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OKRESNÝ ÚRAD HLOHOVEC
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
OU-HC- OSZP-2016/000891/SSMER/MA v Hlohovci 21. 07. 2016
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ROZHODNUTIE

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 
správy v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona 
na základe oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mesta Leopoldov 2016 - 2025“, ktorý predložil obstarávate! Mesto 
Leopoldov v zastúpení primátorkou Mgr. Teréziou Kavuliakovou po ukončení zisťovacieho 
konania toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mesta Leopoldov 2016 - 2025“ uvedený v predloženom oznámení sa

nebude posudzovať

podľa „zákona“.

ODÔVODNENIE

Obstarávate! Mesto Leopoldov, v zastúpení primátorkou Mgr. Teréziou Kavuliakovou 
(„obstarávate!“), predložil dňa 13. 06. 2016 oznámenie o strategickom dokumente „Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Leopoldov 2016 - 2025“ (ďalej len 
„oznámenie“).

Hlavným cieľom „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Leopoldov“ 
je strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
stanovuje jeho strategické ciele apriority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie 
ďalšieho smerovania rozvoja mesta. Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mesta Leopoldov sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom 
na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre 
oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja mesta Leopoldov, ktorý na základe 
výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní 
prihliadol na kritériá pre zisťovacie konania uvedené v prílohe č. 3 zákona, význam 
očakávaných vplyvov na životné prostredie a na písomné stanoviská, ktoré podľa § 6 ods. 6 
zákona obdržal od nasledovných účastníkov konania:
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Trnavsky samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného plánovania 
a životného prostredia: vyjadrenie č. 05571/2016/QUPaŽP-2/Du zo dňa 21. 06. 2016;
Po preštudovaní dokumentácie môžeme konštatovať, že samotný strategický dokument akým 
je „Program hospodárskeho rozvoja asociálneho rozvoja mesta Leopoldov 2016 -  2025“ 
nebude mať priamy nepriaznivý vplyv na existujúcu kvalitu životného prostredia mesta 
Leopoldov. Nakoľko každý rozvojový zámer umiesťovaní do územia, prejde zisťovacím 
konaním, odbor územného plánovania a životného prostredia TTSK nepožaduje jeho 
posudzovanie podľa zákona.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja: vyjadrenie č. OU-TT-OSZP2- 
2016/02236/Pu zo dňa 23. 06. 2016:
Vzhľadom na všeobecný charakter dokumentu, riziká súvisiace s uplatňovaním dokumentu 
nie je možné špecifikovať. Prípadné riziká spojené s vplyvom na životné prostredie súvisia 
najmä s realizáciou investičných akcií, tie však podliehajú samostatnému posudzovaniu 
v zmysle zákona, t. j. záverom zisťovacieho konania SEA nie je dotknutá povinnosť 
posudzovania konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona.

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor: vyjadrenie č. OU-TT-PLO- 
2016/022088 zo dňa 30. 06. 2016:
Pokiaľ navrhované činnosti a aktivity, súvisiace s rozvojom mesta budú predpokladať zmeny 
územného plánu je potrebné pri každom návrhu dbať na ochranu poľnohospodárskej pôdy 
a riadiť sa zásadami ochrany podľa § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon“).
Návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia alebo dopĺňajú 
schválenú územnoplánovacou dokumentáciu podliehajú posúdeniu z hľadiska ochrany 
poľnohospodárskej pôdy a vydaniu súhlasu podľa § 13 resp. § 14 zákona. Vecne a miestne 
príslušným správnym orgánom na posúdenie návrhu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej 
pôdy je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva.

Krajský pamiatkový úrad Trnava: vyjadrenie č. KPUTT-2016/15105-2/50932 zo dňa 
01.07. 2016:
Krajský pamiatkový úrad Trnava k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente 
nemáme námietky, za podmienky rešpektovania ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov.
Pripomienky k projektovému zámeru z hľadiska ochrany pamiatkového fondu -  Program 8. 
KULTÚRA:
- V kapitole 2.14. KULTÚRA -  nie je správne uvedený zoznam národných kultúrnych 

pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.
- Z hľadiska Aktivity 8.1.3 -  „Rekonštrukcia kultúrno -  historických pamiatok“ je

potrebné pri plánovanej obnove národných kultúrnych pamiatok postupovať v zmysle § 32 
pamiatkového zákona.

- V prípade obnovy ďalších architektonických pamiatok a solitérov s kultúrnohistorickými 
hodnotami, ktoré nie sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako 
národné kultúrne pamiatky, k obnovovacím prácam si odporúčame vyžiadať stanovisko 
Krajského pamiatkového úradu Trnava, ktorý v danej oblasti poskytuje odbornú 
a metodickú pomoc.
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Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky: vyjadrenie č. OÚ-TT-OVBPI- 
2016/021967/Há zo dňa 06. 07. 2016:
V oznámení o strategickom dokumente v kapitole 7. Vzťah k iným strategickým dokumentom 
je chybne uvedený dokument Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 a jej zmeny 
a doplnky č. 1 z roku 2011. Ďalej neuvádzate aktuálny schválený ÚPM-R Trnavského 
samosprávneho kraja zo dňa 17. 12. 2014, ktorý je tiež záväzným východiskovým 
podkladom.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnava; vyjadrenie č. 
RÚVZ/2016/03435/Ha-HŽP zo dňa 29. 06. 2016:

S návrhom na strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mesta Leopoldov 2016 - 2025“ sa súhlasí.

Okresný úrad Hlohovec - odbor starostlivosti o životné prostredie:
a) Štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-HC-OSZP- 
2016/000908/ŠSOH/AŽ zo dňa 07.07. 2016
Pri realizácii Programu hospodárskeho asociálneho rozvoja mesta Leopoldov 2016 - 2025 
dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy.
Ako dotknutý orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve nemáme k navrhovanému 
strategickému dokumentu obstarávateľa iné pripomienky.
b) Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSZP-2016/000912/ŠSOO/Fr zo 
dňa 27. 06. 2016
Dodržať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o ovzduší, vyhlášky MŽPaRR SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia a vyhlášky č. 411/2012 
Z. z. o monitorovaní emisií zo strategických zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality 
ovzdušia v ich okolí.
c) Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2016/000930/ŠVS/AU zo dňa 
20. 07. 2016
K oznámeniu strategického dokumentu nemá žiadne pripomienky.

Ostatné subjekty svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zaslanom strategickom dokumente 
v určenom termíne ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili. Verejnosť sa v priebehu 
zisťovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne nevyjadrila.

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu bolo možné vykonať na tunajšom úrade, 
o čom boli dotknuté orgány, dotknutá obec a verejnosť informovaní; o konzultácie nebol 
prejavený záujem.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe výsledkov 
zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona, pri ktorom zvážil súhrn všetkých uvedených 
skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na význam 
predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská 
zainteresovaných orgánov, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje 
o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
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POUČENIE

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať 
súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Alica Fridrichová 
vedúca odboru

Doručí sa:
1. Mesto Leopoldov, Mgr. Terézia Kavuliaková, 920 41 Leopoldov 

Na vedomie:
1. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
2. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 02 Trnava
3. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Kollárova 8, 

917 02 Trnava
4. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 

Hlohovec (ŠVS, OH, OO)
5. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
6. Okresný úrad Trnava, odbor pozemkový a lesný, Vajanského 22, 917 01 Trnava
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 

Trnava
8. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
9. Ad acta
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