
OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

M. R. Štefánika 10, 902 01  Pezinok____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PK-OSZP-2022/002285-052

Pezinok
30. 11. 2022

Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní

Výrok
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 56 písm. b) zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“, ktoré
predložil obstarávateľ Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí, Hlavná 168, 900 89 Častá, IČO: 30795915, v
zastúpení oprávneným zástupcom obstarávateľa Ľudovítom Ružičkom, predsedom združenia Mikroregión Červený
Kameň, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený
Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných
predpisov.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky,
ktoré bude potrebné zohľadniť v procese prerokovania a schválenia navrhovaného dokumentu podľa osobitných
predpisov:

• pri schvaľovaní strategického dokumentu vychádzať z doplneného podania strategického dokumentu (verzia 1.0
doplnené znenie) a zverejneného na stránke www.enviroportal.sk pod názvom „Program hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030 - doplnené znenie“

• rešpektovať pripomienky Ministerstva životného prostredia SR, odboru štátnej geologickej správy, uvedené v bode
2 (2.1. až 2.6.) tohto rozhodnutia, mapa v mierke 1:75 000 s vyznačením starých banských diel, skládok odpadov,
svahových deformácií a radónového rizika a mapový podklad s vyznačením EZ v k. ú. Mikroregión Červený Kameň
sú uvedené v prílohách č. 1 až 7, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia;
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• rešpektovať pripomienky Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej
správy a správy odpadového hospodárstva, uvedeného v závere bodu 5 (5.1.) tohto rozhodnutia;

• rešpektovať pripomienky Okresného úradu Bratislava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, uvedené
v bode 6 (6.1. až 6.3.) tohto rozhodnutia;

• rešpektovať pripomienky Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, uvedené v bode 11 tohto rozhodnutia;

• rešpektovať pripomienky Trnavského samosprávneho kraja, uvedené v bode 12 tohto rozhodnutia;

• rešpektovať pripomienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, OZ Povodie dolného Váhu, uvedené v bode
13 (13.1. až 13.9.) tohto rozhodnutia;

• rešpektovať pripomienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, OZ Bratislava, uvedené v bode 14 (14.1. až
14.6.) tohto rozhodnutia;

• rešpektovať pripomienky Lesov SR, OZ Karpaty, uvedené v bode 15 (15.1. až 15.5.) tohto rozhodnutia;

• rešpektovať pripomienku Hydromeliorácií, š.p., uvedenú v bode 16 tohto rozhodnutia;

• rešpektovať pripomienky BVS a. s., , uvedené v bode 17 (17.1. až 17.4.) tohto rozhodnutia;

• rešpektovať pripomienky Železníc SR, uvedené v bode 20 (20.1. až 20.3.) tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Obstarávateľ, Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí, Hlavná 168, 900 89 Častá, IČO: 30795915, v zastúpení
oprávneným zástupcom obstarávateľa Ľudovítom Ružičkom, predsedom združenia Mikroregión Červený Kameň
(ďalej len obstarávateľ) predložil dňa 28.01.2022 Okresnému úradu Pezinok, odboru starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „OÚ Pezinok“) podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) oznámenie
o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň
na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“. K oznámeniu o strategickom dokumente bol priložený aj návrh
strategického dokumentu. Dňa 17.08.2022 bolo na tunajší úrad doručené doplnené oznámenie o strategickom
dokumente spolu s doplnením strategického dokumentu.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s
výhľadom do roku 2030 je strednodobý strategický dokument, spracovaný ako spoločný dokument pre celé územie
Mikroregiónu Červený Kameň, ktorý tvoria obce Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla,
Štefanová a Vištuk. Tento dokument predstavuje rozvojový program pre územie mikroregiónu a tiež jeho jednotlivé
obce.
Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň je vypracovaný v zmysle §
5 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov ako základný dokument
podpory regionálneho rozvoja a v zmysle § 8 - § 8a predmetného zákona, ktorý vymedzuje obsah a štruktúru
dokumentu.

Mikroregión Červený Kameň bude zabezpečovať dobré podmienky pre život a rozvoj obyvateľov, podnikateľov
a návštevníkov; a to hlavne vybudovaním spoločného rámca samospráv pre zabezpečovanie kompetencií,
inovatívnym prístupom a aktivizovaním obyvateľov. Takto zabezpečí rozvoj kľúčových oblastí, ktorými sú: kvalitné
životné prostredie, aktívna komunita a rozvíjajúca sa lokálna ekonomika.

Nastavenie celého strategického rámca berie do úvahy výsledky analýzy potenciálu, limitov či problémov v regióne,
globálne trendy a vývoj, ktorý je ovplyvňovaný vonkajšími vplyvmi. Tento cieľ vyjadruje nielen to, na čo sa budú
ďalšie aktivity orientovať (stanovenie priorít), ale vyjadruje aj spôsob, akým sa bude na tieto aktivity nazerať, aby
sme mohli dosiahnuť želaný rozvoj. Budovanie spolupráce, inovatívne prístupy a aktivizácia obyvateľov predstavujú
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kľúčové princípy, ktoré sú prierezové a budú sa aplikovať v každej priorite pri hľadaní riešení stanovených
problémov, limitov či výziev.

Tieto sa budú aplikovať formou 3 základných priorít, ktorými sú:
1. Kvalitné životné prostredie
2. Aktívna komunita
3. Lokálna ekonomika

Predložený strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený
Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“ svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní
podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré príslušný orgán OÚ Pezinok (ďalej „príslušný orgán“) vykonal podľa § 7
zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie príslušný
orgán (OÚ Pezinok) rozposlal a doručil oznámenie o strategickom dokumente dňa 18.02.2022 a jeho doplňujúce
podanie dňa 07.09.2022 podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom,
schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-
socialneho-rozvoja-mikroregionu-cerveny-, na úradnej tabuli a tiež na internetovej stránke úradu https://
www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=3. Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia o strategickom
dokumente zároveň oznámil miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní. Mikroregión
Červený kameň zverejnil v zmysle § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní oznámenie o strategickom dokumente spôsobom
v mieste obvyklým, na úradných tabuliach a internetových stránkach dotknutých obcí.

OÚ Pezinok v rámci zisťovacieho konania rozposlal oznámenie o strategickom dokumente aj ďalším subjektom,
ktoré nie sú podľa zákona dotknutými orgánmi, ale príslušný orgán považoval ich stanovisko za dôležité pri
posudzovaní.

V súlade s § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní a do vydania rozhodnutia doručili príslušnému orgánu svoje písomné
stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list č. 5984/2022-6.3 zo
dňa 17.03.2022:

Predložené oznámenie podlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. a je spracovaný pre celé
územie Mikroregiónu Červený Kameň, ktorý tvoria obce Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec,
Píla, Štefanová a Vištuk. Hlavným cieľom Programu hospodárskeho rozvoja je zabezpečovať podmienky pre
život a rozvoj obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov, a to hlavne vybudovaním spoločného rámca samospráv
pre zabezpečovanie kompetencií, inovatívnym prístupom a aktivizovaním obyvateľov. Zabezpečí sa tým rozvoj
kľúčových oblastí, ktorými sú kvalitné životné prostredie, aktívna komunita a rozvíjajúca sa lokálna ekonomika.

V dotknutom území sa nachádzajú viaceré chránené územia, v ktorých platia rôzne stupne územnej ochrany v zmysle
zákona č. 543/2002 Z. z. Lesy v katastrálnom území obcí Častá, Dubová a Píla sú súčasťou Chránenej krajinnej
oblasti Malé Karpaty, a aj súčasťou územia z európskej siete chránených území Natura 2000 - Chráneného vtáčieho
územia Malé Karpaty. V k. ú. obce Častá sa nachádza Národná prírodná rezervácia Hajdúchy. V k. ú. Budmerice sa
nachádza prírodná rezervácia Lindava a prírodná rezervácia Alúvium Gidry.

Oznámenie je vypracované stručne, obsahuje iba všeobecné informácie a má len informatívny charakter. Neobsahuje
informácie o rozsahu ani o umiestnení pripravovaných projektov v záujmovom území. Nesúhlasíme s konštatovaním,
že realizáciou strategického dokumentu sa neočakávajú negatívne vplyvy na záujmy ochrany prírody, nakoľko chýba
ich vyhodnotenie.

Z pohľadu ochrany prírody a krajiny nie je v súčasnosti možné zaujať k oznámeniu o strategickom dokument
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 - 2027 s
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výhľadom do roku 2030“ relevantné odborné stanovisko. Realizáciou navrhovaných projektov môže dôjsť k
ovplyvneniu záujmov ochrany prírody ako pozitívne (napr. znižovanie tvorby emisií a odpadov), tak aj negatívne
(napr. rozvoj všetkých foriem cestovného ruchu, budovanie protipovodňových opatrení).

Na základe vyššie uvedeného, ministerstvo trvá na pokračovaní v procese posudzovania vplyvov na životné
prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. Do správy o hodnotení požadujeme zapracovať nasledovné požiadavky:
• vyhodnotiť vplyvy navrhovaných projektov na chránené územia národnej aj európskej siete chránených území
Natura 2000, prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES) a na ostatné záujmy ochrany prírody, vrátane
kumulatívnych vplyvov, navrhnúť adekvátne opatrenia na zmiernenie všetkých identifikovaných negatívnych
vplyvov a zohľadniť výsledky posudzovania vplyvov iných činností a strategických dokumentov podľa zákona č.
24/2006 Z. z.,
• konkretizovať navrhované projekty a zobraziť ich územný priemet,
• projekty požadujeme navrhovať prioritne mimo chránených území, ich ochranných pásiem a prvkov ÚSES.

Na základe záverov konzultácií, ktoré vykonal tunajší úrad v zmysle pripomienok a požiadaviek od dotknutých
orgánov ochrany prírody dňa 31.05.2022, predložil navrhovateľ dňa 17.08.2022 doplnené oznámenie o strategickom
dokumente spolu s doplnením strategického dokumentu.

K doplnenému podaniu sa vyjadrilo Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a
krajiny v stanovisku s č. 5984/2022-6.3 54839/2022 zo dňa 28.09.2022 nasledovne:

Všetky vznesené požiadavky a pripomienky od dotknutých orgánov ochrany prírody boli do oznámenia zapracované
a na základe dostupných vstupných údajov bolo vykonané podrobnejšie vyhodnotenie vplyvu strategického
dokumentu na jednotlivé zložky životného prostredia. Priemet navrhovaných aktivít do územia bol doplnený formou
mapovej prílohy, kde je jednoznačne uvedené, že navrhované aktivity budú rešpektovať všetky prvky ÚSES a budú
navrhované mimo maloplošných chránených území s predpokladaným využitím existujúcich turistických trás či
komunikácií v území. Cieľom strategického dokumentu je cielene usmerňovať a optimalizovať súčasné využívanie
chránených území a zatraktívniť prírodné prostredie aj mimo ťažiskové chránené lokality (Malé Karpaty, Lindava) a
preniesť návštevnosť z týchto lokalít do okolitej voľnej krajiny. Z uvedeného dôvodu sa preto predpokladá zníženie
ataku na vymedzené chránené územia. Zároveň sa v doplnenom oznámení konštatuje, že pri riešení jednotlivých
projektov dotýkajúcich sa chránených území bude potrebná úzka súčinnosť s odbornou organizáciou ŠOP SR, ako aj
dodržiavanie platnej legislatívy a rešpektovanie chránených území. Taktiež je tu uvedené, že realizácia jednotlivých
aktivít vyplývajúcich zo stanovených strategických cieľov v predloženom strategickom dokumente bude v prípade
naplnenia limitov podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. podliehať posúdeniu jednotlivých navrhovaných činností
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Na základe vyššie uvedeného považuje ministerstvo doplňujúce informácie v doplnenom oznámení za dostatočné a
nepožaduje strategický dokument ďalej posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

OÚ Pezinok stanovisko vzal na vedomie.

2. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy, list č. 4066/2022-5.3 14496/2022 zo dňa
08.03.2022:

V katastrálnych územiach obcí Častá a Dubová sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na
priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu
podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

V území Mikroregiónu Červený Kameň sú evidované skládky tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.

Katastrálne územie:
Doľany - jedna upravená skládka
Častá - jedna uzatvorená a rekultivovaná skládka podľa projektovej dokumentácie
Dubová - jedna prevádzkovaná skládka - jedna uzatvorená a rekultivovaná skládka podľa projektovej dokumentácie
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Budmerice - jedna prevádzkovaná skládka - jedna skládka s ukončenou prevádzkou
Vištuk - jedna uzatvorená a rekultivovaná skládka podľa projektovej dokumentácie
Jablonec - jedna uzatvorená a rekultivovaná skládka podľa projektovej dokumentácie
Báhoň - jedna uzatvorená a rekultivovaná skládka podľa projektovej dokumentácie

Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

V území Mikroregiónu Červený Kameň sú na základe výpisu z Informačného systému
environmentálnych záťaží evidované nasledovné environmentálne záťaže:

I.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/641
Názov EZ: PK (002) / Budmerice - piesková jama - skládka
Názov lokality: piesková jama - skládka
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

II.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/644
Názov EZ: PK (005) / Jablonec - Peňažité - výmoľ - skládka s OP
Názov lokality: Peňažité - výmoľ - skládka s OP
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

III.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/640
Názov EZ: PK (001) / Báhoň - staré koryto potoka - skládka
Názov lokality: staré koryto potoka - skládka
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž

IV.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/2160
Názov EZ: PK (2160) / Báhoň - areál ELB Báhoň
Názov lokality: areál ELB Báhoň
Druh činnosti: povrchová úprava kovov
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž

V.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/1977
Názov EZ: PK (1977) / Budmerice - skládka Mrchovisko
Názov lokality: skládka Mrchovisko
Druh činnosti: skládka priemyselného a komunálneho odpadu;
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž

VI.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/642
Názov EZ: PK (003) / Častá - Pri Pajdle - skládka s OP
Názov lokality: Pri Pajdle - skládka s OP
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

VII.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/643
Názov EZ: PK (004) / Doľany - Košiar - skládka s OP
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Názov lokality: Košiar - skládka s OP
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

VIII.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/667
Názov EZ: PK (028) / Vištuk - Polanka - skládka s OP
Názov lokality: Polanka - skládka s OP
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Pravdepodobná a potvrdená environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho
využitia.

V území Mikroregiónu Červený Kameň sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na
priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu
podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
V katastrálnom území obce Častá je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt jednej potenciálnej svahovej
deformácie a v katastrálnom území obce Vištuk výskyt jednej aktívnej svahovej deformácie.
Aktívna svahová deformácia sa nachádza južne od intravilánu obce Vištuk, pričom doň sčasti aj zasahuje.
Pravdepodobne jej vznik podmienili klimatické faktory a podzemné vody. Potenciálna svahová deformácia sa
nachádza v severozápadnej časti extravilánu obce Častá. Obidve menované svahové deformácie patria do rajónu
nestabilných území, ktorý zahŕňa územia svahových deformácií so stredným až vysokým stupňom náchylnosti k
aktivizácii svahových deformácií. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo
negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50
000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologickéhoústavu
Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a
informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia území pre stavebné účely.

Mikroregión Červený Kameň spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej
mape.
Stredné a vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt aktívnych a potenciálnych svahových deformácií. Vhodnosť a podmienkystavebného využitia územia
s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s
výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

b) stredné a vysoké radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného
a vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č.
98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných
zdrojov ionizujúceho žiarenia.
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Na základe záverov konzultácií, ktoré vykonal tunajší úrad v zmysle pripomienok a požiadaviek od dotknutých
orgánov ochrany prírody dňa 31.05.2022, predložil navrhovateľ dňa 17.08.2022 doplnené oznámenie o strategickom
dokumente spolu s doplnením strategického dokumentu.

K doplnenému podaniu sa vyjadrilo Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a
krajiny, v stanovisku s č. 4066/2022-5.3 52884/2022 zo dňa 19.09.2022 nasledovne:

2.1.
V riešenom území Mikroregiónu Červený Kameň , v k.ú. obcí Častá a Dubová sú evidované staré banské diela
tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy
vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v
územnoplánovacej dokumentácii.

2.2.
V katastrálnych územiach sú evidované skládky tak, ako sú zobrazené na priloženej mape:
k.ú. Doľany - jedna upravená skládka
k.ú. Častá - jedna uzatvorená a rekultivovaná skládka podľa projektovej dokumentácie
k.ú. Dubová - jedna prevádzkovaná skládka a jedna uzatvorená a rekultivovaná skládka podľa projektovej
dokumentácie
k.ú. Budmerice - jedna prevádzkovaná skládka a jedna skládka s ukončenou prevádzkou
k.ú. Vištuk - jedna uzatvorená a rekultivovaná skládka podľa projektovej dokumentácie
k.ú. Jablonec - jedna uzatvorená a rekultivovaná skládka podľa projektovej dokumentácie
k.ú. Báhoň - jedna uzatvorená a rekultivovaná skládka podľa projektovej dokumentácie

Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

2.3.
V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované
nasledovné environmentálne záťaže:

k.ú. Budmerice

I.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/1977
Názov EZ: PK (1977) / Budmerice - skládka Mrchovisko
Názov lokality: skládka Mrchovisko
Druh činnosti: skládka priemyselného a komunálneho odpadu;
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž

II.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/641
Názov EZ: PK (002) / Budmerice - piesková jama - skládka
Názov lokality: piesková jama - skládka
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K < 35)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

k.ú. Plavecké Podhradie
III.
Identifikátor EZ: SK/EZ/MA/470
Názov EZ: MA (019) / Plavecké Podhradie - Úhore - skládka s OP
Názov lokality: Úhore - skládka s OP
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
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Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

k.ú. Jablonec

IV.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/644
Názov EZ: PK (005) / Jablonec - Peňažité - výmoľ - skládka s OP
Názov lokality: Peňažité - výmoľ - skládka s OP
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

k.ú. Šenkvice

V.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/666
Názov EZ: PK (027) / Šenkvice - Malé Šenkvice - skládka s OP
Názov lokality: Malé Šenkvice - skládka s OP
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

k.ú. Vištuk

VI.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/667
Názov EZ: PK (028) / Vištuk - Polanka - skládka s OP
Názov lokality: Polanka - skládka s OP
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K < 35)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

k.ú. Častá

VII.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/642
Názov EZ: PK (003) / Častá - Pri Pajdle - skládka s OP
Názov lokality: Pri Pajdle - skládka s OP
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K < 35)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

k.ú. Modra

VIII.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/645
Názov EZ: PK (006) / Modra - Hliny - skládka s OP
Názov lokality: Hliny - skládka s OP
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž

k.ú. Sološnica
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IX.
Identifikátor EZ: SK/EZ/MA/473
Názov EZ: MA (022) / Sološnica - Mláka - skládka s OP
Názov lokality: Mláka - skládka s OP
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu;
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

X.
Identifikátor EZ: SK/EZ/MA/1329
Názov EZ: MA (010) / Sološnica - ČS PHM - zrušená
Názov lokality: ČS PHM - zrušená
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM;
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

k.ú. Rohožník

XI.
Identifikátor EZ: SK/EZ/MA/1328
Názov EZ: MA (009) / Rohožník - Rybník - Zákluk - skládka s OP
Názov lokality: Rybník - Zákluk - skládka s OP
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu;
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

k.ú. Báhoň

XII.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/640
Názov EZ: PK (001) / Báhoň - staré koryto potoka - skládka
Názov lokality: staré koryto potoka - skládka
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu;
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž

XIII.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/2160
Názov EZ: PK (2160) / Báhoň - areál ELB Báhoň
Názov lokality: areál ELB Báhoň
Druh činnosti: povrchová úprava kovov;
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž

k.ú. Doľany

XIV.
Identifikátor EZ: SK/EZ/PK/643
Názov EZ: PK (004) / Doľany - Košiar - skládka s OP
Názov lokality: Košiar - skládka s OP
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K < 35)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

k.ú. Borová
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XV.
Identifikátor EZ: SK/EZ/TT/975
Názov EZ: TT (001) / Borová - skládka TKO
Názov lokality: skládka TKO
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K < 35)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

V Informačnom systéme environmentálnych záťaží v katastrálnom území obcí Ružindol, Dubová, Blatné, Dlhá,
Cífer, Píla, Lošonec, Kaplna, Dolné Orešany, Štefanová v súčasnosti neevidujeme environmentálne záťaže.

Pravdepodobná a potvrdená environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho
využitia.

2.4.
V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.
Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods.
4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

V k. ú. Mikroregiónu Červený Kameň sú podľa priloženej mapy zaregistrované dve svahové deformácie typu
zosúvania. V k. ú. obce Častá na južnej strane svahu Jelenec je situovaný potenciálny zosuv a v k. ú. obce Vištuk sa
nachádza aktívna svahová deformácia (frontálny zosuv), ktorá priamo zasahuje do intravilánu obce, kde ohrozuje
viaceré objekty technosféry, ako aj obmedzuje ďalšie využitie územia.

Existujúce svahové deformácie sú zaradené do rajónu nestabilných území so stredným až vysokým stupňom
náchylnosti územia k aktivizácií, resp. vzniku nových svahových deformácií vplyvom prírodných podmienok. Na
súčasný stav existujúcich zosuvov negatívne vplývajú najmä klimatické faktory, vývery podzemnej vody a jej
vztlakové účinky, bočná hĺbková erózia a abrázia tokov vyskytujúcich sa v predmetnom území. Územie je citlivé
na negatívne antropogénne zásahy, pričom v bezprostrednom okolí zaregistrovaných svahových deformácií existuje
možnosť rozšírenia súčasných zosuvov.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000
(ŠIMEKOVÁ ET AL., 2006) listy Senec 45-11 a Malacky 34-44, ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných
a zaregistrovaných svahových deformáciách:
http://apl.geology.sk/atlassd/ a http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia území pre stavebné účely.

2.5.
K.ú. Mikroregiónu Červený Kameň spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika tak, ako je to zobrazené na
priloženej mape.
Stredné a vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

2.6.
Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:
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a) výskyt aktívnych a potenciálnych svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia
s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s
výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

b) stredné a vysoké radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného
a vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č.
98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných
zdrojov ionizujúceho žiarenia.

OÚ Pezinok sa pripomienkami zaoberal a premietol ich do podmienok určených týmto rozhodnutím. Mapa v mierke
1:75 000 s vyznačením starých banských diel, skládok odpadov, svahových deformácií a radónového rizika a mapový
podklad s vyznačením EZ v k. ú. Mikroregión Červený Kameň sú uvedené v prílohách č. 2 až 7, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

3. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor stratégie dopravy, list č. 17741/2022/OSD/22430 zo dňa 23.02.2022
– berie dokument na vedomie:

OÚ Pezinok stanovisko vzal na vedomie.

4. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, list č. SEMal-EL13/2-3-349/2022 zo dňa 21.02.2022
– bez pripomienok.

OÚ Pezinok stanovisko vzal na vedomie.

5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, list č. OU-BA-OSZP1-2022/068974-003 zo dňa 16.03.2022:

Orgán ochrany prírody kraja okresného úradu v sídle kraja v pôsobnosti Okresného úradu Bratislava (list. č. OU-
BA-OSZP1-2022/069799-004/LAJ zo dňa 15. 03. 2022)

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, ako dotknutý orgán ochrany prírody a krajiny, vydáva podľa § 9 ods. (1) písm. w)
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPaK“)
a podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní, na základe stanoviska od odbornej organizácie ochrany prírody a
krajiny - Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, so sídlom Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica (list č.
ŠOP SR/354-003/2022 zo dňa 07. 03. 2022), toto záväzné stanovisko k predmetnému oznámeniu o strategickom
dokumente:

Identifikácia územia a charakteristika strategického dokumentu

PHSR Mikroregiónu Červený Kameň je spracovaný pre celé územie Mikroregiónu Červený Kameň, ktorý
tvoria obce Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová a Vištuk. Hlavným cieľom
PHSR bude zabezpečovať dobré podmienky pre život a rozvoj obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov, a to
hlavne vybudovaním spoločného rámca samospráv pre zabezpečovanie kompetencií, inovatívnym prístupom a
aktivizovaním obyvateľov. Takto sa zabezpečí rozvoj kľúčových oblastí, ktorými sú: kvalitné životné prostredie,
aktívna komunita a rozvíjajúca sa lokálna ekonomika. Dokument je spracovaný v jednom variante.

Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody

V dotknutom území sa nachádzajú chránené územia viacerých kategórií v zmysle zákona OPaK, v ktorých platia
rôzne stupne územnej ochrany.
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Hodnotenie oznámenia o strategickom dokumente z hľadiska ochrany prírody

Oznámenie o strategickom dokumente PHSR Mikroregiónu Červený Kameň je stručné, všeobecné, má len
informatívny charakter a neobsahuje informácie o rozsahu ani o umiestnení pripravovaných projektov. Nemôžme
súhlasiť s konštatovaním, že realizáciou strategického dokumentu sa neočakávajú negatívne vplyvy na záujmy
ochrany prírody, nakoľko absentuje ich vyhodnotenie.

Záver

Z hľadiska záujmov ochrany prírody nie je možné zaujať k oznámeniu o strategickom dokumente PHSR
Mikroregiónu Červený kameň relevantné odborné stanovisko. Realizáciou strategického dokumentu môže dôjsť k
ovplyvneniu záujmov ochrany prírody tak negatívne (napr. rozvoj všetkých foriem cestovného ruchu, budovanie
protipovodňových opatrení), ako aj pozitívne (napr. znižovanie tvorby emisií a odpadov).

Vzhľadom na vyššie uvedené, považujeme za potrebné PHSR Mikroregiónu Červený Kameň ďalej posudzovať.

V správe o hodnotení požadujeme:
1. Vyhodnotiť vplyvy na chránené územia národnej i európskej sústavy, prvky ÚSES a aj na ostatné záujmy ochrany
prírody, vrátane kumulatívnych vplyvov, navrhnúť adekvátne opatrenia na zmiernenie všetkých identifikovaných
negatívnych vplyvov, zohľadniť výsledky posudzovania vplyvov iných činností a strategických dokumentov podľa
zákona o posudzovaní.
2. Konkretizovať navrhované projekty a zobraziť ich územný priemet. Projekty odporúčame navrhovať prioritne
mimo chránených území, ich ochranných pásiem a prvkov ÚSES.

Orgán štátnej vodnej správy kraja (list č. OU-BA-OSZP2-2021/147610-002 zo dňa 25. 11. 2021) V stanovenej lehote
nebolo doručené stanovisko.

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva kraja (list č. OU-BA-OSZP2-2022/069805/POD zo dňa 15. 03. 2022)
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní z hľadiska
odpadového hospodárstva nemá pripomienky, avšak je potrebné uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva
podľa ustanovenia § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a dodržiavať ciele a smerovania Programu odpadového
hospodárstva SR na roky 2021-2025 a rovnako programy príslušných krajov.

Orgán prevencie závažných priemyselných havárií V stanovenej lehote nebolo doručené stanovisko.

Záver
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, ako dotknutý orgán ochrany prírody a krajiny, na základe stanoviska od odbornej
organizácie ochrany prírody a krajiny - Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, so sídlom Tajovského 28B,
974 01 Banská Bystrica (list č. ŠOP SR/354-003/2022 zo dňa 07. 03. 2022) vo svojom záväznom stanovisku
k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente uvádza, že v dotknutom území sa nachádzajú chránené
územia viacerých kategórií v zmysle zákona OPaK, v ktorých platia rôzne stupne územnej ochrany. Oznámenie
o strategickom dokumente PHSR Mikroregiónu Červený Kameň je stručné, všeobecné, má len informatívny
charakter a neobsahuje informácie o rozsahu ani o umiestnení pripravovaných projektov. Nemôže súhlasiť s
konštatovaním, že realizáciou strategického dokumentu sa neočakávajú negatívne vplyvy na záujmy ochrany
prírody, nakoľko absentuje ich vyhodnotenie. Z hľadiska záujmov ochrany prírody nie je možné zaujať k oznámeniu
o strategickom dokumente PHSR Mikroregiónu Červený kameň relevantné odborné stanovisko. Realizáciou
strategického dokumentu môže dôjsť k ovplyvneniu záujmov ochrany prírody tak negatívne (napr. rozvoj všetkých
foriem cestovného ruchu, budovanie protipovodňových opatrení), ako aj pozitívne (napr. znižovanie tvorby emisií
a odpadov). Vzhľadom na vyššie uvedené, považuje za potrebné PHSR Mikroregiónu Červený Kameň ďalej
posudzovať. V správe o hodnotení požaduje:
• Vyhodnotiť vplyvy na chránené územia národnej i európskej sústavy, prvky ÚSES a aj na ostatné záujmy ochrany
prírody, vrátane kumulatívnych vplyvov, navrhnúť adekvátne opatrenia na zmiernenie všetkých identifikovaných
negatívnych vplyvov, zohľadniť výsledky posudzovania vplyvov iných činností a strategických dokumentov podľa
zákona o posudzovaní.
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• Konkretizovať navrhované projekty a zobraziť ich územný priemet. Projekty odporúčame navrhovať prioritne
mimo chránených území, ich ochranných pásiem a prvkov ÚSES.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní z hľadiska
odpadového hospodárstva nemá pripomienky, avšak je potrebné uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva
podľa ustanovenia § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a dodržiavať ciele a smerovania Programu odpadového
hospodárstva SR na roky 2021-2025 a rovnako programy príslušných krajov.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, orgán štátnej vodnej správy a Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, orgán prevencie závažných
priemyselných havárií v stanovenej lehote nedoručili k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente svoje
stanovisko.

Na základe záverov konzultácií, ktoré vykonal tunajší úrad v zmysle pripomienok a požiadaviek od dotknutých
orgánov ochrany prírody dňa 31.05.2022, predložil navrhovateľ dňa 17.08.2022 doplnené oznámenie o strategickom
dokumente spolu s doplnením strategického dokumentu.

K doplnenému podaniu sa vyjadril Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja v stanovisku č. OU-BA-OSZP1-2022/068974/ANJ-
dopl zo dňa 21.09.2022nasledovne:

Orgán ochrany prírody okresného úradu v sídle kraja v pôsobnosti Okresného úradu Bratislava (list. č. OU-BA-
OSZP1-2022/069799-011/LAJ zo dňa 20. 09. 2022)

Identifikácia územia a charakteristika strategického dokumentu
PHSR Mikroregiónu Červený Kameň rieši územie v Bratislavskom kraji, v okrese Pezinok a zahŕňa obce Báhoň,
Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová a Vištuk, ktoré v minulosti patrili do panstva Červený
Kameň.
Predkladaný strategický dokument stanovuje priority rozvoja: Kvalitné životné prostredie, Aktívna komunita a
Lokálna ekonomika. V rámci priorít sú stanovené strategické ciele v rámci ktorých sú stanovené špecifické ciele.
Súčasťou dokumentu je aj zásobník projektov jednotlivých obcí. Strategický dokument je predložený v jednom
variante.

Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny

V k. ú. Báhoň, Jablonec, Vištuk a Štefanová platí 1. stupeň územnej ochrany podľa § 12 zákona OPaK a uplatňujú sa
ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Časti k. ú. Budmerice, Častá, Doľany, Dubová a celé k. ú. Píla
zasahujú do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, kde platí 2. stupeň územnej ochrany a do Chráneného vtáčieho
územia (ďalej len „CHVÚ“) Malé Karpaty. V dotknutom území sa nachádzajú maloplošné chránené územia národnej
siete chránených území: Národná prírodná rezervácia Hajdúky (piaty stupeň ochrany), Prírodná rezervácia (ďalej
len „PR“) Lindava (piaty stupeň ochrany), PR Alúvium Gidry (piaty stupeň ochrany) a chránené územia európskej
siete Natura 2000: CHVÚ Malé Karpaty (SKCHVU014) a územia európskeho významu Lindava (SKUEV0174),
Biele hory (SKUEV0267), Predhorie (SKUEV0503).

Podľa aktualizovaného Regionálneho územného systému ekologickej stability, ktorý je súčasťou Územného plánu
regiónu Bratislavského samosprávneho kraja, schváleného uznesením č. 60/2013, sa v dotknutom území nachádzajú
prvky: biocentrum nadregionálneho významu Biele Hory, biocentrum regionálneho významu (ďalej len „RBc“)
Zabité, RBc Lindava, biokoridor regionálneho významu (ďalej len „RBk“) Hajdúky, Vysoká – Sušiansky háj, RBk
Hajdúky, Vysoká – Voderady, RBk Čertov kopec - Trnianska dolina – Dolné Čady.

Hodnotenie doplnenia oznámenia o strategickom dokumente z hľadiska ochrany prírody

Na Okresnom úrade Pezinok sa 31. 05. 2022 konalo konzultačné stretnutie, na ktoré Riaditeľstvo Štátnej ochrany
prírody SR Banská Bystrica nebolo prizvané. Z jeho záverov vyplynula požiadavka na doplnenie oznámenia o
strategickom dokumente PHSR Mikroregiónu Červený Kameň o požiadavky vyplývajúce zo stanoviska Štátnej
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ochrany prírody SR č. ŠOP SR/354-003/2022 zo dňa 07. 03. 2022. Tieto požiadavky boli do oznámenia zapracované
a na základe dostupných vstupných údajov bolo vykonané podrobnejšie vyhodnotenie vplyvu strategického
dokumentu na jednotlivé zložky životného prostredia. Cieľom strategického dokumentu je využitie potenciálu
mikroregiónu, presmerovania aktivít do voľnej krajiny (mimo vymedzených chránených území) a zacielenie
pozornosti na objavovanie krás voľnej krajiny. Z tohto dôvodu sa dokonca predpokladá zníženie ataku na vymedzené
chránené územia.

Záver
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nepovažujeme za potrebné pokračovať v procese posudzovania
vplyvov strategického dokumentu PHSR Mikroregiónu Červený Kameň.

Orgán štátnej vodnej správy kraja
(list č. OU-BA-OSZP2-2022/153233/JAJ zo dňa 10. 09. 2022)

Dokument predstavuje podklad pre rozhodovanie o ďalších aktivitách v území. Samosprávy obcí: BÁHOŇ,
BUDMERICE, ČASTÁ, DOĽANY, DUBOVÁ, JABLONEC, PÍLA, ŠTEFANOVÁ, VIŠTUK, ktoré sú členmi
Mikroregiónu Červený Kameň združenie obci, budú môcť tento dokument využívať tiež v plánovaní rozvoja
a nahradiť tak obecné PHRSR. Tento strategický dokument nadväzuje na predošlý rozvoj mikroregiónu, ktorý
bol koordinovaný spoločným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Červený Kameň
pre obdobie 2008 – 2013; obce sa stali súčasťou miestnej akčnej skupiny Malokarpatský región, ktorá má
spracovanú Integrovanú stratégiu miestneho rozvoja OZ Malokarpatský región pre obdobie rokov 2014 – 2020,
avšak tu zatiaľ nie je realizovaný žiaden projekt a koordinácia aktivít v rámci širších vzťahov je koordinovaná aj
strategickým prístupom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) k regionálnemu rozvoju. BSK má vytvorený
rámec monitorovania a hodnotenia pokroku a obce prostredníctvom tohto nástroja informujú o stave implementácie
projektov, ktoré si plánujú v rámci vlastného rozvoja obcí.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, po preskúmaní doplneného podania k oznámeniu o strategickom dokumente orgán štátnej
vodnej správy s prihliadnutím na povahu a rozsah doplnenia vydáva čiastkové stanovisko s týmito pripomienkami:

Uskutočnením zámeru nebudú dotknuté vodohospodárske záujmy. Stavba sa nedotýka žiadnych ochranných
vodohospodárskych diel. Dotknuté územie je mimo chránenej vodohospodárskej oblasti CHVO Žitný ostrov.

Upozorňujeme, že výstavbu malej vodnej elektrárne v obci Píla je možné umiestňovať len v súlade s Databázou
technicky využiteľných lokalít pre MVE, strategicky významných pre plnenie cieľov koncepcie (príloha č. 3
databázy). Táto databáza sa nachádza na stránke MŽP SR - Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu
vodných tokov SR do roku 2030: link: 2 https://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/koncepcne-aplanovacie-
dokumenty/koncepciavyuzitia-hydroenergetickeho-potencialu-vodnych-tokov-sr-do-roku-2030.
Pred vydaním územného rozhodnutia je potrebné pre navrhovanú činnosť - výstavbu MVE vykonať posúdenie
navrhovanej činnosti a to podľa článku 4.7 RSV (rámcovej smernice) o vode. Podľa § 60 ods. 1 písm. i) a j) vodného
zákona vo veci či ide o navrhovanú činnosť rozhoduje príslušný orgán štátnej vodnej správy.

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie je potrebné vypracovať v zmysle schválených koncepčných a plánovaných
dokumentov MŽP SR, dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona, ktorý
stanovuje všeobecné podmienky zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami a následne vyhlášky MŽP SR č. 200/2018
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva kraja
(list č. OU-BA-OSZP2-2022/153847/POD zo dňa 19. 09. 2022)

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní z hľadiska odpadového
hospodárstva upriamuje pozornosť na chýbajúce zberné dvory v obciach dotknutého regiónu. Problematikou
lokality sú aj neoprávnení odberatelia odpadu, ktorý navštevujú obce niekoľkokrát do týždňa a zbierajú rôzne
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druhy odpadov, vrátane tých nebezpečných. Podľa dostupných informácií z predloženej dokumentácie množstvo
zmesového komunálneho odpadu v obciach neustále narastá, čo nezodpovedá strategickému cieľu Programu
odpadového hospodárstva SR ako i Bratislavského kraja pre obdobie rokov 2016 až 2020, kde je ako hlavný cieľ
uvedené zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady.

Orgán prevencie závažných priemyselných havárií
V stanovenej lehote nebolo doručené stanovisko.

5.1. Záver

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, ako dotknutý orgán ochrany prírody a krajiny, na základe stanoviska od odbornej
organizácie ochrany prírody a krajiny – Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, so sídlom Tajovského 28B,
974 01 Banská Bystrica (list č. ŠOP SR/354-009/2022 zo dňa 16. 09. 2022) vo svojom záväznom stanovisku
k predmetnému doplnenému podaniu k oznámeniu o strategickom dokumente uvádza nasledovné hodnotenie
doplnenia oznámenia o strategickom dokumente z hľadiska ochrany prírody: Na Okresnom úrade Pezinok sa
31. 05. 2022 konalo konzultačné stretnutie, na ktoré Riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody SR Banská Bystrica
nebolo prizvané. Z jeho záverov vyplynula požiadavka na doplnenie oznámenia o strategickom dokumente PHSR
Mikroregiónu Červený Kameň o požiadavky vyplývajúce zo stanoviska Štátnej ochrany prírody SR č. ŠOP
SR/354-003/2022 zo dňa 07. 03. 2022. Tieto požiadavky boli do oznámenia zapracované a na základe dostupných
vstupných údajov bolo vykonané podrobnejšie vyhodnotenie vplyvu strategického dokumentu na jednotlivé zložky
životného prostredia. Cieľom strategického dokumentu je využitie potenciálu mikroregiónu, presmerovania aktivít
do voľnej krajiny (mimo vymedzených chránených území) a zacielenie pozornosti na objavovanie krás voľnej
krajiny. Z tohto dôvodu sa dokonca predpokladá zníženie ataku na vymedzené chránené územia. Na záver konštatuje,
že z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nepovažuje za potrebné pokračovať v procese posudzovania
vplyvov strategického dokumentu PHSR Mikroregiónu Červený Kameň.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, po preskúmaní doplneného podania k oznámeniu o strategickom dokumente orgán štátnej
vodnej správy s prihliadnutím na povahu a rozsah doplnenia vydáva čiastkové stanovisko s týmito pripomienkami:
Uskutočnením zámeru nebudú dotknuté vodohospodárske záujmy. Stavba sa nedotýka žiadnych ochranných
vodohospodárskych diel. Dotknuté územie je mimo chránenej vodohospodárskej oblasti CHVO Žitný ostrov.
Upozorňuje, že výstavbu malej vodnej elektrárne v obci Píla je možné umiestňovať len v súlade s Databázou
technicky využiteľných lokalít pre MVE, strategicky významných pre plnenie cieľov koncepcie (príloha č. 3
databázy). Táto databáza sa nachádza na stránke MŽP SR - Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu
vodných tokov SR do roku 2030: link: 2 https://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/koncepcne-aplanovacie-
dokumenty/koncepciavyuzitia- hydroenergetickeho-potencialu-vodnych-tokov-sr-do-roku-2030.
Pred vydaním územného rozhodnutia je potrebné pre navrhovanú činnosť - výstavbu MVE vykonať posúdenie
navrhovanej činnosti a to podľa článku 4.7 RSV (rámcovej smernice) o vode.
Podľa § 60 ods. 1 písm. i) a j) vodného zákona vo veci či ide o navrhovanú činnosť rozhoduje príslušný orgán štátnej
vodnej správy.
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie je potrebné vypracovať v zmysle schválených koncepčných a plánovaných
dokumentov MŽP SR, dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona, ktorý
stanovuje všeobecné podmienky zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami a následne vyhlášky MŽP SR č. 200/2018
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní z hľadiska odpadového
hospodárstva upriamuje pozornosť na chýbajúce zberné dvory v obciach dotknutého regiónu. Problematikou
lokality sú aj neoprávnení odberatelia odpadu, ktorý navštevujú obce niekoľkokrát do týždňa a zbierajú rôzne
druhy odpadov, vrátane tých nebezpečných. Podľa dostupných informácií z predloženej dokumentácie množstvo
zmesového komunálneho odpadu v obciach neustále narastá, čo nezodpovedá strategickému cieľu Programu
odpadového hospodárstva SR ako i Bratislavského kraja pre obdobie rokov 2016 až 2020, kde je ako hlavný cieľ
uvedené zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady.
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Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, orgán prevencie závažných priemyselných havárií v stanovenej lehote nedoručil k
predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente svoje stanovisko.

OÚ Pezinok sa pripomienkami zaoberal a premietol ich do podmienok určených týmto rozhodnutím.

6. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oddelenie pozemných komunikácií,
list č. OU-BA-OCDPK2-2022/062348 zo dňa 28.02.2022 – nepožaduje ďalšie posudzovanie.
Tunajší úrad ako príslušný cestný správny orgán ciest I. triedy v Bratislavskom kraji, podľa § 3 ods. 4 písm. a)
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov z hľadiska svojich kompetencií
vo vzťahu k ceste 1/61 požaduje, aby:

6.1. pripravovaná územno - plánovacia dokumentácia pri návrhu komunikačnej siete riešeného územia zohľadnila
nárast intenzity dopravy generovanej predmetným územím, prípadne navrhla potrebné opatrenia,

6.2. dopravné riešenie územia vychádzalo z dopravno - kapacitného posúdenia dotknutých križovatiek, ktorému je
potrebné prispôsobiť rozsah navrhovanej zástavby v riešenom území,

6.3. nové dopravné pripojenia na nadradený komunikačný systém v území bol riešený v zmysle platných právnych
predpisov a príslušných STN pred vydaním územného rozhodnutia.

Z hľadiska nami sledovaných záujmov strategický dokument: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 - 2027 s výhľadom do roku 2030“ nepodlieha posudzovaniu podľa
zákona č. 24/2006 Z. z.

OÚ Pezinok sa pripomienkami zaoberal a premietol ich do podmienok určených týmto rozhodnutím.

7. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list
č. OU-PK-OSZP-2022/003000 zo dňa 07.03.2022 - nemá námietky k predloženému oznámeniu o strategickom
dokumente a nepožaduje ďalšie posudzovanie.

Na základe záverov konzultácií, ktoré vykonal tunajší úrad v zmysle pripomienok a požiadaviek od dotknutých
orgánov ochrany prírody dňa 31.05.2022, predložil navrhovateľ dňa 17.08.2022 doplnené oznámenie o strategickom
dokumente spolu s doplnením strategického dokumentu.

Štátna správa odpadového hospodárstva zaujala k doplnenému podaniu strategického dokumentu obsahovo zhodné
stanovisko č. OU-PK-OSZP-2022/00944 zo dňa 14.09.2022.

OÚ Pezinok stanoviská vzal na vedomie.

8. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-PK-
OSZP/2022/003195 zo dňa 28.03.2022 - nemá pripomienky.

OÚ Pezinok stanovisko vzal na vedomie.

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave, list č. HŽP/5816/2022 zo dňa 11.03.2022 – netrvá na
posudzovaní strategického dokumentu.
Orgán verejného zdravotníctva okrem posúdenia strategického dokumentu bude zaujímať stanovisko aj ku
konkrétnym riešeniam, ktoré podliehajú posudzovacej činnosti podľa zák.č. 355/2007 Z.z.

OÚ Pezinok stanovisko vzal na vedomie.
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10. Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec, list č. 409/2022 zo dňa 25.02.2022 – nemá pripomienky
OÚ Pezinok stanovisko vzal na vedomie.

11. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, list č. KPUBA-2022/4648-2/15664/DIM, KAD zo dňa 24.02.2022 :

KPÚ BA nepožaduje zisťovacie konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanou
činnosťou.
11.1. KPÚ BA pripomína, že na území mikroregiónu týkajúceho sa predmetného strategického dokumentu sa
nachádzajú národné kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky,
v riešenom území sa zároveň nachádzajú aj vyhlásené miestne pamätihodnosti zapísané v zozname pamätihodností
obcí mikroregiónu, územie sa nenachádza na pamiatkovo chránenom území ani v ochrannom pásme.
11.2. Z hľadiska zachovania kultúrno-historických hodnôt kultúrnych pamiatok, ako aj potenciálnych
archeologických nálezov na riešenom území, KPÚ BA určí spôsob ochrany na základe posúdenia projektovej
dokumentácie navrhovaných stavieb v územnom a stavebnom konaní, v zmysle ustanovení pamiatkového zákona.

OÚ Pezinok sa pripomienkami zaoberal a premietol ich do podmienok určených týmto rozhodnutím.

12. Trnavský samosprávny kraj, list. č. 11527/2022/OÚPŽP-3 zo dňa 25.02.2022:
Po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“ Oddelenie územného plánovania
a životného prostredia TTSK môže konštatovať, že predložený program akceptuje a nepožaduje jeho ďalšie
posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Navrhované aktivity predkladaného strategického dokumentu sú orientované na skvalitnenie
životného prostredia, dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry a udržateľné hospodárenie v krajine. Celková stratégia,
strategické ciele a opatrenia sú navrhované s ohľadom na minimalizovanie dopadov a rizík na jednotlivé zložky
životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Každá navrhovaná činnosť, ktorá podlieha zákonu č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie, sa bude posudzovať v súlade s týmto zákonom.

12.1. Dovolíme si upozorniť, že v predloženom dokumente v časti Cestná sieť a dopravné systémy je potrebné
opraviť neplatné číselné označenia ciest III. triedy a používať len nové číslovanie ciest III. triedy v súlade
s Rozhodnutím o usporiadaní cestnej siete č. 10755/2015/C212-SCDPK/21695, ktorým bolo rozhodnuté o
prečíslovaní všetkých ciest III. triedy na území SR novými štvorcifernými číslami, účinným od 1. 5. 2015.

OÚ Pezinok sa pripomienkou zaoberal a premietol ju do podmienok určených týmto rozhodnutím.

Na základe záverov konzultácií, ktoré vykonal tunajší úrad v zmysle pripomienok a požiadaviek od dotknutých
orgánov ochrany prírody dňa 31.05.2022, predložil navrhovateľ dňa 17.08.2022 doplnené oznámenie o strategickom
dokumente spolu s doplnením strategického dokumentu.

K doplnenému podaniu sa vyjadril Trnavský samosprávny kraj v stanovisku č. 11527/2022/OÚŽP-5/Ha zo dňa
13.09.2022 nasledovne:
Po preštudovaní „Oznámenia o strategickom dokumente - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 - 2027 s výhľadom do roku 2030“ - DOPLNENIE oddelenie územného
plánovania a životného prostredia TTSK môže konštatovať, že predložený program akceptuje a nepožaduje jeho
ďalšie posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Navrhované aktivity predkladaného strategického dokumentu, ktoré sú orientované
na skvalitnenie životného prostredia, dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry a udržateľné hospodárenie v krajine,
neovplyvnia významným negatívnym spôsobom územie Trnavského samosprávneho kraja.

OÚ Pezinok berie stanovisko na vedomie.
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13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodie Dolného Váhu, list č. CSSVPOZPN 2863/2022/2
CZ9477/220 zo dňa 08.03.2022:

SVP, š.p. OZ Povodie dolného Váhu v Piešťanoch ako správca vodných tokov a povodia po oboznámení sa s
predloženým materiálom „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na
roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030)“ predkladá nasledovné vyjadrenie:

13.1. Upozorňujeme, že navrhovanými špecifickými cieľmi, opatreniami a aktivitami uvedených v programe
hospodárskeho asociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený kameň nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality
povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. V zmysle čl. 4.7 Smernice 2000/60/
ES Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie (transportovaná do zákona o vodách) nesmie navrhovanými
činnosťami dôjsť k zhoršeniu súčasného stavu útvaru povrchových a podzemných vôd. Pri návrhoch jednotlivých
opatrení je potrebné zohľadniť požiadavky Nariadenia vlády SR č. 269/2010, ktorými sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd.

13.2. Z hľadiska vodohospodárskych záujmov, hospodársky a sociálny rozvoj Mikroregiónu Červený Kameň musí
byť v súlade s platnými legislatívnymi nariadeniami v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších
predpisov a zákona č, 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
13.3. Budúci hospodársky rozvoj Mikroregiónu Červený Kameň musí rešpektovať jestvujúce vodné stavby (úpravy
tokov, ochranné hrádze vodných tokov, vodné stavby a ich pobrežné pozemky a ochranné pásma) a ochranné pásma
vodných tokov podľa „STN 75 2102 Úprava riek a potokov“. V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustná
orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba
súbežných inžinierskych sietí a ťažba zeminy.

13.4. Upozorňujeme, že vzhľadom na to, že časť územia Mikroregiónu Červený Kameň sa nachádza v inundačnom
území riek Gidra (obce Jablonec, Budmerice, Píla), Štefanovský potok (obec Častá), Podhájsky potok (obec Doľany)
ako i ďalších vodných tokov, upozorňujeme, že v týchto územiach hospodársky rozvoj z dôvodu platnosti zákona
č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami nie je možný. Požadujeme rešpektovať inundačné územia, ktoré sú
definované „Mapami povodňového ohrozenia a rizika” a ktoré boli odovzdané obciam, resp. sa nachádzajú na
webovej stránke http: //mpompr. s vp. sk/index .php.

13.5. Pri návrhu koncepcie nakladania s vodami z povrchového odtoku (dažďovými vodami) v Mikroregióne
Červený Kameň požadujeme v maximálnej miere zadržať dažďovú vodu v území a využiť disponibilnú infiltračnú
schopnosť miestneho horninového prostredia (vytvárať retenčné priestory resp. infiltračné nádrže). Zadržiavaním
vody v mieste jej dopadu je možné znížiť množstvo povrchového odtoku a tým znížiť riziko vzniku povodní, či už
vybrežením vody z koryta alebo tzv. svahových vôd.

13.6. Upozorňujeme, že v prípade navrhovaných protipovodňových a vodozádržných opatrení vyplývajúcich z
navrhovaného Akčného plánu PHRSR Mikroregiónu Červený Kameň je potrebné zosúladiť s našim Podnikovým
rozvojovým programom investícií. Požadujeme ich vopred prerokovať a odsúhlasiť našou organizáciou.

13.7. Akúkoľvek investorskú činnosť v blízkosti nami spravovaných vodných stavieb a vodných tokov na
pobrežných pozemkoch a v rozsahu ochranného pásma požadujeme odsúhlasiť s našou organizáciou.

Na základe záverov konzultácií, ktoré vykonal tunajší úrad v zmysle pripomienok a požiadaviek od dotknutých
orgánov ochrany prírody dňa 31.05.2022, predložil navrhovateľ dňa 17.08.2022 doplnené oznámenie o strategickom
dokumente spolu s doplnením strategického dokumentu.

K doplnenému podaniu sa vyjadril SVP š.p., OZ Povodie dolného Váhu v stanovisku č. CS SVP OZ PN 2863/2022/5
CZ 33620/220 zo dňa 19.09.2022 nasledovne:

13.8. V doplnenej prílohe „Priemet navrhovaných aktivít do územia (lOznámeniePHRSRMČK- Graf.priloha.pdf)“
sa navrhujú aktivity/činnosti, pri ktorých požadujeme, aby boli vopred prerokované a odsúhlasené našou
organizáciou. Jedná sa o nasledovné aktivity mimo zastavaného územia obce:
1. Vodozádržné opatrenia na Gidre (Báhoň, Budmerice, Jablonec);
2. Rekonštrukcia retenčnej prehrádzky Dubová;
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3. Vybudovanie malej vodnej elektrárne na Píle.

13.9. Akúkoľvek investorskú činnosť v blízkosti nami spravovaných vodných stavieb a vodných tokov na
pobrežných pozemkoch a v rozsahu ochranného pásma požadujeme odsúhlasiť s našou organizáciou.

OÚ Pezinok sa pripomienkami zaoberal a premietol ich do podmienok určených týmto rozhodnutím.

14. K doplnenému podaniu sa vyjadril Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava v stanovisku č. CS
SVP OZ BA 16/2022/33 zo dňa 23.09.2022 nasledovne:

V mikroregióne sú niektoré obce odkanalizované a majú vybudované ČOV, avšak prevažná väčšina obcí nie
je odkanalizovaná. Obec Báhoň má vybudovanú vlastnú verejnú kanalizáciu a prevádzkuje vlastnú čistiareň
odpadových vôd. V obci Budmerice je len čiastočne vybudovaná delená stoková sieť splaškových odpadových -
komunálnych vôd v dl. cca 650 m, ktorá zabezpečuje odvádzanie splaškových vôd produkovaných zatiaľ menšou
časťou obyvateľstva Budmerice a to z časti: ul. J. Rašu, J. Holčeka, Domova sociálnych služieb a z Centra lekárskej
starostlivosti, Základnej školy s materskou školou. Uvedená stoka je vyústená do existujúcej ČOV (po rekonštrukcii
- 1. etapa) s odvádzaním vyčistenej vody do toku Gidra, tečúceho vedľa ČOV. V obci sa nachádzajú aj suché záchody,
najmä v časti Nový Dvor. V centrálnej časti osídlenia obce je vybudovaných aj niekoľko domových ČOV.

V obci Dubová nie je vybudovaná splašková kanalizácia a ČOV pre odvádzanie a čistenie splaškových vôd.
Rekreačné zariadenia - Fúgelka, Kukla, Hydrostav majú vybudované vlastné malé čistiarne odpadových vôd. Malá
ČOV pod Fúgelkou je v súčasnosti nefunkčná a určená na asanáciu.

Obec Vištuk nemá vybudovanú kanalizáciu. V uplynulom období bola vypracovaná projektová dokumentácia na
výstavbu obecnej splaškovej kanalizácie zaústenej do ČOV na JV okraji obce, z ktorej by sa prečistená voda
vypúšťala do recipienta - Vištuckého potoka. Začiatkom 90-tych rokov sa realizovala stavebná časť ČOV, bez
dodávky technologickej časti stavby. V uplynulom období sa nerealizovali žiadne ďalšie stavby obecnej kanalizácie
a aj vybudovaná časť ČOV chátra.

Cez územie Mikroregiónu Červený Kameň pretekajú drobné vodné toky Vištucký potok s bezmennými prítokmi,
Močiarny kanál, Dubovský potok a Poľný kanál, ktoré pretekajú územím v správe SVP, š. p., Povodie Dunaja,
odštepný závod, Správa vnútorných vôd Šamorín.
V materiáli sú navrhnuté „Kľúčové prioritné projekty" z ktorých menujeme zvecnej stránky správcu toku a povodia
nasledovné špecifické ciele 1.1.1 - dosiahnuť udržateľné hospodárenie v krajine:
• Vypracovanie spoločného krajinnoekologického plánu, ktorý bude podkladom pre spoločný manažment krajiny;
• Nadviazať spoluprácu s STU, Stavebná fakulta - riešenie protipovodňových opatrení (nadviazať na už existujúce
projekty-Píla);
• Vytvorenie pracovnej skupiny na tému hospodárenie s vodou v krajine;
• Budmerice - Protipovodňové a vodozádržné opatrenia - Protipovodňová ochrana;
• Vištuk - Protipovodňové a vodozádržné opatrenia - Protipovodňová ochrana;
• Báhoň ZŠ-vodozádržné opatrenia.

Zároveň spracovateľ uvádza, že pri riešení jednotlivých projektov, dotýkajúcich sa chránených území (aktivity
cestovného ruchu, cykloturistika, protipovodňové opatrenia) sa predpokladá úzka súčinnosť s odbornou
organizáciou ŠOP SR, dodržiavanie platnej legislatívy a rešpektovanie chránených území, kde je činnosť vymedzená
osobitnými predpismi.

SVP, š.p., Povodie Dunaja, odštepný závod, ako správca vodných tokov a povodia po oboznámení sa s predloženým
materiálom „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 -
2027 s výhľadom do roku 2030" predkladá nasledovné vyjadrenie:

14.1. Budúcim hospodárskym a sociálnym rozvojom Mikroregiónu Červený Kameň nesmie dôjsť k zhoršeniu
(znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Povoľovanie
rozvojových lokalít na území Mikroregiónu Červený Kameň podmieňujeme budovaním nových ČOV, resp.
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intenzifikáciou existujúcich ČOV a následným napájaním užívateľov na verejnú splaškovú kanalizáciu v čase
rozvoja.

14.2. Hospodársky a sociálny rozvoj Mikroregiónu Červený Kameň by nemal mať negatívny vplyv na činnosti,
ktoré správcovi vodných tokov a vodných stavieb vyplývajú z platnej legislatívy v zmysle zákona č. 364/2004 Z, z.
o vodách a zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

14.3. Budúci hospodársky rozvoj Mikroregiónu Červený Kameň musí rešpektovať jestvujúce vodné stavby (úpravy
tokov, ochranné hrádze vodných tokov, vodné stavby a ich pobrežné pozemky a ochranné pásma).

14.4. Pre zaplavované lokality pri vodných tokoch - v inundačných územiach je rozvoj limitovaný nasledovne:

a) Podľa § 20 odst. 5 a 6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami platí, že v inundačnom (záplavovom)
území je zakázané umiestňovať bytové budovy, nebytové budovy (okrem ubytovacích zariadení na krátkodobé
pobyty, ktoré nezhoršia odtok povrchových vôd, alebo kvalitu vody a sú chránené pred zaplavením interiéru vodou),
umiestňovať materiál a predmety, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, kvalitu vody alebo ktoré by mohla
voda počas povodne odplaviť ako i iné stavby, objekty a zariadenia, ktoré by mohla voda počas povodne poškodiť
alebo odplaviť. V inundačnom území je ďalej zakázané okrem iného, zriaďovať oplotenie, živý plot alebo inú
obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje podmienky odtoku povrchových vôd, vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu
zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne.

b) Súčasná vodná politika vyžaduje zachovávanie zátopových plôch (inundačných území) pre prirodzený rozliv
vodných tokov do okolia počas povodňových stavov v miestach, kde sa v súčasnosti nenachádza výstavba. Uvedené
vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente
povodňových rizík (ďalej len „smernica 2007/60/ES"). Účelom tejto smernice je v Európskej únii ustanoviť
spoločný rámec na hodnotenie a manažment povodňových rizík, ktorého cieľom je znížiť nepriaznivé dôsledky
povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť. Smernica 2007/60/ES
bola transponovaná do právneho systému Slovenskej republiky zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila 2.12. 2009 a zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2010.

c) Zmenou legislatívy zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vykonanou v roku 2015 je stanovené
v § 20 písm. 9, že v lokalite pri neohrádzovanom vodnom toku, v ktorej nie je určené inundačné územie alebo
nie je vyhotovená mapa povodňového ohrozenia, podkladmi pre posudzovanie návrhu na umiestnenie stavby,
objektu a zariadenia alebo pre posudzovanie žiadosti o povolenie činnosti, ktorá je na inundačnom území zakázaná,
investor zabezpečí vypracovanie pravdepodobných priebehov záplavových čiar povodne vo vodnom toku pre prietok
Qioo,alebo použije priebeh záplavovej čiary v čase kulminácie hladiny vody pri doteraz najväčšej známej povodni.

14.5. Pri návrhu koncepcie nakladania s vodami z povrchového odtoku (dažďovými vodami) v katastrálnych
územiach Mikroregiónu Červený Kameň požadujeme v maximálnej miere zadržať „dažďovú vodu" v území a
využiť disponibilnú infiltračnú schopnosť miestneho horninového prostredia (vytvárať retenčné priestory, vodné
plochy, resp. infiltračné nádrže, či dažďové záhrady). Nakladanie s vodami z povrchového odtoku musí byť
navrhnuté a následne zrealizované tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na susedné územia, ani počas prívalových
dažďov. Ak by tieto vody neboli zadržané v území, mohli by sa dostávať do vodných tokov, ktorých kapacita
je vplyvom zvýšenia povrchového odtoku zo silno urbanizovaného územia už vyčerpaná. Kapacita vodných
tokov je limitovaná prietočným profilom, technickými objektmi na toku, silným zanášaním splaveninami a
plaveninami z povodia. Uvedené požiadavky vyplývajú z dôvodu prebiehajúcej klimatickej zmeny a zvyšovania
extrémnosti prívalových zrážok a nebezpečenstva vzniku lokálnych záplav. Odporúčame Mikroregiónu Červený
Kameň zabezpečiť aktualizované návrhové dažde od SHMÚ a vytvárať v území kapacitné retenčné objemy s
rezervou.

14.6. Pri spracovávaní projektov v kontakte s vodnými tokmi požadujeme dodržiavať ustanovenia zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Tiež odporúčame komunikovať so
správcom vodohospodársky významných vodných tokov a povodia SVP, š.p., Povodie Dunaja, odštepný závod,
Správa vnútorných vôd Šamorín, Ing. Andrej Válek, tel.: 0903408928.

OÚ Pezinok sa pripomienkami zaoberal a premietol ich do podmienok určených týmto rozhodnutím.
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15. Lesy SR, š. p., OZ Karpaty, list č. 8697/44/2022-111 zo dňa 06.04.2022:

Pri schvaľovaní strategického dokumentu treba brať do úvahy požiadavky dotýkajúce sa lesných pozemkov ako aj
ich ochranného pásma (50 m od okraja lesného pozemku) a to:

15.1. v ochranných pásmach lesa, t. j. 50 m od okraja lesného pozemku neplánovať výstavbu a nerobiť zmeny druhov
pozemkov na také, ktoré by túto výstavbu umožňovali,

15.2. neplánovať výstavbu v častiach ktoré nie sú sprístupnené obecnou komunikáciou a prístup k nim je možný
iba po lesných pozemkoch,

15.3. neznižovať výmeru lesného pôdneho fondu,

15.4. vopred s nami odsúhlasiť akékoľvek činnosti v nami obhospodarovanom lesnom pôdnom fonde a jeho
ochrannom pásme, s udaním presnej identifikácie týchto činností so zoznamom dotknutých pozemkov,

15.5. pri budovaní cykloturistických trás na lesných cestách alebo singletrackov-cyklotrás v porastoch mimo lesných
ciest sa vyžaduje konanie procesom územného rozhodnutia, alebo podľa zámeru aj posúdenie vplyvov na životné
prostredie.

Na základe záverov konzultácií, ktoré vykonal tunajší úrad v zmysle pripomienok a požiadaviek od dotknutých
orgánov ochrany prírody dňa 31.05.2022, predložil navrhovateľ dňa 17.08.2022 doplnené oznámenie o strategickom
dokumente spolu s doplnením strategického dokumentu.

Lesy SR, OZ Karpaty zaujali k doplnenému podaniu strategického dokumentu obsahovo zhodné stanovisko č.
21870/44bUPN/2022 zo dňa 30.09.2022.

OÚ Pezinok sa pripomienkami zaoberal a premietol ich do podmienok určených týmto rozhodnutím.

16. Hydromeliorácie, š. p., Bratislava, list č. 1235-2/120/2021 zo dňa 07.04.2022:

Nakoľko nám obstarávate!’ územného plánu nepredložil žiadosť o vyjadrenie k uvedenej dokumentácii, k
strategickému dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu červený Kameň na
roky 2021 - 2027 s výhľadom do roku 2030“ sa nemôžeme vyjadriť.

16.1. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v k.ú. Častá, Dubová, Vištuk, Štefanová, Báhoň, Budmerice,
Jablonec, Doľany sú vybudované vodné stavby vo vlastníctve štátu, v správe Hydromeliorácie š.p., ktoré je potrebné
pri výstavbe rešpektovať. Projektové dokumentácie jednotlivých stavieb žiadame zaslať na odsúhlasenie

OÚ Pezinok sa pripomienkami zaoberal a premietol ich do podmienok určených týmto rozhodnutím.

17. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava, list č. 017520/2022/40201/Kl zo dňa 17.03.2022:

Po preštudovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky
2021-2027 s výhľadom do roku 2030, máme nasledujúce pripomienky:

17.1. Doľany - k návrhu kanalizácie a ČOV sme sa vyjadrili listom č.082498/2021/40201/kl zo dňa 21.12.2021.
Návrh ČOV odporúčame prerokovať na Divízií čistenia odpadových vôd BVS.

17.2. Častá - pripájanie nových rozvojových lokalít na existujúci kanalizačný systém bude možné až po
rekonštrukcií ČOV Častá, z dôvodu hydraulického preťaženia. K žiadosti o vyjadrenie k dotácií stavby zo štátneho
Environmentálneho fondu na rok 2022 sme sa vyjadrili listom č.062027/2021/40201/kl zo dňa 26.10.2021.
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17.3. Dubová - Na nedostatočnú akumuláciu pitnej vody pre plánovaný rozvoj IBV v obci a nutnosť výstavby
vodojemu sme upozornili vo vyjadrení Č.53888/40201/2019/RÍ zo dňa 03.01.2021. Potrebné je tiež hydrotechnické
posúdenie spotrebiska I. a II. tlakového pásma na čo sme upozornili obec Dubová vo vyjadrení č. 20394/2021/40201/
KI zo dňa 04.06.2021.

17.4. Upozorňujeme, že obec Jablonec nie je súčasťou pôsobiska BVS a.s. Projekt Budmerice-Dostavba a
rekonštrukcia kanalizácie, Rekonštrukcia ČOV-rozšírenie o jednu nádrž, Výstavba verejnej kanalizácie a ČOV naša
spoločnosť nezabezpečuje.

BVS garantuje technickú podporu pri spracovaní projektovej dokumentácie, a počas doby realizácie stavby. Nakoľko
BVS nie je oprávneným žiadateľom, poskytuje finančnú podporu mestám a obciam v prípade získania dotácií z
Environmentálneho fondu formou preplatenia spoluúčasti.

Na základe záverov konzultácií, ktoré vykonal tunajší úrad v zmysle pripomienok a požiadaviek od dotknutých
orgánov ochrany prírody dňa 31.05.2022, predložil navrhovateľ dňa 17.08.2022 doplnené oznámenie o strategickom
dokumente spolu s doplnením strategického dokumentu.

BVS zaujala k doplnenému podaniu strategického dokumentu obsahovo zhodné stanovisko č. 092510/2022/40201/
KI zo dňa 04.10.2022.

OÚ Pezinok sa pripomienkami zaoberal a premietol ich do podmienok určených týmto rozhodnutím.

18. Dopravný úrad, list č. 08133/2022/ROP-2 zo dňa 25.02.2022:

Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3
zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, odporúča pri spracovaní programu rešpektovať v plnom rozsahu prekážkové roviny a plochy
Letiska Dubová, ktoré sú súčasťou platných územnoplánovacích dokumentácií obcí.

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené
podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov.

Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

Na základe záverov konzultácií, ktoré vykonal tunajší úrad v zmysle pripomienok a požiadaviek od dotknutých
orgánov ochrany prírody dňa 31.05.2022, predložil navrhovateľ dňa 17.08.2022 doplnené oznámenie o strategickom
dokumente spolu s doplnením strategického dokumentu.

Dopravný úrad zaujal k doplnenému podaniu strategického dokumentu obsahovo zhodné stanovisko č. 8133/2022/
ROP-004-P/45193 zo dňa 14.09.2022.

OÚ Pezinok stanovisko vzal na vedomie.

19. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislasva, list doručený dňa 28.02.2022 – bez pripomienok,
nakoľko nie sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia.

OÚ Pezinok stanovisko vzal na vedomie.

20. Železnice SR, generálne riaditeľstvo, odbor stratégie a zahraničnej spolupráce, list. č. 28319/2022/O210-10 zo
dňa 22.02.2022:
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V rámci predmetného dokumentu žiadame zosúladiť a vziať do úvahy:

20.1. Zachovanie ochranného pásma dráhy (ďalej len „OPD“ ) 60 m od osi krajnej koľaje v zmysle zákona č.
513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov.

20.2. ŽSR súhlasia s výstavbou terminálu integrovanej osobnej dopravy v obci Báhoň za podmienky, že navrhovateľ,
príp. vlastník predmetnej navrhovanej činnosti, zabezpečí realizáciu a financovanie tohto zámeru v prípade
nevyhnutných úprav infraštruktúry v správe ŽSR vyvolaných jeho činnosťou.

20.3. V oznámení o strategickom dokumente na str. 13 v časti Zoznam dotknutých subjektov upraviť adresu na
Železnice SR, Odbor stratégie a zahraničnej spolupráce, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1.

OÚ Pezinok sa pripomienkami zaoberal a premietol ich do podmienok určených týmto rozhodnutím.

Obce Budmerice, Doľany, Vištuk, Dubová, Lošonec, Častá, Píla, Blatné a mesto Modra doručili informácie o
zverejnení strategického dokumentu. K strategickému dokumentu ani k jeho doplneniu nemali pripomienky.

Oslovené orgány: Ministerstvo vnútra SR, OÚ Pezinok –odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresné
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Úrad BSK, Západoslovenská distribučná a.s., SPP distribúcia a.s.,
Slovenská správa ciest, Lesy Modra s.r.o., Západoslovenská energetika a.s., Slovenské elektrárne, Združenie miest
a obcí Malokarpatského regiónu, Obec Jablonec, Obec Štefanová, Obec Šenkvice Obec Kaplna, Obec Cífer,
Obec Ružindol, Obec Borová, Obec Dlhá, Obec Dolné Orešany, Obec Plavecké Podhradie, Obec Sološnica, Obec
Rohožník zákonnej lehote, ani do vydania tohto rozhodnutia písomné stanoviská k strategickému dokumentu
nedoručili.

Príslušný orgán (OÚ Pezinok) v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovaný strategický dokument „Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom
do roku 2030“ a jeho doplnené znenie z hľadiska jeho relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja;
rozsahu, v ktorom vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity; rozsahu, v rámci ktorého ovplyvňuje iné
strategické materiály; z hľadiska environmentálnych problémov vrátane zdravotných problémov a rizík; povahy
environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie; cezhraničný charakter a rozsahu, v rámci ktorého ovplyvní
hodnotné alebo citlivé oblasti, ako aj jeho význam pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného
prostredia, t.j. v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 ods. 4 písm. a) zákona o posudzovaní (uvedené
v prílohe č. 3 k zákonu o posudzovaní).

Príslušný orgán sa zaoberal stanoviskami doručenými od oslovených orgánov, ktoré nepoukázali na zhoršenie kvality
zložiek životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Pripomienky, ktoré si v stanoviskách uplatnili, príslušný orgán
určil, aby ich obstarávateľ zapracoval do navrhovaného strategického dokumentu pred jeho schválením.

Na základe záverov konzultácií, ktoré vykonal tunajší úrad v zmysle pripomienok a požiadaviek od dotknutých
orgánov ochrany prírody dňa 31.05.2022, predložil navrhovateľ dňa 17.08.2022 doplnené podanie oznámenia o
strategickom dokumente spolu s doplneným strategickým dokumentom.

Na základe doplneného podania, žiaden z dotknutých orgánov nepožadoval ďalšie posudzovanie strategického
dokumentu.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán rozhodol, že nie je potrebné pre
navrhovaný strategický dokument vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Jednotlivé navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktoré vyplývajú z implementácie navrhovaného strategického
dokumentu, ktoré spĺňajú kritéria podľa § 18 a prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, budú predmetom samostatného
zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
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Z predloženého strategického dokumentu nevyplývajú žiadne vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne
hranice.

Upozornenie: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021
– 2027 s výhľadom do roku 2030“ je strategický dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona
o posudzovaní dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste
obvyklým.

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a preto sa
voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

JUDr. Lenka Dudáková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19  Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66  Banská Bystrica, Slovenská republika
LESY MODRA, s.r.o., Harmónia 3001, 900 01  Modra, Slovenská republika
Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, Slovenská republika
Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47 , 821 09  Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63  Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika
Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu, Horná 20, 900 01  Modra, Slovenská republika
Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01  Modra, Slovenská republika
Obec Šenkvice (OVM), Námestie G.Kolinoviča 610, 900 81  Šenkvice, Slovenská republika
Obec Blatné, Blatné Šarfická 300/37, 900 82  Blatné, Slovenská republika
Obec Kaplna, Kaplna 39, 900 84  Kaplna, Slovenská republika
Obec Cífer, A. Hlinku 31, 919 43  Cífer, Slovenská republika
Obec Ružindol, Ružindol 130, 919 61  Ružindol, Slovenská republika
Obec Borová, Borová 56, 919 61  Borová, Slovenská republika
Obec Dlhá, Dlhá 1, 919 01  Dlhá, Slovenská republika
Obec Dolné Orešany, Dolné Orešany 210, 919 02  Dolné Orešany, Slovenská republika
Obec Plavecké Podhradie, Plavecké Podhradie 34, 906 36  Plavecké Podhradie, Slovenská republika
Obec Lošonec, Lošonec 62, 919 04  Lošonec, Slovenská republika
Obec Sološnica, Sološnica 527, 906 37  Sološnica, Slovenská republika
Obec Rohožník, (okr. Malacky), Školské Námestie 406, 906 38  Rohožník, Slovenská republika
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