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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
na zisťovacie konanie podľa § 4 ods. 2 a súvisiacich ustanovení zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov.
Obec Nálepkovo
2. Identifikačné číslo.
00329398
3. Adresa sídla.
Obecný úrad Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa.
Ondrej Klekner, starosta obce
Obecný úrad Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
Tel.: 053-4494230, 0903635792
E-mail: starosta@nalepkovo.sk
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. Ľudovít Gurčík, Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie č.4, 056 01 Gelnica, realizácia projektu
Podpora regionálneho rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica “ operačného programu Efektívna
verejná správa, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.
Tel.: 053 - 4814128, 0902247589, e-mail: ludovit.gurcik@gelnica.sk,
II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nálepkovo na roky 2023 – 2030
2. Charakter.
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nálepkovo na roky 2023 – 2030“ je
vypracovaný v zmysle zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení neskorších predpisov, v rámci realizácie projektu „Podpora regionálneho rozvoja najmenej
rozvinutého okresu Gelnica “ Operačného programu Efektívna verejná správa a jeho schválením
Obecným zastupiteľstvom v Nálepkovo bude nahrádzať dokument „ Program rozvoja obce Nálepkovo
na roky 2016 - 2022“.
Je strategickým dokumentom spracovaným pre oblasť regionálneho rozvoja, ktorý určuje využívanie
malých území na miestnej úrovni, podliehajúcim zisťovaciemu konaniu.
Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“) vyplýva zo
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z..
V § 5 citovaného zákona je PHRSR označený ako základný dokument podpory regionálneho rozvoja
daného územia a jeho obsah vymedzuje § 8 cit. zákona.
3. Hlavné ciele.
Hlavným cieľom navrhovaného dokumentu je analýza súčasného stavu a potrieb obce Nálepkovo,
definovanie cieľov, opatrení a aktivít, ktoré napomôžu rozvoju obce s ohľadom na potreby jeho
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obyvateľov. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „PHRSR“) je
základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a
konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území.
PHRSR obce Nálepkovo v programovacom období do roku 2030 stanovuje víziu, strategický cieľ,
určuje hlavné smerovanie rozvoja obce v 3 prioritných oblastiach, ktoré rozhodujúcim spôsobom
vplývajú na kvalitu života obyvateľov obce Nálepkovo, navrhuje konkrétne aktivity pre ich dosiahnutie
uvádza merateľné ukazovatele a určuje opatrenia v oblasti ekonomického rozvoja, technickej a
dopravnej infraštruktúry, cestovného ruchu, občianskej vybavenosti a služieb občanom, kultúry,
športu, voľného času, sociálnych služieb, bývania, bezpečnosti, životného prostredia a odpadového
hospodárstva.
Analýzou súčasného stavu obce, analýzou doposiaľ realizovaných a plánovaných aktivít a
analýzou hlavných faktorov rozvoja bola sformulovaná rozvojová vízia obce Nálepkovo do roku 2030
:
„NÁLEPKOVO JE KONKURENCIESCHOPNÁ A VŠESTRANNE SA ROZVÍJAJÚCA OBEC, KTORÁ EFEKTÍVNYM
VYUŽÍVANÍM PRÍRODNÝCH, KULTÚRNYCH A ĽUDSKÝCH ZDROJOV ZVYŠUJE SVOJU ATRAKTIVITU A KVALITU
ŽIVOTA SVOJICH OBYVATEĽOV PRI DODRŽIAVANÍ ZÁSAD OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.“
Vízia je predstava obyvateľov o budúcnosti, ako by mala obec vyzerať v roku 2030. Je motiváciu
k dosiahnutiu ideálneho stavu, ktorý by občania obce chceli v budúcnosti dosiahnuť, stanovuje rámec
pre definovanie strategického cieľa, prioritných oblastí s prioritnými cieľmi, priorít so špecifickými
cieľmi a špecifických cieľov v strednodobom časovom horizonte.
Hlavný rozvojový cieľ obce Nálepkovo do roku 2030 :
„ZVÝŠIŤ KONKURENCIESCHOPNOSŤ A ATRAKTIVITU ÚZEMIA OBCE NÁLEPKOVO VYUŽITÍM PRÍRODNÉHO,
KULTÚRNEHO A ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU, ROZVOJOM PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA,
PODPOROU
ZAMESTNANOSTI, DOBUDOVANÍM A MODERNIZÁCIOU ZÁKLADNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, VYUŽÍVANÍM INOVÁCIÍ
S CIEĽOM OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.“
Prioritné ciele rozvoja obce Nálepkovo
Prioritné ciele sú 3 a kopírujú počet a zameranie prioritných oblastí : 1. Prioritná oblasť –
Hospodárska, 2. Prioritná oblasť – Sociálna a 3. Prioritná oblasť – Životné prostredie. Každá z nich má
priradený prioritný cieľ, ktorý by chceli občania Nálepkova dosiahnuť do roku 2030 :
1. Hospodárska – Rozvíjať hospodársky rast obce pri konkurencieschopnej a udržateľnej
miestnej ekonomike, zvyšovaním jej atraktivity, podporou podnikania, zamestnanosti,
dobudovaním a modernizáciou základnej infraštruktúry obce a rozvojom cestovného ruchu
s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie.
2. Sociálna – Vytvárať podmienky na zvýšenie kvality života v obci podporou rozvoja občianskej
vybavenosti, sociálnych služieb a komunitnej spolupráce, vzdelávania, bývania a bezpečnosti.
3. Životné prostredie – Realizovať opatrenia smerujúce k ochrane a zlepšovaniu kvality
životného prostredia a zdravia občanov.
Špecifické ciele rozvoja obce Nálepkovo :
Špecifických cieľov je celkovo 10, pričom sú rozdelené do jednotlivých prioritných oblastí –
Hospodárska (4 ciele), Sociálna (4) a Životné prostredie (2) a sú nasledovné:
1/ VYTVÁRAŤ PODMIENKY PRE INOVATÍVNY, KONKURENCIESCHOPNÝ A TRVALE UDRŽATEĽNÝ EKONOMICKÝ
ROZVOJ PRI ZVYŠOVANÍ ATRAKTIVITY ÚZEMIA.
2/ VYTVORIŤ PODMIENKY K SKVALITNENIU A MODERNIZÁCIÍ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY.
3/ VYTVORIŤ PODMIENKY K SKVALITNENIU A MODERNIZÁCIÍ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY.
4/ ÚČINNÁ PROPAGÁCIA, PODPORA A ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU.
5/ MODERNIZÁCIA A ZVÝŠENIE KVALITY A ÚČINNOSTI SYSTÉMOV OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI.
6/ ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI A PODPORA OBČANOV SO SOCIÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM.
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7/ VYTVÁRANIE PODMIENOK K ZVYŠOVANIU DOSTUPNOSTI BÝVANIA.
8/ MODERNIZÁCIA VYBAVENOSTI A VYTVORENIE PODMIENOK K ZVYŠOVANIU BEZPEČNOSTI.
9/ PODPORA AKTIVÍT A PROCESOV K ZABEZPEČOVANIU EKOLOGICKEJ STABILITY ÚZEMIA.
10/ SKVALITNENIE SYSTÉMU NAKLADANIA S ODPADMI A PRECHOD NA OBEHOVÉ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.
Pri spracúvaní strategického a plánovacieho dokumentu PHRSR je potrebné dodržiavať nasledovné
základné princípy tvorby:
 je založený na kvalitných a overených dátach,
 je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách – oblastiach (hospodárska,
sociálna a životné prostredie),
 je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
 je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,
 je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.
4. Obsah (osnova).
Obsah PHRSR je legislatívne vymedzený v § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z materiálu
„Metodika tvorby PHRSR 2020“, verzia 1.0.3 a bude pozostávať z rozpracovania nasledovných častí :
Úvod - popisuje obsah dokumentu a prináša stručné zhrnutie prípravy PHRSR, východiskových
dokumentov a inštitucionálneho a časového zabezpečenia jeho spracovania.
Analytická časť - obsahuje analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru
kvantitatívnych a kvalitatívnych dát podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej situácie, identifikáciu
hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia, SWOT analýzy silných a slabých stránok územia,
(súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov), vyhodnotenie rozpracovaných investičných a neinvestičných
projektov z predchádzajúceho obdobia, hospodárenie obce.
Strategická časť - obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určuje
hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky.
Programová časť - obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja
obce.
Realizačná časť – je tvorená popisom postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie programu rozvoja s vecným a časovým harmonogramom realizácie.
Finančná časť - obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých aktivít, ktorý sa následne zapracuje do
programového rozpočtu samosprávy.
Záver
Povinné prílohy PHRSR
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického
dokumentu.
V tejto etape rozpracovania PHRSR obce Nálepkovo na roky 2023 – 2030 navrhovaný strategický
dokument neponúka variantné riešenia, je spracovaný v jednom variante.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.
Plánovaný harmonogram spracovania PHRSR obce Nálepkovo na roky 2023 – 2030 uvádza tabuľka:
Harmonogram spracovania PHRSR
ROK 2022
Termín

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
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Finančná časť
Záver

Počas obdobia spracovania dokumentu PHRSR sa uskutočnili stretnutia pracovných skupín s cieľom
predstavenia projektu a členov jednotlivých tímov, formulácie vízie, hlavného cieľa, prerokovania
analytickej časti, strategickej časti, programovej časti, realizačnej časti - vypracovania návrhu
zabezpečenia realizácie PHRSR (výber aktivít, akčný plán, organizačné a finančné zabezpečenie),
systému monitoringu a hodnotenia PHRSR (návrh merateľných ukazovateľov) a prejednanie finančnej
časti dokumentu.
Na základe zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozhodne, či
prebehne kompletný proces posúdenia vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné
prostredie, následne dôjde k zapracovaniu vznesených pripomienok do dokumentu PHRSR z procesu
strategického posúdenia, spracovanie finálnej verzie PHRSR obce Nálepkovo na roky 2023 – 2030
a návrh PHRSR bude predložený na jeho prerokovanie a schválenie Obecnému zastupiteľstvu (OZ)
v Nálepkove.
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom.
PHRSR obce Nálepkovo na roky 2023 – 2030 je vypracovaný v súlade s platnými strategickými
dokumentmi regionálneho rozvoja spracovanými na Európskej úrovni, národnej a regionálnej úrovni,
najmä s týmito dokumentmi (uvedený je názov dokumentu a platnosť dokumentu):











Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj
Partnerská dohoda SR na r. 2021 - 2027
Strategický plán SR pre investície z eurofondov r. 2021 – 2027
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR do roku 2030
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030
Stratégia Slovensko 2030
PHSR Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022
Stratégia MAS Hnilec na roky 2018 – 2023
Program rozvoja obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v obci Nálepkovo (2019 – 2024).

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie.
Obecné zastupiteľstvo Nálepkovo.
9. Druh schvaľovacieho dokumentu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove.
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy.
Počas spracovania dokumentu PHRSR obce Nálepkovo nie sú známe požiadavky na vstupy, nakoľko
ich konkretizácia sa vykoná pri hodnotení vplyvov konkrétnych činností v priebehu zisťovacieho
konania, prípadne spracovania správy o hodnotení.
Vstupy pre spracovanie dokumentu PHRSR sú údaje o demografických, sociálno-ekonomických
analýz stavu technickej a dopravnej infraštruktúry, občianskej vybavenosti, prírodných pomeroch a
závery dotazníkového prieskumu názorov verejnosti.
Pri realizácii niektorých navrhovaných činností a aktivít v PHRSR obce Nálepkovo sa predpokladá
dočasné alebo trvalé zabratie pôdy, ktoré bude možné určiť až pri spracovaní dokumentácie pre
územné alebo stavebné povolenie, ak si to navrhovaná aktivita bude vyžadovať. Taktiež v tom čase

5

budú vyčíslené aj požiadavky na prípadné energetické vstupy (elektrická energia, zemný plyn),
požiadavky na pitnú vodu a pod.
V tejto etape spracovania strategického dokumentu nie je možné pri navrhovaných aktivitách vylúčiť
ani požiadavky na prípadný výrub drevín. Rozsah a podmienky výrubu drevín bude možné
špecifikovať až pre každú aktivitu spracovanú podrobnejším stupňom projektovej prípravy.
2. Údaje o výstupoch.
Výstupom predmetného strategického dokumentu bude definovaná stratégia rozvoja, jej priority,
opatrenia a aktivity vrátane akčného plánu na roky 2023 – 2030, najmä v týchto oblastiach :
 Skvalitňovanie a modernizácia technickej a dopravnej infraštruktúry (modernizácia
obecného rozhlasu a verejného osvetlenia, vybudovanie miestnych komunikácií,
modernizácia miestnych komunikácií a chodníkov, modernizácia autobusových zastávok,
vybudovanie parkovísk a obnova existujúcich, modernizácia mostov a lávok) a občianskej
vybavenosti (rekonštrukcia budovy Obecné kultúrno – spoločenské centrum, rozšírenie
cintorína s vybudovaním oplotenia, vybudovanie posilňovne s vybavením, vybudovanie
bezbariérových vstupov do obecných budov, inštalácia lavičiek košov v obci a pod..),
 podpora malých podnikateľov (pri realizácií aktivít PHRSR, služby obyvateľstvu, rozvoj
cestovného ruchu), ale aj vytvorenie predpokladov pre vstup strategických investorov
v obci Nálepkovo,
 aktivity podpory bývania v obci spočívajúce v legalizácií obydlí v MRK, výstavbe
nájomných bytov, udržiavacích prác a opravy nájomných bytova zabezpečení základného
zariadenia pre nízkoštandardné bývanie,
 aktivity podporujúce rozvoj cestovného ruchu (CR) v nadväznosti na rozvoj CR v regióne
(vybudovanie turistických chodníkov a rekonštrukcia existujúcich s dobudovaním
odpočívadiel, modernizácií Turistickej ubytovne v obci, modernizácií technológie
lyžiarského vleku Krečno a aktivity podporujúce vybudovanie cyklotrasy a rozvoja
ubytovacích a stravovacích zariadení),
 zabezpečenie rozvoja ľudského potenciálu v oblasti vzdelávania (rozšírenie kapacít
Základnej školy v Nálepkove, zriadenie nových učební, a podpora predprimárneho
vzdelávania MRK), v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, v oblasti bezpečnosti,
v oblasti znižovania nezamestnanosti, v oblasti športu (revitalizácia tréningovej plochy
v areáli futbalového štadióna a vybudovanie športových ihrísk), v oblasti kultúry (obnova
baníckej histórie obce, podpora a rozšírenie ponuky kultúrnych podujatí), v oblasti podpory
komunitnej spolupráce a pod..
 aktivity k ochrane životného prostredia (ŽP) zamerané na podporu aktivít k ochrane vôd
a opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (úprava korýt vodných tokov
a ich revitalizácia, realizácia preventívnych vodozádržných opatrení, rekonštrukcia
cestných kanálov, priepustov a priekop), podporu aktivít k zlepšeniu kvality vôd a stavu
v zásobovaní vodou a čistení odpadových vôd (dobudovanie vodovodu, zabezpečenie
prístupu k pitnej vode pre obyvateľov MRK, dobudovanie kanalizácie a rekonštrukcie
a modernizácie ČOV), realizáciu opatrení v oblasti ovzdušia (revitalizácia a starostlivosť o
verejné priestranstvá a zeleň v obci), podporu aktivít k znižovaniu energetickej náročnosti
obecných budov (Obecný úrad a Turistická ubytovňa), podporu aktivít k využívaniu
obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzke obecných budov (Obecný úrad, Turistická
ubytovňa, Komunitné centrum MLYN, Kultúrne centrum), realizáciu opatrení rozvoja
a zefektívnenia odpadového hospodárstva (efektívnejšia separácia odpadov, vybudovanie
zberného dvora), opatrenia
k odstráneniu a predchádzaniu čiernych skládok odpadov a aktivity zamerané na obehové
odpadové hospodárstvo (vybudovanie malej obecnej kompostárne a zabezpečenie
kompostérov do domácnosti).
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Pri každej aktivite sa v rámci jej projektovej prípravy a schvaľovania bude potrebné zaoberať aj
nakladaním s odpadom, ktoré sa bude riadiť príslušnou legislatívou v oblasti odpadového
hospodárstva a internými predpismi obce Nálepkovo
- „Program odpadového hospodárstva obce Nálepkovo na roky 2016 – 2020“,
- Všeobecne záväzným nariadením obce Nálepkovo č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nálepkovo zo dňa 29.01.2016, ktoré
ustanovuje práva a povinnosti orgánov obce a držiteľov odpadov v oblasti nakladania s odpadmi
s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov
obce, chrániť životné prostredie a čistotu v celom katastrálnom území Nálepkovo.
Navrhované aktivity predkladaného strategického dokumentu neuvažujú so vznikom nového veľkého
zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce Nálepkovo, v prípade návrhu na stredný zdroj
znečisťovania ovzdušia prebehne štandardný proces jeho povoľovania s požiadavkou na vhodné
umiestnenie zdroja znečisťovania ovzdušia a použitia najnovších technológií pre zníženie emisií.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.
Možné priame a nepriame vplyvy:
Napĺňanie strategických cieľov vytýčených v dokumente PHRSR obce Nálepkovo na roky 2023 –
2030 je podmienené realizáciou opatrení a aktivít, pri ktorých možno očakávať, že bude dochádzať k
určitým zásahom alebo k ovplyvňovaniu jednotlivých zložiek životného prostredia v území.
Konkrétne vplyvy a ich rozsah, trvanie a intenzita budú závisieť od charakteru a rozsahu jednotlivých
aktivít, od miesta ich realizácie, od spôsobu ich vykonávania, od použitých postupov a technológií.
Negatívne vplyvy navrhovaných činností bude možné eliminovať dôsledným dodržaním požadovaných
postupov navrhnutých v projektovej dokumentácií, aplikáciou účelných opatrení na minimalizáciu
negatívnych vplyvov, uplatňovaním vhodných postupov a technológií, dodržiavaním legislatívnych
predpisov k ochrane životného prostredia.
Je predpoklad, že napĺňanie strategických rozvojových cieľov, rešpektovaním platnej legislatívy
v oblasti životného prostredia a zdravia bude sprevádzané zvyšovaním životnej úrovne, kvality života
rozvojom občianskej vybavenosti a služieb, zvyšovaním zamestnanosti, zvyšovaním kvality bývania,
zlepšovaním zdravotného stavu a pohody obyvateľstva a návštevníkov obce Nálepkovo, prevažne
pozitívnym dopadom na zložky životného prostredia, krajinu, prírodné zdroje a obyvateľstvo.
V navrhovanom strategickom dokumente sú mnohé navrhované aktivity a opatrenia zamerané na
zlepšenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľstva, pričom predpokladáme významné
pozitívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a nepredpokladá sa vznik
pravdepodobne významných negatívnych vplyvov (realizáciou aktivít uvedených v posudzovanom
strategickom dokumente) na životné prostredie.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
Pri napĺňaní navrhovanej stratégie a cieľov posudzovaného dokumentu PHRSR obce Nálepkovo na
roky 2023 – 2030 sa pri dodržaní princípov trvalo udržateľného rozvoja a platnej legislatívy pri
príprave a realizácii jednotlivých navrhovaných aktivít predpokladá zlepšovanie zdravotného stavu a
pohody obyvateľstva s pozitívnym vplyvom na kvalitu a dĺžku života.
V súvislosti s realizáciou v ňom navrhovaných aktivít, činností a opatrení sa nepredpokladá vznik
pravdepodobne významných negatívnych vplyvov posudzovaného strategického dokumentu na
zdravotný stav obyvateľstva.
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.
V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
platí v celom katastrálnom území obce I. stupeň ochrany.
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Časť katastrálneho územia je súčasťou jedného zo sústavy chráneného územia členských krajín
Európskej únie NATURA 2000 - chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ 036 Volovské vrchy,
vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 196/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Volovské vrchy s účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho
významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa
čierneho, ďatľa prostredného, ďatľa trojprstého, orla krikľavého, orla skalného, jariabka hôrneho,
krutihlava hnedého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, muchárika bielokrkého, muchárika
červenohrdlého, hrdličky poľnej, muchára sivého, penice jarabej, prepelice poľnej, rybárika riečneho,
sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného,
výra skalného a žlny sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa
považuje:
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, kuvika kapcavého,
kuvika vrabčieho, orla krikľavého, orla skalného a výra skalného, ak tak určí Okresný úrad Gelnica,
odbor starostlivosti o životné prostredie,
b) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov iným spôsobom, ako od
stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára.
V katastrálnom území obce Nálepkovo je podľa evidencie Štátnej ochrany prírody Slovenskej
2
republiky evidovaný výskyt významných národných mokradí s názvom Hámre na ploche 500 000 m ,
2
a lokálne významné mokrade Čierna hora na ploche 2 500 m a Závadka – vlhké lúky na ploche
2
20 000 m .
Za mokrade sú považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená
prítomnosťou vody. Ich význam je v zachovaní rozmanitosti živých organizmov, vznikajúcich
v závislosti od hladiny podzemnej vody.
Podľa evidencie chránených ložiskových území (CHLU) Obvodného banského úradu v Košiciach
v katastrálnom území Nálepkova nie sú evidované žiadne ložiská rudných a ani nerudných surovín,
ale v susedných obciach Švedlár, Stará Voda a Závadka sú evidované malé až stredné ložiská
kremeňa.
V katastrálnom území obce Nálepkovo sú na Informačnom portáli MŽP SR (enviro portál),
v informačnom systéme environmentálnych záťaži evidované 2 environmentálne záťaže, ktoré
môžu negatívne vplývať na možnosti ďalšieho využitia územia :
- GL (006) / Nálepkovo – ČS PHM (východný okraj obce), Register C, Identifikátor
SK/EZ/GL/1224,
- GL (2138) / Nálepkovo – Štôlne a haldy, Register A, Identifikátor SK/EZ/GL/2138.
Environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie
územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo
horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké
spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj nesprávnym nakladaním s odpadom.
V území
je prognóza výskytu vysokého radónového rizika (približne 15 % územia
v juhozápadnej a severozápadnej časti katastra), stredného radónového rizika (cca 65 % územia)
a prognóza nízkeho radónového rizika (cca 20% územia). Realizácia navrhovaných opatrení/aktivít
neovplyvní úroveň radónového rizika riešeného územia.
Pri realizácií činností v súvislosti s týmito chránenými územiami a v ich okolí, alebo s možným
vplyvom na predmet ich ochrany bude potrebné individuálne posúdenie vplyvov na životné prostredie
pri realizácií jednotlivých aktivít s dodržaním príslušných opatrení na minimalizáciu negatívnych
vplyvov na predmet ochrany. PHRSR nenavrhuje aktivity, ktoré budú negatívne vplývať na predmet
a podmienky ochrany CHVÚ Volovské vrchy.
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Pri realizácií jednotlivých aktivít PHRSR nie je predpoklad vzniku negatívnych vplyvov
pravdepodobne významných environmentálnych účinkov na chránené územia zasahujúce do
katastrálneho územia obce Nálepkovo.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu.
V tejto etape spracovania strategického dokumentu nie sú identifikované možné riziká, ktoré by
súviseli s jeho uplatňovaním v praxi. Napĺňanie strategických cieľov týkajúcich sa rozvojových aktivít v
podobe investičných zámerov bude v prípade naplnenia limitov podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006
Z. z. v znení neskorších predpisov pred ich povolením podrobené posúdeniu vplyvov na životné
prostredie
v zmysle platnej legislatívy, čo prispeje k eliminácií prípadných rizík. Celková orientácia stratégie,
ciele a opatrenia sú nastavené tak, aby boli prípadné riziká na jednotlivé zložky životného prostredia
a zdravie obyvateľstva čo najviac eliminované.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
Spracovávaný strategický dokument nenavrhuje aktivity, ktorých vplyv by mal mať širší regionálny
rozsah, navrhované činnosti a aktivity uvažované v dokumente PHRSR obce Nálepkovo na roky 2023
– 2030 majú miestny charakter a dosah a nebudú týmto dotknuté susedné štáty.

IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení.
Zainteresovaná verejnosť je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch
environmentálneho rozhodovania v procese spracovania strategického dokumentu :
 obyvatelia obce Nálepkovo,
 fyzické a právnické osoby a subjekty so záujmami hospodárskeho, sociálneho rozvoja
a ochrany životného prostredia na území obce Nálepkovo.
2. Zoznam dotknutých subjektov.
- Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie
projektov, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice;
- Krajský pamiatkový úrad, ul. Hlavná 25, 040 01 Košice;
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. OP a vybraných zložiek ŽP,
ul. Komenského 52, 040 01 Košice;
- Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, ul. Komenského 52,
040 01 Košice;
- Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Hlavná č. 1, 056 01 Gelnica;
- Okresný úrad Gelnica, odbor regionálneho rozvoja, ul. Hlavná č. 1, 056 01 Gelnica;
- Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia, ul. Hlavná č. 1, 056 01 Gelnica;
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo
nám.
5, 052 01 Spišská Nová Ves;
- Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, ul. Markušovská 1, 052 80 Spišská Nová Ves;
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Vsi, ul. A. Mickiewicza 6, 052 01 Spišská
Nová
Ves;
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves, ul. Duklianska 46, 052 01 Spišská
Nová Ves;
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, ul. Brezová 30, 052
01
Spišská Nová Ves;
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Dotknuté a susediace obce:
- Obec Nálepkovo, Obecný úrad Nálepkovo, Stredný riadok č. 384/1, 053 33 Nálepkovo,
- Obec Švedlár, Obecný úrad Švedlár č. 87, 053 34 Švedlár,
- Obec Stará Voda, Obecný úrad Stará Voda č. 15, 053 Švedlár,
- Obec Rudňany, Obecný úrad Rudňany č. 234, 053 23 Rudňany,
- Obec Závadka, Obecný úrad Závadka č. 240, 053 33 Nálepkovo,
- Obec Hnilčík, Obecný úrad Hnilčík č. 38, 053 32 Hnilčík,
- Obec Hnilec, Obecný úrad Hnilec č. 77/6, 053 75 Hnilec,
- Obec Gemerská Poloma, Obecný úrad ul. Námestie SNP č. 211/8, 049 22 Gemerská Poloma,
- Obec Henclová, Obecný úrad Henclová č. 50, 053 33 Nálepkovo.
3. Dotknuté susedné štáty.
Spracovávaným strategickým dokumentom nie sú dotknuté susedné štáty, navrhované činnosti
a aktivity v dokumente PHRSR obce Nálepkovo na roky 2023 – 2030 majú miestny charakter a dosah
(vzdialenosť hranice s Poľskou republikou od obce Nálepkovo je 92 km, s Maďarskom 96 km, a od
hranice s Ukrajinou je vzdialenosť 184 km). Navrhovaný dokument PHRSR obce Nálepkovo na roky
2023 – 2030 nemá charakter strategického dokumentu vyžadujúceho cezhraničné posudzovanie,
žiaden susedný štát nie je z hľadiska schválenia tohto dokumentu dotknutým štátom.
V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej
charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).
Predkladané Oznámenie o strategickom dokumente PHRSR obce Nálepkovo na roky 2023 – 2030
pozostáva z textovej časti, doplnenej formulármi, tabuľkami, grafmi, fotografiami máp a obrázkami.
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.
Pri vypracovaní strategického dokumentu PHRSR obce Nálepkovo na roky 2023 – 2030 boli
analyzované nasledovné materiály a dokumenty:
Názov dokumentu
Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj
Partnerská dohoda SR na r. 2021 - 2027
Strategický plán SR pre investície z eurofondov r. 2021 - 2027
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR do roku 2030
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
Stratégia Slovensko 2030
Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 - 2030
Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie r. 2020 - 2024
Koncepcia územného rozvoja Slovenska
Plán obnovy a odolnosti SR
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030
Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030
Envirostratégie SR 2030
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 - 2025
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR
na roky 2021 - 2027
Akčný plán rozvoja okresu Gelnica
PHSR Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
Stratégia MAS HNILEC na roky 2018 - 2023

Platnosť
dokumentu
2030
2027
2027
2030
2030
neurčená
2030
2030
2024
neurčená
neurčená
2030
2030
2030
2025
2027
2022
2022
2023
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Program obnovy krajiny Košického kraja
Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji
Program rozvoja obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb obce Nálepkovo (2019 – 2024)

aktuálne
aktuálna
2022
2024

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Nálepkovo, 28.07.2022
VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia.
Ing. Ľudovít Gurčík, Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica, v rámci realizácie
projektu „Podpora regionálneho rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica“ Operačného programu
Efektívna verejná správa, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa,
pečiatka.
Starosta obce Nálepkovo svojím podpisom potvrdzuje správnosť údajov.
Nálepkovo, 28.07.2022

....................................................
Ondrej Klekner
Starosta obce Nálepkovo
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