Strategický plán Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky 2023-2027
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Príloha 3 Vyhodnotenie stanovísk doručených k Návrhu rozsahu hodnotenia strategického dokumentu
SP SPP 2023 – 2027
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Strategický plán Spoločnej
Poľnohospodárskej Politiky 2023-2027“ určený podľa § 8 a § 17 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 (ďalej
len „zákon o posudzovaní vplyvov“), bol vydaný dňa 28.3.2022 pod číslom Č.z.: 6611/2022 a Č.s.: 3622/2022620.
O vydaní rozsahu hodnotenia bola verejnosť informovaná prostredníctvom informačného portálu ako aj
prostredníctvom inzerátu zverejnenom v denníku s celoštátnym dosahom. K rozsahu hodnotenia mohla
verejnosť zasielať písomné stanoviská do 10 dní od jeho zverejnenia. Na základe uvedeného boli k rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu doručené nasledovné stanoviská:

PRIPOMIENKY
akceptované: 4/4
čiastočne akceptované: 0/4
neakceptované: 0/4
por.
číslo

organizácia

1

Okresný úrad Rimavská
Sobota

2

Krajský pamiatkový úrad
Prešov

pripomienka
„Pri implementácii konkrétnych opatrení
v budúcnosti tunajší úrad požaduje pri
vykonávaní
nepoľnohospodárskej
činnosti na poľnohospodárskej pôde, aby
opatrenia nemali negatívny dopad na
kvalitatívne
vlastnosti
poľnohospodárskej pôdy a investormi
boli dodržané ustanovenia zákona č.
220/2004
Z.
z.
o ochrane
poľnohospodárskej pôdy.“
„Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej
aj „KPÚ Prešov“ alebo „tunajší úrad“)
podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona
po preskúmaní Rozsahu hodnotenia
„Strategický
plán
Spoločnej
Poľnohospodárskej politiky 2023-2027“
– č. z. 6611/2022; č. s. 3622/2022-620
zo dňa 25. 03. 2022, doručeného na
tunajší úrad dňa 29. 03. 2022
Ministerstvom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
Sekcia rozvoja vidieka a priamych
platieb, Odbor neprojektových podpôr
Programu rozvoja vidieka z hľadiska
ochrany
pamiatkového
fondu,
archeologických
nálezov
a
archeologických nálezísk s ú h l a s í
s predloženým rozsahom hodnotenia
strategického dokumentu „Strategický
plán Spoločnej Poľnohospodárskej

1

vyhodnotenie

Akceptované
Bude
zabezpečené
dodržiavanie
ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z.
o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

Akceptované
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Správa o hodnotení strategického dokumentu
Politiky 2023-2027“ pri dodržaní
podmienok v záväznom stanovisku č.
KPUPO-2022/6112-2/20275/Jur zo dňa
16. 03. 2022 k predmetnému
strategickému dokumentu.“

3

4

Krajský pamiatkový úrad
Prešov

„Pri realizácii činností vyplývajúcich z
tohto
strategického
dokumentu
rešpektovať pamiatkový fond na území
Prešovského kraja postupovať v súlade s
ustanoveniami pamiatkového zákona.“

Akceptované
SP SPP 2023-2027 bude pri jeho
implementácií, resp. pri implementácií
konkrétnych intervencií dodržiavať
pamiatkový fond na území Prešovského
kraja

Krajský pamiatkový úrad
Prešov

„Pri napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich
zo
strategického
dokumentu
dotýkajúcich sa archeologických nálezov
a archeologických nálezísk na území
Prešovského kraja v súlade s § 41 ods. 4
pamiatkového zákona, KPÚ Prešov v
spolupráci s príslušným stavebným
úradom zabezpečuje podmienky ochrany
archeologických
nálezov
a
archeologických nálezísk v územnom a
stavebnom konaní.“

Akceptované
V prípade archeologických nálezov
a archeologických nálezísk na území
Prešovského kraja budú rešpektované
práva a povinnosti KPÚ Prešov, resp.
ostatné KPÚ.

ODPORÚČANIA
por.
organizácia
číslo

1

Okresný úrad Trnava

2

Obvodný úrad v Banskej
Bystrici

odporúčanie
„Po preštudovaní materiálu Vám
oznamujeme, že k predloženému rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu:
„Strategický
plán
Spoločnej
poľnohospodárskej politiky 2023 –
2027“ nemáme zásadné pripomienky.
Žiadame rešpektovať ochranné pásmo
ciest I. triedy na území TTSK a ciest II.
a III. triedy v zmysle § 11 ods. 1 zákona
č.
135/1961
Zb.
o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších
predpisov.
Konkrétne
pripomienky a požiadavky z hľadiska
dopravy budeme
uplatňovať
pri
posudzovaní konkrétnych zámerov,
stavieb a činností v zmysle zákona č.
24/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.“
„OBÚ v Banskej Bystrici eviduje v
obvode pôsobnosti chránené ložiskové
územia (ďalej len „CHLÚ“) a dobývacie
priestory (ďalej len „DP“) uvedené na
stránke www.hbu.sk/Chránené ložiskové
územia
alebo
Dobývacie
priestory/Banská Bystrica.
OBÚ v Banskej Bystrici nemá námietky
k strategickému dokumentu len v tom
prípade, ak tento nijako nesťaží,

2

vyhodnotenie

Akceptované – pri implementácii SP
SPP 2023-2027 budú dodržiavané
uvedené legislatívne prepisy.

Akceptované – pri implementácii SP
SPP 2023-2027 budú dodržiavané
uvedené legislatívne prepisy.
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prípadne neobmedzí banskú činnosť v
uvedených CHLÚ a DP.“
BEZ PRIPOMIENOK
1)
Ministerstvo financií SR
2)
Slovenský hydrometeorologický ústav
3)
Slovenská agentúra životného prostredia
4)
Okresný úrad Šaľa – Odbor starostlivosti o životné prostredie
5)
Obvodný banský úrad v Prievidzi
6)
Okresný úrad Lučenec – Odbor starostlivosti o životné prostredie
7)
Okresný úrad Rimavská Sobota – Odbor starostlivosti o životné prostredie
8)
Okresný úrad Veľký Krtíš – Odbor starostlivosti o životné prostredie
9)
Okresný úrad Humenné – Pozemkový a lesný odbor
10) Úrad Košického samosprávneho kraja
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