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ROZSAH HODNOTENIA
strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce
Interreg Slovenská republika-Maďarsko 2021 – 2027“ určený podľa § 8 a § 17 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

Obstarávateľ, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky, sekcia programov cezhraničnej spolupráce (ďalej len MIRRI SR), zabezpečil
vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg
Slovenská republika- Maďarsko2021 – 2027“ s celoštátnym dosahom (ďalej len „oznámenie”)
podľa § 5 ods. 5 a prílohy č. 2 k zákonu 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”). Oznámenie bolo podľa § 17 ods. 3 zákona
o posudzovaní vplyvov doručené Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky,
sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné
prostredie (ďalej len „MŽP SR”) a v súlade s § 6 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov
zverejnené formou informácie o oznámení v hromadnom informačnom prostriedku
s celoštátnym dosahom (v denníku Pravda), na webovom sídle Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, na adrese: mirri.gov.sk
a na webovom sídle programu cezhraničnej spolupráce, na adrese: skhu.eu. Podľa § 6 ods. 2
zákona o posudzovaní vplyvov bolo oznámenie zverejnené na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-cezhranicnej-spoluprace-interregslovenska-republika-madarsko-.
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1
ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
v spolupráci s MIRRI SR, ako rezortným orgánom vo veciach posudzovania vplyvov
strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa § 57 písm. a) zákona o posudzovaní
vplyvov v spojení s § 17 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov, predložilo v zastúpení podľa
§ 6 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutému orgánu a schvaľujúcemu orgánu
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oznámenie, spolu s informáciami uvedenými v § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov,
na zaujatie stanoviska.
Strategický dokument bude vypracovaný v štruktúre podľa prílohy „Vzor pre programy
Interreg“ k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021 o
osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg)
podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov.
Cieľom strategického dokumentu je čeliť najdôležitejším výzvam a prekonať slabé
stránky typické pre slovensko-maďarské pohraničie. Prostredníctvom realizácie spoločných
cezhraničných projektov bude program implementovať politické ciele stanovené v príslušných
nariadeniach EÚ týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Programová oblasť je tvorená pozdĺž slovensko-maďarskej štátnej hranice.
Na slovenskej strane programová oblasť zahŕňa územie Bratislavského samosprávneho kraja,
Trnavského samosprávneho kraja, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Banskobystrického
samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja. Na maďarskej strane tvoria
programovú oblasť Rábsko-mošonsko-šopronská župa, Komárňansko-ostrihomská župa,
Novohradská župa, Boršodsko-abovsko-zemplínska župa, Sabolčsko-satmársko-berežská župa,
Hevešská župa a mesto Budapešť.

Strategický dokument podlieha posudzovaniu vplyvov strategických dokumentov podľa
§ 4 ods. 1 a § 17 zákona o posudzovaní vplyvov.
MIRRI SR, ako rezortný orgán, v spolupráci s MŽP SR určuje podľa § 8 a § 17 ods. 5
zákona o posudzovaní vplyvov nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu sa určuje dôkladné
zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal
a nerealizoval) a navrhovaný variant riešenia strategického dokumentu uvedený v oznámení,
zohľadňujúci jeho ciele a geografický rozmer.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. MIRRI SR, ako rezortný orgán, zabezpečí hodnotenie vplyvov návrhu strategického
dokumentu v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov
a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu (ďalej
len „správa o hodnotení”), vypracovanej podľa § 9 ods. 3 zákona o posudzovaní
vplyvov a prílohy č. 4 k zákonu o posudzovaní vplyvov.
2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram
ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.
2.1.3. MIRRI SR predloží MŽP SR 1 ks kompletného vyhotovenia správy o hodnotení
spolu s návrhom strategického dokumentu v listinnej podobe a 1 ks kompletného
Telefón
02/58317 176

E-mail
matej.stefanik@mirri.gov.sk

Internet

IČO

http://www.mirri.gov.sk

50349287

vyhotovenia správy o hodnotení spolu s návrhom strategického dokumentu
na elektronickom nosiči dát.
2.2. Špecifické požiadavky
Na základe informácií uvedených v oznámení a po vyhodnotení stanovísk doručených
k oznámeniu vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať najmä
nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom:
2.2.1. V rámci správy o hodnotení zvážiť vo vzťahu k iným strategickým dokumentom
doplnenie zoznamu o nasledovné strategické dokumenty za SR: :
 Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II.,
 Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky,
 Národný investičný plán SR na roky 2018-2030,
 Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami,
 Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej
republike.
2.2.2.

V rámci správy o hodnotení doplniť ukazovatele „celkový počet samospráv
zapojených do cezhraničného integrovaného dopravného systému“ a „celková dĺžka
novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest/cyklotrás a
turistických chodníkov“.

2.2.3. V správe o hodnotení uviesť podrobnejší opis priorít a špecifických cieľov
programu.
2.2.4. V oblasti podpory „Zelenšie pohraničie“ prihliadať na priority odpadového
hospodárstva a dobudovanie súvisiacej infraštruktúry, ako aj na elimináciu
environmentálnych záťaží a skládok odpadov.
2.2.5. V správe o hodnotení uviesť zoznam chránených území nachádzajúcich sa v oprávnenom
území programu.

2.2.6. Dôkladne vyhodnotiť možné vplyvy na životné prostredie, ktoré môžu nastať v dôsledku
realizácie strategického dokumentu, najmä vo vzťahu k chráneným územiam národnej
i európskej sústavy, územnému systému ekologickej stability a ostatným záujmom
ochrany prírody.
2.2.7. Pri posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a pri
vypracovaní správy o hodnotení zohľadniť relevantné požiadavky, vyplývajúce zo
stanovísk doručených k oznámeniu, prípadne k určenému rozsahu hodnotenia
strategického dokumentu.
2.2.8. V samostatnej prílohe správy o hodnotení vyhodnotiť všetky stanoviská
a požiadavky v nich obsiahnuté, ktoré boli doručené k oznámeniu, prípadne ktoré
budú doručené k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.
2.2.9. V samostatnej prílohe správy o hodnotení vyhodnotiť splnenie jednotlivých bodov
určeného rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.

3. UPOZORNENIE
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu zverejní MIRRI SR, ako rezortný orgán,
podľa § 17 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov bezodkladne po jeho určení v plnom rozsahu
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na webovom sídle Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky, na adrese: mirri.gov.sk, na webovom sídle programu cezhraničnej spolupráce,
na adrese: skhu.eu a informáciu o určenom rozsahu hodnotenia strategického dokumentu
zverejní v hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom (v denníku Pravda).
MŽP SR zverejní podľa § 8 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozsah hodnotenia
strategického dokumentu bezodkladne po jeho určení na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-cezhranicnej-spoluprace-interregslovenska-republika-madarsko-.
Verejnosť a dotknuté subjekty môžu zaslať svoje pripomienky k určenému rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu podľa § 8 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov do 10 dní
od jeho zverejnenia písomne na adresu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky, odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej
spolupráce, Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33.
S pozdravom

Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.
Poverený vykonávaním funkcie
riaditeľa odboru riadenia
a implementácie programov
cezhraničnej spolupráce
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