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určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie 
strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Zlaté Moravce na roky 2015-2025" 

Obstarávateľ strategického dokumentu, Mesto Zlaté Moravce, zastúpené zástupcom 
primátora mesta MVDr. Martou Balážovou, (ďalej len „obstarávate!"') predložil Okresnému 
úradu Zlaté Moravce, odbor 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") oznámenie o strategickom dokumente 
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 
2015-2025" na posúdenie podľa zákona. 

Hlavným cieľom dokumentu je na základe komplexnej analýzy územia mesta, jeho 
silných a slabých stránkach, identifikovaných rozvojových potrebách stanoviť stratégiu jeho 
ďalšieho rozvoja v rôznych oblastiach tak, aby bol zabezpečený optimálny hospodársky a 
sociálny rozvoj mesta v súlade s požiadavkami vyváženého a udržateľného rozvoja. 

Strategický dokument sa zaraďuje podľa § 4 ods. 1 zákona medzi strategické 
dokumenty pripravované 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 strategické dokumenty spolufinancované Európskou úniou, 
ktoré majú pravdepodobne významný vplyvov 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. 

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil 
oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona dotknutým orgánom, 
schvaľujúcemu orgánu a dotknutým obciam a zverejnil ho na webovom sídle Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky spolu s oznámením miesta a času konania 
konzultácií podľa § 63 zákona. 

Po preštudovaní predloženého oznámenia s prihliadnutím na doručené písomné 
stanoviská a po prerokovaní so zainteresovanými subjektami Okresný úrad Zlaté Moravce, 
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odbor starostlivosti o životné prostredie určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah 
hodnotenia: 

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE 

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu 
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 
2015-2025" sa okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaný 
strategický dokument neprijal a následne nerealizoval) i variant strategického dokumentu 
predložený v oznámení o strategickom dokumente. 

2. ROZSAH HODNOTENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

2.1. Všeobecné podmienky 

2.1. l Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a 
vypracovanie návrhu strategického dokumentu. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického 
dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov 
uvedených v prílohe č. 5 k zákonu, s osobitným prihliadnutím na body uvedené v časti 
špecifické požiadavky rozsahu hodnotenia. 

2.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram, ani 
žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia. 

2.1.3 Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu, 
primerane k charakteru a dosahu strategického dokumentu. 

2.1.4 Obstarávateľ doručí Okresnému úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné 
prostredie Správu o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 2015-2025", vypracovanú 
spolu s dokumentom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zlaté 
Moravce na roky 2015-2025 - návrh (podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku) v počte 1 ks v písomnom vyhotovení (textová aj grafická 
časť) a v počte 44 ks na elektronickom nosiči dát. 

2.2. Špecifické požiadavky 

Zo stanovísk doručených k oznámeniu a z obsahu oznámenia vyplynula potreba v správe 
o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok, súvisiacich s navrhovaným 
strategickým dokumentom: 

2.2.1 Strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja a 
Zmenami a doplnkami č. 1, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho 
zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, v rámci ktorých je potrebné 
rešpektovať najmä ustanovenie záväznej časti. 

2.2.2 V celom rozsahu rešpektovať požiadavky a pripomienky MDVRR SR: 
- pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja mesta v oblasti dopravy je potrebné rešpektovať 

priority rozvoja dopravnej infraštruktúry a navrhovaný PHSR mesta Zlaté Moravce 2015 -
2025 zosúladiť so strategickými dokumentmi MDVRR SR, ktorými sú Operačný program 
Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry 
SR do roku 2020 a každoročne aktualizovaný Rozvojový program priorít verejných prác; 
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- rešpektovať trasovanie existujúcej dopravnej infraštruktúry; 
- na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného 

útvaru mesta ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec mesta 
dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov; 

- rešpektovať zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
- postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR; 
- pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je 

nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany 
pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ 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. S umiestnením lokalít, predovšetkým bývania, v týchto 
pásmach nesúhlasí. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu 
možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto 
opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničných tratí nebude mazne 
uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu 
dopravy sú v čase realizácie známe; 

- pri návrhu statickej dopravy odporúča zabezpečiť aj parkovacie plochy pre bicykle 
s určeným minimálnym percentuálnym počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové 
vozidlá, napr. parkovacie plochy pre bicykle s počtom miest rovnom minimálne 20 % 
kapacity parkoviska pre motorové vozidlá; 

- pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí 
možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov; 

2.2.3 Z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravotníctva dopracovať program: 
- v bode 2.3.5 - rozšírenie mestského cintorína, o rekonštrukciu objektov domov smútku na 

pohrebiskách mestských častí a objektu pohrebnej služby na mestskom cintoríne, v zmysle 
požiadaviek zákona č. 131/201 O Z. z. o pohrebníctve, 

- v bode 2.3.6 - rekonštrukciu bazénu, o celkovú rekonštrukciu areálu letného kúpaliska 
v meste v zmysle vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu 
kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov 
a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. 

2.2.4 Rešpektovať pripomienky a požiadavky Okresného úradu Zlaté Moravce, OSZP - úsek 
ochrany prírody a krajiny, ktoré požaduje zapracovať do správy o hodnotení strategického 
dokumentu: 
1.) Nakoľko sa vyhláškou Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 3/2011 
zo 14. januára 2011 zrušila ochrana chránených areálov Beladický park, Park Janka Kráľa, 
Pustochotársky park a rozhodnutím Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky č. P-1999/2003 zo dňa 21.05.2003 štandardizoval názov Parku v Topoľčiankach na 
Topoľčiansky park, a pričom v okrese Zlaté Moravce sa nachádzajú ešte ďalšie chránené 
územia, a to Národná prírodná pamiatka Včelár a Prírodná pamiatka Veľký Inovec, je 
potrebné zmeniť text na str. 27 strategického dokumentu. 
Pôvodný text: Ochrana prírody. V širšom záujmovom území sú chránené územia: Chránený 
areál (CHA) Arborétum Mlyňany, CHA Kostolianske lúky, CHA Park v Beladiciach, CHA 
Park Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, CHA Park v Pustom Chotári, CHA Park 
v Topoľčiankach, CHA Topoľčianska zubria zvernica, Chránené stromy, Platan v Zlatých 
Moravciach. 
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Upravený text: Ochrana prírody. V širšom záujmovom území sú chránené územia: Chránený 
areál (CHA) Arborétum Mlyňany, CHA Kostolianske lúky, CHA Topoľčiansky park, CHA 
Topoľčianska zubria zvernica, Národná prírodná pamiatka Včelár, Prírodná pamiatka Veľký 
Inovec; a chránený strom: Platan v Zlatých Moravciach. 
2.) Plánovanými činnosťami nezasahovať do významných krajinných prvkov (§ 2 ods. 2 
písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z."), akými sú les, rašelinisko, brehový porast, jazero, 
mokraď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné more, pieskový presyp, park, aleja, remíza, ktoré 
tvoria kostru územného systému ekologickej stability, a neprerušovať línie biokoridorov (§ 2 
ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z.) a plôch biocentier (§ 2 ods. 2 písm. d) zákona 
č. 543/2002 Z. z.). 

2.2.12 Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu 
hodnotenia pre navrhovaný strategický dokument. V prípade nesplnenia zdôvodniť. 

3. UPOZORNENIE 

Podľa § 8 ods. 7 zákona je obstarávateľ povinný zverejniť určený rozsah hodnotenia 
strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení formou informácie o rozsahu 
hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým. 

V súlade s § 8 ods. 6 zákona bude rozsah hodnotenia strategického dokumentu 
zverejnený na webovom sídle ministerstva. 

Verejnosť, dotknuté obce, dotknuté orgány a ďalšie osoby môžu predložiť 
pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia 
podľa § 8 ods. 5 a 6 zákona na adresu: Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, Sládkovičova 3, Zlaté Moravce. 

Prílohy: 
- Zápis z prerokovania rozsahu hodnotenia 

Rozdeľovník: 

1.) Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce ·._./ 
2. Obec Beladice, Gaštanová 167, 951 75 Beladice 
3. Obec Čaradice, Čaradice 157, 953 01 Zlaté Moravce 

Okresný úrad Zlate Moravce 
Udbor starostJ1vosli o iivolné prostredie 

Sládkooičo"" 3, 953 Of Zlalé Moravce 
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c(� --'V 
Ing. Mária/Sýkorová 

vedúci odboru 
I 

4. Obec Červený Hrádok, Červený Hrádok 193, 951 82 Malé Vozokany 
5. Obec Čierne Kľačany, Mlynská 2, 953 05 Zlaté Moravce 
6. Obec Hostie, 951 94 Hostie 1 
7. Obec Hosťovce, 951 91 Hosťovce 49 
8. Obec Choča, Choča č. 55, 951 76 Tesárske Mlyňany 


