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R O Z H O D N U T I E  
 

 

     Okresný úrad Šaľa, 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 zákona č. 180/2013 Z. z. 

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný 

orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 56 ods. b) 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 č. 24/2006 Z. z.“) rozhodol podľa § 7 

ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu 

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020 a 

jeho zmenu vo forme Doplnenie a aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Šaľa na obdobie rokov 2021 a 2022“, ktorý predložil dňa 06.04.2021 

obstarávateľ Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185 po ukončení 

zisťovacieho konania nasledovne: 

  

     Navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta Šaľa na roky 2015-2020 a jeho zmenu vo forme Doplnenie a aktualizácia č. 1 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie rokov 2021 a 2022“, 

 

sa  nebude  ďale j  posudzovať   

 

na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z..  

 

     Z doručených stanovísk k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne 

požiadavky vo vzťahu k oznámeniu, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese prerokovania 

a schválenia navrhovaného dokumentu podľa osobitných predpisov: 

 

1. Strategický dokument, res. jeho doplnenie a aktualizácia je zameraný na zlepšenie kvality 

životného prostredia ako aj na kvalitu života obyvateľov mesta a niektoré konkrétne 

aktivity budú podliehať samostatnému posudzovaniu v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  

2. Pri navrhovaní využívania územia zachovať a zvyšovať plochy zelene, ktoré sú jedným zo 

základných predpokladov adaptácie na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien, regulácie 

miestnej mikroklímy (teploty, prašnosti), zadržiavanie zrážkovej vody a majú pozitívny 

vplyv na zdravie obyvateľstva. Plochy zelene (najmä stromy a kríky) budú plniť aj 

ekosystémové služby a vytvárať adekvátnu kompenzáciu voči celkovej zastavanej ploche. 

Zvyšovanie podielu zastavanej plochy a zastavanosti územia spôsobuje presúšanie, 

prehrievanie a zvyšovanie prašnosti ovzdušia, znižovanie priaznivej mikroklímy, čo má z 

dlhodobého hľadiska negatívne ekologické a socio-ekonomické dopady a zároveň sa 
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znižuje aj stupeň ekologickej stability územia.  

3. V návrhu aktualizácie strategického dokumentu sú navrhované také činnosti, ktoré môžu 

dosiahnuť prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné 

povolenie konkrétnej činnosti je potrebné postupovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

 

 

O d ô v o d n e n i e  

 
     Obstarávateľ Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185 predložil 

dňa 06.04.2021 Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ 

Šaľa, OSZP“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. oznámenie o vypracovaní strategického 

dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 

2015-2020 a jeho zmenu vo forme Doplnenie a aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie rokov 2021 a 2022“ (ďalej len ,,strategický 

dokument“). K oznámeniu bol priložený súpis zmien v rámci Doplnenia a aktualizácie č. 1 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na rok 2015-2020 na obdobie rokov 2021 

a 2022. 
 

     Cieľom predloženého strategického dokumentu je moderné mesto s kvalitnou školskou 

infraštruktúrou, s dostatkom miest pre oddych, kultúru a šport pre všetky generácie, s 

dostupnými sociálnymi službami. Koordinovaný priestorový rozvoj a príjemné bývanie pre 

všetkých, ktorí sú tu v bezpečí domova.  

 

Na dosiahnutie daného cieľa bolo vytýčených 7 priorít: 

 moderná školská infraštruktúra 

 dopravná a technická infraštruktúra 

 hospodársky rast a bývanie 

 životné prostredie a energetická úspornosť 

 sociálna politika mesta 

 šport pre všetky generácie 

 kultúra a cestovný ruch 

 

Hlavné ciele: 

Cieľ 1: Optimálne podmienky pre kvalitné vzdelávanie detí 

Opatrenie 1.1 Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení 

Opatrenie 1.2 Skvalitnenie procesu vzdelávania 

 

Cieľ 2: Bezpečná a flexibilná mobilita 

Opatrenie 2.1 Zabezpečenie flexibilnej mobility a statickej dopravy 

Opatrenie 2.2 Vytvorenie podmienok pre budovanie bezpečných cyklotrás 

Opatrenie 2.3 Skvalitnenie technickej infraštruktúry 

 

Cieľ 3: Koordinovaný priestorový rozvoja a hospodársky rast 

Opatrenie 3.1 Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, 

konkurencieschopnosti a zamestnanosti 
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Opatrenie 3.2 Program rozvoja bývania 

 

Cieľ 4: Zelené a energeticky úsporné mesto 

Opatrenie 4.1 Zabezpečenie energetickej úspornosti 

Opatrenie 4.2 Zabezpečenie ekologického využívania vodných zdrojov, moderné odpadové 

hospodárstvo a zelené mesto 

 

Cieľ 5: Sociálna inklúzia 

Opatrenie 5.1 Sociálna inklúzia seniorov 

Opatrenie 5.2 Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta 

 

Cieľ 6: Kvalitná infraštruktúra pre športové aktivity 

Opatrenie 6.1 Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu 

 

Cieľ 7: Bohatý kultúrny život pre všetkých a rozvoj cestovného ruchu 

Opatrenie 7.1 Podpora lokálpatriotizmu u detí a mládeže 

Opatrenie 7.2 Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry 

Opatrenie 7.3 Propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu 

 

         Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona  č. 24/2006 Z. 

z. podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu, ktoré OÚ 

Šaľa, OSZP vykonal na základe oznámenia predloženého obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 

zákona č. 24/2006 Z. z.. 
 

     V rámci zisťovacieho konania OÚ Šaľa, OSZP v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. 

zverejnil oznámenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-mesta-

sala-na-roky-2015-2020- a rozposlal oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom 

a dotknutým obciam. 

 

     Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia o strategickom dokumente oznámil listom č. OU-

SA-OSZP-2021/002624-2 zo dňa 07.04.2021 miesto a čas konzultácií podľa § 63 zákona č. 

24/2006 Z. z.. Zároveň oznámil podľa § 6 ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z. obstarávateľovi adresu, 

na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti a bezodkladne ho vyzval na zverejnenie 

oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou 

tlačou, miestnou televíziou alebo podobne, spolu s informáciou, kde možno do oznámenia 

nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

 

     V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. zaslali 

svoje stanoviská nasledovné subjekty:  

 

1. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-SA-PLO-2021/002663-2 zo dňa 

08.04.2021, doručený dňa 08.04.2021 vo svojom stanovisku uvádza, že z hľadiska ochrany 

poľnohospodárskej pôdy pri dôslednom dodržaní príslušných ustanovení zákona č. 220/2004 

Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene  zákona č. 245/2003 Z.z. o 

integrovanej prevencii a kontrole zničisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  zastávame názor, že nie sme orgánom príslušným na vyjadrenie sa k 

Vašej žiadosti. 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Akceptuje sa. 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-mesta-sala-na-roky-2015-2020-
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-mesta-sala-na-roky-2015-2020-
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2. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

a) štátna vodná správa, list č. OU-SA-OSZP-2021/002674-002 zo dňa 09.04.2021, doručený 

dňa 09.04.2021. Z hľadiska ochrany vodných pomerov s oznámením o strategickom 

dokumente súhlasíme bez pripomienok. 

b) štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-SA-OSZP-2021/002735-2 zo dňa 

15.04.2021, doručený dňa 15.04.2021. Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 

nemá pripomienky k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente a strategický 

dokument nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.  

c) štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SA-OSZP-2021/002823-2 zo dňa 16.04.2021, 
doručený dňa 19.04.2021. K oznámeniu o strategickom dokumente nemáme žiadne 

pripomienky.  

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Akceptuje sa. 

 

3. Obec Kráľová nad Váhom, list č. 2217/2021 zo dňa 09.04.2021, doručený dňa 13.04.2021 

vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Vzhľadom na to, že strategický dokument, res. jeho 

doplnenie a aktualizácia je zameraný na zlepšenie kvality životného prostredia ako aj na 

kvalitu života obyvateľov mesta a niektoré konkrétne aktivity budú podliehať samostatnému 

posudzovaniu v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 

v procese ktorého budú navrhnuté opatrenia na elimináciu, resp. minimalizáciu prípadných 

negatívnych vplyvov na životné prostredie, k oznámeniu obec nemá pripomienky a je toho 

názoru, že dokument nemá byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Akceptuje sa. Požiadavka zapracovaná do výroku rozhodnutia. 

 

4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-NR-OSZP2-2021/0017823 

zo dňa 13.04.2021, doručený dňa 14.04.2021 vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: 

Žiadame pri navrhovaní využívania územia zachovanie a zvyšovanie plôch zelene, ktoré je 

jedným zo základných predpokladov adaptácie na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien, 

regulácie miestnej mikroklímy (teploty, prašnosti), zadržiavanie zrážkovej vody a má 

pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva. Plochy zelene (najmä stromy a kríky) budú plniť aj 

ekosystémové služby a vytvárať adekvátnu kompenzáciu voči celkovej zastavanej ploche. 

Zvyšovanie podielu zastavanej plochy a zastavanosti územia spôsobuje presúšanie, 

prehrievanie a zvyšovanie prašnosti ovzdušia, znižovanie priaznivej mikroklímy, čo má z 

dlhodobého hľadiska negatívne ekologické a socio-ekonomické dopady a zároveň sa znižuje 

aj stupeň ekologickej stability územia. V návrhu aktualizácie strategického dokumentu sú 

navrhované také činnosti, ktoré môžu dosiahnuť prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8 

zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pred spracovaním projektovej 

dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie konkrétnej činnosti je potrebné 

postupovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad ako dotkntuý orgán 

v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému oznámeniu o 

strategickom dokumente a navrhuje neposudzovať predložený strategický dokument podľa 

zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Akceptuje sa. Predmetné pripomienky a požiadavky  boli 

zapracované do výroku rozhodnutia. 
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     Ďalšie oslovené orgány Mesto Šaľa, Obec Diakovce, Obec Tešedíkovo, Obec Dlhá nad 

Váhom, Obec Žihárec, Obec Trnovec nad Váhom, Obec Močenok, Obec Selice, Ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Okresný úrad Šaľa, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Okresný úrad Šaľa, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Nitra, 

odbor výstavby a bytovej politiky, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra, Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Nitra, Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO 

Dunajské Luhy v Bratislave, pracovisko Dunajská Streda, Združenie miest a obcí Galantsko-

Šalianskeho regiónu, Združenie obcí Cyklotrasa Dolné Považie, Slovenská správa ciest 

Bratislava, MeT Šaľa spol. s.r.o. svoje stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente v 

zákonnej lehote nedoručili. 

 

     Po uplynutí lehoty na vyjadrenie bolo na OÚ Šaľa, OSZP zaslané stanovisko Úradu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, list č. CS 7352/2021 CZ 11408/2021 zo dňa 23.04.2021, 

doručený dňa 27.04.2021 v ktorom sa uvádza nasledovné: Strategický dokument ,,Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2021 – 2022, aktualizácia č. 1“ nesmie 

byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 

113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného 

dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 

2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. 

riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 

2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015. 

K uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente nemáme iné pripomienky. Strategický 

dokument ,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2021 – 2022, 

aktualizácia č. 1“ nepožadujeme posudzovať podľa zákona. 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Akceptuje sa. 

 

Dôvody prečo sa strategický dokument nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.:  

 

     OÚ Šaľa, OSZP, ako príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či 

sa návrh strategického dokumentu bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. prihliadal 

najmä na povahu, miesto vykonávania, najmä jeho únosné zaťaženie a ochranu poskytovanú 

podľa osobitných predpisov, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie 

obyvateľstva, súlad s územno-plánovacou dokumentáciou, úroveň spracovania strategického 

dokumentu a  doručené stanoviská.  

     Sledované územie sa nachádza v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nedotýka sa ani nezasahuje do 

chránených území NATURA 2000. OÚ Šaľa, OSZP akceptoval opodstatnené požiadavky a 

pripomienky dotknutých orgánov, zapracoval ich do podmienok tohto rozhodnutia a budú 

predmetom ďalších konaní podľa osobitných predpisov. 

     Vznesené pripomienky bude potrebné zohľadniť v procese spracovávania a prerokovávania 

územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  

     OÚ Šaľa, OSZP konštatuje, že neboli odmietavé pripomienky k predloženému oznámeniu. Zo 

strany dotknutých orgánov, dotknutých obcí nebolo predložené negatívne stanovisko a zo strany 

dotknutých orgánov ani nevyplynula požiadavka na ďalšie posudzovanie.  

     Stanoviská doručené od oslovených orgánov nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek 

životného prostredia a zdravia obyvateľstva.  
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 Na základe uvedených skutočností OÚ Šaľa, OSZP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia.  

 

Upozornenie: 

 

     Strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa 

na roky 2015-2020 a jeho zmenu vo forme Doplnenie a aktualizácia č. 1 Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie rokov 2021 a 2022“, je 

dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá 

obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste 

obvyklým. 

 

Poučenie 

 

     Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto 

rozhodnutie možno preskúmať súdom.    

 

 
 

 

 

 

   

 Ing. Miroslava D a n i š o v á 

                                                                                                                     vedúca odboru 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 

2. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15, 811 05 

Bratislava 

3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

- úsek štátnej vodnej správy 

- úsek ochrany prírody a krajiny 

- úsek odpadového hospodárstva 

- úsek ochrany ovzdušia  

4. Okresný úrad Šaľa, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Hlavná 2/1, 927 01 

Šaľa 

5. Okresný úrad Šaľa, odbor  krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

6. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa             

7. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

8. Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Štefánikova 

trieda 69, 949 01 Nitra 

9. Okresný úrad Nitra, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 

kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru, Dolnočermánska  č. 64, 949 01 

Nitra 
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11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra 

12. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 

13. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností, Rázusova 2A, 949 

01 Nitra  

14. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské Luhy v Bratislave, pracovisko  

Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 

15. Združenie miest a obcí Galantsko-Šalianskeho regiónu, Mierové námestie 940/1, 924 18 

Galanta  

16. Združenie obcí Cyklotrasa Dolné Považie, 925 84 Vlčany, č. 944  

17. Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

18. MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa 

19. Obec Diakovce, 925 81 Diakovce č. 118 

20. Obec Tešedíkovo, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo 

21. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71 

22. Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Dlhá nad Váhom, č. 225 

23. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom, č. 587 

24. Obec Žihárec, 925 83 Žihárec, č. 599 

25. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

26. Obec Selice, Sov. Armády 1131, 925 72 Selice 
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