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I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov: 
Mesto Prievidza 
 
2. Identifikačné číslo: 
318442 
 
3. Adresa sídla: 
Mesto Prievidza, Mestský úrad, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza 
 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa: 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
Ing. arch. Zuzana Hlinková, architektka mesta 
zuzana.hlinkova@prievidza.sk, tel. 046 / 517 9622 
 
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej 
možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie: 
Mgr. Ivan Benca, vedúci referátu pre projekty a investície 
Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza  
tel.: +421 46 517 9751 
mo: +421 904 752 693 
e-mail: ivan.benca@prievidza.sk 
 
 
6. Miesto a čas na konzultácie: 
Mesto Prievidza, Mestský úrad, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza 
 
Čas konzultácií sa určí „prípad po prípade“ prostredníctvom kontaktnej osoby a podľa požiadavky a dohody 
subjektov, ktoré prejavia o konzultácie záujem. 

 

 

  



II. Základné údaje o strategickom dokumente 

1. Názov: 
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových 
miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 - 2030 
2. Charakter: 
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových 
miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 - 2030 (ďalej aj ako „SPHRSR“) je, v zmysle 
zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov,  strednodobý rozvojový 
dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii (Vízia a stratégia 
rozvoja Slovenska do roku 2030) a je vypracovaný podľa záväzných častí územnoplánovacej dokumentácie 
jednotlivých obcí. 

SPHRSR sa spracováva v súlade s odporúčanou metodikou „Metodika tvorby a implementácie programov 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020“, uverejnenou Ministerstvom 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby 
verejných stratégií, ktorá bola schválená Uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017. 
 
Základný princíp pri tvorbe SPHRSR  je integrácia, ako územná, ako i problémová a zdrojová.  
 
Územná integrácia je premietnutá do prístupu, kde k jednotlivým obciam, ktoré spoločne tvoria územie Spoločného 
PHRSR, ktoré zároveň tvorí aj územie UMR Prievidza-Nováky, sa pristupuje rešpektujúc ich špecifiká a rozdielne 
východiská a potreby s priemetom do špecifických priorít. Tento prístup bude uplatnený aj pri tvorbe samotného 
SPHRSR, kde pri kreovaní vhodných opatrení a návrhu nástrojov, budú rešpektované špecifiká jednotlivých obcí 
integrované do komplexnej stratégie rozvoja územia do roka 2030 (vrátane Integrovanej územnej stratégie UMR 
Prievidza-Nováky). 
 
Zdrojovou integráciou pri tvorbe a implementácií SPHRSR sa dosahuje horizontálnej a vertikálnej integrácie a tým 
aj vyššej koncentrácie zdrojov na financovanie rozvoja. V navrhovaných integrovaných investičných investíciách 
sa integrujú investície verejného a súkromného sektora, investície s podporou EÚ, investície na úrovni národnej, 
regionálnej aj lokálnej. 
 
Hlavným impulzom pre spracovanie dokumentu je potreba reagovania na globálne ako i regionálne výzvy i 
príležitosti v oblasti zvyšovania kvality života obyvateľov, transformácie regiónu z uhoľného na inovatívny a 
udržateľný región, sanácii environmentálnych záťaží v území, skvalitňovania podnikateľského prostredia, 
harmonizácie trhu práce s potrebami zamestnávateľov, klimatickými zmenami. Proces transformácie územia hornej 
Nitry predstavuje významnú výzvu pre celý široký región presahujúci územie jednotlivých obcí, ale prináša v sebe 
príležitosť nastavenia budúceho rozvoja na nových, ekologických, inovatívne orientovaných a udržateľných 
princípoch podporených dostupnosťou viaczdrojového financovania, najmä cez finančné nástroje EŠIF a Fondu 
spravodlivej transformácie. 
 
Rovnako je pre región dôležité chápať jeho úlohy v kontexte celej Slovenskej republiky a jej záväzkami voči 
medzinárodným dohodám ako je  Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, Parížsku dohodu, Európsku zelenú dohodu 
k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050, Plán obnovy pre Európu na riešenie hospodárskeho a sociálneho 
vplyvu pandémie COVID-19. V neposlednom rade je záujmom regiónu pripraviť sa na efektívne čerpanie zdrojov 
EŠIF pre nasledujúce obdobie rokov 2021-2027 a to najmä prostredníctvom problémovo orientovaného a 
integrovaného prístupu ku definovaniu svojich potrieb, priorít a cieľov rámcujúcich rozvoj územia do blízkej 
budúcnosti. 
 
 
 



3. Hlavné ciele: 
 
Vízia rozvoja UMR Prievidza-Nováky do roku 2030 

UMR Prievidza – Nováky región, ktorý premieňa svoje špecifiká na svoju výhodu, aby tu ľudia nielen žili, 
alebo boli hrdí, že sú jeho súčasťou.  

Hlavný cieľ UMR Prievidza-Nováky  

Zdravý, udržateľný a inovatívny región Prievidza – Nováky využívajúci prírodný, ekonomický a ľudský 
kapitál pre kvalitný život obyvateľov. Dobré podmienky pre podnikanie a zdravé životné prostredie 
prostredie. Hlavný cieľ SPHRSR 

Na dosiahnutie daného cieľa bolo v SPHRSR vytýčených 7 priorít a nasledujúci systéme strategických 
a špecifických cieľov: 

1) Zdravé a smart komunity  

1.1. Podpora zdravého životného štýlu a rozvoj talentov lokálnych komunít  

1.1.1.  Budovanie, obnova a modernizácia športovej a voľnočasovej infraštruktúry  

1.2. Smart región 

1.2.1.  Smart urbánna bezpečnosť  

1.2.2.  Podpora smart komunikácie, kapacít plánovania a manažmentu územia  

1.3. Sociálna inklúzia 

1.3.1.  Dostupné sociálne služby a bývanie 

2) Dostupné a moderné služby obyvateľom 

2.1. Dostupné sociálne služby  

2.1.1. Budovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb 

2.2. Integrované zdravotné služby 

2.2.1. Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti  

2.3. Dostupné vzdelávacie služby 

2.3.1. Rozširovanie kapacít vzdelávacích služieb 

3) Udržateľná mestské/regionálna mobilita 

3.1. Nemotorová doprava  

3.1.1. Vnútrosídelná cyklodoprava 

3.1.2. Vnútrosídelná pešia doprava 

4) Smart dopravná a technická infraštruktúra 

4.1. Ochrana vôd 

4.1.1. Budovanie verejnej kanalizácie  

4.2. Bezpečná a dostupná dopravná infraštruktúra 



4.2.1. Bezpečnosť dopravnej infraštruktúry  

4.2.2. Kompletizácia a modernizácia dopravnej infraštruktúry 

5) Ekosystémové služby a kvalita životného prostredia 

5.1. Environmentálne záťaže 

5.1.1. Sanácia a rekultivácia skládok odpadu a prevencia vzniku nových záťaží 

5.2. Adaptácia na zmenu klímy 

5.2.1. Zadržiavanie vody v krajine 

5.3. Ekosystémové služby 

5.3.1. Kvalitné a zelené verejné priestory 

6) Obehová ekonomika a ekologická regionálna energetika  

6.1. Efektívny manažment odpadov 

6.1.1. Zvyšovanie efektivity nakladania s odpadmi /zber, spracovanie, manažment 
a zhodnocovanie odpadov 

6.2. Ekologické a obnoviteľné zdroje energie  

6.2.1. Budovanie obnoviteľných zdrojov energie na báze lokálnych špecifík 

6.3. Znižovanie energetickej náročnosti územia 

6.3.1. Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov a areálov 

6.3.2. Energetická efektívnosť verejnej infraštruktúry a centrálne zásobovanie teplom 

7) Inovatívna regionálna ekonomika 

6.4. Plochy pre rozvoj regionálnej ekonomiky 

6.4.1. Nové rozvojové plochy pre regionálnu ekonomiku 

4. Obsah: 
 
 

ÚVOD  

A. Inštitucionálne  východiská  

B. Obsahové východiská  

C. Východiská z relevantných nadradených programových a strategických dokumentov 

D. Koncepčné východiská  

ANALYTICKÉ VSTUPY  

A. Zhodnotenie relevantných vstupov z doterajších strategických a plánovacích dokumentov v 
riešenom území  

B. Identifikácia a analýza riešeného územia v kontexte širších vzťahov  

C. Socio-ekonomická analýza  

D. Územno-technická analýza  



E. Prírodno-environmentálna analýza  

F. Syntéza analytických východísk  

G. Faktory rozvoja územia UMR Prievidza - Nováky  

STRATEGICKÁ A PROGRAMOVÁ ČASŤ SPOLOČNÉHO PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A 
SOCIÁLNEHO ROZVOJA ÚZEMIA UDRŽATEĽNÉHO MESTSKÉHO ROZVOJA JADROVÝCH MIEST 
PRIEVIDZA, NOVÁKY A MESTA BOJNICE A OBCE KOŠ NA ROKY 2022 – 2030 1 

A. Vízia rozvoja UMR Prievidza-Nováky do roku 2030  

B. Hlavný cieľ UMR Prievidza-Nováky  

Priorita 1 -  Zdravé a smart komunity  

Priorita 2 Dostupné a moderné služby obyvateľom  

Priorita 3 - Udržateľná mestské/regionálna mobilita  

Priorita 4 - Smart dopravná a technická infraštruktúra 

Priorita 5 - Ekosystémové služby a kvalita životného prostredia 

Priorita 6 - Obehová ekonomika a ekologická regionálna energetika  

Priorita 7 - Inovatívna regionálna ekonomika  

FINANČNÁ A IMPLEMENTAČNÁ ČASŤ SPOLOČNÉHO PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A 
SOCIÁLNEHO ROZVOJA ÚZEMIA UDRŽATEĽNÉHO MESTSKÉHO ROZVOJA JADROVÝCH MIEST 
PRIEVIDZA, NOVÁKY A MESTA BOJNICE A OBCE KOŠ NA ROKY 2022 – 2030  

A. Finančný plán  

B. Zabezpečenie realizácie a monitorovanie a hodnotenie  

PRÍLOHY PHRSR UMR PRIEVIDZA – NOVÁKY 

Príloha A - Akčný plán implementácie PHRSR podľa jednotlivých území UMR Prievidza - Nováky 

Príloha B – Integrované územné investície UMR Prievidza – Nováky  

 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického 
dokumentu:  
 
Strategický dokument sa predkladá invariantne. Strategický dokument, v zmysle platnej legislatívy,  nie je  
vypracovaný vo variantných riešeniach. 
 
6.Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:  

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania Spoločného programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja bude pozostávať z nasledovných Fáz : 

Fáza/ 
Krok 

Obsah Začiatok 
fázy 

Koniec 
fázy 

Zodpovedná 
organizácia 

Fáza  Identifikácia potreby a impulzov 
vypracovania PHRSR TSK a rozhodnutie 
o začatí prípravných prác 

11/2021 11/2021 Obce územia UMR 
Prievidza-Nováky 

Fáza  Inventarizačná, analytická a prognostická 
fáza spracovania  SPHRSR   

11/2021 12/2021 Obce územia UMR 
Prievidza-Nováky 



Fáza  Stanovenie strategického smerovania, priorít 
a  strategických cieľov SPHRSR  

12/2021 01/2022 Obce územia UMR 
Prievidza-Nováky 

Fáza  Návrh vlastnej stratégie – strategického 
prístupu, postupu a nástrojov na dosiahnutie 
vízie a cieľov 

02/2022 04/2022 Obce územia UMR 
Prievidza-Nováky 

Fáza 6 Nastavenie implementácie, financovania, 
monitorovania a vyhodnocovania SPHRSR  

05/2022 06/2022 Obce územia UMR 
Prievidza-Nováky 

Fáza 7 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu 
SPHRSR  

07/2022 09/2022 Obce územia UMR 
Prievidza-Nováky 

 
 
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: 
 
Strategické dokumenty a politiky EÚ 

 Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj 
 Ciele politiky EÚ v programovacom období 2021-2027 
 Európska zelená dohoda (European Green Deal) publikovaná v decembri 2019, ktorá stanovuje plán 

opatrení s cieľom prechodu na plne klimaticky neutrálne hospodárstvo EÚ  
 Európa 2020 Stratégia pre inteligentný a udržateľný rast podporujúci začlenenie, COM(2010) 2020 v 

konečnom znení 
 Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (COM(2016) 501 z 20. 7. 2016) 
 Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050, 
 COM(2011) 112 v konečnom znení 
 Energetický plán do roku 2050 COM(2011) 885 v konečnom znení 
 Nástroj na prepájanie Európy v oblasti dekarbonizácie hospodárstva a podpory využívania čistej energie 
 Program pre sociálnu zmenu a inovácie v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania 

 

Strategické dokumenty a politiky SR  

 Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (Národná stratégia regionálneho rozvoja SR) 
 Národné priority implementácie Agendy 2030  
 Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030  
 Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030  
 Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030  
 Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030  
 Stratégia nízko-uhlíkového rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050  
 Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030  
 Národná stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v SR 

 
Strategické dokumenty VÚC 

 Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja 
 Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK do roku 2020  
 Cyklostratégia TSK na roky 2016 - 2030  
 Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020  
 Stratégia rozvoja vidieka TSK 2013 - 2020  



 Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 - 2020  
 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020  
 Krajská koncepcia environmentálnej výchovy vzdelávania a osvety v TSK do roku 2030 

 

Strategické dokumenty obcí UMR Prievidza-Nováky 

 Územný plán obcí územia UMR Prievidza-Nováky 
 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí územia UMR Prievidza-Nováky 

 

8. Orgán kompetentný na prijatie strategického dokumentu:  
Mestské/Obecné zastupiteľstvá obcí územia UMR Prievidza-Nováky (Prievidza, Nováky, Bojnice, Koš) 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu: 
Uznesenie mestského/obecného zastupiteľstva obcí územia UMR Prievidua-Nováky (Prievidza, Nováky, Bojnice, 
Koš) 

 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na 
životné prostredie vrátane zdravia 

1. Požiadavky na vstupy: 
 
Realizácia  stratégie zakotvenej v predkladanom strategickom dokumente,  nebude vyžadovať žiadne dodatočné 
vstupy, ktoré sú relevantné pre posudzovanie z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Naopak, princípy a obsah 
strategického dokumentu je zamerané na zníženie materiálových ako i  energetických vstupov do regionálnej  
ekonomiky. Realizácia stratégie resp. jednotlivých cieľov prostredníctvom konkrétnych projektov bude predmetom 
posúdenia podľa zákona na úrovni posudzovania vplyvom na životné prostredie jednotlivých činností a dokument 
ako taký nevytvára priamy rámec pre projekty, alebo činnosti podľa prílohy 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 

Pri procese spracovania strategického dokumentu boli premietnuté a zohľadnené predstavy, potreby a požiadavky 
jednotlivých zainteresovaných skupín ako sú obyvatelia, primátori miest a starostovia obcí na územia UMR 
Prievidza-Nováky, rozpočtové a príspevkové organizácie prevádzkované na území UMR, mimovládne organizácie, 
záujmové skupiny obyvateľov a podnikateľské subjekty. 
 
2. Údaje o výstupoch: 
 
Výstupmi strategického dokumentu Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Prievidza, Bojnice, Nováky a obce Koš do roku 2030 budú, i v kontexte Zákona 539/2008 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja, nasledujúce časti: 

 definované výzvy a problémy územia UMR; 
 Analytické východiská; 
 Stratégia rozvoja obcí UMR Prievidza-Nováky do roku 2030 vrátane zadefinovanej vízie, hlavného cieľa, 

systému strategických a špecifických cieľov; 
 Programová časť vrátane plánovaných opatrení a nástrojov vrátane opatrení a nástrojov vhodných na 

financovanie zo zdroja EŠIF pre obdobie 2021-2027 vrátane Fondu spravodlivej transformácie (časť IÚS 
UMR); 



 Finančný plán definujúci potrebné finančné krytie rozvojovej stratégie vrátane zdroje EŠIF pre obdobie 
2021-2027 vrátane Fondu spravodlivej transformácie (časť IÚS UMR); 

 Finančný plán definujúci potrebné finančné krytie rozvojovej stratégie vrátane väzby na programové 
rozpočty obcí územia UMR Prievidza-Nováky; 

 Akčný plán realizácie navrhnutých aktivít, procesné a inštitucionálne zabezpečenie monitorovania a 
hodnotenia realizácie SPHRSR; 

Predmetný dokument bude schválený mestskými/obecnými zastupiteľstvami obcí územia UMR Prievidza-Nováky 
(Prievidza, Nováky, Bojnice, Koš) a Kooperačnou radou UMR Prievidza-Nováky.  
 
Ako vyplýva z vyššie uvedeného neočakáva sa, že strategický dokument SPHRSR do roku 2030 bude mať priame 
výstupy, ktoré by mohli byť predmetom posúdenie vplyvov na životné prostredie. Definované strategické ciele sú 
zamerané na optimalizáciu využitia zdrojov a zníženie výstupov ekonomických a iných činností relevantných pre 
posúdenie z hľadiska dopadov na životné prostredie.  
 
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 
 
Vzhľadom na povahu a ciele strategického dokumentu sa očakávajú hlavne pozitívne priame aj nepriame vplyvy 
na životné prostredie ako aj na kvalitu života obyvateľov kraja. V dokumente sú formulované samostatné 
strategické ciele, ktoré sú prioritne, alebo sekundárne zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia. 

Očakávané prínosy z realizácie SPHRSR TSK do roku 2030 vedú k: 

 zvyšovaniu kvality života obyvateľov kraja,   
 zvyšovanie efektivity ekonomických aktivít regionálnej ekonomiky vrátanie zvyšovania jej inovačného 

potenciálu,  
 podpora efektívnej transformácie regiónu po skončení ťažby a využívania uhlia, 
 aplikácií princípov cirkulárnej ekonomiky,  
 zvyšovanie efektivity systémov zberu a zhodnocovania odpadov vrátane zvyšovania podielu opätovne 

využívaných materiálov,   
 ku skvalitneniu a nárastu zelenej infraštruktúry, podpory biodiverzity a ekosystémových služieb územia 

kraja 
 zvyšovaniu efektivity opatrení na reagujúcich na zmenu klímy, vrátane mitigačných a adaptačných 

opatrenia v území obcí UMR,  zvyšovanie retenčnej schopnosti územia a podpora a rozširovanie 
ekosystémových služieb. 

Realizácia SPHRSR nebude mať negatívny dopad na zložky životného prostredia v sledovanom území z 
nasledujúcich dôvodov:  

a) vybrané východiskové strategické dokumenty, na ktoré strategický dokument nadväzuje a rešpektuje, boli 
posúdené v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; 

b) konkrétne investičné projekty nie sú súčasťou strategického dokumentu a dokument SPHRSR nevytvára 
priamy  rámec pre projekty alebo činnosti podľa prílohy č. 8 Zákona; 

c) projekty, ktorými sa potenciálne bude napĺňať stratégia obsiahnutá v dokumente, budú podliehať v 
závislosti na ich charaktere a rozsahu posudzovaniu ich vplyvov na životné prostredie resp. zisťovaciemu 
konaniu podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; 

Konkrétne vplyvy na životné prostredie vzhľadom na všeobecný charakter dokumentu nie je možné vo fáze 
spracovania oznámenia o strategickom dokumente kvantifikovať.  

 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 
 



Strategický dokument nemá priamy vplyv na zdravie obyvateľov, ale vytvára predpoklady pre zvýšenie kvality ich 
života. Aktivity podporujúce zlepšenie kvality života obyvateľov sú zahrnuté už vo vízii, v prioritách a strategických 
cieľoch SPHRSR.  

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že realizáciou predkladanej stratégie sa dosiahne: 

 zlepšenie dostupnosti zdravotníckych, ošetrovateľských a sociálnych služieb pre obyvateľov regiónu;  
 zlepšenie kvalitu životného prostredia podporovaním ekologických druhov dopravy, využívaním 

alternatívnych zdrojov energie, lepším zhodnocovaním odpadov a budovaním zelenej infraštruktúry; 
 podpora aktívneho životného štýlu obyvateľov regiónu prostredníctvom budovania voľnočasovej 

infraštruktúry prispievajúcej k zlepšeniu duševného a fyzického zdravia obyvateľov; 
  

5. Vplyvy na chránené územia: 
 
Strategický dokument nerieši a ani pravdepodobne nevplýva na územia NATURA 2000 a rešpektuje platnú  
územnoplánovaciu dokumentáciu na úrovni kraja, ako i jednotlivých obcí územia UMR Prievidza-Nováky, v ktorej 
sú rešpektované všetky vyhlásené chránené územia. Navrhnuté opatrenia definované  v rámci SPHRSR, sú v 
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, preto sa neočakávajú negatívne vplyvy na chránené územia v 
dotknutom území. 

 
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu:  
 
V súvislosti s uplatňovaním strategického dokumentu nie sú neočakávané žiadne riziká z nasledujúcich dôvodov: 

a) vybrané východiskové strategické dokumenty, na ktoré SPHRSR nadväzuje a rešpektuje, boli 
posúdené v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; 

b) projekty, ktorými sa potenciálne bude napĺňať stratégia obsiahnutá v dokumente budú podliehať 
v závislosti na ich charaktere a rozsahu posudzovaniu ich vplyvov na životné prostredie resp. 
zisťovaciemu konaniu podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; 

c) priestorový priemet stratégie bude zapracovávaný do Územných plánov jednotlivých obcí územia 
UMR a k nemu príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude  posúdená v zmysle 
zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 
 
Územie UMR Prievidza-Nováky nehraničí zo žiadnym iným štátom, preto sa nepredpokladajú žiadne významné 
vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky. 

 

IV. Dotknuté subjekty 

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: 
 

Zainteresovanou verejnosťou sú všetci občania, združenia a iniciatívy občanov, právnické a fyzické osoby 
pôsobiace na území obcí UMR Prievidza-Nováky. 

 
2. Zoznam dotknutých subjektov: 



 
Dotknuté obce: 

● Mestá a obce na území UMR Prievidza-Nováky. 
VÚC: 

● Trenčiansky samosprávny kraj 
Regionálne orgány štátnej správy: 

● Okresný úrad v Prievidzi 
Orgány špecializovanej štátnej správy 

● Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
● Ministerstvo  dopravy a výstavby SR  
● Ministerstvo životného prostredia SR  
● Ministerstvo hospodárstva SR  
● Ministerstvo zdravotníctva SR  
● Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
● Ministerstvo financií SR  
● Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR   
● Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
● Ministerstvo obrany SR 
● Ministerstvo vnútra SR 

 

3. Dotknuté susedné štáty: 

Predkladaný strategický dokument nemá cezhraničné vplyvy a preto si nevyžaduje cezhraničné posudzovanie. 

 

V. Doplňujúce údaje 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej 
charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu): 
 
Predkladané oznámenie neobsahuje žiadne mapové ani iné grafické dokumentácie. 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu:  

 Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj 
 Ciele politiky EÚ v programovacom období 2021-2027 
 Európska zelená dohoda (European Green Deal) publikovaná v decembri 2019, ktorá stanovuje plán 

opatrení s cieľom prechodu na plne klimaticky neutrálne hospodárstvo EÚ  
 Európa 2020 Stratégia pre inteligentný a udržateľný rast podporujúci začlenenie, COM(2010) 2020 v 

konečnom znení 
 Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (COM(2016) 501 z 20. 7. 2016) 
 Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050, COM(2011) 112 v 

konečnom znení 
 Energetický plán do roku 2050 COM(2011) 885 v konečnom znení 
 Nástroj na prepájanie Európy v oblasti dekarbonizácie hospodárstva a podpory využívania čistej energie 

Program pre sociálnu zmenu a inovácie v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania 

 

Strategické dokumenty a politiky SR  



 Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030  
 Národné priority implementácie Agendy 2030  
 Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030  
 Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030  
 Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030  
 Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030  
 Stratégia nízko-uhlíkového rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050  
 Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030  
 Národná stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v SR 

Strategické dokumenty VÚC 

 Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja 
 Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK do roku 2020  
 Cyklostratégia TSK na roky 2016 - 2030  
 Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020  
 Stratégia rozvoja vidieka TSK 2013 - 2020  
 Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 - 2020  
 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020  
 Krajská koncepcia environmentálnej výchovy vzdelávania a osvety v TSK do roku 2030 

 

Strategické dokumenty obcí UMR Prievidza-Nováky 

 Územný plán obcí územia UMR Prievidza-Nováky 
 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí územia UMR Prievidza-Nováky 

 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 

v Prievidzi dňa 30. júna 2022 

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

1. Meno spracovateľa oznámenia: 
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. 
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Vazovova 5, 812  43 Bratislava 
Slovenská republika 
 
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, 
pečiatka 
 
JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 
Mestský úrad  
Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
Slovenská republika 
 



 
 

 


