
Metodické usmernenie MŽP SR a MDVRR SR k problematike 
posudzovania územnoplánovacej dokumentácie ako 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 

Podľa § 3 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej 

„zákon EJA/SEA") je strategický dokument návrh politiky, rozvojovej koncepcie, plánu a 

programu vrátane strategických dokumentov, spolufinancovaných Európskou úniou, ako aj 

ich zmeny, ktoré sú predmetom prípravy a schvaľovania na štátnej, regionálnej alebo miestnej 

úrovni alebo ktoré sú pripravované na schválenie prostredníctvom parlamentného alebo 

vládneho postupu a ktoré vyžadujú predpisy, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie 

vrátane vplyvu na chránené územia chránené podľa osobitných predpisov okrem materiálov 

legislatívnej povahy. 

Podľa § 4 ods. l zákona EIA/SEA je predmetom posudzovania vplyvov strategických 

dokumentov strategický dokument pripravovaný pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, 

rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, 

telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania alebo využívania územia, 

regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategický dokument spolufinancovaný 

Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a zároveň 

vytvárajú rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 

okrem strategických dokumentov, ktoré určujú využívanie malých území na miestnej úrovni. 

Z predmetných ustanovení vyplýva, že územnoplánovacia dokumentácia je 

strategickým dokumentom, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia zákona EIA/SEA. Pre 

objasnenie postupu pri posudzovaní vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné 

prostredie sa vydáva pre orgány štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov strategických 

dokumentov ( ďalej „orgány posudzovania") a pre orgány územného plánovania podľa § 17 

ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov nasledovné metodické usmernenie: 

1. Posudzovanie územného plánu regiónu 

Pri posudzovaní územného plánu regiónu ako strategického dokumentu sa postupuje 

podľa ustanovení § 5 až § 6a a § 8 až § 16 zákona EIA/SEA. Obstarávateľ územného plánu 

regiónu v zmysle § 5 ods. 3 stavebného zákona doručí príslušnému orgánu posudzovania 

oznámenie o strategickom dokumente vypracované podľa prílohy č. 2 zákona EIA/SEA 

a následne, v etape konceptu podľa § 22 stavebného zákona sa vypracuje podľa prílohy č. 5 

zákona EJA/SEA správa o hodnotení územného plánu regiónu, ktorá sa doručí príslušnému 

orgánu posudzovania spolu s konceptom územného plánu regiónu na pripomienkovanie. 








