OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
OBCE MALÉ LUDINCE

Programovacie obdobie 2014 -2020
(podľa § 5 zákona a Prílohy č.2 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 Malé Ludince

2.

Identifikačné číslo:

00587567

3.

Adresa sídla:

č. 82, 937 01 Malé Ludince

4.

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa:
Zoltán Bacsa, starosta, č. 82, 937 01 Malé Ludince, Tel: +421 36 779 11 31

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:
Zoltán Bacsa, starosta, č. 82, 937 01 Malé Ludince, Tel: +421 36 779 11 31

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malé Ludince na roky 2014 - 2020
2. Charakter:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) je strednodobý strategický dokument,
ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele
a priority rozvoja. PHSR je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na
lokálnej úrovni. Vypracovanie PHSR vyplýva zo zákona č. 309/2014 ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja, ktorý obsah PHSR definuje v §8, odsek 3.

3. Hlavné ciele
Cieľom dokumentu je na základe komplexnej analýzy územia obce, jeho silných a slabých
stránkach, identifikovaných rozvojových potrebách stanoviť stratégiu jeho ďalšieho rozvoja
v rôznych oblastiach tak, aby bol zabezpečený optimálny hospodársky a sociálny rozvoj obce
v súlade s požiadavkami vyváženého a udržateľného rozvoja.
4. Obsah
PHSR pozostáva v súlade s §8, ods.3:
Analytická časť založená na databáze informácií a ukazovateľov, obsahuje komplexné hodnotenie
a analýzu východiskovej situácie obce Malé Ludince s väzbami na širšie územie a odhad budúceho
vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné stratégie a koncepcie
a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja územia obce Malé Ludince.

Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce Malé Ludince pri zohľadnení jeho vnútorných
špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky
v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.
Programová časť obsahuje najmä zoznam opatrení, kľúčových projektov a aktivít na zabezpečenie
realizácie programu rozvoja obce Malé Ludince.
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie programu rozvoja obce Malé Ludince, systém monitorovania a hodnotenia plnenia
programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram
realizácie programu rozvoja obce Malé Ludince formou akčných plánov na obdobie n+2.
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení, projektov a aktivít,
inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce Malé Ludince.

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického
dokumentu
Strategický dokument PHSR nie je spracovaný vo variantoch.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Získavanie podkladov a informácií o území
Analytická časť
Strategická časť a programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Posúdenie strategického dokumentu z hľadiska zákona
č.24/2006 Z. z.
Schválenie obecným zastupiteľstvom

január - apríl 2015
január 2015
február - marec 2015
marec 2015
marec - apríl 2015
apríl 2015
29. 04. 2015

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
Pri spracovaní programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a
princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999
(nariadenie o štrukturálnych fondoch).
PHSR je vypracovaný v súlade s princípmi Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012-2018.

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:
Obecné zastupiteľstvo obce Malé Ludince
9. Druh schvaľovacieho dokumentu:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Malé Ludince

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na
životné prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy
Vstupmi strategického dokumentu sú verejne dostupné relevantné údaje o danom území získané z
rôznych súvisiacich strategických a rozvojových dokumentov, od správcov inžinierskych sietí a
subjektov pôsobiacich na území obce, po konzultácii v odborných pracovných skupinách a na
základe verejného prerokovania a príslušné ustanovenia právnych predpisov.

2. Údaje o výstupoch
Výstupmi strategického dokumentu sú :





vytýčenie strednodobej stratégie rozvoja obce Malé Ludince,
akčný plán, obsahujúci návrh konkrétnych opatrení, projektov a aktivít na zabezpečenie
naplnenia strategických priorít cieľov, vytýčených v strategickej a programovej časti vždy na
obdobie n+2,
stanovenie časového harmonogramu, spôsobu monitorovania a hodnotenia.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Napĺňanie strategických cieľov, vytýčených v PHSR, je podmienené realizáciou navrhovaných
projektov, aktivít a opatrení. Pri realizácii investičných projektov predpokladáme dopad a vplyv na
dotknuté územie obce. Navrhované projekty a príp. aktivity však majú za cieľ prispieť k vyváženému
rozvoju územia obce, preto by za predpokladu rešpektovania legislatívy z oblasti ochrany životného
prostredia nemalo dôjsť k negatívnym dopadom na zložky životného prostredia.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Úlohou strategického dokumentu je nepriamo zabezpečiť zlepšovanie zdravotného stavu
obyvateľstva, nakoľko medzi ciele rozvoja obce patrí aj zlepšovanie kvality života obyvateľov obce.
Obec Malé Ludince uvažuje o realizácii projektu na odstránenie zistených tzv. čiernych skládok
odpadu, v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia.
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho
významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky,
chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu
opatrení na ich zmiernenie
Na území obce sa nenachádzajú žiadne chránené územia. Riešenia, navrhované v rámci stratégie
rozvoja obce, sú v súlade so stratégiami ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a nie je
predpoklad negatívnych vplyvov na chránené územia v užšom ani širšom území obce Malé
Ludince.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
Nie je predpoklad, že v súvislosti s uplatnením dokumentu PHSR hrozí riziko, nakoľko:
a) východiskové strategické dokumenty pre spracovanie PHSR boli posudzované, resp. prešli

b)

c)

zisťovacím konaním v zmysle zákona 24/2006 Z. z.
konkrétne investičné zámery taktiež podliehajú v závislosti na ich charaktere a rozsahu
posudzovaniu ich vplyvov na životné prostredie resp. zisťovaciemu konaniu podľa zákona
24/2006 Z. z.
podmienkou realizácie navrhovaných opatrení, aktivít a kľúčových projektov investičného
a neinvestičného charakteru je minimálne neutrálny vplyv na životné prostredie.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
V rámci navrhovaných opatrení, aktivít a kľúčových projektov sa nepredpokladajú nijaké vplyvy na
životné prostredie presahujúce štátne hranice.

IV. Dotknuté subjekty
1.

2.

Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení
 obyvatelia obce Malé Ludince
 fyzické a právnické osoby, pôsobiace na území obce a majúce vplyv na jeho hospodársky a
sociálny rozvoj

Zoznam dotknutých subjektov
1. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja
2. Okresný úrad v Leviciach
3. Okresný úrad v Leviciach -odbor výstavby a bytovej politiky
4. Krajský pamiatkový úrad Nitra
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach
6. Okresný úrad v Leviciach, odbor starostlivosti o životné prostredie
7. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Dotknuté susedné obce a mestá
1. Šalov
2. Pastovce
3. Zalaba
4. Pohronský Ruskov
5. Hronovce

V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia
Prílohou oznámenia je predmetný dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Malé Ludince, ktorý pozostáva z textovej časti, doplnenej tabuľkami a grafmi.

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu








Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012-2018
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR
Program rozvoja vidieka SR
Integrovaný regionálny operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014
Štatistické údaje ŚÚ SR a ÚPSVaR

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Štúrovo, 25.07.2016

VII. Potvrdenie správnosti údajov
1.

Meno spracovateľa oznámenia
Ing. Attila Tóth

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa,
pečiatka

___________________________
Zoltán Bacsa
starosta obce

