
OKRESNÝ  

ÚRAD  

NOVÉ ZÁMKY 

odbor starostlivosti o životné prostredie 
Podzámska 25 

Nové Zámky 

 

Č. OU-NZ-OSZP-2023/004864                         V Nových Zámkoch dňa  23.01. 2023 

                                                  

 

 

Návrh 

 

ROZSAH HODNOTENIA  
 

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 (ďalej len „zákon“) pre  

strategický dokument – „Územný plán obce Mužla“ 

 

Obstarávateľ-  Obec Mužla (ďalej len „obstarávateľ“) predložil Okresnému  úradu Nové 

Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ-NZ-OSZP“) podľa ust.   § 5 

zákona dňa 05. 12. 2023 oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Mužla“  

(ďalej len „oznámenie“) na posúdenie podľa zákona . 

Hlavným cieľom obstarania dokumentu „Územný plán obce Mužla“ je  komplexné riešenie 

priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce 

Mužla, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území. 

 

OÚ-NZ-OSZP doručil oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska 

dotknutým orgánom, dotknutým obciam a zverejnil ho na webovom sídle ministerstva. 

Po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente s prihliadnutím na doručené 

stanoviská v spolupráci s obstarávateľom, dotknutým orgánom a dotknutou obcou určuje podľa 

§ 8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu: 

 

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE  

 

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov  strategického dokumentu „Územný plán 

obce Mužla“ sa určuje okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaný 

strategický dokument neprijal) i variant strategického dokumentu predložený v oznámení 

o strategickom dokumente. 

 

 

 

 



2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV 

 

 

2.1. Všeobecné podmienky 

 

2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení vplyvu strategického 

dokumentu  a vypracovanie návrhu uvedeného dokumentu. Vzhľadom na povahu  a rozsah 

strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie 

všetkých bodov uvedených v prílohe č. 5 zákona, s osobitným prihliadnutím na body uvedené 

v časti špecifické požiadavky rozsahu hodnotenia. 

 

2.1.2. Obstarávateľ doručí OÚ-NZ-OSZP dokument „Správa o hodnotení strategického 

dokumentu „Územný plán obce Mužla“ vypracovaný podľa  prílohy č. 5 zákona spolu 

s  návrhom strategického dokumentu „Územný plán obce Mužla“  nasledovne: 

 

 1 ks uvedených dokumentov (textovú  aj grafickú časť) na elektronickom nosiči 

dát v slovenskom jazyku, 

 1 ks správy o hodnotení strategického dokumentu v listinnom vyhotovení v 

slovenskom jazyku. 

 

2.1.3. Pre hodnotenie  strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram.  

 

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. V zadaní ÚPN obce Mužla, v kapitole „Územná ochrana“ požadujeme zosúladiť 

neaktuálne paragrafové znenia s platnou legislatívou podľa zákona č. 543/2002 Z.z. 

 

2.2.2. V zadaní ÚPN obce Mužla, v kapitole „Územná ochrana“ je vo vzťahu k inváznym 

druhom nesprávne použitá legislatíva, nakoľko od 1. augusta 2019 nadobudol účinnosť zákon 

č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných 

druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bolo nahradené znenie § 7 zákona č. 

543/2002 Z.z. K tomuto zákonu boli vydané nové vykonávacie predpisy - Vyhláška 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov a Nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných 

druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. 

 

2.2.3. Vo viacerých kapitolách zadania ÚPN obce Mužla požadujeme opraviť neplatnú 

Vyhlášku MŽP SR č. 24/2003 Z.z.. Pôvodnú vyhlášku nahradila nová Vyhláška MŽP SR 

č.170/2021, ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov.  

 



2.2.4. Všetky chránené územia, územia NATURA 2000, prvky územného systému ekologickej 

stability a genofondové lokality, požadujeme vymedziť zakreslením vo „výkrese ochrany 

prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES“. 

 

2.2.5.  Pri navrhovaní konkrétnej činnosti, ktorá dosiahne 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 resp. spĺňa ustanovenia § 18 zákona pri 

zmene činnosti vykonať posúdenie v zmysle zákona pred spracovaním projektovej 

dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie konkrétnej činnosti a 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. 

 

2.2.6.  Z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia odporúčame umiestňovať také činnosti, ktoré 

negatívne neovplyvnia dobrú kvalitu ovzdušia v danom území.   

 

2.2.7.  Pri riešení infraštruktúry odpadového hospodárstva postupovať v súlade so zákonom č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby bola dodržaná 

hierarchia odpadového hospodárstva stanovená v § 6 zákona o odpadoch a obec si plnila všetky 

povinnosti vyplývajúce z § 81 zákona o odpadoch pre nakladanie s komunálnym odpadom a 

drobným stavebným odpadom. 

 

2.2.8. V prípade ak existujú negatívne vplyvy návrhu strategického dokumentu na záujmy 

všetkých zložiek životného prostredia do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu 

vypracovať aj návrhy zmierňujúcich opatrení. 

 

2.2.9. V  prípade, že by sa na území obce uvažovalo s umiestnením podniku, na ktorý by sa 

vzťahoval zákon o PZPH je orgán verejnej správy, ktorý podľa osobitných predpisov 

vypracúva, obstaráva alebo schvaľuje rozvojové koncepcie alebo územnoplánovaciu 

dokumentáciu, alebo povoľuje stavby, zariadenia a iné činnosti, povinný zohľadniť ciele 

prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania následkov takýchto havárií na 

zdravie ľudí, životné prostredie a majetok (§ 14 zákona  č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných 

priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

2.2.10.  Strategický dokument ,,Územný plán obce Mužla“ 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. 

 

2.2.11. V územnoplánovacej dokumentácii dostatočne zohľadniť možnosti ďalšieho využitia 

územia vzhľadom na výskyt stredného radónového rizika, ktoré  môže negatívne ovplyvniť 

využitie daného územia. 

 

2.2.12. Do grafickej časti územného plánu obce  Mužla zapísať ochranné pásmo lesa.   

 

2.2.13. Písomne vyhodnotiť splnenie resp. nesplnenie pripomienok, požiadaviek, 

odporúčaní a námietok uvedených v stanoviskách doručených k oznámeniu a k návrhu 

strategického dokumentu.  



3. UPOZORNENIE 

 

 

Podľa ust. § 8 ods. 6 zákona  príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia strategického 

dokumentu na webovom sídle ministerstva bezodkladne po jeho určení a zároveň oznámi 

adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického 

dokumentu. 

Podľa ust. § 8 ods. 7 zákona  je obstarávateľ povinný zverejniť rozsah hodnotenia 

strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení formou informácie o rozsahu 

hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým. 

Podľa ust. § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, 

dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia  

strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa ods. 5 a 6  na Okresný úrad 

Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky, 

ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi. 

 

 

 

 

           Ing. Peter Kosztolányi   

                   vedúci odboru 

 

  
 


