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Vec

ROZSAH HODNOTENIA

strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja
na roky 2022 - 2030“ ur#ený pod#a § 8 zákona #. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obstarávate# Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predložil
vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente pod#a § 5 ods. 5 a prílohy #.2 zákona #. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(„#alej len „zákon“). Oznámenie bolo pod#a § 5 ods. 1 zákona doru#ené Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru
starostlivosti o životné prostredie, (#alej len „okresný úrad“).
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 (#alej aj ako „PHSR“) je, v zmysle
zákona #. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, strednodobý rozvojový
dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cie#mi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii (Vízia a
stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - Slovensko 2030, ktorá plní funkciu Národnej stratégie regionálneho
rozvoja) a je vypracovaný pod#a záväznej #asti územnoplánovacej dokumentácie regiónu (Územný plán ve#kého
územného celku Banskobystrický kraj). Obsah PHSR nap##a sú#asne požiadavku na spracovanie Integrovanej
územnej stratégie BBSK (IÚS BBSK) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu, Európskej rady a odporú#aní
Európskeho výboru regiónov. IÚS BBSK je základom pre zabezpe#enie integrovaného územného rozvoja
podporovaného územnými nástrojmi EÚ, vrátane integrovaných územných investícií.
Základom stratégie rozvoja BBSK je integrácia ú#inných cielených intervencií (programov, projektov, opatrení
a nástrojov) investi#ného a neinvesti#ného charakteru reagujúcich na univerzálne a špecifické výzvy, priority a
potenciály jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov (SPR), území udržate#ného mestského rozvoja (UMR) a
miest a obcí v Banskobystrickom kraji. Adresnos# IÚS BBSK je podporená #lenením stratégie na špecifické stratégie
pre SPR a UMR. O#akávaným cie#om strategického dokumentu je zvýši# atraktívnos# kraja pre obyvate#ov,
investorov a návštevníkov.

PHSR ako strategický dokument pod#a § 3 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov podlieha povinnému
posudzovaniu vplyvov v súlade s § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.
Oznámenie o strategickom dokumente okresný úrad zverejnil na webovom sídle ministerstva a doru#il dotknutým
subjektom a dotknutým obciam. Po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente, s prihliadnutím na doru#ené
stanoviská pod#a § 6 ods. 6 a po prerokovaní pod#a § 8 zákona okresný úrad ur#uje nasledovný rozsah hodnotenia:

1. VARIANTY PRE #ALŠIE HODNOTENIE
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Pre #alšie podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030“ sa ur#uje okrem dôkladného zhodnotenia nulového
variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument nerealizoval) aj navrhovaného variantu riešenia
strategického dokumentu uvedeného v oznámení.

2. ROZSAH HODNOTENIA UR#ENÝCH VARIANTOV
2.1 Všeobecné podmienky
2.1.1 Obstarávate# – Banskobystrický samosprávny kraj zabezpe#í hodnotenie vplyvu návrhu strategického
dokumentu najmenej v rozsahu ur#enom pod#a § 8 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov a výsledok hodnotenia
uvedenie v správe o hodnotení strategického dokumentu vypracovanej pod#a § 9 ods. 3 zákona o posudzovaní
vplyvov. Vzh#adom na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala
rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe #. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.
2.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa neustanovuje #asový harmonogram, ani žiadne špecifické
požiadavky limitujúce #asový rozsah hodnotenia.
2.1.3 Obstarávate# predloží okresnému úradu 2 ks kompletných vyhotovení správy o hodnotení strategického
dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu v listinnej forme a 1x správu o hodnotení strategického
dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu na elektronickom nosi#i dát.
Okresný úrad si vyhradzuje právo spresni# kone#ný po#et vyhotovení.

2.2 Špecifické požiadavky
Na základe informácií uvedených v oznámení a zo stanovísk doru#ených k tomuto oznámeniu vyplynula potreba
v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracova# najmä nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným
strategickým dokumentom:
2.2.1 Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu a samotného strategického dokumentu bra# do úvahy
všetky pripomienky, ktoré boli zaslané k oznámeniu.

3. UPOZORNENIE
Obstarávate# zabezpe#í zverejnenie rozsahu hodnotenia pod#a § 8 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov
bezodkladne po jeho doru#ení formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste
obvyklým.
V súlade s § 8 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom sídle
ministerstva.
Verejnos#, dotknuté obce, dotknuté samosprávne kraje, dotknuté orgány a #alšie osoby môžu predloži# svoje
pripomienky k ur#enému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu pod#a § 8 ods. 8 zákona o posudzovaní
vplyvov do 10 dní od jeho zverejnenia Okresnému úradu Banská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie,
Námestie #. Štúra 1, 974 25 Banská Bystrica.

Ing. Jozef Ratica

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-BB-OSZP1-2021/012709-132

Mesto Krupina (OVM), Svätotroji#né námestie 4, 963 01 Krupina
Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Obec #abradský Vrbovok, #abradský Vrbovok 59, 962 51 #abradský Vrbovok
Obec #ekovce, #ekovce 19, 962 41 #ekovce
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Obec Cerovo (OVM), Cerovo, 962 52 Cerovo pri Krupine
Obec Devi#ie, Devi#ie 161, 962 65 Devi#ie
Obec Dolné Mladonice, Dolné Mladonice, 962 42 Dolné Mladonice
Obec Dolný Badín, Dolný Badín, 962 51 Dolný Badín
Obec Domaníky, Domaníky, 962 65 Domaníky
Obec Drážovce, Drážovce, 962 68 Drážovce
Obec Drienovo, Drienovo 55, 962 51 Drienovo
Obec Hontianske Moravce (OVM), Hontianska 255, 962 71 Dudince
Mesto Dudince, Okružná 212/3, 962 71 Dudince
Obec Hontianske Nemce, Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce
Obec Hontianske Tesáre, Hontianske Tesáre 66, 962 68 Hontianske Tesáre
Obec Horné Mladonice, Horné Mladonice 40, 962 43 Horné Mladonice
Obec Horný Badín, Horný Badín, 962 51 Horný Badín
Obec Jalšovík, Jalšovík 23, 962 41 Jalšovík
Obec Kozí Vrbovok, Kozí Vrbovok, 962 41 Kozí Vrbovok
Obec Krá#ovce - Krnišov, Krá#ovce - Krnišov, 962 65 Krá#ovce-Krnišov
Obec Lackov, Lackov, 962 44 Lackov
Obec Ladzany, Ladzany 113, 962 65 Ladzany
Obec Lišov, Lišov 42, 962 69 Lišov
Obec Litava (OVM), Litava 5, 962 44 Litava na Slovensku
Obec Medovarce, Medovarce, 962 55 Medovarce
Obec Rykyn#ice, Rykyn#ice, 962 55 Rykyn#ice
Obec Sebechleby, Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby
Obec Selce, okres Krupina, Selce 1, 976 11 Selce pri Banskej Bystrici
Obec Senohrad, Senohrad 151, 962 43 Senohrad
Obec Sudince, Sudince, 962 69 Sudince
Obec Súdovce, Súdovce 113, 962 71 Súdovce
Obec Terany, Terany 116, 962 68 Terany
Obec Trpín, Trpín, 962 44 Trpín
Obec U#atín, U#atín 49, 962 41 U#atín
Obec Zemiansky Vrbovok, Zemiansky Vrbovok, 962 41 Zemiansky Vrbovok
Obec Žibritov, Žibritov 12, 963 01 Žibritov


