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ROZSAH HODNOTENIA 

19--/C/9  
Cŕii'VJ" 

strategického dokumentu „Proeram hospodárskeho rozvoia a sociálneho rozvoja 
Bratislavského samosprávneho kraja na rokv 2021 — 2027 (s vfill'adom do roku 2030)" 
určený podl'a § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene 	a dopinení 	niektorých 	zákonov 	v znení 	neskorších 	predpisov. 

Obstarávateľ  strategického dokumentu, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 
820 05 Bratislava 25, doručil podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej 
len „zákon o posudzovaní") Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné 
prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako 
príslušnému orgánu podra § 3 písm. k) a § 55 písm. a) zákona o posudzovaní, dňa 14. 09. 2020 
oznámenie o strategickom dokumente „Proeram hospodárskeho rozvoia a sociálneho 
rozvoia Bratislavského samosprávneho kraia na rokv 2021 — 2027 (s vtirhľadom do roku 
2030)"  (d'alej len „oznámenie"). 

Cieľom dokumentu je na základe komplexnej analýzy územia, jeho silných a slabých 
stránok, identifikovaných rozvojov 'ych potrieb stanoviť  stratégiu jeho d'alšieho rozvoja v rôznych 
oblastiach, aby bol zabezpečený optimálny hospodársky a sociálny rozvoj územia s cieľom jeho 
vyváženého a udržatel'ného rozvoja. Strategický dokument je strednodobý rozvojový dokument, 
ktorý bude vypracovaný v súlade s ciel'mi a prioritami Agendy OSN pre udržateľný rozvoj 2030, 
Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030, návrhu z roku 2019 a bude vypracovaný 
podľa záviĺz,nej časti územnoplánovacej dokumentácie Bratislavského kraja. 

Príslušný orgán, doručil oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní spolu 
s informáciami podľa § 6 ods. 3 tohto zákona (oznámením o mieste a čase konania konzultácií 
podľa § 63 zákona o posudzovaní) a § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní, spolu s informáciami o 
povinnosti dotknutej obce podľa § 6 ods. 5 a § 65g ods. 3 zákona o posudzovaní, na zaujatie 
stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutým obciam a zverejnil predmetné 
oznámenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: 
https://www.enviroportal.sk/skkiaidetail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja- 
bratislavskeho-samosp. Zároveň  § 6 ods. 1 zákona o posudzovaní obstarávatel'ovi oznámil adresu, 
na ktorú možno predkladať  stanoviská verejnosti a bezodkladne vyzval obstarávatel'a na 
zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne 
miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne spolu s informáciou, kde možno do 
oznámenia nahliadnut', robit' z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť  kópie. 

Strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
Bratíslavského samosprávneho kraja na roky 2021 — 2027 (s výhľadom do roku 2030)" je 
predmetom posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 4 ods. 1 zákona o 
posudzovaní. 

V zmysle § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní, boli príslušnému orgánu doručené stanoviská 
dotknutých orgánov, dotknutých obcí, ako aj niektoré stanoviská ostatn 'ych zainteresovaných 
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subjektov, v ktorých bolo vznesených niekoľko konkrétnych pripomienok a požiadaviek 
k predmetnému oznámeniu a na základe ktorých spolu s výsledkami prerokovania pripomienok 
k návrhu rozsahu hodnotenia príslušný orgán špecifikoval požiadavky uvedené v bode 2.1 a 2.2 
tohto rozsahu hodnotenia. Navrhovateľovi boli osobne odovzdané všetky kópie doručených 
stanovísk k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente a následne boli zaslané stanoviská 
(resp. osobne odovzdané) aj k návrhu rozsahu hodnotenia na vyhodnotenie podľa bodu 2.2.20 
tohto rozsahu hodnotenia. 

Prerokovanie v zmysle § 8 ods. 1 zákona o posudzovaní vo veci predmetného strategického 
dokumentu sa vykonalo v súlade s § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní v listinnej podobe. Okresný 
úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia kraja podľa § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní upovedomil listom č. 
OU-BA-OSZP1-2020/118125/ANJ-upo zo dfia 13. 11. 2020 obstarávateľa, schvaľujúci orgán, 
dotknutý orgán, dotknutú obec, orgán ochrany prírody a krajiny ako aj ostatné zainteresované 
subjekty o tom, že môžu podávať  pripomienky k návrhu rozsahu hodnotenia strategického 
dokumentu, ktorý bol prílohou uvedeného upovedomenia a to v lehote 10 dní od doručenia tohto 
upovedomenia. K návrhu rozsahu hodnotenia bolo doručených niekoľko konkrétnych pripomienok 
zainteresovaných subjektov, ktorými s príslušný orgán zaoberal. 

Po preštudovaní predloženého oznámenia, na základe jeho odborného posúdenia, 
zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, s prihliadnutfm na doručené písomné 
stanoviská a vychádzajúc z obsahu a štruktúry správy o hodnotení vplyvu strategického 
dokumentu podľa § 9 ods. 3 zákona o posudzovaní určuje podľa § 8 zákona o posudzovanf 
nasledovný rozsah hodnotenia a časový harmonogram (d'alej len „rozsah hodnotenia") 
strategického dokumentu, ktorého návrh bol prerokovaný v zmysle predchádzajúceho odseku: 

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE 

Pre d'alšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu podľa § 8 ods. 3 
písm. a) zákona o posudzovanf sa určuje rozpracovať  a zhodnotiť  navrhovaný variant riešenia 
strategického dokumentu uvedený v oznámení podrobnejšie, okrem dôkladného zhodnotenia 
nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument nespracoval, neprijal 
a následne nerealizoval). Na základe uvedeného a vzhľadom na charakter strategického 
dokumentu sa nepožaduje variantné riešenie strategického dokumentu. 

2. ROZSAH HODNOTENIA SRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

2.1 Všeobecné podmienky 

2.1.1 Obstarávateľ  zabezpeči vypracovanie vplyvu návrhu strategického dokumentu na životné 
prostredie najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3 zákona o posudzovaní a výsledok 
hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie uvedie v správe 
o hodnotení strategického dokumentu, vypracovanej podľa § 9 ods. 3 tohto zákona. Aj 
vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu a jeho územnú pôsobnosť  je 
potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených 
v prílohe č. 4 k zákonu o posudzovaní, primerane charakteru a dosahu strategického 
dokumentu. 

2.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne 
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia; 

2.1.3 Obstarávateľ  predloží na príslušný orgán (Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
kraja): 
• kompletné vyhotovenie správy o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom 

strategického dokumentu v plsomnom vyhotovení — 2 ks; 
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• kompletné vyhotovenie správy o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom 
strategického dokumentu na elektronickom nosiči dát (CD nosiči) — 6 ks 
v požadovanom formáte (pre textové súbory používat' formát .pdf, grafické súbory .jpg 
a súbory obsahujúce tabul'ku .xlsx, .ods.) a v súlade s Nariadením Európskj únie 
upravujúcim ochranu osobných údajov (GDPR - General Data Protection) a Cl. VII 
zákona č. 460/2019 Z. z; 

• netechnické zhrnutie poskytnutých informácií uvedených v prfiohe č. 4 časti A bode IX 
v písomnom vyhotovení — 1 ks 

(Príslušný orgán si vyhradzuje možnosť  spresniť  konečný počet dokumentácií). 

2.2 Špecifické požiadavky 

Na základe informácií uvedených v oznámení a zo stanovísk doručených k predmetnému 
oznámeniu, a z prerokovania rozsahu hodnotenia strategického dokumentu vyplynula potreba 
v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať  nasledovné okruhy otázok súvisiacich 
s navrhovaným strategickým dokumentom: 

2.2.1. Do analytickej časti a kapitoly B.4 kde sa strategický dokument zaoberá chránenými 
územiami žiadame zapracovať, že na riešenom území sa nachádzajú ochranné pásma 
prírodných liečivých zdrojov v Čilistove vyhláška MZ SR č. 552/2005 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove. 

2.2.2. V nadväznosti na deklarovaný súlad strategického dokumentu s cieľmi a prioritami 
Agendy OSN pre udržatel'ný rozvoj 2030 sa zamerať  na cieľ  12 a zabezpečiť  
udržateľnú spotrebu a výrobné schémy na princípy obehového hospodárstva a pri 
napiňaní tohto ciera je vhodné uplatňovať  napr. aj princípy zeleného verejného 
obstarávania, ktoré podporuje udržatel'nú spotrebu. Odporúčame do strategického 
dokumentu zakotviť  aj podporovanie inovácií vo výrobnej sfére, ako aj podporu 
inovácií pri modernizácii technológií. 

	

2.2.3. 	Z hľadiska odpadového hospodárstva odporúčame zamerať  sa na podporu vytvárania 
území najmä pre zariadenia na zhodnocovanie odpadov. 

	

2.2.4. 	V schéme prepojenia špecifických cieľov, opatrení a aktivít v rámci oblasti „Kvalitné 
a udržatel'né životné prostredie" v cieli Znížit' množstvo komunálnych odpadov 
navrhujeme dopiniť: 

v bode 2.8 
• Podpora infraštruktúry — inovácia (budovanie, modernizácia a rozširovanie) 

kontajnerových stanovíšť  
nový bod 2.8a predchádzanie vzniku odpadov 
• Zavedenie aktivít na obmedzenie, príp. elimináciu používania jednorazových 

plastov na akciách riadených samosprávou 
• Budovanie zariadení na prípravu odpadu na opätovné použitie (reuse centrá) 
v bode 2.10 Zhodnocovanie odpadov: 
• Budovanie zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov 

	

2.2.5. 	V schéme prepojenia špecifických ciel'av, opatrení a aktivít v oblasti „Kvalitné 
a udržateľné životné prostredie" — návrh navrhujeme dopiniť  zavádzanie/podporu 
vodozádržných opatrení (napr. v špecifickom cieli Obnovené, zrevitalizované územia-
lesy); 

2.2.6. medzi špecifické ciele odporúčame zaradiť  aj opatrenia na znižovanie hluku, ktoré v 
návrhu nie sú uvádzané; v návrhu časti Zníženie emisií skleníkových plynov 
odporúčame podporu elektromobility vyčlenit' ako samostatný cieľ; V schéme 
prepojenia špecifických cieľov, opatrení a aktivít v rámci oblasti „Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie" navrhujeme riešit' ochranu ovzdušĺa komplexnejšie; premenovať  
názov „Ztriženie emisií skleníkových plynov" na „Ochrana ovzdušia", zahrnúť  do neho 
opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov ( bod 2.5 a 2.6 ) a pridať  d'alší bod : - 
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zvyšovanie úrovne monitoringu kvality ovzdušia na území Bratislavského kraja 
(zvyšovanie počtu monitorovacích staníc, dopinkovej monitorovacej siete a dostupnosti 
údajov o kvalite ovzdušía). 

2.2.7. Zvážiť  dopinenie nového bodu 2.4 do Schémy prepojenia špecifických cieľov, opatrení 
a aktivít v rámci oblasti „Kvalitné a udržateľné životné prostredie" - návrh v časti 2.1 
Ochrana vôd (v rozsahu kompetencií Bratislavského samosprávneho kraja): 2.4 
Revitalizácia a renaturalizácia vodných tokov, priľahlých brehových pásov a riečnej 
krajíny prostredníctvom verejnoprospešných služieb a regionálnych projektov. 

2.2.8. 	V prepojení špecifických cieľov, opatrení a aktivít rámci oblasti „Kvalitné a udržatel'né 
životné prostredie„ navrhnutých v časti „Posilnenie ochrany vôd a zvýšenie počtu 
pripojených obyvateľov na modernú a efektívnu kanalizačnú a vodovodnú sieť  
a posilnenie ochrany vôd" navrhnúť  oparenia na zachytávanie dažd'ových vôd v území 
s cieľom vylúčenia ich odtoku do verejnej kanalizácie, ako i opatrenia na vylúčenie 
zaústenia vodných tokov do kanalizácie. 

2.2.9. V rámci bodu 2.1 Ochrana vôd — zmapovanie smerov prúdenia podzemných vôd 
odporúčame vyhodnotiť  aj zmeny smeru prúdenia podzemných vôd a transport 
znečistenia v podzemných vodách. 

2.2,10. Rešpektovať  vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku , š.p. OZ Bratislava 
č. CS SVP OZ BA 02/202060/60: 

budúcim hospodárskym a sociálnym rozvojom Bratislavského samosprávneho 
kraja (d'alej len „BSK") nesmie dôjst' k zhoršeniu (znečisteniu kvality povrchových 
a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách; 
hospodársky a sociálny rozvoj BSK by nemal mat' negatívny vplyv na činnosti, 
ktoré správcovi vodných tokov a vodných stavieb vyplývajú s platnej legislatívy 
v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 
povodňami, zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a ich vykonávacích 
predpisov, ako i úlohy vyplývajúce so záväzných dokumentov a predpisov na úseku 
hraničných vôd; 
budúci hospodársky rozvoj BSK musí rešpektovať  jestvujúce vodné stavby; 
vzhľadom na to, že časť  územia BSK sa nachádza v inundačnom území 
vodohospodársky významných vodných tokov ako i drobných vodných tokov, 
v týchto územiach hospodársky rozvoj z dôvodu existencie zákona č. 7/2010 Z. z. 
nie je možný; inundačné územia sú definované „Mapami povodňového ohrozenia 
a rizika" (záplavové mapy) a historickými povodňami, ktoré treba rešpektovať; 
obmedzenia a aktivity v citlivých chránených vodohospodárskych oblastiach, ktoré 
upravuje zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd a o zmene a dopinení niektorých zákonov, ktorý vznikol pre potrebu sprísnenia 
ochrany strategickej lokality s výskytom vysokokvalitnej podzemnej vody; pre 
CHVO žitný ostrov v zmysle § 3 bod č. 3, odsek f) tohto zákona sa v chránenej 
vodohospodárskej oblasti zakazuje ťažiť  nevyhradené nerasty povrchovým 
spôsobom alebo vykonávať  iné zemné práce, ktorými môže dôjsť  k odkrytiu 
súvislej hladiny podzemnej vody; 
pri návrhu koncepcie nakladania s vodami z povrchového odtoku (dažd'ovými 
vodami) v Bratislavskom samosprávnom kraji v maximálnej možnej miere zadržať  
„dažd'ovú" vodu v území a využiť  disponibilnú infiltračnú schopnosť  horninového 
prostredia (vytvárat' retenčné priestory resp. infiltračné nádrže); nakladanie 
s vodami z povrchového odtoku musí byť  navrhnuté a následne zrealizované tak, 
aby nedochádzalo k ich odtekaniu na susedné územia. 

2.2.11 	Rešpektovat' majetok štátu — hydromelioračné zariadenia v jednotlivých katastrálnych 
územiach okresov Bratislava I, II, II, IV, V, Malacky, Pezinok a Senec v správe 
Hydromeliorácie, š.p., v zmysle situácie "Závlahové stavby v správe Hydromeliorácie, 
š.p." v M 1 : 180 000. 
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2.2.1 2. Pri spracovaní dokumentu rešpektovať  záväzné strategické dokumenty schválené 
vládou Slovenskej republiky a to: Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030, 
Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest — schválený Uznesením vlády SR č. 
162/2001 z 1. februára 2001 a aktuálny Návrh priorít vo výstavbe cestnej 
infraštruktúry, ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č. 567 zo 16. septembra 2020. 

	

2.2.13. 	Zosúladiť  a vziať  do úvahy existujúce strategické a rozvojové zámery na železničnej 
infraštruktúre v zmysle stanoviska železníc SR č. 31477/2020/0210-3. 

	

2.2.14. 	Pri spracovaní programu rešpektovat' v pinom rozsahu ochranné pásma letísk, 
heliportov a leteckých pozemných zariadení na území Bratislavského kraja, ktoré sú 
súčasťou platnej územnoplánovacej dokumentácie regiónu. 

	

2.2.15. 	Pri spracovaní programu rešpektovať  v pinom rozsahu existujúce energetické 
zariadenia a ich ochranné pásma na území Bratislavského kraja. 

2.2.16. Zachovať  všetky vojenské objekty v riešenom území Bratislavského kraja 
a rešpektovať  ich ochranné pásma - túto skutočnosť  zohl'adniť  aj pri riešení celkovej 
koncepcie dopravy na celkovom území Bratislavského kraja. Z hradiska dlhodobých 
zámerov Ozbrojených sí1 je nutné prihliadať  na všetky aspekty akýchkol'vek zásahov 
s možným vplyvom na dislokáciu a činnosť  OS SR na území Bratislavského kraja, 
najmä na priestory a objekty dislokácie OS SR, ich ochranné pásma a zachovania 
stálych osobitných zariadení v mostových konštrukciách a pozemných komunikáciách. 

2.2.17. Zvážiť  zapracovanie vytvárania podmienok pre transformáciu vzdelávacieho systému 
(vrátane podpory environmentálneho vzdelávania), či pre výskumno-inovačné aktivity 
nielen v nadväznosti na potreby Priemyslu 4.0, ale aj v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi pre oblasť  vysokého školstva v Slovenskej republike, prípadne 
s inými strategickými materiálmi v tejto oblasti. 

2.2.18. Vyhodnotiť  vplyvy strategického dokumentu na chránené územia národnej i európskej 
sústavy, prvky územného systému ekologickej stability a aj na ostatné záujmy ochrany 
prírody, vrátane kumulatívnych vplyvov. 

2.2.19. Konkretizovať  navrhované projekty. Projekty neodporúčame navrhovať  v územiach so 
štvrtým a piatym stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 v znení neskorších 
predpisov. 

2.2.20. Pri vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu zohľadniť  a plsomne 
vyhodnotiť  (po prípade zdôvodniť) všetky stanoviská, ktoré boli doručené 
k oznámeniu, prípadne budú doručené v rámci písomného prerokovania a k určenému 
rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a v samostatnej kapitole zhodnotiť  
spinenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia. 

2.2.21. Ak sa počas vypracovania správy o hodnotení strategického dokumentu vyskytnú nové 
skutočnosti súvisiace s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviest' v správe 
o hodnotení. 

3. UPOZORNENIE 

V súlade s § 8 ods. 6 zákona o posudzovaní bude rozsah hodnotenia strategického 
dokumentu bezodkladne po jeho určení zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného 
prostredia 	Slovenskej 	republiky: 	https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program- 
hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-bratislavskeho-samosp. Príslušný orgán zároveň  
oznámi adresu, na ktorú možno predkladať  stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia 
strategického dokumentu. 

Podl'a § 8 ods. 7 zákona o posudzovaní je obstarávateľ  strategického dokumentu povinný 
zverejniť  určený rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení 
formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým. 

Podľa § 8 ods. 8 : „Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán 
a d'alšie osoby môžu predložiť  pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 
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desiatich dní od jeho zverejnenia podľa ods. 5 a 6 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení 
doručl obstarávateľovi". Pripomienky je možné zasielať  na adresu: Okresný úrad Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredía kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. 

Pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu prosíme zasielať  okrem 
písomnej aj v elektronickej forme na e-mail: jana.malikova@minv.sk  s uvedením listu číslo OU-
BA-OSZP1-2021/028135-053/ANJ/BSK-SEA-RH. 
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