Strategický plán Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky 2023-2027
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Príloha 4 Vyhodnotenie stanovísk doručených k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu SP
SPP 2023-2027
PRIPOMIENKY
akceptované: 2/3
čiastočne akceptované: 0/3
neakceptované:1/3
por.
číslo

1

2

organizácia

pripomienky

vyhodnotenie

Združenie domových
samospráv

„Vzhľadom na uvedené navrhujeme,
aby sa do rozsahu hodnotenia zaradil aj
bod „posúdiť legislatívnu zmenu
zákona o ochrane poľnohospodárskej
pôdy, v ktorom sa systémovo nastaví
nadradenosť záujmov na ochrane pôdy
pred záujmami na územný rozvoj obcí
a ekologické záujmy ochrany pôd sa
nadradia hospodárskym záujmom na
využívanie poľnohospodárskych pôd.
Kompetencie územného plánovania
využívania
pôd
preniesť
na
samosprávne kraje, pričom obce sa
stanú len vykonávateľmi strategického
plánovania samosprávnych krajov tak,
aby sa zohľadnili regionálne vzťahy
a potreby.“ a v tomto smere sa nastaví
aj
Strategický
plán
Spoločnej
Poľnohospodárskej Politiky 2023-2027
a uvedené sa podrobne vyhodnotí
v Správe o hodnotení.“

Neakceptované – neopodstatnená
požiadavka
SP SPP 2023-2027 nemá slúžiť ako
nástroj pre posudzovanie zmeny
legislatívy
(zákona
o poľnohospodárskej
pôde).
Samozrejme obsahuje intervencie ktoré
pôdu (aj ostatné zložky životného
prostredia) ochraňujú, resp. žiadatelia
budú musieť pôdu obhospodarovať
udržateľnejším spôsobom.

„Vzhľadom na uvedené navrhujeme,
aby sa do rozsahu hodnotenia zaradil aj
bod „Strategický plán Spoločnej
Poľnohospodárskej politiky 2023-2027
navrhujeme naviazať na prírode blízke
obhospodarovanie pôdy a naviazať na
obnovu prirodzenej biodiverzitu
agrárnej krajiny a na Program
odpadového hospodárstva SR.“
a v tomto smere sa nastaví aj
Strategický plán Spoločnej
Poľnohospodárskej Politiky 2023-2027
a uvedené sa podrobne vyhodnotí
v Správe o hodnotení.“

Akceptované
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
prírode
blízkeho
obhospodarovania
nielen
pôdy.
Výsledkový ukazovateľ R.19 Podiel
poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa
vzťahujú záväzky riadenia v prospech
šetrného
obhospodarovania
pôdy
stanovuje hodnotu 382 500 ha (19,97%
z celkovej poľnohospodárskej pôdy)
poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa bude
obhospodarovať šetrným spôsobom.
Odpadové hospodárstvo je v SP SPP
2023-2027 riešené prostredníctvom
potreby 5.5 Zlepšenie hospodárenia s
poľnohospodárskym
odpadom
v
prvovýrobe a pri spracovaní produkcie,

Združenie domových
samospráv
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konkrétne intervencia 67.4.8 Zlepšenie
hospodárenia s odpadom
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Hlavný banský úrad

ODPORÚČANIA
por.
číslo

1

„..napriek tomu, že v uvedenom
dokumente sa nenachádzajú činnosti,
pri ktorých HBÚ a obvodné banské
úrady SR sú dotknutými orgánmi
štátnej správy (dobývanie, ťažba
nerastov), s poukazom na § 15 ods. 1
zákona 44/1988 Zb. o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský zákon) v
znení neskorších predpisov, cit: „Na
včasné
zabezpečenie
ochrany
nerastného bohatstva sú orgány
územného plánovania a spracovatelia
územnoplánovacej
dokumentácie
povinní pri územnoplánovacej činnosti
vychádzať z podkladov o zistených a
predpokladaných výhradných ložiskách
poskytovaných
im
Ministerstvom
životného
prostredia
Slovenskej
republiky; pri tom postupujú podľa
osobitných predpisov a sú povinní
navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska
ochrany
a
využitia
nerastného
bohatstva a ďalších verejných záujmov
najvýhodnejšie“, je potrebné vychádzať
z platných banských predpisov a
rešpektovať
práva a povinnosti
vyplývajúce z banského zákona vo veci
ochrany výhradných ložísk“

Akceptované
Pri implementácii SP SPP 2023-2027 sa
budú rešpektovať platné banské
predpisy, resp. práva a povinnosti
vyplývajúce z banského zákona vo veci
ochrany výhradných ložísk.

organizácia

odporúčanie

vyhodnotenie

Obvodný banský úrad v
Bratislave

„Tunajší úrad k Strategickému plánu
Spoločnej poľnohospodárske politiky
2023 – 2027 nemá námietky, pokiaľ
budú v plnej miere rešpektované
plochy a v súlade s § 17 ods. 5
banského zákona vyznačené hranice
chránených ložiskových surovín
(ďalej len „CHLÚ“) určených na
využitie výhradných ložísk a hranice
chránených
území
dobývacích
priestorov (ďalej len „DP“) určených
na využitie výhradných ložísk a hranice
chránených území (ďalej len „CHÚ“)
určených pre osobitné zásahy do
zemskej kôry.
Obvodný banský úrad v Bratislave
upozorňuje na § 18 a § 19 banského
zákona v tom, že povolenie stavieb
a zariadení v CHLÚ a CHÚ, ktoré
nesúvisia s dobývaním vyhradeného
ložiska a ani osobitným zásahom do

Akceptované – pri implementácii SP
SPP 2023-2027 budú dodržiavané
uvedené legislatívne prepisy.
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zemskej kôry, môže vydať príslušný
orgán len na základe záväzného
stanoviska Obvodového banského
úradu v Bratislave.
Pri zohľadnení uvedených požiadaviek
tunajší úrad posúdenie strategického
dokumentu, podľa zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ponecháva na rozhodnutí
Ministerstva životného prostredia SR.“
BEZ PRIPOMIENOK
1)
Ministerstvo financií SR
2)
Úrad verejného zdravotníctva SR
3)
Obvodný banský úrad v Bratislave
4)
Okresný úrad Nitra – Odbor krízového riadenia
5)
Okresný úrad Zlaté Moravce – Odbor starostlivosti o životné prostredie
6)
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou – Odbor krízového riadenia
7)
Okresný úrad Prievidza – Odbor starostlivosti o životné prostredie
8)
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
9)
Okresný úrad Banská Bystrica – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
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