
remízky
(drevinový
porast
v
nezalesnenej krajine), mokrade s
drevinovým porastom, ako aj zle
prístupné terény z priamych platieb.
Zachovávať už existujúce zdravé
dreviny
rastúce
na
poľnohospodárskych pozemkoch, ktoré
plnia
ekologickú
predovšetkým
vodozádržnú funkciu.
2.
Podporiť
investície
projektov
týkajúcich sa pozemkových úprav a
urýchliť ich proces.
3. Pre udržanie prírodného potenciálu
krajiny a ochrany biodiverzity je
potrebné nastaviť stratégiu tak, aby
nastala
spolupráca
medzi
poľnohospodárom,
lesným
a
pozemkovým
odborom,
odborom
starostlivosti o životné prostredie a
následne
stanoviť
a
vyhodnotiť
poľnohospodárske
postupy
pre
konkrétne lokality.
4. Nastaviť politiku priamych platieb
pre
poľnohospodárov
tak,
aby
dostávali vyššie priame platby, ale
zároveň
posilniť
implementáciu
legislatívy, znížiť byrokratickú záťaž a
zlepšiť vymáhanie práva cestou
zlepšenia kompetencií a posilnenia
kontrolných
a
sankčných
mechanizmov.
Nastaviť
politiku
priamych platieb pre poľnohospodárov
tak,
že
poľnohospodári,
ktorí
nedodržiavajú požiadavky v oblasti
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pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.
z.
o
ochrane
a
využívaní
poľnohospodárskej pôdy v znení
neskorších
predpisov
budú
rešpektované.
Akceptované – projekty pozemkových
úprav budú riešené prostredníctvom
intervencie
73.17
Projekty
pozemkových úprav.
Do prípravy jednotlivých intervencií boli
prizvané všetky príslušné dotknuté
subjekty, ktoré následne hodnotili
jednotlivé
návrhy
intervencií
prostredníctvom “malých pracovných
skupín“. Dokument taktiež prešiel
procesom
MPK,
prostredníctvom
ktorého sa mohli všetci zainteresovaný
vyjadriť k jednotlivým intervenciám.
MPRV SR pri tvorbe legislatívy
spolupracuje
so
všetkými
zainteresovanými ministerstvami, resp.
dotknutými subjektmi.
Odporúčania týkajúce sa priamych
platieb berie MPVR SR na vedomie.
Vzhľadom na uznané potreby v tejto
oblasti SP SPP 2023-2027 SK
predpokladá, že prvky, ktoré významne
neobmedzujú
vykonávanie
poľnohospodárskej
činnosti
na
pozemku, sa stanú súčasťou plochy,
na ktorú možno poskytnúť podporu.
Rámcová
definícia
„oprávneného
hektára“ tak predpokladá, že súčasťou
oprávnenej plochy budú rôzne prvky,
ktoré
okrem
iného
prispievajú
k zmieneným
funkciám.
Zároveň,
definícia „poľnohospodárskej plochy“
zahŕňa
prvky
„agrolesníckych
systémov“, ktoré zaručujú úplnú
oprávnenosť
„agrolesníckych
systémov“
na
poľnohospodárskej
ploche. Zmienené aspekty však,
vzhľadom
na
predpokladané
pripomienky Európskej komisie k SP
SPP
2023-2027
SK,
budú
pravdepodobne
vyžadovať
ďalšie
precizovanie.
Podľa nového modelu vykonávania
SPP
sa
jednotlivé
nástroje
a mechanizmy majú používať na
podporu realizácie SP SPP na základe

Strategický plán Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky 2023-2027
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životného prostredia, ktoré prispievajú
k zachovaniu biodiverzity, by nemali
dostávať žiadnu podporu a mali by byť
pre nich stanovené vysoké sankčné
postihy.
5.
Zosúladiť
legislatívu
medzi
ministerstvom pôdohospodárstva a
ministerstvom životného prostredia.
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Okresný úrad Stará Ľubovňa
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Okresný úrad Stará Ľubovňa

„Z vodohospodárskeho hľadiska v
zmysle § 28 ods. 2 písm. a) zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon),
nemáme k strategickému plánu
pripomienky. Upozorňujeme žiadateľa
(MPRV SR) dodržať ustanovenia § 30
vodného zákona:
(1) Ten, kto vykonáva činnosť, ktorá
môže ovplyvniť stav povrchových vôd
a podzemných vôd a vodných
pomerov,
je
povinný
vynaložiť
potrebné úsilie na ich uchovanie a
ochranu.
(2) Vlastník, správca alebo nájomca
poľnohospodárskych
pozemkov
a
lesných pozemkov je povinný ich
obhospodarovať takým spôsobom,
ktorý
nielen
zachová
vhodné
podmienky na výskyt vôd, ale aj
napomáha
zlepšovanie
vodných
pomerov; je povinný najmä zabraňovať
škodlivým
zmenám
odtokových
pomerov, splavovaniu pôdy a dbať o
udržiavanie pôdnej vody a o zlepšenie
retenčnej schopnosti územia.
(3) Orgán štátnej vodnej správy môže
uložiť vlastníkom, správcom alebo
nájomcom
poľnohospodárskych
pozemkov a lesných pozemkov
vykonať
opatrenia
smerujúce
k
splneniu
povinností
uvedených
v odseku.“
„Ďalej upozorňujeme na ustanovenia §
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výkonnosti. Vzhľadom na prechod k
modelu výkonnosti zameranému na
výsledky majú byť sankcie vyplývajúce
s nedodržania pravidiel intervencií
a iných aspektov primerané, účinné
a odrádzajúce.
V prípade
kondicionality sa stanovuje, že žiadne
sankcie
nebudú
uplatnené,
ak
nedodržanie pravidiel nemá žiadne
alebo len nepatrné dôsledky na
dosiahnutie cieľa príslušnej normy
alebo požiadavky. Ďalšie kritériá, aj
v zmienených
oblastiach,
sú
vymedzené
legislatívou
EÚ.
Problematika
zjednodušenia
pre
konečných prijímateľov a zníženia
administratívnej záťaže je popísaná
v príslušnej kapitole SP SPP 20232027.

Akceptované – pri implementácii SP
SPP 2023-2027 budú rešpektované
ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodného zákona).

Akceptované – pri implementácii SP
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Krajský pamiatkový úrad v
Košiciach

35 vodného zákona:
Ochrana vôd pred znečisťovaním
dusičnanmi z poľnohospodárskych
zdrojov
(1) Ochrana vôd pred znečisťovaním
dusičnanmi z poľnohospodárskych
zdrojov
sa
zabezpečuje
na
poľnohospodársky
využívaných
územiach
najmä
vykonaním
potrebných opatrení pri skladovaní,
manipulácii a aplikácii prírodných
hnojív a priemyselných hnojív a
vhodnými spôsobmi obrábania pôdy.
(2)
Zabezpečenie
všeobecne
prijateľnej úrovne ochrany vôd pred
znečisťovaním
dusičnanmi
z poľnohospodárskych
zdrojov
upravuje
Kódex
správnej
poľnohospodárskej
praxe,
ktorý
vypracúva
ministerstvo
pôdohospodárstva.
Základné
požiadavky na vypracovanie Kódexu
správnej poľnohospodárskej praxe sú
uvedené v časti A prílohy č. 5.
(3) V zraniteľných oblastiach sa
zabezpečuje zvýšená ochrana vôd
pred
poľnohospodárskym
znečisťovaním
uplatňovaním
najnovších vedeckých poznatkov a
technických poznatkov, prírodných
podmienok a potreby ochrany vôd
podľa Programu poľnohospodárskych
činností. Základné požiadavky na
vypracovanie Programu
poľnohospodárskych
činností
sú
uvedené v časti B prílohy č. 5.
(4) Ministerstvo pôdohospodárstva
vydá a pravidelne prehodnocuje
Program poľnohospodárskej činnosti v
časových
úsekoch nie dlhších ako štyri roky
podľa výsledkov monitorovania kvality
vôd a kontroluje jeho plnenie.“
„1.
Na
území
Košického
samosprávneho kraja sa nachádzajú
národné kultúrne pamiatky evidované v
Ústrednom zozname pamiatkového
fondu, pamiatkové územia a ochranné
pásma. Podmienky ich ochrany
stanovuje pamiatkový zákon.
2. Na území Košického kraja sa
nachádzajú archeologické náleziská a
tiež
archeologické
nálezy.
Archeologické
náleziská
eviduje
Archeologický ústav SAV v Centrálnej
evidencii archeologických nálezísk SR
podľa § 41 odseku 2) pamiatkového
zákona.
Podmienky
ochrany
archeologických
nálezísk
a
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SPP 2023-2027 budú rešpektované
ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodného zákona).

Akceptované – pri implementácii SP
SPP 2023-2027 budú rešpektované
národné
kultúrne
pamiatky,
archeologické
náleziská
a nálezy.
Taktiež sa budú rešpektovať všetky
uvedené ustanovenia.
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Obvodný banský úrad v
Košiciach

15

Okresný úrad Michalovce
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Okresný úrad Rožňava

archeologických nálezov stanovuje
pamiatkový zákon.
3.
Dotknutý
orgán
požaduje
oznamovať rekonštrukcie poľných
ciest.
4. Dotknutý orgán požaduje v prípade
nálezu postupovať podľa § 40
pamiatkového zákona.”
„Úrad k predmetnému strategickému
dokumentu
nemá
námietky,
za
predpokladu, že nebudú dotknuté
záujmy
ochrany
a
využívania
nerastného bohatstva - výhradných
ložísk podľa zákona č. 44/1988 Zb. o
ochrane
a
využití
nerastného
bohatstva (banský zákon) v znení
neskorších predpisov).“
„...k
uvedenému
strategickému
dokumentu, zverejnenom na webovom
sídle ministerstva, nemáme špecifické
pripomienky.
Okresný
úrad
Michalovce, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, ako príslušný
cestný správny orgán pre cesty II. a III.
triedy v okrese Michalovce a v okrese
Sobrance,
požaduje
dodržiavať
jednotlivé ustanovenia zákona č.
135/1961
Zb.
o
pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov. V prípade
činnosti dotýkajúcich sa predmetných
ciest, vynímajúc ustanovenie § 8a ods.
1 cestného zákona, je potrebné cestný
správny orgán požiadať o jednotlivé
povolenia v zmysle ustanovení zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách(cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.“
Z hľadiska zákona č. 220/2004 Z. z. o
ochrane
a
využívaní
poľnohospodárskej pôdy v znení
neskorších
predpisov,
ktorého
predmetom
je
hlavne
ochrana
vlastností a funkcií poľnohospodárskej
pôdy a zabezpečenie jej trvalo
udržateľného obhospodarovania a
poľnohospodárskeho využívania, pri
realizácii zámerov z pohľadu právnej
úpravy ochrany poľnohospodárskej
pôdy je potrebné:
- použiť poľnohospodársku pôdu len v
nevyhnutnom
prípade
a
v
odôvodnenom rozsahu za dodržania
zásad ochrany poľnohospodárskej
pôdy a ostatných ustanovení zákona o
ochrane
a
využívaní
poľnohospodárskej pôdy v platnom
znení,
- zabezpečiť ochranu najkvalitnejšej
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Akceptované – pri implementácii SP
SPP 2023-2027 budú rešpektované
ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o
ochrane
a
využití
nerastného
bohatstva (banský zákon) v znení
neskorších predpisov).

Akceptované – pri implementácii SP
SPP 2023-2027 budú uvedené právne
predpisy rešpektované.

Akceptované - podmienky uložené
orgánom ochrany poľnohospodárskej
pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.
z.
o
ochrane
a
využívaní
poľnohospodárskej pôdy v znení
neskorších
predpisov
budú
rešpektované.

Strategický plán Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky 2023-2027
Správa o hodnotení strategického dokumentu

17

Obvodný banský úrad
v Spišskej Novej Vsi

poľnohospodárskej pôdy,
- chrániť poľnohospodársku pôdu pred
kontamináciou
a
poškodením
rizikovými látkami,- predchádzať erózii
a zhutneniu poľnohospodárskej pôdy,
- nevytvárať celky nevhodné pre jej
poľnohospodárske obhospodarovanie.
„Úrad k predmetnému strategickému
dokumentu
nemá
námietky,
za
predpokladu, že nebudú dotknuté
záujmy
ochrany
a
využívania
nerastného bohatstva - výhradných
ložísk podľa zákona č. 44/1988 Zb. o
ochrane
a
využití
nerastného
bohatstva (banský zákon) v znení
neskorších predpisov).“

Akceptované – pri implementácii SP
SPP 2023-2027 budú rešpektované
ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o
ochrane
a
využití
nerastného
bohatstva (banský zákon) v znení
neskorších predpisov).

BEZ PRIPOMIENOK
1)
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
2)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
3)
Úrad verejného zdravotníctva SR
4)
Okresný úrad Bratislava – Odbor starostlivosti o životné prostredie
5)
Trnavský samosprávny kraj – Odbor stratégií a projektov
6)
Okresný úrad Dunajský Streda – Odbor krízového riadenia
7)
Okresný úrad Nitra – Odbor starostlivosti o životné prostredie
8)
Okresný úrad Nitra – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
9)
Okresný úrad Nové Zámky – Odbor starostlivosti o životné prostredie
10) Okresný úrad Nové Zámky – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
11) Okresný úrad Myjava – Odbor starostlivosti o životné prostredie
12) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – Odbor starostlivosti o životné prostredie
13) Okresný úrad Bánovce nad Bebravou – Odbor krízového riadenia
14) Okresný úrad Partizánske – Odbor starostlivosti o životné prostredie
15) Okresný úrad Prievidza – Odbor starostlivosti o životné prostredie
16) Okresný úrad Považská Bystrica – Odbor starostlivosti o životné prostredie
17) Okresný úrad Považská Bystrica – Odbor krízového riadenia
18) Okresný úrad Žilina – Odbor starostlivosti o životné prostredie
19) Okresný úrad Bytča – Odbor starostlivosti o životné prostredie
20) Okresný úrad Dolný Kubín – Odbor starostlivosti o životné prostredie
21) Okresný úrad Martin – Odbor starostlivosti o životné prostredie
22) Okresný úrad Martin – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
23) Okresný úrad Námestovo – Odbor starostlivosti o životné prostredie
24) Okresný úrad Banská Štiavnica – Odbor krízového riadenia
25) Okresný úrad Brezno – Odbor starostlivosti o životné prostredie
26) Okresný úrad Detva – Odbor starostlivosti o životné prostredie
27) Okresný úrad Poltár – Odbor starostlivosti o životné prostredie
28) Okresný úrad Revúca – Odbor starostlivosti o životné prostredie
29) Okresný úrad Prešov – Odbor starostlivosti o životné prostredie
30) Okresný úrad Kežmarok – Odbor krízového riadenia
31) Okresný úrad Snina – Odbor starostlivosti o životné prostredie
32) Okresný úrad Svidník – Odbor starostlivosti o životné prostredie
33) Okresný úrad Medzilaborce – Odbor starostlivosti o životné prostredie
34) Okresný úrad Humenné – Pozemkový a lesný odbor
35) Okresný úrad Humenné – Odbor krízového riadenia
36) Okresný úrad Košice – okolie – Odbor starostlivosti o životné prostredie
37) Okresný úrad Trebišov – Odbor starostlivosti o životné prostredie
38) Okresný úrad Michalovce – Odbor starostlivosti životného prostredia
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