
Oznámenie o strategickom dokumente 

Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra  na roky 2022 – 2027 

s výhľadom do roku 2030 

Mesto Nitra 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 
Oprávnený zástupca obstarávateľa  
Marek Hattas, primátor mesta Nitry, Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra, +421 376502122, 
kancelariaprimatora@msunitra.sk  

 
1. Názov:  
Mesto Nitra   

2. Identifikačné číslo: 
IČO : 00308307 

 
3. Adresa sídla:  

Štefánikova tr.60, 95006 Nitra 

 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu  
obstarávateľa:  
Marek Hattas, primátor mesta Nitry, Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra, +421 376502122, 
kancelariaprimatora@msunitra.sk 
 
Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od  
ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na  
konzultácie:  
Mgr. Marek Dojčán  
Referent pre mestský rozvoj a strategické plánovanie 
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra 
Tel.: +421 376502112, +421903126807 
e-mail: dojcan@msunitra.sk 
 
5. Miesto a čas na konzultácie:  
Mestský úrad mesta Nitra , Odbor  projektového a strategického riadenia , Nitra , e-mail: 
dojcan@msunitra.sk, ballay@msunitra.sk 
Konzultovať vo veci posudzovaného strategického dokumentu podľa § 63 ods. 1 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“), je možné počas celého procesu 
posudzovania strategického dokumentu. Čas konzultácií sa určí „prípad po prípade“ 
prostredníctvom kontaktnej osoby a podľa požiadavky a dohody subjektov, ktoré prejavia o 
konzultácie záujem. 
 
II. Základné údaje o strategickom dokumente 

1. Názov: Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra  na roky 

2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030 

mailto:kancelariaprimatora@msunitra.sk
mailto:kancelariaprimatora@msunitra.sk


2. Charakter: 

Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta  

 Nitra je pripravovaná ako  investičná stratégia územia  v súlade so schváleným Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitra na roky 2015 – 2023  a programov 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí tvoriacich MFO v zmysle zákona č. 

539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Obsah stratégie 

napĺňa súčasne požiadavku na spracovanie integrovanej územnej v zmysle Nariadenia 

Európskeho parlamentu, Európskej rady a odporúčaní Európskeho výboru regiónov,  je 

základom pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného územnými 

nástrojmi EÚ, vrátane integrovaných územných investícií. 

Integrovaná územná stratégia  sa vypracúva ako územná rozvojová stratégia pre mestské 
funkčné územie s jadrovým mestom Nitra  a obcami: Lužianky, Zbehy, Čakajovce, Jelšovce, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Malý Lapáš, Veľký Lapáš, Čechynce, Ivanka pri Nitre, Svätoplukovo, 
Cabaj-Čápor, Jarok, Lehota, Štitáre, Golianovo, Branč, Dolné Obdokovce, Malý Cetín, Veľký 
Cetín, Pohranice, Kolíňany, Mojmírovce, Poľný Kesov, Podhorany, Veľké Zálužie. 

Územie je súčasťou subregiónu okresu Nitra, Nitriansky samosprávny kraj.  

Z hľadiska typovej kategorizácie, podľa návrhu Vízie a stratégie Slovenska do roku 2030, 

územie mestskej funkčnej oblasti Nitra  patrí medzi mestské aglomerácie využívajúce svoj 

rastový potenciál zameraný hlavne na zabezpečenie udržateľnosti rozvoja územia. Špecifickou 

prioritou pre tento typ územia je zabezpečenie udržateľnosti jeho rozvoja a harmonizácia 

dynamiky rozvoja jednotlivých funkčných systémov jadrového  mesta a jeho mestskej 

funkčnej oblasti ako motorov rozvoja regiónu a zabezpečenie ich udržateľnosti a to najmä s 

dôrazom na: 

● Zlepšenie dopravy medzi jadrom aglomerácie a jej zázemím; 

● Efektívne riešenie problematiky životného prostredia spojenej s koncentráciou 

veľkého množstva obyvateľov a adaptácia aglomerácie  na zmenu klímy; 

● Zabezpečenie dostatočného rozsahu služieb, občianskej vybavenosti a predchádzanie 

vzniku a prehlbovania sociálneho vylúčenia; 

● Zlepšovanie podmienok pre posun podnikateľských subjektov  smerom ku 

konkurencieschopnosti založenej na znalostiach a inováciách v rámci regionálnych 

inovačných ekosystémov; 

● Zohľadnenie zvýšenia nákladov na výstavbu, údržbu a modernizáciu infraštruktúry 

v mestskej aglomerácii Nitra. 

Základom integrovanej územnej stratégie rozvoja mestskej funkčnej oblasti  s jadrovým 

mestom Nitra  je integrácia účinných cielených intervencií (programov, projektov, opatrení, 

aktivít, iniciatív  a nástrojov) investičného a neinvestičného charakteru reagujúcich na 

špecifické výzvy, priority a potenciál vymedzeného územia  - mesta Nitra a obcí  tvoriacich 

mestskú funkčnú oblasť v Nitrianskom  kraji na základe Memoranda o spolupráci pri 

príprave a realizácii Integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra 



(ďalej len IÚS MFO Nitra). Adresnosť IÚS MFO Nitra  je podporená členením stratégie na 

špecifické spoločné a individuálne intervencie.  

Hlavným princípom  stratégie je  uplatnenie integrovaného prístupu  a integrácia opatrení 

naprieč jednotlivými sektormi tak, aby svojím prepojením podporili čo najefektívnejšie 

zhodnotenie rozvojového potenciálu  a riešenie výziev  mestskej funkčnej oblasti  ako celku, 

jadrového mesta Nitra  a obcí tvoriacich mestskú funkčnú oblasť. Ciele a rámcové opatrenia 

pre územný rozvoj sú v dokumente definované najmä so zreteľom na dosiahnutie 

plánovaného územného dopadu ako komplexné a integrované intervencie financované z 

rôznych zdrojov.  

3. Hlavné ciele: 

Predbežná Vízia mestskej funkčnej oblasti Nitra   na roky 2022-2030 

Mestské funkčné územie Nitra  ako  územie otvorené pre spoluprácu, inovácie a podnikanie s 

podporou  angažovaných  občanov a komunitami    

Hlavný cieľ Integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej oblasti Nitra   

Rozvíjať mestskú funkčnú oblasť a mesto Nitra  pre obyvateľov, návštevníkov, podnikateľov 

a investorov ako územie, kde sa oplatí angažovať,  investovať, žiť a objavovať.  

Na dosiahnutie hlavného cieľa boli definované štyri  priority rozvoja územia mestskej 

funkčnej oblasti s jadrovým mestom Nitra:   

Priorita 1 Inovatívna, udržateľná a konkurencieschopná ekonomika (Inovatívne mesto) 

Priorita 2 Životné prostredie, ekosystémové služby a zelená infraštruktúra (Ekologické 
mesto) 

Priorita 3 Smart energetika, dopravná a technická infraštruktúra (Prepojenejšie mesto) 

Priorita 4 Rozvoj udržateľných komunít a ich kvality života (Sociálnejšie mesto bližšie 
k občanom) 

 

4. Obsah: 

Strategický dokument má povahu spoločnej implementačnej stratégie k existujúcim 
schváleným strategickým dokumentom mesta Nitra -  PHSR mesta Nitra na roky 2015-2023 a 
obcí tvoriacich mestskú funkčnú oblasť (schválené PHRSR obcí).  

Podrobný obsah dokumentu:  

1. Úvod – východiská, relevantné vstupy a popis prípravy dokumentu.  
2. Analytické východiská, trendy a odhad budúceho možného vývoja  - zhodnotenie 

súčasnej situácie vrátane hodnotenia strategických a koncepčných dokumentov, kľúčové 
trendy vývoja, identifikácia vnútorného potenciálu vymedzeného územia a jeho 
špecifiká, identifikácia výziev – problémov – potrieb, porovnanie územia s podobnými 



územiami, zhrnutie kľúčových zistení  a odporúčania pre spracovanie stratégie rozvoja 
územia.  

3. Rozvojová stratégia – vízia územia, strategické ciele a priority, definovanie vhodnej 
stratégie územia a vymedzenie priorít financovaných prevažne e EÚ fondov.  

4.   Implementačný plán a plán monitorovania - nástroje/opatrenia/aktivity na 
implementáciu stratégie a osobitne definovanie tém a operácií financovaných z EÚ 
fondov, plán implementácie stratégie - rozdelenie úloh, činností a zodpovedností, časový 
harmonogram, implementačná štruktúra vrátane princípov, procesov a systému riadenia 
implementácie a riadenia rizík a systém monitorovania a hodnotenia napĺňania priorít  

4. Riziká implementácie a ich prevencia 
5. Riadenie implementácia stratégie  
6. Využité informačné zdroje 
7. Prílohy  

 
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického  
dokumentu:  
Strategický dokument sa predkladá invariantne. V rámci procesu posudzovania vplyvov 

dokumentu bude jeho obsah a v ňom navrhované riešenia porovnávané s nulovým 

variantom. 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:  
Vecný a časový harmonogram  schvaľovania Integrovanej územnej stratégie mestskej 

funkčnej oblasti  Nitra  na roky 2022-2030 bude pozostávať z nasledovných etáp 

realizovaných v období 04/2020 – 12/2021: 

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania IUS MFO  Nitra  a zodpovednosti za jednotlivé kroky  

Fáza/ 
Krok 

Obsah Začiatok 
fázy/ 
kroku 

Koniec 
fázy/ 
kroku 

Zodpovedná 
osoba/partner 

Fáza 1 Identifikácia potreby a impulzov vypracovania IUS 
MFO Nitra  a rozhodnutie o začatí prípravných 
prác  

4/20 9/20 Externý 
dodávateľ/pracovná 
skupina MFO 

Fáza 2 Prípravné práce, vypracovanie a schválenie 
Vstupnej správy 

10/20 12/20 Externý 
dodávateľ/pracovná 
skupina MFO 

Fáza 3 Inventarizačná, analytická a prognostická fáza 
spracovania IUS MFO Nitra  

12/20 6/21 Externý 
dodávateľ/pracovná 
skupina MFO 

Fáza 4 Stanovenie strategického smerovania, priorít a 
strategických cieľov IUS MFO  Nitra  

7/21 8/21 Externý 
dodávateľ/pracovná 
skupina MFO 

Fáza 5 Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, 
postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov 

9/21 9/21 Externý 
dodávateľ/pracovná 
skupina MFO 

Fáza 6 Nastavenie implementácie, financovania, 
monitorovania a vyhodnocovania IUS MFO Nitra  

10/21 11/21 Externý 
dodávateľ/pracovná 
skupina MFO 



Fáza 7 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu IUS MFO 
Nitra  

11/21 3/22 Externý 
dodávateľ/pracovná 
skupina MFO 

 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: 

Strategické dokumenty a politiky EÚ  

 Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj  

 Ciele politiky EÚ v programovacom období 2021-2027  

 Európska zelená dohoda (European Green Deal) publikovaná v decembri 2019, ktorá 

stanovuje plán opatrení s cieľom prechodu na plne klimaticky neutrálne hospodárstvo  

 EÚ Európa 2020 Stratégia pre inteligentný a udržateľný rast podporujúci začlenenie, 

COM(2010) 2020 v konečnom znení  

 Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (COM(2016) 501 z 20. 7. 2016) 

  Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050, 

COM(2011) 112 v konečnom znení 

 Energetický plán do roku 2050 COM(2011) 885 v konečnom znení  

 Nástroj na prepájanie Európy v oblasti dekarbonizácie hospodárstva a podpory využívania 

čistej energie  

 Program pre sociálnu zmenu a inovácie v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania 

Strategické dokumenty a politiky SR  

 Národné priority implementácie Agendy 2030 (ÚPVII SR)  

 Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030 (UPVII)  

 Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030 (MH SR)  

 Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (MDV SR, v platnosti) 

 Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (MŽP SR) 

 Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 

(MŽP SR) Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 (MDV SR)  

 Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030  

 Integrovaný národný energetický a klimatický plán do roku 2030  

 Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

Strategické dokumenty VÚC  

 Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – zmeny a doplnky č. 1  

 Regionálna inovačná stratégia NSK na roky 2021 - 2027  

 Stratégia rozvoja vidieka NSK 2016 - 2022  

 Environmentálna štúdia územných dopadov klimatických zmien (NSK)  

 Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, 2017  

 Regionálny plán udržateľnej mobility NSK, 2019  

 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb NSK  

 Komunitné plány rozvoja sociálnych služieb okresných miest Nitrianskeho kraja 

 

 



Strategické dokumenty mesta Nitra a obcí tvoriacich mestskú funkčnú oblasť  

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra 2015-2023 

 Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí :  

 Stratégia rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu v Nitre (2021 
- 2031) 

 
8. Orgán kompetentný na prijatie strategického dokumentu:  
Zastupiteľstvo mesta Nitra  a zastupiteľstvá obcí tvoriacich mestskú funkčnú oblasť mesta 
Nitra  po prerokovaní na Kooperačnej rade MFO.  
 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu:  
Uznesenia zastupiteľstiev  obcí tvoriacich mestskú funkčnú oblasť mesta Nitra 

a zastupiteľstva mesta Nitra  

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné 
prostredie vrátane zdravia  
 
1. Požiadavky na vstupy:  
Realizácia integrovanej územnej stratégie nebude vyžadovať žiadne dodatočné vstupy 

relevantné pre posudzovanie z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Naopak, koncepcia 

strategického dokumentu je zameraná na zníženie materiálových a energetických vstupov 

do miestnej  ekonomiky na vymedzenom území. Naplnenie stratégie konkrétnymi projektmi 

bude predmetom posúdenia podľa zákona na úrovni posudzovania vplyvov na životné 

prostredie jednotlivých činností a dokument ako taký nevytvára priamy rámec pre projekty 

alebo činnosti podľa prílohy č. 8 Zákona  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pri spracovaní  IÚS mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra   na roky 2022-2030 budú využité: 

 dostupné existujúce poznatky získané v rámci prípravných prác, osobitne dôležité 
strategické a koncepčné dokumenty (NSK, mesta Nitra a obcí MFO) zaoberajúce sa 
parciálnymi problémami, ktoré budú riešené v PHRSR NSK, a následne PHRSR obcí 
MFO,  

 stratégie a koncepčné materiály s celoštátnou pôsobnosťou, Partnerská dohoda SR 
na roky 2021-2027, návrh OP Slovensko,  

 výstupy z verejných diskusií s aktérmi  (identifikácia problémov/výziev, cieľov a 
rozvojových zámerov aktérov v dotknutom území),  

 požiadavky a rozvojové zámery zástupcov samospráv (obcí, mesta Nitra),  

 súbory štatistických dát pre inventarizačnú a analytickú časť (primárne a sekundárne 
dáta),   

 súbory štatistických dát (primárne dáta) získané na základe dotazníkových 
prieskumov,   

 relevantné právne normy,  

 odborné kapacity v území ako vytvorené tematické pracovné skupiny a Kooperačná 
rada, ktorých členovia a členky zastupujú široké spektrum organizácií a združení za 
jednotlivé definované oblasti.  

 



V procese spracovania strategického dokumentu boli premietnuté a zohľadnené predstavy, 
potreby a požiadavky jednotlivých zainteresovaných skupín ako sú obyvatelia, rozpočtové a 
príspevkové organizácie prevádzkované členmi mestskej funkčnej oblasti, mimovládne 
organizácie, záujmové skupiny  obyvateľov, podnikateľské subjekty a jeho jednotlivé orgány: 
poslanci zastupiteľstiev, primátor a vedenie Nitra  a starostovia obcí, komisie. 
 
2. Údaje o výstupoch:  
Výstupom procesu plánovania bude strategický dokument – Integrovaná územná stratégia 
mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra  na roky 2022-2030, schválená príslušnými 
zastupiteľstvami  a prerokovaná Kooperačnou radou.  Integrovaná územná stratégia 
mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra  na roky 2022-2030 má v strategickej časti 
formulovanú víziu, hlavný cieľ a priority, ktoré vyplynuli z identifikovaných problémov na 
území mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra. 
 
Strategické ciele Integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej oblasti  mesta Nitra 
Schválený strategický dokument bude mať priame výstupy, ktoré by mohli byť predmetom 
posúdenia vplyvov na životné prostredie. Definované 4 priority a ciele sú zamerané na 
optimalizáciu využitia zdrojov a zníženie výstupov ekonomických a iných činností 
relevantných pre posúdenie z hľadiska dopadov na životné prostredie: 
Priorita 1 Inovatívna, udržateľná a konkurencieschopná ekonomika (Inovatívne mesto) 

 Strategický cieľ UMR 1.1. Transformácia ekonomiky na obehovú ekonomiku vrátane 
manažmentu odpadov 

 Strategický cieľ UMR 1.2 Vybudovanie udržateľnej miestnej ekonomiky založenej na 
inovatívnej ekonomike a lepšom využívaní miestnych zdrojov v rámci „veľkého“ 
mestského regiónu s presahom na okolitý vidiek 

Priorita 2 Životné prostredie, ekosystémové služby a zelená infraštruktúra (Ekologické 
mesto) 

 Strategický cieľ UMR 2.1 Zelená infraštruktúra, a využitie potenciálu ekosystémových 
služieb v mestskom regióne udržateľným spôsobom 

 Strategický cieľ UMR 2.2 Adaptabilita na zmenu klímy mestského regiónu 
 
Priorita 3 Energetika, dopravná a technická infraštruktúra (Prepojenejšie mesto) 

 Strategický cieľ UMR 3.1 Dobudovanie systému obsluhy obyvateľstva technickou 
infraštruktúrou 

 Strategický cieľ UMR 3.2 Budovanie a rozvoj mobility obyvateľstva vrátane dopravnej 
infraštruktúry v súlade so schváleným Plánom udržateľnej mobility mesta Nitra 

 Strategický cieľ UMR 3.3 Podpora energetickej efektívnosti a udržateľného 
energetického mixu v regióne 

Pre sledovanie realizácie Integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej oblasti mesta 
Nitra na roky 2022-2030 je v implementačnej časti dokumentu vytvorený súbor merateľných 
ukazovateľov, ktoré umožňujú adekvátne vyhodnotiť naplnenie cieľov strategického 
dokumentu. Majú definované cieľové hodnoty a časové body očakávaného dosiahnutia 
cieľových hodnôt. Systém merateľných ukazovateľov je napojený na strategický cieľ a 
umožňuje vyhodnotiť progres implementácie. 
 



3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:  
 
Vzhľadom na povahu a ciele strategického dokumentu sa očakávajú hlavne pozitívne priame 
aj nepriame vplyvy na životné prostredie ako aj na kvalitu života obyvateľov vymedzeného 
územia. V dokumente sú formulované samostatné strategické ciele (SC), ktoré sú prioritne 
alebo sekundárne zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia. 
 
Dosiahnutie pozitívnych vplyvov na životné prostredie podporí realizácia aktivít navrhnutých 
v stratégii  využitím integrovaných nástrojov (integrované územné investície), ktoré zaistia 
vzájomnú synergiu a komplementaritu realizovaných  aktivít a projektov.  
 
V súčasnosti platná legislatíva na úseku ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia, 
ako aj povoľovací systém, zahŕňajúci tiež posudzovanie vplyvov jednotlivých investičných 
zámerov na životné prostredie, prispejú k zabezpečeniu minimalizácie negatívnych vplyvov 
strategického dokumentu, ktoré musia vytvárať predpoklady pre zosúladenie navrhovaných 
činností s podmienkami krajiny. Navrhnuté aktivity do územia budú včlenené tak, aby došlo 
k uspokojeniu záujmov a potrieb spoločnosti na jednej strane a súčasne nebola narušená 
ekologická stabilita krajiny.  Konkrétne vplyvy na životné prostredie vzhľadom na všeobecný 
charakter dokumentu nie je možné vo fáze spracovania oznámenia o strategickom 
dokumente kvantifikovať. Jednotlivé environmentálne dosahy budú podrobne opísané v 
správe o hodnotení strategického dokumentu.  
 
Niektoré konkrétne aktivity môžu podliehať samostatnému posudzovaniu v zmysle Zákona č. 
24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v procese ktorého budú 
navrhnuté opatrenia na elimináciu, resp. minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné 
prostredie. Pri realizácii investičných zámerov vyplývajúcich z implementácie stratégie je 
určité riziko negatívneho zásahu do životného prostredia, toto však bude eliminované 
dôsledným posudzovaním zámerov stavieb a činností na životné prostredie podľa Zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a následnou realizáciou 
navrhnutých opatrení. 
 
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:  
 
Strategický dokument nemá priamy vplyv na zdravie obyvateľov, ale vytvára predpoklady 
pre zvýšenie kvality ich života. Aktivity podporujúce zlepšenie kvality života obyvateľov sú 
zahrnuté tak vo vízii ako aj v prioritách a strategických cieľoch IÚS mestskej funkčnej oblasti 
mesta Nitra, osobitne v prioritách a strategických cieľoch zameraných a zlepšovanie kvality 
všetkých zložiek  životného prostredia, cieľoch a projektoch na zvýšenie ekonomickej 
výkonnosti územia a následne zlepšenie socioekonomickej situácie všetkých skupín 
obyvateľstva a v oblasti zlepšovania verejných služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb:  

 Strategický cieľ UMR 4.2 Dobudovanie a modernizácia systému obsluhy obyvateľstva 
sociálnou, vzdelávacou, a voľnočasovou infraštruktúrou. 

 Strategický cieľ UMR 1.2 Vybudovanie udržateľnej miestnej ekonomiky založenej na 
inovatívnej ekonomike a lepšom využívaní miestnych zdrojov v rámci „veľkého“ 
mestského regiónu s presahom na okolitý vidiek 

 



 
V rámci jednotlivých priorít sú strategické ciele definované s dôrazom na zlepšovanie kvality 
života obyvateľov nielen zlepšovaním kvality životného prostredia (technickej 
a environmentálnej infraštruktúry).  ale aj služieb obyvateľom priamo spojených s podporou 
ich zdravia  a to podporou rozvoja relevantnej infraštruktúry (najmä športovej 
a voľnočasovej) a poskytovaním kvalitných verejných služieb v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb.  
 
5. Vplyvy na chránené územia:  
 Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra na roky 2022-2030 sa v 

rámci svojich priorít a cieľov zameriava na ochranu a zamedzenie degradácie prírodného 

dedičstva a vychádza z existujúcich schválených a posúdených rozvojových dokumentov 

v území mestskej funkčnej oblasti s jadrovým mestom Nitra. Navrhované projektové zámery 

budú realizované v zmysle platnej legislatívy SR v oblasti ochrany prírody a krajiny, čím budú 

rešpektovať jednotlivé stupne ochrany v riešenom a dotknutom území. Dokument má 

všeobecný charakter bez konkrétneho spôsobu realizácie aktivít, preto nie je reálne 

špecifikovať riziká súvisiace s jeho realizáciou na chránené územia. Jednotlivé investičné 

projektové zámery budú podliehať samostatnému posudzovaniu vplyvov na životné 

prostredie v zmysle platnej legislatívy. 

 
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu:  
 
Postup prípravy tak Vstupnej správy  IÚS MFO Nitra  ako aj samotného strategického 
dokumentu  bol ovplyvnený špecifickými podmienkami v území danými globálnou krízou 
spôsobenou pandémiou choroby COVID-19, ktorá zároveň predstavuje najvýznamnejšie 
riziko súvisiace s tvorbou a implementáciou IÚS MFO Nitra . Ďalšími rizikami súvisiacimi s 
tvorbou a implementáciu IÚS MFO Nitra  je nepredvídateľnosť globálneho ekonomického 
vývoja (akcelerovaná pandémiou COVID-19) a v dobe jeho tvorby nevyjasnené, resp. 
meniace sa podmienky podpory rozvoja kraja z fondov Európskej únie. 
 
K ďalším rizikám patria:  
a) Riziká spojené s charakterom udalostí 

 komunálne voľby (2022);  

 politická a ekonomická  nestabilita;  

 nové zistenia analýz (vrátane zlej interpretácie);  

 nedostatočná informovanosť alebo prenos informácií;  

 možné reformy v oblasti spravovania územia a tvorby verejných politík;  

 nedostatočná koordinácia  (medzi-inštitucionálna i vnútro-inštitucionálna;  

 nedostatočné odborné a administratívne kapacity;  

 nedostatočné zladenie očakávaní, potrieb a záujmov aktérov pri tvorbe dokumentu; 
 

Vzťahové riziká:  

 nepochopenie princípov otvoreného spravovania a úlohy aktérov;  

 napätie v reakcii na rozličné udalosti, riešenia;  

 nejasnosť v rôznych stratégiách. 



 nechuť / nedôvera jednotlivých aktérov;  
  

Systémové riziká:  

 nejasný model financovania administratívnych a organizačných  kapacít;  

 nesystémový prístup národnej úrovne k riadeniu regionálneho a miestneho rozvoja; 

 nevyjasnené kompetencie a deliace línie medzi opatreniami OP Slovensko a POO 

 
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice:  
 
Vymedzené územie mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra nemá spoločnú hranicu so 
žiadnym iným štátom. Významné vplyvy, ani značne nepriaznivé vplyvy strategického 
dokumentu na životné prostredie presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky sa 
nepredpokladajú.  
 
IV. Dotknuté subjekty  
 
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení:  
Zainteresovanou verejnosťou sú všetci občania, združenia a iniciatívy občanov, právnické a 
fyzické osoby pôsobiace na území mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra.  
 
2. Zoznam dotknutých subjektov: 
 

 Mestá a obce na území mestskej funkčnej oblasti  (26) a susediace s územím  MFO 
Nitra : Lužianky, Zbehy, Čakajovce, Jelšovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Malý Lapáš, 
Veľký Lapáš, Čechynce, Ivanka pri Nitre, Svätoplukovo, Cabaj-Čápor, Jarok, Lehota, 
Štitáre, Golianovo, Branč, Dolné Obdokovce, Malý Cetín, Veľký Cetín, Pohranice, 
Kolíňany, Mojmírovce, Poľný Kesov, Podhorany, Veľké Zálužie, Výčapy - Opatovce  

 Nitriansky samosprávny  kraj, Rázusova 2A 94901 Nitra 
 
Regionálne orgány štátnej správy 

 Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69. Nitra 949 01 Nitra  
● Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 

 
Orgány špecializovanej štátnej správy  
 
● Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15, 811 05 
Bratislava 
● Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 
Bratislava  
● Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  
● Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212  
● Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37  
● Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava  
● Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5,P. O. BOX 82,817 82 Bratislava  
● Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava  
● Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
● Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  



● Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava  
● Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33,813 31 Bratislava – Staré Mesto  
 
Ďalšie dotknuté subjekty: 

 Štátna ochrana prírody, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica  

 LESY SR, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica  

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 940 60 Nitra  

 Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra  

 Slovenská správa ciest, Murgašova 39, 949 01 Nitra  

 Železnice SR, Bajkalská 720/41, 821 05 Ružinov 

 Nitrianske regionálne združenie obcí, Obecný úrad Jelšovce č. 37, 951 43 Jelšovce 
 
3. Dotknuté susedné štáty:  
 Nie sú dotknuté.  

 

V. Doplňujúce údaje  
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej 
charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu):  
Predkladané oznámenie neobsahuje žiadne mapové ani iné grafické dokumentácie.  
 

 2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: 

 Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024 

 Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj  

 Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 (MIRRI)  

 Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia 
udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 (Národná stratégia 
regionálneho rozvoja).  

 Návrh Národného investičného plánu Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030 
(MIRRI)  

 Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 –
2027 (ÚPVII)  

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska (skrátene KURS)  

 Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030 (MH SR)  

 Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (MDV SR)  

 Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (MŽP SR)  

 Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 
2030 (MŽP SR) 2021  

 Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (v príprave)  

 Metodika tvorby PHSR (ÚPVII, január 2020)  

 Jednotný metodický rámec pre prípravu integrovaných územných stratégií a 
investícií v SR v programovom období 2021 – 2027 (MIRRI SR , august 2020)  

 Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu Programu hospodárskeho 
rozvoja  

 Zákon č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny  



 Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  

 Zákon č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  

 Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 (MDV SR)  

 Integrovaný národný energetický a klimatický plán do roku 2030 Stratégia adaptácie 
SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy  

 Územný plán veľkého územného celku Nitriansky  kraj v znení ďalších zmien a 
doplnkov  

 Regionálna inovačná stratégia Nitrianskeho kraja  

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitra na roky 2015 – 
2023 

 Územný plán mesta Nitra v znení zmien a doplnkov č. 1 - č. 6 

 Plán udržateľnej mobility mesta Nitra (PUM) 

 Stratégia adaptačných opatrení na zmenu klímy mesta Nitra 

 Stratégia rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu 2021 – 2031 

 Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých 

 III. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nitra na roky 2021-2025 
 Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí tvoriacich mestskú funkčnú 

oblasť mesta Nitra - Lužianky, Zbehy, Čakajovce, Jelšovce, Nitrianske Hrnčiarovce, 
Malý Lapáš, Veľký Lapáš, Čechynce, Ivanka pri Nitre, Svätoplukovo, Cabaj-Čápor, 
Jarok, Lehota, Štitáre, Golianovo, Branč, Dolné Obdokovce, Malý Cetín, Veľký Cetín, 
Pohranice, Kolíňany, Mojmírovce, Poľný Kesov, Podhorany, Veľké Zálužie, 
Výčapy - Opatovce         
            
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia  
Nitra, 25.8.2021 
 

1. Meno spracovateľa oznámenia:  
Meno a priezvisko:  Mgr. Vladimír Ballay 
Pracovné zariadenie: vedúci odboru projektového a strategického riadenia 
Adresa: Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra 
Tel.:  +421 376502147 
e-mail: ballay@msunitra.sk 
 
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 
obstarávateľa,  
pečiatka  
Meno a priezvisko:  Marek Hattas 
Pracovné zariadenie: primátor 
Adresa: Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra 
Tel.:  +421 0376502122 
e-mail: kancelaria.primatora@msunitra.sk 

............................................... 
Marek Hattas 

                    primátor mesta Nitry 


