odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo:OU-NR-OSZP2-2018/014101- 77

V Nitre, dňa: 20.03.2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej
správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 55 písm. b) zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 7 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 na
základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu
„Zmena
strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na
roky 2014 – 2020, verzia 1.1“, ktorý predložil obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj,
Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO 37861298 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument „Zmena strategického dokumentu Regionálna
integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1“ uvedený
v predloženom oznámení
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený dokument je preto možné schváliť
v konaní podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu vyplynuli
nasledujúce pripomienky a požiadavky, na ktoré musí obstarávateľ prihliadať a rešpektovať ich
v ďalšom procese schvaľovania strategického dokumentu:
- pri uplatňovaní cieľov strategického dokumentu na území Nitrianskeho kraja je potrebné
dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
a súvisiacich právnych predpisov.
- na úseku všeobecnej ochrany vôd je potrebné vytvárať územnotechnické podmienky pre
všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých
ekosystémov v krajine. Dodržiavať ustanovenia § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z
o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v ktorom je stanovená šírka pobrežných pozemkov pri
vodohospodárskych významných vodných tokoch do 10 m od brehovej čiary a pri
drobných vodných tokoch do 5 m.

-

-

-

-

-

-

-

-

na úseku odtokových pomerov v povodiach rešpektovať a zachovať v riešení všetky
vodné prvky v krajine (sieť vodných tokov, vodných plôch, mokrade) a s nimi súvisiace
biokoridory a biocentrá, podporovať výstavbu objektov protipovodňovej ochrany územia
a nenavrhovať v inundačnom území tokov výstavbu a iné nevhodné aktivity.
pri schvaľovaní nových investičných zámerov brať do úvahy ich budúci možný vplyv na
kvalitu povrchových a podzemných vôd, ako aj ich celkový vplyv na životné prostredie.
na úseku verejných vodovodov vytvárať územnotechnické predpoklady pre komplexné
zabezpečenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, zvyšovanie podielu zásobovania
obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s cieľom približovať sa postupne
k úrovni vyspelých štátov EÚ.
na úseku verejných kanalizácií preferovať v návrhu odkanalizovania menších obcí delené
sústavy so zadržiavaním dažďových vôd v území.
rešpektovať NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej
dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ a NARIADENIE
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013
o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010
a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010.
postupovať v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
v znení neskorších zmien a predpisov.
postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR.
na str. 11 správne označiť koridor Orient/východné Stredomorie, ktorý je súčasťou
základnej siete TEN-T (Trans-European Transport Network, tzn. Transeurópska
dopravná sieť).
upraviť text, súhrnná sieť prechádza od mesta Trnava až po obec Tekovské Nemce.
upraviť text na strane 69 v tabuľke v cieli: ŠC 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku
infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti – zazmluvňovanie
výkonov zo strany zdravotníckych poisťovní – opraviť na zdravotných poisťovní.
upraviť text na strane 102, ŠC 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom
integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti, upraviť oprávnených prijímateľov podľa
aktuálnej verzie IROP.
rešpektovať výmeru lesných pozemkov ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj celého
regiónu.
zdôrazniť potrebu prerokovania akéhokoľvek využitia lesných pozemkov a usporiadania
vlastníckeho práva s vlastníkmi dotknutých lesných pozemkov.
v prílohe V.1.1 aktualizovať tabuľku č. 2
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ODÔVODNENIE
Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO 37861298
predložil príslušnému orgánu Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie
podľa § 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“) dňa 15.02.2018 oznámenie o strategickom dokumente „Zmena strategického
dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 –
2020, verzia 1.1“. Na základe uvedeného oznámenia vykonal Okresný úrad Nitra, odbor
starostlivosti o životné prostredie zisťovacie konanie podľa § 7 zákona o posudzovaní vplyvov.
Oznámenie o strategickom dokumente bolo vypracované obstarávateľom podľa § 5 ods. 5
a 6 a Prílohy č. 2 zákona o posudzovaní vplyvov a obsahovalo základné údaje o navrhovanej
zmene strategického dokumentu, s uvedením jej charakteru, hlavných cieľov, obsahu, vecného
a časového harmonogramu prípravy a schvaľovania, vzťahu k iným strategickým dokumentom
a s uvedením orgánu kompetentného na prijatie predmetnej zmeny a druhu schvaľovacieho
procesu dokumentu. Zmena strategického dokumentu počíta s jedným variantným riešením.
Navrhovaná zmena „Zmena strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná
stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1“ je malá zmena strategického
dokumentu v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov. Cieľom návrhov zmien
strategického dokumentu je zapracovanie hodnôt výsledkových ukazovateľov a rámcové zmeny
alokácie finančných prostriedkov, ktoré vyplývajú z akčných plánov určených pre zefektívnenie
implementácie IROP v súlade s legislatívou Európskej únie, s legislatívou SR a príslušnými
národnými stratégiami. Ostatné zmeny v dokumente sú formálneho charakteru. Týmito zmenami
strategického dokumentu nedochádza k zmene cieľov, ani stratégie dokumentu.
Obsahom navrhovanej zmeny je doplnenie východiskovej a cieľovej hodnoty výsledkových
ukazovateľov pre jednotlivé špecifické ciele Regionálnej integrovanej územnej stratégie (ďalej aj
„RIÚS“). Riadiaci orgán pre IROP realizoval akčné plány k stanoveniu východiskových
a cieľových hodnôt výsledkových ukazovateľov jednotlivých špecifických cieľov na úrovni
IROP, ktoré sa premietli do Regionálnej integrovanej územnej stratégie na úrovni NUTS III.
Obsahom ďalšej zmeny sú zmeny indikatívneho časového a finančného harmonogramu, resp.
rozdelenia finančnej alokácie Regionálnej integrovanej územnej stratégie/stratégie Udržateľného
mestského rozvoja. Zmena reviduje finančnú realizáciu stratégie podľa aktuálneho stavu
kontrahovania schválených projektov v roku 2017 a predpokladu čerpania zdrojov podľa
pravidla „n+3“ do konca programového obdobia. Presun finančnej alokácie RIÚS v Prioritnej osi
1 zo ŠC 1.1 do ŠC 1.2.1 sa uskutočnil v rámci revízie IROP. Dôvodom presunu zdrojov do ŠC
1.2.1 bola skutočnosť, že výzvu na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy
(Plán udržateľnej mobility) vyhlásil Riadiaci orgán pre IROP v ŠC 1.2.1. Pri tvorbe
Indikatívneho časového a finančného harmonogramu bola pôvodne alokácia na Program
udržateľnej mobility zahrnutá v ŠC 1.1. V rámci revízie IROP sa uskutočnil presun finančnej
alokácie stratégie Udržateľného mestského rozvoja v Prioritnej osi 1 zo ŠC 1.2.1 na ŠC 1.2.2.
Ďalšie zmeny finančnej alokácie riešia presun disponibilných finančných prostriedkov zo ŠC
1.2.1 - PUM, ŠC 2.2.1, ŠC 2.2.2, nakoľko sa nepredpokladá čerpanie v plnej výške alokovaných
zdrojov. Disponibilné finančné prostriedky sa presúvajú do ŠC 1.2.1, ŠC 4.2.1 a ŠC 4.3.1, v
ktorých sa aktuálne eviduje vyšší dopyt a alokácia zdrojov je nedostatočná v porovnaní s
potrebou financovania zámerov a projektov v území.
Zmeny sa týkajú aj úpravy príloh v strategickom dokumente. Príloha V.2.4 – Regionálna
cestná infraštruktúra – plán projektov na roky 2014 – 2020 (cesty II. triedy), Príloha V.2.4.1 –
Zoznam oprávnených úsekov pre IROP a Príloha V.2.7 – Indikatívny zoznam projektových
zámerov/návrhov integrovaných operácií. Všetky uvedené zmeny nemajú žiadny vplyv na
životné prostredie.
Navrhovaná zmena bola schválená Radou partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú
stratégiu Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1, takže rešpektuje princíp partnerstva
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a viacúrovňového riadenia. Zmena strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná
stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1 po ukončení procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov podlieha schváleniu
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiacim orgánom pre IROP.
Oznámenie o strategickom dokumente bolo spolu so strategickým dokumentom
s vyznačením navrhovanej zmeny podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnené na
webovom sídle ministerstva (www.enviroportal.sk) a doručené dotknutým orgánom,
schvaľujúcemu orgánu a mestám a obciam Nitrianskeho kraja dňa 16.02.2018. Dotknuté obce
boli povinné informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Príslušný orgán oznámil pri
zverejnení oznámenia aj miesto a čas konania konzultácií. Počas celého procesu posudzovania
vplyvov strategického dokumentu nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa § 63 zákona
o posudzovaní vplyvov. Na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk
dotknutých orgánov príslušný orgán vyzval obstarávateľa listom č. 2018/014101-68 zo dňa
12.03.2018. Dňa 15.03.2018 doručil obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj príslušnému
orgánu list č. CZ6397/2018 CS282/2018 zo dňa 15.03.2018, v ktorom sa vyjadril k stanoviskám
dotknutých orgánov.
Do termínu vydania tohto rozhodnutia príslušnému orgánu doručili svoje písomné
stanoviská v súlade s § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov tieto subjekty (stanoviská sú
uvádzané v skrátenom znení):
1.Obec Mojmírovce, Obecný úrad Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15
Mojmírovce (list č. 299/579/2018 zo dňa 19.2.2018 doručený dňa 21.02.2018)
- súhlasí bez pripomienok s uvedeným strategickým dokumentom, pri dodržaní podmienok
dotknutých orgánov a organizácií, ako aj príslušných platných STN noriem.
2. Obec Velčice, Velčice 73, 951 71 Sľažany (list č. 85/2018 zo dňa 19.02.2018 doručený dňa
21.02.2018)
- nemá žiadne námietky a pripomienky k strategickému dokumentu.
3.Obec Jedľové Kostoľany, Obecný úrad Jedľové Kostoľany 297, 951 96 Jedľové Kostoľany (list
č. 84/2018 zo dňa 20.02.2018 doručený dňa 22.02.2018)
- voči strategickému dokumentu nemá námietky.
4. Obec Pečenice, Obecný úrad Pečenice, 935 03 Pečenice č. 64 (list č. 39/2018 zo dňa
19.02.2018 doručený dňa 22.02.2018)
- nemá námietky k strategickému dokumentu.
5. Obec Leľa, Leľa č. 154, 943 65 Kamenica nad Hronom (list č. 38/2018 zo dňa 19.02.2018
doručený dňa 22.02.2018)
- súhlasí s oznámením o strategickom dokumente a nemá žiadne námietky.
6. Obec Močenok, Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok (list č. 79/2018/OcU/794
zo dňa 22.02.2018, doručený dňa 23.02.2018)
- nemá pripomienky k strategickému dokumentu.
7. Obec Čaradice, so sídlom Obecný úrad č. 157, 953 01 Čaradice (list č. 2018/88-02 zo dňa
20.02.2018 doručený dňa 23.02.2018)
-nemá námietky k oznámeniu o strategickom dokumente.
8. Obec Lula, Obecný úrad 55, 935 35 Lula (list č. 61/2018 zo dňa 19.2.2018 doručený dňa
23.02.2018)
- nemá k oznámeniu o strategickom dokumente žiadne pripomienky.
9.Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (list č. OULV-OSZP-2018/004206-VOD/Bu zo dňa 22.02.2018 doručený dňa 26.02.2018)
- k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente má z hľadiska záujmov sledovaných na
úseku vodného hospodárstva nasledovné pripomienky:
1. Pri uplatňovaní cieľov predloženého strategického dokumentu na území Nitrianskeho
samosprávneho kraja je potrebné dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) a súvisiacich právnych predpisov.
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2. Na úseku všeobecnej ochrany vôd je potrebné vytvárať územnotechnické podmienky pre
všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v
krajine. Dodržiavať ust. § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v ktorom je stanovená
šírka pobrežných pozemkov pri vodohospodársky významných vodných tokoch do 10 m od
brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m.
3. Na úseku odtokových pomerov v povodiach rešpektovať a zachovať v riešení všetky vodné
prvky v krajine (sieť vodných tokov, vodných plôch, mokrade) a s nimi súvisiace biokoridory a
biocentrá, podporovať výstavbu objektov protipovodňovej ochrany územia a nenavrhovať v
inundačnom území tokov výstavbu a iné nevhodné aktivity.
4. Na úseku verejných vodovodov vytvárať územnotechnické predpoklady pre komplexné
zabezpečenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, zvyšovanie podielu zásobovaných
obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s cieľom približovať sa postupne k úrovni
vyspelých štátov EÚ.
5. Na úseku verejných kanalizácií preferovať v návrhu odkanalizovania menších obcí delené
sústavy so zadržiavaním dažďových vôd v území.
Vyjadrenie príslušného orgánu: uvedené požiadavky sú akceptované, ak to bude
relevantné, vzťahujú sa na konkrétne aktivity, ktoré budú nadväzovať na strategický dokument.
Tieto pripomienky sú zohľadnené a uvedené v podmienkach rozhodnutia.
10. Obec Komjatice, Obecný úrad, Nádražná 97, 941 06 Komjatice (list č. 103/2018/2 zo dňa
22.2.2018 doručený dňa 26.02.2018)
- nemá pripomienky k oznámeniu k strategickému dokumentu.
11. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (list č. OUSA-OSZP-2018/002591-2 zo dňa 26.02.2018 doručený dňa 27.02.2018)
- z hľadiska ochrany vodných pomerov k oznámeniu o strategickom dokumente nemá
pripomienky.
12. Obec Poľný Kesov, Poľný Kesov 68, 951 15 Mojmírovce (list č. 132/2018 zo dňa 23.02.2018
doručený dňa 26.02.2018)
- nemá pripomienky k strategickému dokumentu.
13. Obec Podhorany, Obecný úrad, Mechenice 51, 951 46 Podhorany (list č. 132/2018 zo dňa
21.02.2018 doručený dňa 27.02.2018)
- nemá výhrady voči oznámeniu o strategickom dokumente.
14. Mesto Topoľčany – mestský úrad, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany (list č.
OVŽP/1197/2018 zo dňa 23.2.2018 doručený dňa 28.02.2018)
- nemá pripomienky k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente.
15. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia – OSZP3 (list č. 2018/014476-003-F42 zo dňa
28.02.2018 doručený dňa 01.03.2018)
- nemá pripomienky a netrvá na posudzovaní strategického dokumentu.
16. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. 2018/004659-02Hr zo dňa 28.02.2018 doručený dňa 01.03.2018)
- nemá námietky k oznámeniu o strategickom dokumente.
17. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Odbor stratégie a rozvoja (list
č. 11376/2018/OSR/16610 zo dňa 27.02.2018 doručený dňa 02.03.2018)
MDV SR má k oznámeniu o strategickom dokumente RIUS NSK 2014 – 2020 nasledovné
požiadavky a pripomienky:
- 1. pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja obcí v oblasti dopravy je potrebné rešpektovať
priority rozvoja dopravnej infraštruktúry a strategický dokument RIUS NSK 2014 – 2020
zosúladiť s Programovým vyhlásením vlády SR (2016 – 2020) za oblasť dopravy, Koncepciou
územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011, Operačným programom Integrovaná
infraštruktúra 2014 – 2020, Stratégiou rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020,
Strategickým plánom rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Strategickým plánom
rozvoja dopravy SR do roku 2030;
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- 2. plne rešpektovať NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č.
1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete
a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy,
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č.
67/2010;
-3. v celom strategickom dokumente žiadame uvádzať iba nové čísla ciest III. triedy v súlade
s Rozhodnutím o usporiadaní cestnej siete č. 10755/2015/C212-SCDPK/21695, ktorým bolo
rozhodnuté o prečíslovaní všetkých ciest III. triedy na území SR novými štvorcifernými číslami s
platnosťou od 01. 05. 2015;
-4. v RIUS NSK 2014 – 2020 odporúčame zohľadniť údaje z celoštátneho sčítania dopravy za
rok 2015, ktoré sú dostupné na internetovej stránke Slovenskej správy ciest
(http://www.ssc.sk/sk/cinnosti/rozvoj-cestnej-siete/dopravne-inzinierstvo/celostatnescitaniedopravy-v-roku-2015.ssc);
-5. rešpektovať dopravnú infraštruktúru zaradenú podľa európskych dohôd AGN Európska
dohoda o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu, existujúce aj
plánované a Protokolu k Dohode AGTC o kombinovanej doprave po vnútrozemských vodných
cestách k európskej dohode o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej doprave a
súvisiaci objektoch z roku 1991. Podľa platného znenia Dohody AGN na území NSK: E 81
koridor rieky Váh od ústia do Dunaja po Žilinu a koridor spojenia riek E 81 Váh - E 30 Odra s
verejnými prístavmi P 80 - 40 Komárno a P 81 - 01 Šaľa (Váh) – plánovaný;
-6. žiadame opraviť číslovanie železničných tratí podľa platných čísel grafikónových listov
v Tabuľkách traťových pomerov Železníc Slovenskej republiky nakoľko ide o infraštruktúru.
Čísla uvedené v RIUS NSK 2014 – 2020 sa používajú v cestovných poriadkoch dopravcov, čo
nie je z hľadiska infraštruktúry záväzné. Správne rozdelenie železničných tratí je uvedené na
http://www.zsr.sk/dopravcovia/infrastruktura/tabulky-tratovych-pomerov/);
-7. postupovať v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a
predpisov;
-8. postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;
-9. na str. 12 žiadame aktualizovať spomínané roky začatia výstavby plánovaných rýchlostných
ciest (prípade ich vôbec neuvádzať);
-10. upozorňujeme, že na str. 11 má byť správne označenie koridoru Orient/východné
Stredomorie, ktorý je súčasťou základnej siete TEN-T (Trans-European Transport Network, tzn.
Transeurópska dopravná sieť);
-11. taktiež upozorňujeme, že NSK prechádza súhrnná sieť od mesta Trnava až po obec
Tekovské Nemce;
-12. na str. 16 odporúčame aktualizovať informácie ohľadom termínu vybudovania
Strategického parku a na str. 20 informácie týkajúce sa služby vo verejnom záujme so
spoločnosťou ARRIVA Nitra, a. s. (pre zabezpečenie MAD v krajskom meste Nitra);
-13. upozorňujeme, že zákonom č. 378/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novela kompetenčného zákona) sa s
účinnosťou od 01. 01. 2017 zmenil názov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Oznámenie berie na vedomie a nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona.
Vyjadrenie príslušného orgánu:
k bodu 1: požiadavka sa berie na vedomie. Zosúladenie s príslušnými dokumentmi bude
predmetom znenia strategického dokumentu v konsolidovanej verzii 2.0.
k bodu 2, 7 a 8: uvedená požiadavka je zohľadnená a uvedená v podmienkach rozhodnutia.
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k bodu 3: akceptované, ak to bude relevantné, bude predmetom znenia strategického dokumentu
v konsolidovanej verzii 2.0.
k bodu 4,5, 6 a 9: bude predmetom znenia strategického dokumentu v konsolidovanej verzii 2.0.
k bodu 10 a 11: akceptované a zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.
k bodu 12 a 13: berie sa na vedomie, aktualizácia bude predmetom znenia strategického
dokumentu v konsolidovanej verzii 2.0.
18. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia (list č. OU-LV-OSZP-2018/004746 zo dňa 26.02.2018 doručený dňa 02.03.2018)
- v predloženom dokumente sa nenachádzajú aktivity, ktorých realizácia by mala zásadný
negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia v danej lokalite.
- v rámci investičnej činnosti a podnikateľských aktivít v danej lokalite v prípade umiestnenia
a stavby zdrojov znečisťovania ovzdušia je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy
ochrany ovzdušia podľa platných právnych predpisov ochrany ovzdušia.
- nemá námietky a pripomienky k predloženému dokumentu a nepovažuje za potrebné ho
posudzovať podľa zákona.
19. Obec Diakovce, 925 81 Diakovce č. 118 (list č. 1413/2018 zo dňa 1.3.2018 doručený dňa
02.03.2018)
- berie na vedomie oznámenie o strategickom dokumente bez pripomienok.
20. Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky (list č. 598/2/2018 zo dňa 27.02.2018
doručený dňa 02.03.2018)
- k strategickému dokumentu nemá žiadne námietky.
21. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra (list č. 38/2018 zo
dňa 28.02.2018 doručený dňa 02.03.2018)
- berie oznámenie o strategickom dokumente na vedomie a nemá pripomienky za oblasť
dopravnej infraštruktúry.
22. Obec Nána, Obecný úrad Nána, Madáchova 2532/32 (list č. 33/2018 zo dňa 19.02.2018
doručený dňa 02.03.2018)
- nemá žiadne návrhy ani pripomienky.
23. Obec Tehla, 935 35 Tehla 88 (list č. 101/2018 zo dňa 28.2.2018 doručený dňa 02.03.2018)
- k oznámeniu o strategickom dokumente nemá žiadne pripomienky.
24. Obec Golianovo, 951 08 Golianovo č. 400 (list č. OcÚ82/2018 zo dňa 01.03.2018 doručený
dňa 05.03.2018)
- nemá pripomienky k strategickému dokumentu.
25.Obec Kovarce, 956 15 Kovarce 461 (list č. 194/2018 zo dňa 28.2.2018 doručený dňa
05.03.2018)
- nemá žiadne pripomienky ani doplnky k oznámeniu o zmene strategického dokumentu.
26. Obec Nemčiňany, Obecný úrad č. 128, 951 81 Nemčiňany (list č. 50/2018 zo dňa 02.03.2018
doručený dňa 05.03.2018)
- nemá pripomienky k uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente.
27. Obec Kostoľany pod Tribečom, Obecný úrad č. 70, 951 77 Kostoľany pod Tribečom (list
č. 47/2018 zo dňa 02.03.2018 doručený dňa 05.03.2018)
- nemá k strategickému dokumentu žiadne námietky.
28. Obec Nové Sady, Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady (list č. 85/2018-1 zo dňa 20.2.2018
doručený dňa 05.03.2018)
- k oznámeniu o strategickom dokumente nemá námietky.
29. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody
a krajiny (list č. OU-SA-OSZP-2018/002576-2 zo dňa 05.03.2018 doručený dňa 06.03.2018)
- z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny k oznámeniu o strategickom dokumente
nemá žiadne pripomienky.
30. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3,
953 01 Zlaté Moravce (list č. OU-ZM-OSZP-2018-000465-02 VA zo dňa 01.03.2018 doručený
dňa 06.03.2018)
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- úsek štátnej vodnej správy požaduje:
- Zabezpečiť preventívne opatrenia pred povodňami, ako sú opatrenia, ktoré spomaľujú odtok
vôd z území do vodných tokov. Snažiť sa udržať vody z povrchového odtoku (dažďové vody) na
miestach, kde vzniknú a neodvádzať ich do recipientu, zabezpečiť ich vsakovanie.
- Pri umiestňovaní stavieb brať do úvahy ochranné pásma vodohospodársky významných
vodných tokov (10 m) a drobných vodných tokov (5 m).
- Pri schvaľovaní nových investičných zámerov brať do úvahy ich budúci možný vplyv na
kvalitu povrchových a podzemných vôd, ako aj ich celkový vplyv na životné prostredie.
- Vody z povrchového odtoku, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu
nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej a podzemnej vody možno vypúšťať do podzemných
vôd nepriamo len po predchádzajúcom prečistení v odlučovačoch ropných látok.
- Zabezpečiť odkanalizovanie všetkých obcí, hlavne tých, ktoré sa nachádzajú v ochranných
pásmach vodárenských zdrojov.
- Zabezpečiť prívod pitnej vody najmä do obcí, v ktorých kvalita podzemnej vody nezodpovedá
kvalite pitnej vody.
Ostatné úseky štátnej správy starostlivosti o životné prostredie nemajú pripomienky.
Vyjadrenie príslušného orgánu: uvedené požiadavky berie na vedomie. V prevažnej
miere sa zhodujú so stanoviskom dotknutého orgánu Okresného úradu Levice, odbor
starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa a tieto sú zapracované do podmienok
tohto rozhodnutia.
31. Obec Štefanovičová, 951 15 Štefanovičová č. 75 (list č. 42/2018 zo dňa 05.03.2018 doručený
dňa 06.03.2018)
- obec k uvedenému dokumentu nemá pripomienky a taktiež nebol pripomienkovaný občanmi.
32. Združenie obcí Tribečsko – Inoveckého regiónu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01
Topoľčany (list zo dňa 05.03.2018 doručený dňa 06.03.2018)
- dáva do pozornosti pravdepodobnú chybu v tabuľke na str. 94, kde je merná jednotka
ukazovateľa RO158 Podiel detí do troch rokov veku, ktorým je poskytovaná služba starostlivosti
na celkovom počte detí do troch rokov veku uvedená v ‰, predpokladajú, že správna jednotka
má byť %.
- okrem uvedeného nemá žiadne ďalšie pripomienky.
Vyjadrenie príslušného orgánu: výsledkový ukazovateľ R0158 Podiel detí do troch rokov
veku, ktorým je poskytovaná služba k starostlivosti na celkovom počte detí do troch rokov veku
sa sleduje v ‰ a nie v %.
33. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia
(list č. OU-SA-OSZP-2018/002784-2 zo dňa 05.03.2018 doručený dňa 06.03.2018)
- nemá žiadne pripomienky.
34. Obec Kuraľany, Obecný úrad, 935 64 Kuraľany 1 (list č. 68/2018 zo dňa 05.03.2018
doručený dňa 07.03.2018)
- nemá pripomienky k zmene strategického dokumentu.
35. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel (list č. S03954-2018-IKŽ-18 zo
dňa 01.03.2018 doručený dňa 07.03.2018)
- uplatňuje nasledovné
- zásadné pripomienky:
1. na strane 6 – tematická a územná koncentrácia RIUS v texte:
„Centrom pozornosti je budovanie kvalitných sociálnych služieb prostredníctvom transformácie
a deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom na
zariadenia poskytujúce služby na komunitnej báze a modernizácia zdravotníckej infraštruktúry
prostredníctvom budovania centier integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti.“ – v
slovnom spojení centrá integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti žiadame vypustiť slovo –
primárna. Taktiež žiadame v celom texte materiálu a to aj v častiach ohľadom sociálnej
starostlivosti uvádzať iba centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti (napr. strana 30)
Odôvodnenie:
Zjednotenie používaných pojmov. Taktiež uvádzame, že v materiáloch podobného typu z iných
VUC sa používa slovné spojenie centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.
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2. na strane 35 v texte: „V zmysle štatistických údajov sa na území Nitrianskeho samosprávneho
kraja nachádza - 251 ambulancií stomatologických“. Upraviť názov ambulancie na – 251
ambulancií zubného lekárstva.
Uvedené žiadame náležite upraviť v celom predloženom materiáli a to aj v Prílohách: napr. aj
v časti 2.2.2.
Odôvodnenie:
Zosúladenie názvu s platnou legislatívou (zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Príloha 1a).
3. na strane 35 v texte:
„nepriaznivá veková situácia lekárov primárneho kontaktu (všeobecný lekár pre dospelých
a všeobecný lekár pre deti a dorast) bude čoraz viac limitujúcim faktorom dostupnosti k
primárnej zdravotnej starostlivosti.“ a v nasledujúcom znení celej časti 2.2 materiálu žiadame
vypustiť slovné spojenie primárneho kontaktu, či primárnej zdravotnej starostlivosti. Pri
preštudovaní celého materiálu je zrejmé, že slovné spojenie „primárna zdravotná starostlivosť“
sa viaže na všeobecných lekárov (všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre
deti a dorast).
Uvedené je možné upraviť takto:
„Nepriaznivá veková situácia všeobecných lekárov (všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný
lekár pre deti a dorast) bude čoraz viac limitujúcim faktorom dostupnosti ako takej /alebo/k
všeobecnej/zdravotnej starostlivosti“.
Taktiež žiadame predkladateľa, v celom texte a to aj v prílohách minimalizoval slovné spojenie
primárna zdravotná starostlivosť, a uvádzal spojenie všeobecná zdravotná starostlivosť, alebo
predkladateľovi ako možnú alternatívu dávame na zváženie zaviesť tzv. skratku, ktorou by sa
všeobecná zdravotná starostlivosť uvádzala aj ako „primárna zdravotná starostlivosť“.
Odôvodnenie:
Precizovanie textu. Uvedené žiadame aj s poukazom na znenie zákona č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj iné platné zákony v
rezorte zdravotníctva, ktoré primárnu zdravotnú starostlivosť neuvádzajú.
4. v časti týkajúcej sa nemocníc si dovoľujeme upozorniť, že Nemocnica v Topoľčanoch má
zmenený názov a pravdepodobne aj vlastníka.
Odôvodnenie:
Precizovanie textu.
5. na strane 37 a 40 v texte sa uvádza LSPP.
Dovoľujeme si upozorniť, že poslednou zmenou zákona č. 578/2004 Z. z. sa táto služba
premenovala na ambulantnú pohotovostnú službu (viď § 7 ods. 3 písm. a) ambulancia
ambulantnej pohotovostnej služby a ambulanciu zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Taktiež
žiadame upraviť názvy ambulancií v celom materiáli v zmysle platných zákonov (hlavne zákon
č. 578/2004 Z. z.).
Odôvodnenie:
Precizovanie textu v súlade s platnou legislatívou.
6. v časti 2.2 Dostupnosť zdravotnej starostlivosti v územnej investičnej jednotke NUTS 3
Nitriansky kraj a mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra sa téme chudoby, ako aj
najchudobnejším okresom venuje pomerne veľká časť, pričom v časti 2.1, ktorá je venovaná
sociálnym službám sa o chudobe a chudobných okresoch nehovorí.
Uvedené zásadne žiadame vypustiť z časti 2.2 a uviesť v časti 2.1 alebo vo všeobecnej časti
materiálu a to najmä text:
„Podľa EU SILC 2013 bolo rizikom chudoby ohrozených 12,8 % obyvateľov Slovenska
(približne 695 tisíc osôb). V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2012 nastal mierny pokles o 0,4 percentuálneho bodu (22 tisíc ľudí). Slovenská republika sa viac rokov zaraďuje medzi
krajiny s výraznými hospodárskymi a sociálnymi rozdielmi medzi regiónmi. Súvisí to
predovšetkým s nerovnomerným rozmiestnením priemyslu a chudobnejšie regióny zápasia
s nedostatočne rozvinutou infraštruktúrou, nevyhovujúcou dopravnou sieťou, nižšou
vzdelanosťou a menej sa rozvíjajúcim podnikateľským prostredím. Regionálne rozdiely medzi
jednotlivými krajmi môžeme sledovať aj v miere rizika chudoby po sociálnych transferoch.
Práve Nitriansky kraj patrí k regiónom, kde po sociálnych transferoch je pomerne vysoká miera
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ohrozenia chudobou, ktorá je u 16,3 % obyvateľov kraja. (Zdroj: EU SILC 2013 Indikátor
chudoby a sociálneho vylúčenia, R. Vlačuha, Y. Kováčová, ŠÚ SR, Bratislava, 2014).“.
7. na strane 40 – Dostupnosť zdravotnej starostlivosti v mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra
žiadame text:
„Okrem fakultnej nemocnice zdravotnú starostlivosť v mestkej (opraviť preklep) funkčnej
oblasti zabezpečuje aj sieť polikliník a odborné pracovisko – stomatologická klinika, samostatné
súkromné ambulancie s rôznym zameraním. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v mestskej
funkčnej oblasti sa vykonáva v ďalších 240 špecializovaných ambulanciách. V danom území je 5
aktívnych agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 1 organizátor lekárskej služby prvej
pomoci pre dospelých, 1 organizátor lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast, 1
organizátor stomatologickej zdravotnej starostlivosti. ...“
Upraviť nasledovne:
„Okrem fakultnej nemocnice zdravotnú starostlivosť v mestskej funkčnej oblasti zabezpečuje aj
sieť polikliník, odborné pracovisko – zubno-lekárska klinika a samostatné ambulancie s rôznym
zameraním. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v mestskej funkčnej oblasti sa vykonáva
v ďalších 240 špecializovaných ambulanciách. V danom území je 5 aktívnych agentúr domácej
ošetrovateľskej starostlivosti, 1 ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, 1
ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast, 1 ambulancia zubno-lekárskej
pohotovostnej služby.
Odôvodnenie:
Precizovanie textu s poukazom na zákon 578/2004 Z. z. a jeho prílohu 1 a) ako aj popis reálneho
stavu v časti LSPP a prechodných ustanovení uvedeného zákona č. 578/2004 Z. z. týkajúcich sa
platnosti povolení na prevádzkovanie ambulancií lekárskej služby prvej pomoci, ktoré strácajú
platnosť najneskôr 1. júla 2018.
8. tamtiež žiadame text:
„Možno konštatovať, že v meste Nitra je pomerne široká sieť neštátnych zdravotníckych
zariadení. Patria sem samostatné ambulancie praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých,
ambulancie gynekológov a stomatológov, ambulancie praktických lekárov špecialistov, rýchla
zdravotnícka pomoc, lekárne. Priemerný počet pacientov ošetrených denne v týchto zariadeniach
je 20-23, najviac v ambulanciách všeobecného lekárstva, stomatológie, psychiatrie
a diabetológie. Javí sa reálna potreba rozšírenia ambulancií poskytujúcich zdravotnícku
starostlivosť v oblasti gastroenterológie, onkológie, traumatológie, a urológie (MÚ Nitra)“.
Upraviť nasledovne:
„možno konštatovať, že v meste Nitra je pomerne široká sieť neštátnych zdravotníckych
zariadení. Patria sem samostatné ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných
lekárov pre deti a dorast, gynekologicko-pôrodnícke ambulancie, ambulancie zubného lekárstva,
iné špecializované ambulancie, ambulancie záchrannej zdravotnej služby a lekárne. Priemerný
počet pacientov ošetrených denne v týchto zariadeniach je 20-23, najviac v ambulanciách
všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, psychiatrických ambulanciách a ambulanciách
diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy.. Javí sa reálna potreba rozšírenia ambulancií
poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v oblasti gastroenterológie, onkológie, traumatológie
a urológie (MÚ Nitra)“.
Odôvodnenie:
Precizovanie textu s poukazom na zákon 578/2004 Z. z. a jeho prílohu 1 a).
9. na strane 69 v tabuľke v cieli: ŠC 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom
integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti. – zazmluvňovanie výkonov zo strany
zdravotníckych poisťovní;
opraviť na zdravotných poisťovní
Odôvodnenie:
Precizovanie textu.
10. na strane 99 v texte: Špecifický cieľ 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za
účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
„Ide o novú integrovanú pracovnú kultúru, ktorá podporuje nové formy spolupráce medzi
odborníkmi v oblasti verejného zdravia a zdravotnej starostlivosti v komunite, ako aj medzi
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a poskytovateľmi sociálnych služieb a ostatných
sektoroch.“
Odôvodnenie:
Precizovanie textu.
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11. na strane 101 odsek 1: Špecifický cieľ 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za
účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
Vypustiť text: „(projektové zámery budú schvaľované Radou partnerstva na úrovni príslušného
samosprávneho kraja a na schválené projektové zámery budú MZ SR vyhlasované výzvy na
predloženie žiadosti o NFP)“
Odôvodnenie:
Podľa § 18 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z EŠIF proces posudzovania PZ
spadá do kompetencie poskytovateľa, t. j. príslušného RO, resp. SO, a v prípade CIZS do
kompetencie MZ SR ako SO pre IROP. Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom v znení dodatku č. 1 uzatvorenej medzi MPRV SR ako RO
a MZ SR ako SO pre IROP je MZSR ako SO poverené vykonávaním posudzovania
projektových zámerov na CIZS. uvedená kompetencia je taktiež v rozpore s § 15 ods. 2
uvedeného zákona o EŠIF. Podľa článku 5 Právomoci Rady partnerstva štatútu a rokovacieho
poriadku Rady partnerstva pre RIUS Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020 zo
dňa 26.10.2015 sa oprávnenie na schvaľovanie projektových zámerov nenachádza.
12. na strane 101, Špecifický cieľ 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom
integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti, odsek 1: Merateľné ukazovatele výsledku v
špecifickom cieli 2.1.2
Upraviť údaje cieľových hodnôt a zdroj dát v „tab.: Merateľné ukazovatele výsledku v
špecifickom cieli 2.1.2“ na strane 101 tak, aby boli v súlade s aktuálnou verziou IROP, resp.
údaje v nej uvedené boli minimálne na úrovni s celoslovenským priemerom.
Odôvodnenie:
Vzhľadom na významnú alokáciu objemu finančných prostriedkov pre NSK, ktoré sa zásadným
spôsobom podieľajú na dosiahnutí celkových ukazovateľov určených pre ŠC 2.1.2 vrátane UMR
sa predpokladajú aj tomu úmerné cieľové hodnoty výsledkových ukazovateľov, ktoré by mali
byť minimálne na hodnotách uvedených v rámci IROP.
13. na strane 102-104, Špecifický cieľ 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za
účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
Zosúladiť údaje s aktuálnou verziou IROP, resp. vypustiť duplicitné údaje v tab.: „Merateľné
ukazovatele výstupu pre investičnú prioritu č. 2.1-(ŠC 2.1.1, ŠC 2.1.2)- RIÚS vrátane UMR:“
Odôvodnenie:
Zosúladenie údajov podľa IROP.
- obyčajné pripomienky:
14. na strane 102, Špecifický cieľ 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom
integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti, Oprávnení prijímatelia v špecifickom cieli 2.1.2
Upraviť „oprávnených prijímateľov“ podľa aktuálnej verzie IROP.
Odôvodnenie:
Zosúladenie textu s IROP, verzia 3, schválená Monitorovacím výborom IROP zo dňa 10.8.2017.
15. na strane 104, Špecifický cieľ 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom
integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
Zosúladiť zoznam synergií podľa aktuálnej verzie IROP.
Odôvodnenie:
Zosúladenie textu.
16. na strane 104, Špecifický cieľ 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom
integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
Zmeniť budúci čas na prítomný v odseku: “Mechanizmus koordinácie v oblasti podpory
zabezpečenia dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti bude vytvorený v Monitorovacej
komisii Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030, na úrovni RO pre OP
ĽZ a RO pre IROP. Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán bude členom
Rady partnerstva pre RIÚS Nitrianskeho kraja.“
Odôvodnenie:
V dobe aktualizácie už tento stav nastal a trvá.
Vyjadrenie príslušného orgánu:
k bodu 1 až 8 vrátane: uvedené pripomienky berie na vedomie. Úprava textu bude predmetom
znenia strategického dokumentu v konsolidovanej verzii 2.0.
k bodu 9: pripomienka akceptovaná a zapracovaná do podmienok tohto rozhodnutia.
k bodu 10 a 13: uvedené pripomienky berie na vedomie. Úprava textu bude predmetom znenia
strategického dokumentu v konsolidovanej verzii 2.0.
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k bodu 11: text určený na vypustenie bol spracovaný Inštitútom zdravotnej politiky MZSR
a predložený do textu RIÚS v 6/2015. Úprava textu bude predmetom znenia strategického
dokumentu v konsolidovanej verzii 2.0.
k bodu 12: Cieľová hodnota Ukazovateľa R0093 Počet lekárov primárneho kontaktu na jedno
kontaktné miesto – bola vypočítaná na úrovni RO pre IROP osobitne pre každý kraj. V prípade
Nitrianskeho kraja sú údaje uvedené z dokumentu RO pre IROP zo dňa 24.7.2015 vo verzii
RIÚS 1.0. Predmetom doplnenia vo verzii 1.1 je ukazovateľ R0170 Počet iných zdravotníckych
pracovníkov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto. K uvedenému bola vypočítaná
hodnota v zmysle Akčného plánu IROP 12.36, ktorú RO pre IROP zadefinoval pre Nitriansky
kraj dňa 26.5.2017.
k bodu 14: uvedená požiadavka je zohľadnená a uvedená v podmienkach rozhodnutia.
k bodu 15 a 16: uvedené pripomienky berie na vedomie. Úprava textu bude predmetom znenia
strategického dokumentu v konsolidovanej verzii 2.0.
36. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-KN-OSZP2018/004953-002 zo dňa 5.3.2018 doručený dňa 07.03.2018)
- k predloženému oznámeniu o zmene strategického dokumentu neuplatňuje pripomienky.
37. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom 71 (list č. 179/2018 zo dňa
05.03.2018 doručený dňa 08.03.2018)
- k oznámeniu o zmene strategického dokumentu nemá pripomienky. Na obecný úrad neboli
doručené žiadne námietky ani pripomienky zo strany verejnosti.
38. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica (list č. ŠOPSR/342009/2018 zo dňa 2.3.2018 doručený dňa 08.03.2018)
- zmeny, ktoré sú obsahom predloženého oznámenia o zmene, sa týkajú formálnej úpravy
a doplnenia údajov v strategickom dokumente RIÚS. Zmeny sú opísané len všeobecne.
- v samotnom strategickom dokumente RIÚS nie je zmienka o lokalizácii, rozsahu ani
o možných vplyvoch navrhovaných projektových zámerov uvedených v prílohe V.2.7.
- upozorňuje, že v prílohe V.1.6 sú neaktuálne údaje o chránených územiach európskeho
významu.
- návrh riešenia a odôvodnenie: v predloženom oznámení o zmene strategického dokumentu
absentuje bližšia charakteristika navrhovaných zmien, preto nie je možné zaujať k nemu
jednoznačné stanovisko.
Vyjadrenie príslušného orgánu: zmeny, ktoré sú obsahom predloženého oznámenia
o zmene strategického dokumentu boli vyznačené v predloženom a zverejnenom strategickom
dokumente, verzia 1.1. Aktuálne údaje v tabuľke č. 15 budú zapracované v konsolidovanej
verzii 2.0 strategického dokumentu.
39. Obec Holiare, 946 16 Holiare č. 93 (list č. 27/1/18 zo dňa 05.03.2018 doručený dňa
08.03.2018)
- obec k zaslanému oznámeniu nemá pripomienky.
40. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraj, OSZP2, (list č. 2018/014344 zo dňa 05.03.2018,
doručený dňa 05.03.2018)
- nemá pripomienky k zaslanému oznámeniu o strategickom dokumente.
41. Obec Preseľany, Obecný úrad, 956 12 Preseľany (list č. 98/2018 zo dňa 6.3.2018 doručený
dňa 09.03.2018)
- počas doby zverejnenia oznámenia o strategickom dokumente nik z právnických ani fyzických
osôb nezaslal vyjadrenie.
42. Obec Vyšné nad Hronom, 935 31 Vyšné nad Hronom 57 (list č. 33/2018/002 zo dňa 6.2.2018
doručený dňa 09.03.2018)
- nemá pripomienky k dokumentu.
43. Obec Bajtava, Bajtava č. 86, 943 65 Kamenica nad Hronom (list č. 76/2018 zo dňa
06.03.2018 doručený dňa 09.03.2018)
- k zaslanému oznámeniu o strategickom dokumente nemá žiadne námietky a pripomienky.
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44. Obec Veľký Ďur, Hlavná 80, 935 34 Veľký Ďur (list č. 2018/60-01 zo dňa 19.02.2018
doručený dňa 09.03.2018)
- k strategickému dokumentu nemá námietky.
45. Obec Krškany, Krškany 115, 934 01 Levice (list č. 95/2018 zo dňa 02.03.2018 doručený dňa
09.03.2018)
- nemá námietky voči strategickému dokumentu.
46. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
(list č. 19116/LNe-21/2018 zo dňa 7.3.2018 doručený dňa 09.03.2018)
- z hľadiska svojich záujmov nie je potrebné predmetný strategický dokument posudzovať podľa
zákona o posudzovaní vplyvov.
47. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Kancelária generálneho tajomníka
služobného úradu (list č. 8937/2018-M_KGTSÚ zo dňa 02.03.2018 doručený dňa 09.03.2018)
- nemá k predmetnému oznámeniu žiadne pripomienky.
48. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia rozvoja vidieka a priamych
platieb (list č. 4467/2018 zo dňa 06.03.2018 doručený dňa 09.03.2018)
- k oznámeniu o zmene strategického dokumentu má nasledovné obyčajné pripomienky:
Z pohľadu ochrany lesných pozemkov požaduje ustanovením uvedeným v záväznej časti
územnoplánovacej dokumentácie:
a) rešpektovať výmeru lesných pozemkov ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj celého
regiónu,
b) zdôrazniť potrebu prerokovania akéhokoľvek využitia lesných pozemkov a usporiadania
vlastníckeho práva s vlastníkmi dotknutých lesných pozemkov.
Z pohľadu aktualizácie:
a) v texte a v prílohách aktualizovať skratku Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR),
b) v prílohe V.1.1 aktualizovať tabuľky č. 2 (SEWS Slovakia, s.r.o.) a č. 4.
Nevyjadril potrebu posudzovania zmeny strategického dokumentu.
Vyjadrenie príslušného orgánu: príslušný orgán stanovisko akceptoval a pripomienky
zapracoval do tohto rozhodnutia. Aktualizácia tabuľky č. 4 – Priemyselné parky v NSK bude
predmetom konsolidovanej verzie 2.0 strategického dokumentu a rovnako aj aktualizácia skratky
MDV SR.
49. Obec Výčapy – Opatovce, Výčapská 467/14, 951 44 Výčapy – Opatovce (list č. S2018/001041 zo dňa 8.3.2018 doručený dňa 12.03.2018)
- nemá námietky voči Regionálnej integrovanej stratégií Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020,
verzia 1.1.
50. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-LV-OSZP2018/004140-eia/Če zo dňa 05.03.2018 doručený dňa 12.03.2018)
- dáva za jednotlivé úseky štátnej správy nasledovné stanoviská:
Štátna správa v odpadovom hospodárstve, OU-LV-OSZP-2018/004202-OH/Če zo dňa
02.03.2018: ako príslušný orgán štátnej správy nemá k predloženému strategickému dokumentu
pripomienky.
Štátna správa ochrany ovzdušia, OU-LV-OSZP-2018/004746-G zo dňa 26.02.2018 - ako
dotknutý orgán štátnej správy dáva k predloženej správe o hodnotení nasledovné stanovisko:
K predloženému dokumentu z hľadiska ochrany ovzdušia nemá námietky a pripomienky.
V prípade umiestnenia a stavby zdrojov znečisťovania ovzdušia je potrebný súhlas príslušného
orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.
Štátna vodná správa, OU-LV-OSZP-2018/004206-VOD/Bu zo dňa 22.02.2018:
- z hľadiska vôd nemá zásadné pripomienky
- štátna vodná správa, ako dotknutý orgán Vám dáva v súlade s ust. § 6 ods. 6 zák. č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nasledovné stanovisko:
1. Pri uplatňovaní cieľov predloženého strategického dokumentu na území Nitrianskeho
samosprávneho kraja je potrebné dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) a súvisiacich právnych predpisov.
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2. Na úseku všeobecnej ochrany vôd je potrebné vytvárať územnotechnické podmienky pre
všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v
krajine. Dodržiavať ust. § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v ktorom je stanovená
šírka pobrežných pozemkov pri vodohospodársky významných vodných tokoch do 10 m od
brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m.
3. Na úseku odtokových pomerov v povodiach rešpektovať a zachovať v riešení všetky vodné
prvky v krajine (sieť vodných tokov, vodných plôch, mokrade) a s nimi súvisiace biokoridory a
biocentrá, podporovať výstavbu objektov protipovodňovej ochrany územia a nenavrhovať v
inundačnom území tokov výstavbu a iné nevhodné aktivity.
4. Na úseku verejných vodovodov vytvárať územnotechnické predpoklady pre komplexné
zabezpečenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, zvyšovanie podielu zásobovaných
obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s cieľom približovať sa postupne k úrovni
vyspelých štátov EÚ.
5. Na úseku verejných kanalizácií preferovať v návrhu odkanalizovania menších obcí delené
sústavy so zadržiavaním dažďových vôd v území.
Štátna správa ochrany prírody a krajiny, OU-LV-OSZP-2018/004235/SE zo dňa 01.03.2018:
ako dotknutý orgán štátnej správy dáva k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente
nasledovné vyjadrenie: po preskúmaní podkladových materiálov dospel k záveru, že z hľadiska
ochrany prírody a krajiny nemá námietky a pripomienky k predloženému dokumentu.
-z hľadiska záujmov sledovaných na jednotlivých úsekoch štátnej správy nemá ďalšie námietky
a pripomienky k predloženému dokumentu
Vyjadrenie príslušného orgánu: štátna vodná správa Okresného úradu Levice zaslala
samostatné stanovisko listom č. OU-LV-OSZP-2018/004206-VOD/Bu zo dňa 22.02.2018
doručený dňa 26.02.2018 s rovnakým obsahom ako je predmetné stanovisko. Príslušný orgán
stanovisko akceptoval a pripomienky zapracoval do tohto rozhodnutia (viď bod 9.).
51. Mesto Komárno, Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno (list
č. 7143/2259/OŽPPMaVO/2018 zo dňa 07.03.2018 doručený dňa 12.03.2018)
- nemá pripomienky k oznámeniu o strategickom dokumente a zároveň informuje príslušný
orgán o zverejnení oznámenia.
52. Obec Imeľ, Obecný úrad, Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ (list č. 216/2018 zo dňa
06.03.2018 doručený dňa 12.03.2018)
- nemá pripomienky
53. Obec Báb, 951 34 Báb (list č. OcÚ báb 002-052/2018 zo dňa 09.03.2018 doručený dňa
12.03.2018)
- k strategickému dokumentu nemá námietky a zároveň oznamuje, že oznámenie bolo vyvesené
na úradnej tabuli.
54. Obec Podhradie, Obecný úrad, Podhradie 91, 955 01 Topoľčany (list č. 34/1/2018 zo dňa
08.03.2018 doručený dňa 12.03.2018)
- k oznámeniu o strategickom dokumente nemá námietky.
55. Obec Horné Obdokovce, 956 08 Horné Obdokovce č. 389 (list č. 191/2018 zo dňa
08.03.2018 doručený dňa 12.03.2018)
- oznamuje, že informácia o strategickom dokumente bola zverejnená na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle a neboli k nemu prijaté žiadne pripomienky zo strany verejnosti, rovnako obec
k predmetnému strategickému dokumentu nemá žiadne pripomienky.
56. Obec Žitavany, Obecný úrad Športová 5, 951 97 Žitavany (mail zo dňa 19.2.2018)
- nemá žiadne pripomienky k oznámeniu o strategickom dokumente.
57. Obec Alekšince, Obecný úrad Alekšince 389, 951 22 Alekšince (list č. 2018/225-001 zo dňa
26.02.2018 doručený dňa 27.02.2018)
- nemá pripomienky k oznámeniu o strategickom dokumente a zároveň informuje o informovaní
občanov prostredníctvom webovej stránky, oznámením na úradnej tabuli obce a vyhlásením
v miestnom rozhlase.
58. Obec Iňa, Obecný úrad v Ini, Iňa č. 27, 935 35 Tehla (list č. OcÚ Iňa 47/2018 zo dňa
1.03.2018 doručený dňa 01.03.2018)
- k dokumentu nemá námietky.
14

59. Obec Jarok, Hlavná 176, 951 48 Jarok (list č. OÚJK-S2017/00303/02 zo dňa12.3.2018
doručený dňa 13.03.2018)
-nemá k predloženému strategickému dokumentu výhrady a zároveň oznamuje, že verejnosť bola
o tomto dokumente informovaná prostredníctvom miestneho rozhlasu a oznámenie bolo
zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
60. Obec Obid, Obecný úrad, ul. Kráľa Štefana 57, 943 04 Obid (list č. 283/2018 zo dňa
09.03.2018 doručený dňa 14.03.2018)
- nemá žiadne námietky a súhlasí s oznámením o zmene strategického dokumentu.
61. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (list
č. 4294/2018-6.3 zo dňa 13.3.2018 doručený dňa 19.03.2018)
- v prílohe V.1.6 (tabuľky č. 12 – 15) nie sú aktuálne údaje o chránených územiach európskeho
významu, v ďalšom procese hodnotenia sekcia odporúča tieto údaje zosúladiť v spolupráci so
ŠOP SR.
- sekcia neuplatňuje k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu z hľadiska dotknutých
záujmov ochrany prírody žiadne zásadné pripomienky a nepožaduje pokračovať v procese
posudzovania vplyvov predloženého dokumentu na životné prostredie podľa zákona
o posudzovaní vplyvov.
Vyjadrenie príslušného orgánu: Požiadavka bude splnená v ďalšom stupni prípravy
dokumentu. Aktualizácia predmetných tabuliek bude predmetom konsolidovanej verzie 2.0
strategického dokumentu RIÚS. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie strategického
dokumentu.
62. Obec Krnča, Októbrová 500, 956 19 Krnča (list č. OCUKR48-001/2018 zo dňa 09.03.2018
doručený dňa 16.03.2018)
- nemá pripomienky k uvedenému oznámeniu a zároveň informuje o zverejnení tohto oznámenia.
63. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava (list č. OHŽP –
2052/18 zo dňa 5.3.2018 doručený dňa 09.03.2018)
- nemá z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia k oznámeniu o strategickom
dokumente vecné pripomienky. Jednotlivé investičné zámery v Nitrianskom kraji budú riešené
v rámci posudzovacej činnosti v územnom, resp. zlúčenom územnom a stavebnom konaní
v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu verejného zdravia.
Verejnosť sa k navrhovanému strategickému dokumentu v priebehu zisťovacieho konania
osobitne nevyjadrila a ani nedoručila žiadne stanovisko v zákonnej lehote, ani do vydania tohto
rozhodnutia.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania,
posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho povahy a rozsahu zmien, miesta
vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných
predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, pričom
podľa § 7 ods. 4 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov zároveň prihliadal na kritéria pre
zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, stanoviská doručené
k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu od dotknutých orgánov a zainteresovaných
subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Z dotknutých
orgánov nikto nepožadoval posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní
vplyvov.
Vyhodnotenie kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 zákona o posudzovaní
vplyvov:
1.Relevantnosť strategického dokumentu pre integráciu environmentálnych vrátane zdravotných
otázok, predovšetkým z hľadiska podpory udržateľného rozvoja
Uskutočnením zmeny Regionálnej integrovanej územnej stratégie Nitrianskeho kraja na roky
2014 – 2020 sa nepredpokladajú zmeny vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie,
ako ani v oblasti udržateľného rozvoja.
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2. Rozsah, v ktorom strategický materiál vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity, či
už z hľadiska jeho lokalizácie, povahy, veľkosti a prevádzkových podmienok, alebo z hľadiska
alokácie zdrojov.
Cieľom návrhov zmien strategického dokumentu je zapracovanie hodnôt výsledkových
ukazovateľov a rámcové zmeny alokácie finančných prostriedkov, ktoré vyplývajú z akčných
plánov určených pre zefektívnenie implementácie IROP v súlade s legislatívou Európskej únie, s
legislatívou SR a príslušnými národnými stratégiami. Ostatné zmeny v dokumente sú
formálneho charakteru.
Týmito zmenami strategického dokumentu nedochádza k zmene cieľov, ani stratégie RIÚS.
Nemení sa rozsah, v ktorom strategický materiál vytvára rámec pre navrhované projekty a iné
aktivity oproti už posúdenému stavu strategického dokumentu.
3. Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvňuje iné strategické materiály, vrátane
hierarchicky zostavených strategických materiálov.
Zmena strategického dokumentu nemení rozsah, v rámci ktorého strategický dokument
ovplyvňuje iné strategické materiály. Rozsah zostáva nezmenený oproti už posúdenému stavu
strategického dokumentu.
4. Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska
strategického materiálu.
Vykonaním navrhovanej zmeny Regionálnej integrovanej územnej stratégie Nitrianskeho kraja
na roky 2014 – 2020 sa nepredpokladajú žiadne environmentálne problémy.
5. Povaha environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie, ako sú pravdepodobnosť,
trvanie, frekvencia, kumulatívny charakter vplyvov, možnosť vrátenia do pôvodného stavu,
veľkosť a rozsah (napr. geografická oblasť alebo počet obyvateľov, ktoré budú pravdepodobne
ovplyvnené), hodnota a zraniteľnosť pravdepodobne dotknutého územia z hľadiska zvláštnych
prírodných charakteristík alebo kultúrneho dedičstva, prekročených noriem kvality životného
prostredia, alebo hraničných hodnôt, alebo intenzívneho využívania územia.
Neočakáva sa zmena povahy environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie oproti už
identifikovaným vplyvom.
6. Environmentálne riziká vrátane zdravotných rizík.
Zmena strategického dokumentu nepredpokladá priamy vplyv na zdravotný stav obyvateľstva,
resp. vplyv odlišný od už posúdených vplyvov v rámci procesu SEA.
7. Cezhraničný charakter vplyvov.
Zmena strategického dokumentu nemá vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.
8. Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvní hodnotné alebo citlivé oblasti, ako je
krajina s uznaným národným alebo medzinárodným štatútom ochrany [napr. chránené územia
a ich ochranné pásma, navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu,
európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti]
Navrhovaná zmena strategického dokumentu nebude mať negatívny vplyv na chránené územia.
Nepredpokladá sa, že by aktivity deklarované v strategickom dokumente podstatným spôsobom
a rozsahom zasiahli do integrity týchto území. Jednotlivé konkrétne projekty v procese
plánovania budú podliehať procesnosti podľa zákona alebo podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
9. Význam strategického dokumentu pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného
prostredia.
Vykonanou zmenou nedochádza k zmene uplatňovania osobitných predpisov v oblasti životného
prostredia.
Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania strategický dokument nemá
pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a vznesené požiadavky sa v prevažnej
miere vzťahujú na proces spracovania, prerokovania a schválenia strategického dokumentu a na
neho nadväzujúcich projektov, ich riešenie bude predmetom konania podľa osobitných
predpisov a príslušný orgán ich zahrnul do konkrétnych požiadaviek vo vzťahu k strategickému
dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v tomto procese.
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Na základe výsledkov zisťovacieho konania rozhodol príslušný orgán tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Z predloženého strategického dokumentu nevyplývajú
žiadne vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovaného dokumentu sú väčšie, ako sa v ňom uvádza,
obstarávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom
uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými podľa osobitných
predpisov.
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych
činností podliehajúcich posudzovaniu podľa uvedeného zákona.
Upozornenie: Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7
zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste
obvyklým.
POUČENIE
Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní
vplyvov sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno
preskúmať súdom.

Ing. Jana Látečková
vedúca odboru
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Doručuje sa:
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Na vedomie
Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 15
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
Ministerstvo kultúry SR, Nám SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava 37
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku 7, 945 01
Komárno
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 03 Levice
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01
Nové Zámky
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40
Topoľčany
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01
Zlaté Moravce
Okresný úrad Nitra, obor školstva, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
Nitrianske regionálne združenie, Obecný úrad Jelšovce 37, 951 43 Jelšovce
Združenie obcí Tríbečsko-Inoveckého regiónu, Mestský úrad Topoľčany, Nám. M.R.Štefánika
1/1, 955 01 Topoľčany
Požitavské regionálne združenie miest a obcí, Obecný úrad Sľažany, ul. Dlhá č. 90, 951 71
Sľažany
Regionálne združenie miest a obcí Tekov, Obecný úrad Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka
Dolnohronské regionálne združenie, Obec Hronovce, Levická 3, 935 61 Hronovce
Združenie miest a obcí Hontiansko-poipeľského regiónu, Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie
č. 1, 936 01 Šahy
Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti, Mestský úrad
Nové Zámky, Hlavné námestie č. 10, 940 35 Nové Zámky
Združenie miest a obcí Galantsko-Šalianskeho regiónu, Mestský úrad Galanta, Mierové námestie
č. 940/1, 924 18 Galanta
Združenie miest a obcí Žitného ostrova, Obecný úrad Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
Slovenská obchodná a priemyselná komora – Nitrianska regionálna komora SOPK Akademická
4, 949 01 Nitra
Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Mestá a Obce Nitrianskeho kraja
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