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I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov:

Banskobystrický samosprávny kraj

2. Identifikačné číslo: 37828100
3. Adresa sídla:

Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa:

Ing. Vladimír Maňka
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
048/4325 602

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:
Ing. Vladimír Laššák
Vedúci odboru, Odbor regionálneho rozvoja,
Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/4325112
E-mail: vladimir.lassak@vucbb.sk

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho
kraja 2007 – 2013 – Aktualizácia súčasného dokumentu

2. Charakter
Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja je
základným programovým dokumentom Banskobystrického samosprávneho kraja 2007 – 2013 (ďalej
aj ako PHSR BBSK) a je schválený Zastupiteľstvom Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej
aj ako Z BBSK). Slúži ako podklad pre koncepčné rozhodovanie na úrovni kraja V súčasnej dobe je
PHSR BBSK aktualizovaný v súlade so zákonom č.539/2008 Z.z., o podpore regionálneho rozvoja.
Obsahuje jednotlivé opatrenia, ktoré sú ďalej rozpracované v jednotlivých odvetvových koncepciách
a ďalších strategických dokumentoch.

3. Hlavné ciele
Cieľom

aktualizácie

súčasne

platného

PHSR

BBSK

je

zohľadnenie

reálneho

vývoja

Banskobystrického samosprávneho kraja ako aj zosúladenie s Národnou stratégiou regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky (ďalej aj ako NSRR SR).

4. Obsah (osnova)
Predmetom posudzovania podľa Zákona č.24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je spracovávaný koncepčný dokument „Program
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky
2007-2013“, ktorý je základným koncepčným dokumentom Banskobystrického samosprávneho kraja.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku je strednodobý
rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej
stratégii a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácii regiónu. Aktualizácia
tohto dokumentu vychádza zo súčasného PHSR BBSK, ktorý bol spracovaný v roku 2007 a dokument
pred schválením v Zastupiteľstve BBSK prešiel verejným prejednávaním v pracovných skupinách, kde
boli zastúpené rozhodujúce subjekty regionálnej politiky: zástupcovia miest, obcí a mikroregiónov,
podnikateľov, profesijných organizácií, vzdelávacích inštitúcií a neziskového sektora. PHSR BBSK
má schválenú Správu o hodnotení strategického dokumentu podľa zákona č. 24/20006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako
Správa)
Dokument pozostáva z analytickej a návrhovej časti. Pre dokument sú zásadné tieto riešené rozvojové
oblasti:
Prioritná os 1 – Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvality života obyvateľov
Prioritná os 2 – Ekonomický rozvoj, podpora investícií a inovácií
Prioritná os 3 – Cestovný ruch
Prioritná os 4 – Doprava
Prioritná os 5 – Informačná spoločnosť
Prioritná os 6 – Životné prostredie
Prioritná os 7 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka

5. Uvažované variantné riešenia
Aktualizácia PHSR BBSK bude spracovávaná v jednej variante.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Predpokladaný termín dokončenia dokumentu je október 2011.

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
PHSR BBSK bude v súlade so strategickými dokumentmi doposiaľ spracovanými na úrovni kraja,
dokumentmi spracovanými na úrovni štátu a dokumentmi Európskej únie. Zásadným zastrešujúcim
dokumentom pre PHSR BBSK bude Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Spracovanie PHSR BBSK podlieha pripomienkam a schváleniu Zastupiteľstvom BBSK. Pre odborné
pripomienkovanie boli kreované pracovné skupiny, ktoré sa vyjadrujú k jednotlivým tematickým
oblastiam.
Zastrešujúcim orgánom pre spracovanie PHSR BBSK je Odbor regionálneho rozvoja Úradu
Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej aj ako ÚBBSK), ktorý vytvorí s ostatnými riadiaci
pracovníkmi ÚBBSK (vedúci odborov a poverení zamestnanci sektorových odborov) koordinačnú
pracovnú skupinu na skompletizovanie dokumentu. Spracovateľom dokumentu a odborným garantom
je Oddelenie rozvoja hospodárskych aktivít Odboru regionálneho rozvoja ÚBBSK.

9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,
uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie)
Dokument PHSR BBSK bude schválený uznesením Zastupiteľstva BBSK.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy
Aktualizovaný Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického
samosprávneho kraja 2007 - 2013 bude v súlade so strategickými dokumentami doposiaľ
spracovanými na úrovni kraja, dokumentmi spracovanými na úrovni štátu a dokumentmi Európskej
únie pre obdobie 2007 – 2013.

2. Údaje o výstupoch
Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja
2007 – 2013 bude obsahovať analytickú a strategickú časť.
Po

schválení

aktualizácie

Programu

hospodárskeho, sociálneho

a

kultúrneho

rozvoja

Banskobystrického samosprávneho kraja 2007 – 2013 Zastupiteľstvom Banskobystrického
samosprávneho kraja bude tento dokument zverejnený na webovej stránke samosprávneho kraja.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja
bude spracovávaný v súlade s platnou legislatívou v oblasti životného prostredia tak na národnej ako
aj na úrovni Európskej únie. Pri spracovaní budú rešpektované všeobecné princípy trvalo udržateľného
rozvoja.
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4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja
2007 – 2013 bude spracovávaný v súlade s platnou legislatívou v oblasti zdravotníctva a sociálnych
vecí tak na národnej ako aj na úrovni Európskej únie. Pri spracovaní budú rešpektované všeobecné
princípy trvalo udržateľného rozvoja.

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho
významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné
oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie
Súčasťou

Programu

hospodárskeho, sociálneho

a

kultúrneho

rozvoja

Banskobystrického

samosprávneho kraja 2007 – 2013 budú tiež priority a opatrenia zamerané na zlepšenie stavu
jednotlivých zložiek životného prostredia.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
Nepredpokladá sa výskyt zámerov s výrazným vplyvom na iné zámery v riešenom území.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Nepredpokladá sa, že aktualizácia Programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja
Banskobystrického samosprávneho kraja 2007 – 2013 by mala negatívny vplyv presahujúci územie
Slovenskej republiky.
S potencionálnym cezhraničným vplyvom možno uvažovať len v prípade budúcich konkrétnych
zámerov v rámci cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou. Pri týchto zámeroch bude miera
ich možného negatívneho vplyvu posudzovaná v súlade splatnou legislatívou, v prvom rade podľa
zákona č.24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení
Pôsobnosť strategického dokumentu je pre Banskobystrický samosprávny kraj. PHSR BBSK nemá
presne určený územný priemet jednotlivých opatrení. Zainteresovaná verejnosť sú všetci obyvatelia
miest a obcí kraja.

2. Zoznam dotknutých subjektov
Dotknutými orgánmi sú všetky orgány verejnej správy, ktorých záväzný posudok, súhlas, stanovisko
alebo vyjadrenie vo väzbe PHSR BBSK vydávané podľa osobitných predpisov podmieňuje povolenie,
alebo ktorých vyjadrenie sa vyžaduje pred jeho prijatím alebo schválením. Vzťahuje sa teda hlavne na
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subjekty národnej a regionálnej úrovne so sídlom alebo pôsobnosťou na území Banskobystrického
samosprávneho kraja.

Zoznam dotktnuých subjektov:
-

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6, 810 05
Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR., Špitálska 4, 816 43 Bratislava
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica
Krajský školský úrad v Banskej Bystrici, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 B. Bystrica
Krajský pozemkový úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Krajský lesný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
Obvodný úrad životného prostredia Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno
Obvodný úrad životného prostredia Lučenec, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská
Sobota
Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš, Imre Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Obvodný úrad životného prostredia Zvolen, Nám. SNP č. 96/50, 960 01 Zvolen
Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, Radničné nám. 18, 969 01 Banská Štiavnica
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Petőfiho 1,984 38 Lučenec
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 336/12, 960 35 Zvolen
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš
Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Investičný odbor Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 01
Banská Bystrica
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 821 08 Bratislava 2
Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenská správa letísk, Letisko Sliač, a. s., 962 31 Sliač
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69,
974 98 Banská Bystrica
Stredoslovenská energetika, a. s., ul. Republiky 5, 010 47 Žilina
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Lesy SR, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Všetky mestá a obce v Banskobystrickom samosprávnom kraji
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3. Dotknuté susedné štáty
Vzhľadom na zameranie predkladaného strategického dokumentu sa nepredpokladajú významné
vplyvy presahujúce hranice Slovenskej republiky.

V. Doplňujúce údaje
Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja
2007 – 2013 bol spracovaný a schválený Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 221/2007 z 23. augusta
2007. Súčasná aktualizácia tohto dokumentu vychádza z platného PHSR BBSK, na je vypracovaná
Správa o hodnotení strategického dokumentu podľa zákona č. 24/20006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „správa“). Správa bola
vypracovaná v novembri 2007 a v decembri 2007 bola Krajským úradom pre životné prostredie
schválená.
Aktualizáciou dokumentu nedochádza k zmene strategickej časti PHSR BBSK. Táto časť je v súlade
s potrebami kraja a je v súlade s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR. Aktualizácou
dokumentu sa upresňujú len aktuálne štatistické údaje v analytickej časti PHSR BBSK.

1. Mapová a iná grafická dokumentácia.
Predkladané oznámenie neobsahuje žiadne samostatné mapové a iné podobné dokumentácie.

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.
Pri

spracovávaní

aktualizácie

Program

hospodárskeho, sociálneho

a

kultúrneho

rozvoja

Banskobystrického samosprávneho kraja 2007 - 2013 zhotoviteľ vychádzal z materiálov legislatívy,
koncepčných a strategických dokumentov a to hlavne:
•

Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho
kraja 2007 - 2013

•

Národný strategický referenčný rámec SR 2007 – 2013

•

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR

•

Národný program reforiem SR 2001 – 2014

•

Koncepcia územného rozvoja SR 2001

•

Národná stratégia trvaloudržateľného rozvoja SR

•

Politika zamestnanosti v Slovenskej republike

•

Operačné programy pre obdobie 2007 – 2013 v aktuálnom znení

•

Ďalšie relevantné strategické dokumenty zpracované na úrovni Banskobystrického
samosprávneho kraja, Slovenskej republiky a Európskej únie
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VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
V Banskej Bystrici dňa 20.10.2011

VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia.
Ing. Vladimír Brieda
Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/4325130, e-mail: vladimir.brieda@vucbb.sk
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa,
pečiatka.

Ing. Vladimír Laššák
vedúci odboru regionálneho rozvoja

9

