VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Návrh Aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

Spôsob pripomienkového konania
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
Počet vyhodnotených pripomienok

80 /19
80

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných

61 /17
4 /1
15 /1

Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)
Počet odstránených pripomienok
Počet neodstránených pripomienok
Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov

Č.

Subjekt

Pripomienky Pripomienky Nemali
Vôbec
do termínu po termíne pripomienky nezaslali

1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

3 (2o,1z)

0 (0o,0z)

2. Ministerstvo financií Slovenskej republiky

9 (6o,3z)

0 (0o,0z)

11 (11o,0z)

0 (0o,0z)

4 (4o,0z)

0 (0o,0z)

3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

30 (26o,4z)

0 (0o,0z)

7. Národná banka Slovenska

3 (3o,0z)

0 (0o,0z)

8. Slovenské elektrárne, a.s.

1 (0o,1z)

0 (0o,0z)

9. Štatistický úrad Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

10. Úrad vlády Slovenskej republiky

9 (1o,8z)

0 (0o,0z)

11. Verejnosť

7 (5o,2z)

0 (0o,0z)

12. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

13. Národný bezpečnostný úrad

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

14. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

15. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
(Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných
orgánov štátnej správy)

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

16. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

17. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

18. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

19. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

20. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

21. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

22. Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

23. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

24. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

25. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

1 (1o,0z)

26. Úrad pre verejné obstarávanie

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

27. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

28. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

29. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

30. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

31. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

32. Najvyšší súd Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

33. Národná rada Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

34. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

35. Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

36. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

x

37. Združenie miest a obcí Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

38. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

39. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

40. Republiková únia zamestnávateľov

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

41. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

42. Konferencia biskupov Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

43. Asociácia priemyselných zväzov

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

44. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

79 (60o,19z)

0 (0o,0z)

Spolu
Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
A – akceptovaná
Z – zásadná
N – neakceptovaná
ČA – čiastočne akceptovaná

Subjekt

Pripomienka

Vlastný materiál, str. 32, žiadame vypustiť text „R2 Pravotice – Dolné
Vestenice PD – Po dodaní štúdie realizovateľnosti pre rýchlostnú
cestu R8 a výsledkov dopravného prieskumu bude v 10/2020
MDaVSR
(predpoklad) možné začať VO na DSP. Termíny budú aktualizované
na základe výsledkov DM a CBA pre úsek R2 Pravotice – Nováky.“ z
dôvodu, že materiál je aktualizovaný k novembru 2020 a uvedený text
už neplatí.

Vlastný materiál, str. 33, kapitola 7.1.3. Cieľová situácia, ods. 2,
žiadame zmeniť formuláciu poslednej vety „V cieľovom stave by
malo dôjsť aj k prehodnoteniu možností posilnenia železničnej
MDaVSR dopravy tak, aby mohla predstavovať reálnu alternatívu cestnej
doprave.“ nasledovne „V cieľovom stave by malo dôjsť aj k
prehodnoteniu možností posilnenia železničnej dopravy a vyčlenenia
dostatočného objemu verejných finančných zdrojov na jej krytie tak,
aby mohla predstavovať reálnu alternatívu cestnej doprave.“

MDaVSR Vlastný materiál, str. 46, kapitola 7.1.8. Priorita I.4 Rozvoj ostatnej
infraštruktúry, zásadne nesúhlasíme so závermi prezentovanými v
Pláne dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja,

Typ

Vyh.

O

A

Text vypustený.

A

Text upravený na: „V
cieľovom stave by malo
dôjsť aj k prehodnoteniu
možností posilnenia
železničnej dopravy a
vyčlenenia dostatočného
objemu verejných
finančných zdrojov na jej
krytie tak, aby mohla
predstavovať reálnu
alternatívu cestnej
doprave.“

A

Pôvodný odstavec str. 46,
kapitola 7.1.8. Priorita I.4:
„Plán dopravnej
obslužnosti Trenčianskeho

O

Z

Spôsob vyhodnotenia

ktorý tvrdí, že prepravný prúd na úseku Prievidza – Nitrianske Pravno
je tu dostatočne silný na to, aby bolo možné uvažovať o obnovení
pravidelnej železničnej dopravy. Uvedený názor je v rozpore so
závermi viacerých rokovaní na miestnej úrovni, ako aj s údajmi o
počtoch prepravovaných cestujúcich v autobusovej doprave na tomto
spádovom úseku. Rezort dopravy dospel k rozhodnutiu zastaviť
osobnú dopravu na trati Prievidza – Nitrianske Pravno po dôkladnej
analýze štúdie „Grafické zobrazenie existujúcich prepravných prúdov
prímestskej dotovanej autobusovej dopravy a železničnej osobnej
dopravy“, ktorú nám predložil Výskumný ústav dopravný v roku
2011. Podľa nej boli vlastné výkony miestnej železničnej osobnej
dopravy významnejšie na úseku Prievidza – Nedožery (cca 250
denných cestujúcich), ďalej výrazne klesali (Nedožery – Pravenec cca
120 denných cestujúcich, Pravenec – Nitrianske Pravno cca 60
cestujúcich). V celej dĺžke je trať v dobrom súbehu s cestnou
komunikáciou. Podľa vtedajších údajov výkony prímestskej
autobusovej dopravy od Prievidze do Nitrianskeho Pravna tu postupne
klesajú z cca 2 300 na cca 1 300 denných cestujúcich, pričom aj podľa
aktuálnych dát nemajú zásadne stúpajúci trend. Zároveň nie je známa
žiadna skutočnosť, ktorá by významne zmenila mobilitu a prúdy
cestujúcich v tejto oblasti. Preto nie je možné uchovať nehospodárny
režim vlakovej dopravy na málo využívaných tratiach, najmä ak
navyše súperia pri obsluhe svojho teritória s prímestskou autobusovou
dopravou, ktorá je oveľa efektívnejšia pri dennom prúde do 500
cestujúcich v jednom smere, čo je aj prípad tejto trate.

samosprávneho kraja v
návrhovej časti v rámci
riešenia súbežnej
prímestskej autobusovej
dopravy a železničnej
dopravy uvádza, že na trati
144 – Prievidza –
Nitrianske Pravno je
prepravný dostatočne silný
k tomu, aby bolo možné
uvažovať o obnovení
pravidelnej železničnej
dopravy. Predpokladom je
však uvedenie trate do
normového stavu a vedenie
priamych vlakov až do
Handlovej cez novú
zastávku Prievidza
priemyselná zóna.“ Nové
znenie: „Plán dopravnej
obslužnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja v
návrhovej časti v rámci
riešenia súbežnej
prímestskej autobusovej
dopravy a železničnej
dopravy uvádza, že na trati
144 – Prievidza –

Nitrianske Pravno je
prepravný dostatočne silný
k tomu, aby bolo možné
uvažovať o obnovení
pravidelnej železničnej
dopravy. Predpokladom je
však uvedenie trate do
normového stavu a vedenie
priamych vlakov až do
Handlovej cez novú
zastávku Prievidza
priemyselná zóna. Naproti
tomu, Výskumný ústav
dopravný v r. 2011
vypracoval pre rezort
dopravy analytickú štúdiu
„Grafické zobrazenie
existujúcich prepravných
prúdov prímestskej
dotovanej autobusovej
dopravy a železničnej
osobnej dopravy“, ktorej
výsledky preukázali
nedostatočné počty
prepravovaných osôb na
ekonomickú prevádzku
trate. Úvahy o obnovení
trate by teda mali byť

potvrdené dátami o zmene
mobility a prúdoch
cestujúcich v tejto oblasti.“

MFSR

K doložke vybraných vplyvov: V doložke je uvedené, že materiál
nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. V materiáli sa
uvádza, že primárnym zdrojom financovania akčného plánu budú
prostriedky EÚ fondov na roky 2021 - 2027. Zároveň je v súvislosti s
financovaním akčného plánu snaha využiť ešte súčasné programové
obdobie EÚ fondov 2014 - 2020. Rozpočet verejnej správy bude teda
zaťažený v oblasti spolufinancovania. V časti 8 Zdroje financovania
Akčného plánu sa medzi základnými zdrojmi financovania uvádza aj
štátny rozpočet, rozpočet VÚC a obcí. V nadväznosti na uvedené
žiadam doložku vybraných vplyvov dopracovať a vyčísliť vplyv na
rozpočet verejnej správy v súlade s Jednotnou metodikou na
posudzovanie vybraných vplyvov.

O

N

Akčný plán je dlhodobý
strategický materiál, ktorý
vychádzal z podnetu
iniciatívy EÚ ohľadne
transformácie uhoľných
regiónov a ktorý určuje a
strategické piliere a priority
samotnej transformácie.
Určenie a aj rámcová
špecifikácia opatrení a aj
objem zdrojov na
transformáciu sa bude
špecifikovať v
podliehajúcich
transformačných
dokumentoch, ktoré budú
podliehať legislatívnemu
procesu. Pôjde hlavne o
Plán spravodlivej
transformácie, ako aj
Integrované územné
investície, pri predkladaní
ktorých bude vyčíslovaný
aj vplyv na rozpočet

verejnej správy. Návrh
predkladaného materiálu
nepredpokladá vplyvy na
rozpočet verejnej správy,
ani iné vplyvy, nakoľko sa
ním iba upravujú piliere a
priority transformácie
regiónu. Aktualizácia
Akčného plánu
transformácie uhoľného
regiónu horná Nitra nie je
samostatne spôsobilá
vyvolať akékoľvek vplyvy,
a to z dôvodu, že sa
vyžaduje následný úkon vo
forme schválenia
konkrétneho opatrenia /
projektu vládou SR.
Jednotlivé vplyvy bude
zakladať až samotné
schválenie projektu /
opatrenia, ktoré bude
obsahovať Plán
spravodlivej transformácie
zo strany vlády SR, pričom
pri predkladaní týchto
osobitných opatrení, resp.
projektov bude v prípade

identifikovania vplyvov
vypracovaná príslušná
analýza vplyvov.

MFSR

MFSR

K vlastnému materiálu: Časť 9 Časový plán a aktualizácia Akčného
plánu odporúčam doplniť o úlohy, ktoré vyplývajú priamo z
aktualizovaného materiálu (napr. v časti 7.5 Legislatívne a systémové
opatrenia sa uvádza: „Po roku 2023 bude potrebné nastaviť dlhodobý
systém riadenia implementácie akčného plánu transformácie hornej
Nitry, ktorý bude zadefinovaný v rámci nastavenia programového
obdobia EÚ fondov na roky 2021 – 2027“).

K vlastnému materiálu: V časti 7.5 Legislatívne a systémové
opatrenia a v Prílohe 3 sa uvádzajú rôzne zdroje financovania.
Odporúčam do materiálu doplniť informáciu, akým spôsobom bude
zabezpečená nadväznosť a doplnkovosť projektov financovaných z

O

O

N

Nové úlohy, vrátane tých,
ktorých plnenie bude
zaisťovať implementáciu
akčného plánu, budú
doplnené pri jeho
nasledujúcej aktualizácii, a
to ku dňu 30. 06. 2021. V
danom čase bude aktuálne
vytváraný Plán
spravodlivej transformácie
v schvaľovacom procese
EK a tento plán spolu s
akčným plánom sa vo
veľkej miere prekrývajú,
pokiaľ ide o rozsah
oprávnených operácií, a
teda bude účelné zosúladiť
nastavenia riadiacich
procesov.

A

V časti 7.5 Legislatívne a
systémové opatrenia v
odseku Nastavenie
možností čerpania
prostriedkov z EÚ fondov z

EŠIF v rámci programového obdobia 2014 - 2020 a plánovaných
projektov z programového obdobia 2021 – 2027.

MFSR

K vlastnému materiálu: V časti 9 Časový plán a aktualizácia Akčného
plánu na str. 128 odporúčam zadefinovať, čo znamená v tabuľke
stĺpec „Čas“, či ide o začiatok plnenia, resp. termín splnenia. K
úlohám a zodpovedným subjektom je potrebné priradiť termín plnenia
a zabezpečiť odpočet splnených úloh v rámci aktualizácie dokumentu.

programového obdobia
2021 – 2027 doplnený text:
Zásadnou otázkou bude aj
správne nastavenie synergií
a komplementarít medzi
RRF, EŠIF, JTF a inými
zdrojmi. Taktiež riadenie
procesu tvorby kľúčových
stratégií (FST, IUS, IUI), či
už medzirezortnou
pracovnou skupinou, ale aj
v rámci regionálnych
tematických komisií v
rámci Rád partnerstva musí
zabezpečiť
vyhodnocovanie projektov
aj v súvislosti nadväznosti
a doplnkovosti k iným
projektom v príslušných
zásobníkoch, aby sa plnili
ciele stratégií efektívnejšie.

O

A

Opravené/doplnené v texte.

Zároveň je potrebné doplniť termín k úlohám, pri ktorých absentuje
(napr. úloha Hlavná banská záchranná stanica – zodpovednosť: MH
SR, MV SR).

MFSR

MFSR

K vlastnému materiálu: Žiadam v texte materiálu, v odhadoch
termínov realizácie a pri plnení opatrení podľa Akčného plánu
zohľadniť povinnosť subjektov verejnej správy vypracovať štúdiu
uskutočniteľnosti pred ďalšou projektovou prípravou investícií v
zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odôvodnenie: Nová povinnosť subjektov verejnej správy.

K vlastnému materiálu: Žiadam zlúčiť opatrenie I.3.1 Rozvoj
rýchlostných ciest v regióne a časť opatrenia I.3.2 Rozvoj a
rekonštrukcie ciest I. triedy v regióne (rozvoj ciest I. triedy).
Odôvodnenie: Rozvoj ciest I. triedy a rozvoj rýchlostných ciest sú

Z

A

Doplnené v kapitole 7.5.
Legislatívne a systémové
opatrenia. „V rámci plnení
opatrení, ako aj pri
stanovení termínov
realizácie podľa Akčného
plánu je potrebné
zohľadniť povinnosť
subjektov verejnej správy
vypracovať štúdiu
uskutočniteľnosti pred
ďalšou projektovou
prípravou investícií v
zmysle novely zákona č.
523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov.“

Z

A

Zlúčené: I.3.1 Rozvoj
rýchlostných ciest a ciest I.
triedy v regióne ... I.3.2

alternatívnymi spôsobmi napĺňania tých istých cieľov popísaných v
materiáli (zvýšenie bezpečnosti na cestách, plynulosti cestnej
premávky a odklonenie tranzitnej dopravy mimo centier miest a obcí,
zvýšenie dostupnosti diaľničnej siete). V koridore navrhovaných R2 a
R8 (I/9 a I/64) môže byť efektívnejším riešením výstavba preložiek
ciest I/9 a I/64.

MFSR

K vlastnému materiálu: Žiadam zohľadniť výsledky štúdie
uskutočniteľnosti Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce a
hodnotenie MF SR tejto štúdie. Odôvodnenie: Projekt je súčasťou
zásobníka indikatívnych projektov (p. č. 215). Projekt optimalizácie
trate je v súlade s cieľmi opatrenia I.4.1 Zlepšenie a rozvoj
železničnej infraštruktúry (zlepšenie parametrov tratí, zlepšenie
dostupnosti ekonomických centier) a podľa štúdie uskutočniteľnosti je
vysoko spoločensky návratný.

Rekonštrukcie ciest I.
triedy v regióne.

Z

A

V kapitole 7.1.8 Priorita I.4
Rozvoj ostatnej
infraštruktúry, doplnené:
ŽSR zverejnili štúdiu
uskutočniteľnosti projektu
optimalizácie 66 km dlhého
úseku železničnej trate
medzi Prievidzou a
Jelšovcami za 47 až 110
mil. eur, v závislosti od
variantu. ŽSR plánuje
spustiť verejné
obstarávanie v decembri
2020 metódou „vyprojektuj
a postav“ (žltá kniha
FIDIC). Projekt bol
hodnotený ÚHP (november
2020) ako vysoko
spoločensky návratný.
Hlavná časť prínosov
plynie zo skrátenia

cestovných časov. Cesta z
Prievidze do Nitry
(Bratislavy) sa skráti o
približne 20 min. Nové
zabezpečovacie zariadenia
odstránia rýchlostné
prepady a skrátia prestoje
vlakov v staniciach.
Variant 2 navyše zvyšuje
maximálnu rýchlosť na
prevažnej časti trate na 120
km/h zo súčasných 80 –
100 km/h. Zároveň bol ku
výberu indikatívnych
projektov doplnený link na
hodnotenie štúdie.

MFSR

MFSR

V materiáli odporúčam vykonať formálne úpravy, doplnenie skratiek
do zoznamu skratiek (na str. 23 sú uvádzané skratky FEC, PEC na str.
93 skratka OPB), nahradenie skratky ÚPVII skratkou MIRRI SR
(napr. na str. 167 v tabuľke 10.3.3 – zodpovedný orgán), upresnenie
číselných údajov na str. 124, kde sa uvádzajú dodatočné finančné
prostriedky v sume 55 miliárd eur tak, aby bolo zrejmé, že sú pre
všetky členské štáty.

V materiáli vrátane príloh odporúčam prehodnotiť grafy, kde súčet

O

A

Formálne úpravy skratiek
boli vykonané, skratka
ÚPVII nahradená skratkou
MIRRI SR, číselný údaj na
strane 124 upresnený tak
aby bolo jasné, že sa jedná
o sumu pre všetky členské
štáty.

O

N

Vzhľadom na to, že sa
aktuálne začal tvoriť Plán
spravodlivej transformácie,

jednotlivých častí zobrazovaných v grafe nedáva 100 % a doplniť
chýbajúce časti, ak je to relevantné (napr. graf 3 na str. 20).

MHSR

MHSR

V kapitole 10.3.5 Investičné priority SR v programovom období 2021
- 2027 v rámci zadefinovaných prioritných oblastí financovania zo
strany EK Odporúčame aktualizovať zoznam prioritných oblastí a
navrhovaných opatrení v rámci jednotlivých cieľov politiky
programového obdobia 2021 – 2027 v súlade s aktuálnym návrhom
opatrení pre Operačný program Slovensko, ktorý gestoruje MIRRI v
spolupráci s príslušnými rezortami. Odôvodnenie: Aktualizácia a
zosúladenie návrhov priorít a opatrení.

V kapitole 10.3.5. Investičné priority SR v programovom období 2021
- 2027 v rámci zadefinovaných prioritných oblastí financovania zo

v zmysle Nariadenia EP o
zriadení Fondu na
spravodlivú transformáciu,
budú aktuálne hodnotené
všetky relevantné
analytické údaje týkajúce
sa regiónu a tieto, aj
vrátane grafických
prezentácií budú
predmetom následnej
aktualizácie akčného plánu
transformácie uhoľného
regiónu horná Nitra k
30.6.2021.

O

N

Zoznam prioritných oblastí
a navrhovaných opatrení v
rámci jednotlivých cieľov
politiky programového
obdobia 2021 - 2027 bude
aktualizovaný pri ďalšej
aktualizácii AP HN k
30.6.2021 v zmysle
finálneho znenia OP
Slovensko.

O

A

Doplnené.

strany EK Na str. 170 navrhujeme medzi „Ďalšie relevantné sektorové
stratégie“ doplniť „Integrovaný národný energetický a klimatický plán
na roky 2021 – 2030“ Odôvodnenie: NECP je kľúčovým
východiskovým dokumentom pre návrhy opatrení v oblasti
energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľných zdrojov energie
(Cieľ 2: Ekologickejšia Európa).

MHSR

MHSR

MHSR

V kapitole 10.3.6. Potenciál financovania zadefinovaných
pilierov/priorít/opatrení Akčného plánu v programovom období 2021
– 2027 Na str. 177 k opatreniu „Rozvoj inovácií, výskumu a vývoja v
oblasti udržateľnej energetiky“ odporúčame doplniť aj v stĺpci
„Prioritná oblasť pre programové obdobie 2021 – 2027“ aj cieľ
„Inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a
inteligentnej transformácie hospodárstva.“ Odôvodnenie: Podpora
výskumu, vývoja a inovácií je predmetom podpory cieľa politiky 1,
pričom v rámci cieľa politiky 2 sa opatrenia zameriavajú skôr na
implementáciu konkrétnych riešení s cieľom prispieť k plneniu
národných cieľov a záväzkov v oblasti energetiky.
V kapitole 4 Manažérske zhrnutie Na str. 16 v časti „Programové
obdobie EÚ fondov 2014 – 2020“ odporúčame poznámku pod čiarou
č. 2 priradiť k operačnému programu Integrovaná infraštruktúra.
Odôvodnenie: Z dôvodu upresnenia.
V kapitole 7.2.5.1. Opatrenie II.1.1 Rozvoj inovácií, výskumu a
vývoja v nadväznosti na špecializáciu regiónu a nové sektory

O

A

Doplnené.

O

A

Upresnené - poznámka pod
čiarou č. 2. bola preradená
k OP Integrovaná
infraštruktúra.

O

A

Aktualizované.

ekonomiky Na str. 56 v časti „Zodpovedné orgány a úlohy“
odporúčame aktualizovať informácie o vyhlásených výzvach MH SR,
nakoľko výzva č. 23 bola už uzavretá a výzva č. 21 bude uzavretá ku
koncu roka. Návrh upraveného znenia: „MH SR ako SO pre OP II dňa
13.2.2020 vyhlásilo výzvu OPII-MH/DP/2020/11.3-23 na podporu
rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na
transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra, s alokáciou 18 mil.
EUR. Výzva bola z dôvodu prekročenia alokácie uzavretá 31.10.2020.
Zároveň je bola vyhlásená výzva s kódom OPVAIMH/DP/2018/1.2.2-21, zameraná na podporu inteligentných inovácií
v priemysle, do ktorej sa môžu zapojiť MSP ako aj veľké podniky
pôsobiace v regióne hornej Nitry. Výzva bude uzavretá 31.12.2020.“
Odôvodnenie: Z dôvodu aktualizácie.

MHSR

V kapitole 7.2.7.2. Opatrenie II.3.2 Podpora rozvoja malých a
stredných podnikov Na str. 64 v časti „Zodpovedné orgány a úlohy“
odporúčame aktualizovať informácie o vyhlásených výzvach MH SR,
nakoľko výzva č. 23 bola už uzavretá a výzva č. 21 bude uzavretá ku
koncu roka. Návrh upraveného znenia: „MH SR ako SO pre OP II dňa
13.2.2020 vyhlásilo výzvu OPII-MH/DP/2020/11.3-23 na podporu
rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na
transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra, s alokáciou 18 mil.
EUR. Výzva bola z dôvodu prekročenia alokácie uzavretá 31.10.2020.
Zároveň je bola vyhlásená výzva s kódom OPVAIMH/DP/2018/1.2.2-21, zameraná na podporu inteligentných inovácií
v priemysle, do ktorej sa môžu zapojiť MSP ako aj veľké podniky

O

A

Aktualizované.

pôsobiace v regióne hornej Nitry. Výzva bude uzavretá 31.12.2020.“
Odôvodnenie: Z dôvodu aktualizácie.

MHSR

MHSR

MHSR

V kapitole 7.2.8.2. Opatrenie II.4.2 Rozvoj ostatných sektorov
obehovej ekonomiky Na str. 68 v časti „Zodpovedné orgány a úlohy“
odporúčame aktualizovať uvedené informácie vzhľadom na uzavretie
spomínaných výziev. Návrh upraveného znenia: „Podpora MH SR
prostredníctvom OP II nie je špecificky zameraná na podporu
projektov obehovej ekonomiky, zároveň však v rámci podpory
zavádzania inovácií bol vytvorený priestor na zavádzanie princípov
obehového hospodárstva do výrobných procesov daného podniku.“
Odôvodnenie: Z dôvodu aktualizácie.
V kapitole 7.3.5. Priorita III.1 Odstraňovanie environmentálnych
dopadov a vplyvov Odporúčame doplniť pod tabuľku
predpokladaných celkových nákladov na uzatváranie a likvidáciu baní
text „Jedná sa o predbežné celkové náklady, ktoré sa budú
aktualizovať v závislosti od procesu uzatvárania a likvidácie banských
diel, bezpečnostných podzemných prácach, rekultivácie a asanácie,
vrátane mimoriadnych výdavkov na pracovníkov, ktorí prichádzajú o
zamestnanie v dôsledku uzatvárania baní.“ Odôvodnenie: Celkové
náklady na uzatváranie a likvidáciu bane Handlová a bane Nováky,
ako aj požiadavka spoločnosti HBP, a. s. na cudzie zdroje sú
predbežné a môžu sa aktualizovať.
V kapitole 7.3.6. Priorita III.2 Rozvoj udržateľnej energetiky

O

A

Aktualizované. Pozn.:
Termín obehová
ekonomika bol na základe
pripomienky MŽP SR
upravený na termín
obehová ekonomika pre
zosúladenie v celom
vlastnom materiáli.

O

A

Doplnené.

O

A

K pripomienke o
nahradenie textu v kapitole

Odporúčame na strane 82 nahradiť text „V súčasnosti JASPERS v
rámci projektu Dodávka tepla z elektrárne Nováky posudzuje dve
varianty možnosti vykurovania,“ textom „Spoločnosť JASPERS v
rámci projektu Dodávka tepla z elektrárne Nováky posúdila dve
varianty možnosti vykurovania,“. Rovnako na strane 118 vypustiť text
„V súčasnosti JASPERS v rámci projektu Dodávka tepla z elektrárne
Nováky posudzuje dve varianty možnosti vykurovania, a to návrh
Slovenských elektrární, a. s., ktorý je už zhodnotený a návrh
Hornonitrianskych baní, a. s., ktorý je v štádiu posudzovania (kapitola
7.3.6)“ Odôvodnenie: Spoločnosť JASPERS počas roka 2020
ukončila a vydala tri priebežné správy – tzv. Guidance Notes v rámci
ktorých hodnotila dve riešenia výroby a dodávky tepla v regióne.

MHSR

MHSR

V kapitole 7.5. Legislatívne a systémové opatrenia V časti „Sociálne
zabezpečenie baníkov“ žiadame vypustiť text „a náklady na
vyplatenie odstupného zamestnancov HBP vo výške 28,2 mil. EUR“
Odôvodnenie: Na základe rokovaní medzi MH SR, MPSVaR a HBP,
a. s. boli vyčíslené náklady na sociálne zabezpečenie baníkov v rámci
„Zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o
zmene a doplnení niektorých zákonov“, pričom odstupné
zamestnancov spoločnosti HBP, a. s. nespadá do kompetencie
predmetného zákona.
V kapitole 7.7.3 Projekty mimo zásobníka indikatívnych projektov Na
str. 122-123 odporúčame aktualizovať text v časti „Osobitná výzva
pre región hornej Nitry zameraná na podporu malých a stredných
podnikov“ nasledovne: „Osobitná výzva pre región hornej Nitry

7.3.6 – text bol upravený a
aktualizovaný v zmysle
pripomienky a jej
odôvodnenia. K
pripomienke v kapitole 7.5
– text bol vypustený.

O

A

Text vypustený na základe
odôvodnenia.

O

A

Aktualizované.

zameraná na podporu malých a stredných podnikov – výzva zameraná
na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej
na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód výzvy OPIIMH/DP/2020/11.3-23) bola vyhlásená v rámci OP II (časť VaI – PO
9) dňa 13.2.2020 s indikatívnou alokáciou 18 mil. EUR zo zdrojov
EÚ. Výzva bola z dôvodu prekročenia alokácie uzavretá 31.10.2020.
Cieľom výzvy bolo podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie
konkurencieschopnosti MSP v rámci transformácie uhoľného regiónu
horná Nitra prostredníctvom podpory projektov zameraných na
uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo
na inováciu produkčného procesu. Žiadatelia môžu v rámci svojich
projektov nakupovať dlhodobý majetok (stroje, prístroje, zariadenia,
softvér, licencie) za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo
procesov vo vybraných oblastiach priemyslu a služieb. Maximálna
intenzita podpory bola stanovená na úrovni 85% z celkových
nákladov projektu. Oprávnené na podporu boli projekty realizované
výlučne na území okresov Prievidza a Partizánske. Celkovo bolo
predložených 169 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, aktuálne
prebieha konanie o žiadostiach.“ Odôvodnenie: Z dôvodu
aktualizácie.
1. kapitola 10.3.5 Investičné priority SR v programovom období 2021
MŠVVaŠS - 2027 v rámci zadefinovaných prioritných oblastí financovania zo
strany EK, pre Cieľ 1 Inteligentnejšia Európa, s. 171, kde sú rozpísané
R
opatrenia špecifického cieľa 1.4 „Rozvoj zručností pre inteligentnú
špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie“. Navrhujeme
zoznam opatrení tohto špecifického cieľa aktualizovať v nadväznosti

O

A

Aktualizované.

na aktuálne znenie návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027
(stav k 9.12.2020) a návrhu Operačného programu Slovensko
nasledovne: 1.4.1 Podpora kvality terciárneho vzdelávania
orientovaného na pracovný trh 1.4.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v
kontexte priemyselnej revolúcie 4.0 a inteligentnej špecializácie 1.4.3
Podpora odborného vzdelávania a prípravy v kontexte priemyselnej
revolúcie 4.0 a inteligentnej špecializácie 1.4.4 Digitálne a
podniekateľské zručnosti Opatrenie s názvom “Podmienená podpora
VŠ študentov” v návrhoch Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027
a Operačného programu Slovensku nefiguruje, odporúčame ho preto
odstrániť.

2. kapitola 10.3.5. Investičné priority SR v programovom období
MŠVVaŠS 2021 - 2027 v rámci zadefinovaných prioritných oblastí financovania
R
zo strany EK, cieľ politiky 4, prioritná oblasť 4.2 „Kvalitné
inkluzívne vzdelávanie“ – navrhujeme znenie textov zosúladiť so
znením špecifických cieľov v zmysle návrhu nariadenia ESF+

O

A

Texty upravené podľa
návrhu ESF+. 4.2.1
zvýšenie kvality a účinnosti
systémov vzdelávania a
odbornej prípravy, ako aj
ich relevantnosti z hľadiska
trhu práce s cieľom
podporiť nadobúdanie
kľúčových kompetencií,
najmä digitálnych zručností
4.2.2 podpora rovnakého
prístupu, a to najmä
znevýhodnených skupín,
ku kvalitnému a
inkluzívnemu vzdelávaniu
a odbornej príprave a

podpora ich úspešného
ukončenia, a to počnúc
vzdelávaním a
starostlivosťou v ranom
detstve cez všeobecné a
odborné vzdelávanie a
odbornú prípravu až po
terciárnu úroveň vrátane
vzdelávania a výučby
dospelých a súčasné
uľahčovanie vzdelávacej
mobility pre všetkých 4.2.3
podpora celoživotného
vzdelávania, najmä
pružných príležitostí na
zvyšovanie úrovne
zručností a získavanie
nových zručností pre
všetkých s prihliadnutím na
digitálne zručnosti, lepšie
predvídanie zmien a
nových požiadaviek na
zručnosti na základe
potrieb trhu práce,
uľahčovanie zmien
zamestnania a podpora
pracovnej mobility.

3. Príloha 1 - Priebežný zásobník indikatívnych projektov:
Pripomienka č. 1 V rámci stĺpca „Potenciál tvorby pracovných miest“
nie je nikde uvedené či sa jedná o trvalé pracovné miesta alebo o
dočasné t.j. počas realizácie projektu. Napr. projekt Komplexná
revitalizácia a rekonštrukcia Termálneho kúpaliska Chalmová uvádza
MŠVVaŠS
175 Potenciál tvorby pracovných miest, čo je nereálne nakoľko v
R
súčasnosti areál funguje a predmetom projektu je len jeho
rekonštrukcia. , Bojnický turistický a ekologický sociálny podnik –
rekvalifikačné a kultúrne centrum, ekologická turistická doprava v
regióne, výroba biopotravín pre turistov a hostí regiónu – 217
Potenciál tvorby pracovných miest. Navrhujeme upraviť stĺpec tak,
aby reflektoval, len trvalo udržateľné pracovné miesta.

3. Príloha 1 - Priebežný zásobník indikatívnych projektov:
MŠVVaŠS Pripomienka č. 2 Na konci uvedeného zoznamu žiadame doplniť
R
sumárny riadok resp. doplniť informáciu o celkovej investícii (mnou
napočítané 3 201 242 679 EUR a Potenciál tvorby pracovných miest
11 246)

O

O

N

Priebežný zásobník
obsahuje prevažne
projektové zámery, ktoré
poväčšine majú len
odhadované parametre,
teda aj tvorbu pracovných
miest. Zámery v takomto
štádiu nie sú hodnotené.
Budú sa hodnotiť až
návrhy projektov, ktoré z
hľadiska kvality a rozsahu
informácií budú obsahovať
presné údaje a parametre.
U takýchto projektov budú
samozrejme evidované
počty udržateľných
pracovných miest.

N

Jedná sa o priebežný
zásobník indikatívnych
projektových zámerov,
ktorý je otvorený a stále
dostupný na podávanie
nových zámerov. Zároveň
niektoré, staršie už môžu
byť neaktuálne. Vzhľadom
na túto otvorenosť a
meniace sa počty a

hodnoty, nevidíme
relevantnosť sumarizácie
hodnôt.
K návrhu uznesenia vlády SR: Navrhujeme, z dôvodu súvislosti
MZVEZ
transformácie regiónu Horná Nitra s európskou agendou, zaradiť do
SR
časti „Na vedomie:" aj ministra zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR.
Do opatrenia II. 4.2 "Rozvoj ostatných sektorov obehovej
ekonomiky", na str. 67 odporúčame doplniť aj ďalšie oblasti podpory
obehového hospodárstva, ako napríklad: podpora biznis symbiózy,
MŽPSR
podpora uzatvorených cyklov výroby a spotreby, podpora ekodizajnu
a udržateľnej výroby. Zdôvodnenie: V súčasnom návrhu absentuje
podpora opatrení, ktoré idú nad rámec odpadového hospodárstva a
nad rámec pôdohospodárstva.

Dovoľujeme si upozorniť, že činnosti, resp. projektové zámery, ktoré
sú zaraditeľné podľa prílohy č. 8 k zákonu 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
MŽPSR niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú predmetom
konania podľa tohto zákona pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo
pred ich povolením podľa osobitných predpisov. Text o potrebe
uplatňovania požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

O

O

O

A

Doplnené.

A

Doplnené do II.4.2:
podpora biznis symbiózy,
podpora uzatvorených
cyklov výroby a spotreby,
podpora ekodizajnu a
udržateľnej výroby.

A

Doplnené do 7.3.1: Všetky
činnosti, resp. projektové
zámery, ktoré sú
zaraditeľné podľa prílohy
č. 8 k zákonu 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, sú

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odporúčame do
materiálu doplniť (napr. formou poznámky pod čiarou).

MŽPSR

Environmentálne vplyvy môžu byť rôzneho charakteru – negatívne,
ale aj pozitívne. Na strane 24 v poznámke pod čiarou odporúčame
upresniť, že ide o negatívne vplyvy na životné prostredie.

Na str. 167 je uvedená tabuľka "1.1.1. Potenciál financovania
zadefinovaných pilierov/priorít/ opatrení Akčného plánu v rámci
MŽPSR
programového obdobia 2014 – 2020". Nie je zrejmé, ako jej treba
rozumieť, či ide o aktivity, ktoré sa už vykonali, alebo sa vykonávajú,
resp. sú plánované. Túto informáciu je potrebné doplniť.
Na str. 171 - 173 v kap. 10.3.5 Investičné priority SR v programovom
období 2021 - 2027 v rámci zadefinovaných prioritných oblastí
financovania zo strany EK v časti Cieľ 2 Ekologickejšia Európa
MŽPSR navrhujeme pôvodný text a štruktúru opatrení v častiach 2.6, 2.7 a 2.8
upraviť v súlade s intervenčnom logikou navrhnutou v rámci návrhu
Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 a OP Slovensko.
Predmetnou úpravou dôjde k začleneniu častí 2.9 a 2.10 do časti 2.8,
nasledovne: Časť 2.6 „Zlepšenie kvality vôd a stavu v čistení
odpadových vôd (ČOV) a zásobovaní vodou 2.6.1 výstavba stokovej

predmetom konania podľa
tohto zákona pred
rozhodnutím o ich
umiestnení alebo pred ich
povolením podľa
osobitných predpisov.

O

A

Upresnené.

O

A

Doplnené.

O

A

Doplnené do textu podľa
pripomienky.

siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v
zmysle záväzkov SR voči EÚ 2.6.2 výstavba, intenzifikácia alebo
modernizácia úpravní povrchových vôd 2.6.3 výstavba verejných
vodovodov v obciach nad 2000 obyvateľov 2.6.4 obnova verejných
vodovodov v obciach nad 2000 obyvateľov 2.5.2 výstavba verejných
vodovodov v obciach do 2 000 obyvateľov súbežne s výstavbou
stokovej siete (spolu v jednej ryhe) 2.6.6 komplexné a spoľahlivé
monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd
2.6.7 podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odvádzania a čistenia
odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO so zameraním na
chránené vodohospodárske oblasti, ochranné pásma vodárenských
zdrojov a chránené územia 2.6.8 obnova verejnej stokovej siete a
čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO 2.6.9
podpora (optimalizácia) spracovania dát a informovanosti pre
efektívnejšiu vodnú politiku SR“. Časť 2.7 “Prechod na obehové
hospodárstvo s dôrazom na odpadové hospodárstvo 2.7.1 podpora
predchádzania vzniku odpadov, najmä biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov, ako aj podpora budovania centier/sietí
opätovného používania alebo aktivít zameraných na opätovné použitie
výrobkov (opravy, upcykling, atď.), 2.7.2 podpora zberu
komunálnych odpadov a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia
systémov triedeného zberu komunálnych odpadov so zameraním na
biologicky rozložiteľné komunálne odpady, 2.7.3. podpora
mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu,
prípravy odpadov na opätovné použitie, recyklácie odpadov vrátane
anaeróbneho a aeróbneho spracovania biologicky rozložiteľných
odpadov a opätovného spracovania odpadov na materiály, ktoré sa
majú použiť ako palivo, 2.7.4 podpora vzdelávania a informovanosti

spotrebiteľa a širokej verejnosti o obehovom hospodárstve a podpora
koncepčných činností v oblasti obehového hospodárstva, 2.7.5
podpora elektronického zberu dát v oblasti odpadového
hospodárstva.“ Časť 2.8 "Posilnenie ochrany prírody a biodiverzity,
rozvoja zelenej infraštruktúry najmä v mestskom prostredí a zníženia
znečistenia 2.8.1. Vypracovanie a realizácia schválených dokumentov
starostlivosti v súlade s prioritným akčným rámcom financovania
Natura 2000 v Slovenskej republike 2.8.2. Monitoring biotopov a
druhov európskeho významu 2.8.3. Podpora biologickej a krajinnej
diverzity a kvality ekosystémových služieb prostredníctvom
udržovania a budovania zelenej a modrej infraštruktúry a potláčaním
vplyvu inváznych nepôvodných druhov 2.8.4. Zabezpečenie
kontinuity vodných tokov a ich revitalizácie za účelom podpory
biodiverzity 2.8.5 Podpora zvýšenia environmentálneho povedomia aj
prostredníctvom environmentálnych centier 2.8.6 Zabezpečenie
prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží 2.8.7.
Technické, technologické a ekonomické opatrenia na zníženie emisií
znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých a stredných stacionárnych
zdrojov 2.8.8. Zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie
prostredníctvom náhrady kotlov na uhlie v domácnostiach
nízkoemisnými vykurovacími zariadeniami 2.8.9. Zlepšovanie
systému monitorovania kvality ovzdušia na národnej, lokálnej/
regionálnej úrovni, monitorovania vplyvu znečistenia ovzdušia na
ekosystémy, riadenia kvality ovzdušia, vrátane vybudovania nového
informačného systému o emisiách 2.8.10. Informačné aktivity
zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia vrátane správnej vykurovacej
praxe“ Zdôvodnenie: Názvy a poradie aktivít nie sú v súlade s

aktuálnym návrhom aktivít uvedených v návrhu Partnerskej dohody
SR na roky 2021 – 2027 a OP Slovensko.
MŽPSR Odporúčame zjednotiť pojmy "obehová ekonomika" a "obehové
hospodárstvo" na „obehové hospodárstvo“ v celom texte.
V Doložke vplyvov sa uvádza, že materiál nebude mať vplyv na
štátny rozpočet, pritom napr. v aktivitách na str. 167 vlastného
MŽPSR
materiálu v časti "Zlepšenie využitia osobnej a nákladnej železničnej
dopravy" sa uvádzajú nároky na štátny rozpočet - odporúčame uviesť
do súladu.
V kap. 2 "Zoznam skratiek" navrhujeme vypustiť skratku „TKO“,
MŽPSR ktorá sa v texte nikde nepoužíva. Zároveň v zozname skratiek, ako aj
celom dokumente odporúčame upraviť skratky znečisťujúcich látok,
ako napr. NOx, SO2 a CO2 použitím dolného indexu.

MŽPSR

V kap. 7.3.2 v druhom odstavci navrhujeme doplniť poslednú vetu
nasledovne: „Taktiež je potrebné riešiť asanáciu a rekultiváciu
odkalísk z úpravy uhlia a hlušinových odvalov“.

MŽPSR V kap. 7.3.5 na str. 78 v rámci opatrenia III.1.1 navrhujeme doplniť za
druhý cieľ nasledovné tri ciele: • "Bezpečné nakladanie s odpadmi
vzniknutými pri likvidácii banských objektov • Sanácia svahových

O

A

Zjednotené.

O

A

Uvedené do súladu.

O

A

Skratka TKO vymazaná.
Dolné indexy
znečisťujúcich látok
upravené v celom
dokumente.

O

A

Doplnené.

O

A

Doplnené.

deformácií a iných prejavov poddolovania • Sanácia
environmentálnych záťaží“
V kap. 7.3.5 na str. 78 v rámci opatrenia III.1.1 navrhujeme upraviť
MŽPSR posledné východisko nasledovne: • „Iné environmentálne vplyvy v
regióne sú v podobe znečistenia pôdy, ovzdušia, povrchových a
podzemných vôd“

MŽPSR

V kap. 7.3.5 na str. 78 v rámci opatrenia III.1.1 navrhujeme upraviť
predposledný cieľ nasledovne: • „Revitalizácia znečistených
povrchových a podzemných vôd v regióne“

V kap. 7.3.5 na str. 78 v rámci opatrenia III.1.1 navrhujeme upraviť
MŽPSR prvé východisko nasledovne: • „V rámci banskej činnosti existujú
environmentálne dopady, ako napríklad skládky (vrátane
pochovaných), odvaly a odkaliská“
V kap. 7.3.5 na str. 78 v rámci opatrenia III.1.1 navrhujeme upraviť
tretie východisko nasledovne: • „V regióne existujú tiež vyvolané
MŽPSR vplyvy banskej činnosti, ako sú napríklad trhliny horninových
masívov, prepadliská, zosuvy, poškodenie infraštruktúry, nové
biotopy, ktoré vznikli vplyvom banskej činnosti, ktoré bude potrebné
tiež riešiť.“
MŽPSR

V kap. 7.3.5 predposlednú vetu prvého odstavca navrhujeme upraviť

O

A

Upravené.

O

A

Upravené.

O

A

Upravené.

O

A

Upravené.

O

A

Upravené.

nasledovne: „Tieto environmentálne dopady môžu byť priame vplyvy,
ktoré vznikli banskou činnosťou alebo výrobou energií z hnedého
uhlia (skládky a odkaliská popola), ale aj rôzne vyvolané vplyvy na
životné prostredie, ktoré sú dôsledkom týchto činností (trhliny
horninových masívov, prepadliská a zosuvy, ktoré vznikli v dôsledku
poddolovania, dopady na infraštruktúru, znečistenie pôdy a vody a
pod.).“.

V kap. 7.3.5 predposlednú vetu tretieho odstavca navrhujeme upraviť
nasledovne: „Ide o pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov, ako
sú uzatváranie a likvidácia banských diel, rekultivácia ťažobných
MŽPSR odpadov, banské škody, vrátane obnovy zdrojov vody, odpisy,
asanácie, bezpečnostné podzemné práce, zostatkové náklady plynúce
z administratívnych, právnych a daňových ustanovení špecifických
pre uhoľný priemysel, vrátane odstupného pre neuplatnených
zamestnancov.“

MŽPSR V kap. 7.3.5 štvrtý odstavec navrhujeme upraviť nasledovne: „V
súvislosti so zmenou uplatňovania VHZ na výrobu elektriny v

O

N

Pripomienka navrhuje
upraviť termín
„rekultivácia“ na
„rekultivácia ťažobných
odpadov“. Termín
rekultivácia bol uvedený v
súlade s článkom 4
Rozhodnutia Rady z 10.
decembra 2010 o štátnej
pomoci na uľahčenie
zatvorenia uhoľných baní
neschopných konkurencie
č. 2010/787/EÚ. Z
uvedeného dôvodu nebola
pripomienka akceptovaná a
bola ponechaná vo
všeobecnom znení.

O

A

Upravené.

elektrárni Nováky do konca roku 2023 dôjde k riadenému útlmu postupnému zníženiu ťažby a k predčasnému ukončeniu ťažby
jednotlivých ťažobných polí a ich následnej likvidácii a uzatváraniu v
zmysle nasledovného harmonogramu:“
V kap. 7.3.5 v druhom odstavci navrhujeme doplniť poslednú vetu
nasledovne: „Predpokladá sa, že s klesajúcou ťažbou uhlia v
nasledujúcom období nebude spoločnosť HBP schopná generovať
MŽPSR dostatočné zdroje na pokrytie všetkých nákladov na bezpečné
uzatváranie jednotlivých banských prevádzok z vlastných zdrojov a
rovnako nemôže eliminovať všetky dopady ťažby uhlia v regióne,
ktoré historicky vznikali počas viac ako 100-ročnej ťažby uhlia a pred
vznikom HBP.“
V kap. 7.3.5.1 na str. 78 v časti „Zodpovedné orgány a úlohy“ nie je
MŽPSR uvedené, aký subjekt bude zodpovedný za sanáciu a revitalizáciu
územia/zosuvov/environmentálnych záťaží a pod. Navrhujeme
doplnenie tejto informácie.
V kap. 7.3.5.1 na str. 79 v časti Opis opatrenia navrhujeme doplniť
posledný odstavec nasledovne: „Opatrenie je tiež zamerané na
MŽPSR
podporu projektov revitalizácie znečistených pôd, povrchových a
podzemných vôd v regióne, ktoré sú znečistené vplyvom banskej a
iných priemyselných činností v regióne.“

O

A

Doplnené.

O

A

Subjekt uvedený.

O

N

Pripomienkované opatrenie
je zahrnuté v 7.3.5.2.

MŽPSR

V kap. 7.3.5.1 na str. 79 v časti Sledovaný cieľ navrhujeme doplniť
tretí bod nasledovne: • „Revitalizácia znečistených povrchových a
podzemných vôd v regióne“

V kap. 7.3.7 Priorita III.3 Zlepšovanie životného prostredia sa na
začiatku spomína znečistenie ovzdušia, avšak chýbajú konkrétnejšie
informácie. Taktiež je vhodné doplniť opatrenia súvisiace s udržaním
alebo zlepšením kvality ovzdušia, napr.: podporou výmeny starých
spaľovacích zariadení v rodinných domoch či bytových domoch za
efektívnejšie zariadenia. Prioritne: 1. podpora tepelných čerpadiel,
MŽPSR
solárnych vykurovacích systémov pre RD 2. podporiť a udržať CZT
3. v plynofikovaných oblastiach výmena zariadení na tuhé palivá za
zariadenia spaľujúce plyn 4. výmena zariadení na tuhé palivá za
efektívnejšie zariadenia na spaľovanie drevnej hmoty (splyňovacie
kotly…) V rámci monitorovania kvality ovzdušia by bolo vhodné
podporiť vznik monitorovacích staníc kvality ovzdušia, tak ako je
uvedené v iných kapitolách.
V kap. 7.3.7 Priorita III.3 Zlepšovanie životného prostredia, ciele
opatrenia 7.3.7.1. Opatrenie III.3.1 Podpora investícií do udržateľného
odpadového a vodného hospodárstva, na str. 90 žiadame rozšíriť aj o
MŽPSR „zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie odpadov a
podporu triedeného zberu komunálnych odpadov“. Zdôvodnenie: V
rámci predmetnej kapitoly sa uvádza, že: „V oblasti udržateľného
odpadového hospodárstva v regióne je dôležité podporovať obehové
odpadové hospodárstvo, ktoré by malo zahŕňať opatrenia na

O

N

Pripomienkované opatrenie
je zahrnuté v 7.3.5.2.

O

A

Doplnené.

A

Doplnené o: „zvyšovanie
prípravy na opätovné
použitie a recyklácie
odpadov a podporu
triedeného zberu
komunálnych odpadov“.

Z

predchádzanie tvorby odpadov, ich recykláciu, energetické a iné
zhodnotenie, s cieľom znižovať mieru skládkovania.“. Napriek
tomuto konštatovaniu chýba v cieľoch opatrenia 7.3.7.1. Opatrenie
III.3.1 Podpora investícií do udržateľného odpadového a vodného
hospodárstva premietnutie vyšších stupňov hierarchie odpadového
hospodárstva do sledovaných cieľov.
V kapitole 7.2.8.2, 7.3.6.2 a 7.3.7.1 v časti „Zodpovedné orgány a
úlohy“, „Príprava projektov“ žiadame za OP KŽP doplniť text v
zátvorke: „(s výnimkou podpory energetického zhodnocovania
odpadov)“. Zdôvodnenie: Energetické zhodnocovanie odpadov nie je
oprávnenou aktivitou na podporu z Operačného programu Kvalita
životného prostredia (OP KŽP). Jeho podpora nie je v súlade ani s
aktuálne platným Programom odpadového hospodárstva SR na roky
2016 – 2020. MŽP SR teda v rámci OP KŽP nepodporuje energetické
MŽPSR zhodnocovanie odpadov. Pre úplnosť zdôrazňujeme, že ani v rámci
pripravovaného OP Slovensko na roky 2021 – 2027 MŽP SR
neplánuje finančne podporovať výstavbu zariadení na energetické
využívanie odpadov. MŽP SR vníma energetické zhodnocovanie
nerecyklovateľných odpadov ako súčasť hierarchie odpadového
hospodárstva, ale v súčasnosti sa zameriava na podporu vyšších
stupňov nakladania s odpadmi, ako sú predchádzanie vzniku odpadov,
príprava na opätovné použitie a materiálová recyklácia odpadov, a v
prípade energetického zhodnocovania odpadov na využitie už
existujúcich kapacít a nie budovanie nových.
MŽPSR

V kapitole 7.3.6.1 v časti „Zodpovedné orgány a úlohy“ žiadame text

Z

A

V kapitole 7.2.8.2, 7.3.6.2 a
7.3.7.1 v časti
„Zodpovedné orgány a
úlohy“, „Príprava
projektov“ za OP KŽP
doplnený text v zátvorke:
„(s výnimkou podpory
energetického
zhodnocovania odpadov)“.

Z

A

Doplnené: „Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej

„Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky/ Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky“ upraviť nasledovne:
„Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky/ Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky (s výnimkou podpory
energetického zhodnocovania odpadov)“. Zdôvodnenie: V prípade
cieľa „zvyšovanie inovatívnych možností energetického využívania
nevyužiteľného odpadu“, uvedeného vo viacerých častiach materiálu,
MŽP SR nepodporuje v rámci OP KŽP na súčasné programové
obdobie 2014 – 2020 a ani v rámci pripravovaného OP Slovensko na
roky 2021 – 2027 neplánuje finančne podporovať výstavbu zariadení
na energetické využívanie odpadov. MŽP SR vníma energetické
zhodnocovanie nerecyklovateľných odpadov ako súčasť hierarchie
odpadového hospodárstva, ale v súčasnosti sa zameriava na podporu
vyšších stupňov nakladania s odpadmi, ako sú predchádzanie vzniku
odpadov, príprava na opätovné použitie a materiálová recyklácia
odpadov, a v prípade energetického zhodnocovania odpadov na
využitie už existujúcich kapacít a nie budovanie nových.

republiky/ Ministerstvo
životného prostredia
Slovenskej republiky (s
výnimkou podpory
energetického
zhodnocovania odpadov)“.

MŽPSR V návrhu uznesenia časť "vykonajú" neobsahuje žiadne informácie.
Odporúčame doplniť príslušné subjekty.

O

N

Časť uznesenia „vykonajú“
neobsahuje žiadne údaje
nakoľko Aktualizácia
akčného plánu
transformácie hornej Nitry
neudeľuje žiadnym
subjektom vykonanie
nadväzujúcich úloh.

MŽPSR

O

ČA

Bude doplnené v následnej
aktualizácii, keď bude na

V rámci kap. 7.2.8.2. Opatrenie II.4.2 Rozvoj ostatných sektorov

obehovej ekonomiky je v časti "Identifikácia možných zdrojov
financovania" uvedený OP II (časť VaI) a OP KŽP, pričom práve pri
transformácii regiónu by sa mali využívať prostriedky Fondu pre
spravodlivú transformáciu. Preto ich odporúčame do tejto časti
doplniť.
V rámci opatrenia 7.3.6.1. Opatrenie III.2.1 Rozvoj udržateľného
tepelného hospodárstva v regióne, cieľ Vybudovanie nového
centrálneho tepelného zdroja na báze energetického zhodnotenia
odpadov, si dovoľujeme upozorniť, že v prípade zvažovania možností
výstavby zariadenia na energetické využívanie odpadov v elektrárni
Nováky MŽP SR jednoznačne odporúča, aby bola vypracovaná
komplexná štúdia uskutočniteľnosti, v rámci ktorej by bol okrem
iného vyhodnotený aj vplyv takéhoto zariadenia na dosahovanie cieľa
prechodu na obehové hospodárstvo a na možnosti plnenia záväzných
MŽPSR cieľov v odpadovom hospodárstve. Text o potrebe vypracovania
takejto štúdie žiadame doplniť (napr. formou poznámky pod čiarou).
Zdôvodnenie: Vyššie uvedená požiadavka je v súlade s
odporúčaniami štúdie (JASPERS) uvedenými v bode 5 kapitoly 7.3.6.
Priorita III.2 Rozvoj udržateľnej energetiky. (Pozn.: bod 5 znie
“Vývoj elektrárne WtE CHP s optimálnou veľkosťou vyžaduje
komplexnú štúdiu uskutočniteľnosti. V súvislosti s prechodom na
obehové hospodárstvo je potrebné dôkladne vyhodnotiť investície do
zariadení na nakladanie s odpadom, aby sa predišlo blokovacím
účinkom na vyšších úrovniach „hierarchie odpadového
hospodárstva“. Akýkoľvek vývoj projektu WtE by musel byť v súlade
s národnými a miestnymi plánmi odpadového hospodárstva. Štúdia by

čerpanie Fondu na
spravodlivú transformáciu
pripravený a schválený
Plán spravodlivej
transformácie.

Z

A

Pripomienka akceptovaná,
avšak v čase vyhodnotenia
nerelevantná, nakoľko cieľ
„Vybudovanie nového
centrálneho tepelného
zdroja na báze
energetického zhodnotenia
odpadov“ bol z
predmetného opatrenia
vyradený a naviac mestské
zastupiteľstvo mesta
Prievidza rozhodlo o
realizácii projektu PTH,
ktorý s tepelným zdrojom
na báze energetického
zhodnotenia odpadov
nepočíta.

mala zahŕňať aj hodnotenie spádovej oblasti a množstva
nerecyklovateľného komunálneho odpadu pri splnení cieľov
obehového hospodárstva EÚ do roku 2030/2035. Pri analýze
možností kapacity by sa mali zohľadniť kritériá maximalizácie
energetickej účinnosti.“) Zároveň uvádzame, že MŽP SR neplánuje
finančne podporovať výstavbu zariadení na energetické využívanie
komunálnych odpadov, keďže sa zameriava na podporu vyšších
stupňov nakladania s odpadmi, ako sú predchádzanie vzniku odpadov,
príprava na opätovné použitie a materiálová recyklácia odpadov, a v
prípade energetického zhodnocovania odpadov na využitie už
existujúcich kapacít a nie budovanie nových.
V tab. na str. 168 je uvedené MPRV SR ako zodpovedný orgán
MŽPSR opatrenia "Rozvoj ostatných sektorov obehovej ekonomiky", avšak
nie je jasné, aké sektory majú autori na mysli a prečo je tu gescia
pridelená MPRV SR. Žiadame objasniť.
Za kap. 7.3.7.1 Opatrenie III.3.1 Podpora investícií do udržateľného
MŽPSR odpadového a vodného hospodárstva navrhujeme doplniť nové
opatrenie „Podpora udržania a zlepšenia kvality ovzdušia“, ktoré sa
bude zameriavať výlučne na opatrenia v oblasti kvality ovzdušia.

NBS

• NBS navrhuje doplniť kapitolu 4 Manažérske zhrnutie o informáciu,
aké sú potenciálne náklady transformácie regiónu vyplývajúcej z

O

O

O

A

Opravené na OP KŽP a
MŽP SR ako zodpovedný
orgán.

A

Doplnené opatrenie:
Podpora udržania a
zlepšenia kvality ovzdušia.

ČA

Keďže v prílohe č.1
Priebežný zásobník
indikatívnych projektov sú
zahrnuté všetky projektové
zámery, t.z. aj také ktoré

agregácie nákladov projektov uvedených v Prílohe 1 Priebežný
zásobník indikatívnych projektov.

NBS

• V kapitole 8 Zdroje financovania AP sa síce spomína NGEU ako
potenciálny zdroj financovania a v rámci neho časť React-EU a príp.
JTF, ale priamo sa nespomína hlavný zdroj, tzv. Recovery and
Recilience Facility. NBS navrhuje tento nástroj zapracovať do
uvedenej kapitoly.

nemusia byť
realizovateľné, agregácia
týchto odhadovaných
nákladov nemá adekvátnu
vypovedaciu hodnotu v
zmysle nákladov na
transformáciu. Takéto
údaje bude obsahovať Plán
spravodlivej transformácie,
ktorého grantová zložka
určená pre SK je 459 mil.€.
Spresnené údaje budú
zahrnuté do príslušnej
kapitoly v nasledujúcej
aktualizácii k 30.6.2021.

O

ČA

V kapitole 8.2. sa uvádza:
V navrhovaných oblastiach
bude potrebné zachovať
konzistentnosť s Národným
programom reforiem a
schváleným Akčným
plánom transformácie
uhoľného regiónu horná
Nitra, ako aj aktivitami
realizovanými v rámci
RRF. V každom regióne
prechádzajúcim procesom

transformácie bude
potrebné vypracovať a
implementovať plány
územnej transformácie.
Aktuálne tvorený plán
spravodlivej transformácie
bude obsahovať zdroje
financovania a tieto budú
následne reflektované aj v
Akčnom pláne pri jeho
aktualizácii k 30.6.2021.

NBS

• V predkladanom návrhu sa v kapitole 8 uvádzajú zdroje
financovania. V časti 8.1. týkajúcej sa nástroja „Next generation EU“
sa uvádza “EK schválila rozpočet vo výške 10 mld. EUR pre všetky
členské štáty EÚ, pričom pre SR vyplýva alokácia 261 mil. EUR.”
Podľa dostupných zdrojov, (napr.
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-planeurope_en#nextgenerationeu) je alokácia NGEU 750 mld. eur (v
stálych cenách 2018) a Slovensko by malo predbežne získať z toho
5835 mil. eur (z RRF), 583 mil. eur (z ReactEU) a 239 mil. eur (z Just
Transition Funds - JTF). NBS navrhuje upresniť alebo opraviť znenie
uvedenej vety tak, aby z nej jednoznačne vyplývalo, akého zdroja
alebo akého rozpočtu sa uvedené sumy týkajú.

O

A

Upravené: EK schválila
JTF vo výške 7,5 miliardy
EUR, ktorá má byť určená
všetkým 27 členským
štátom, pričom alokácia pre
SR je 179 mil. EUR.
Dodatočných 10 mld z
fondu Next generation EÚ
2021-2024, ktorými EÚ
navýšila hodnotu určenú
pre členské štáty,
predstavuje pre SK ďalších
239 mil. EUR, t.j. spolu
418 mil EUR, podľa
návrhu EK 29.9.2020.

SEAS

ŠÚSR

ÚVSR

ÚVSR

Str. 146 Vlastného materiálu Pre projekt č.158 Výstavba nového
centrálneho zdroja tepla na biomasu a plyn - 1. fáza žiadame o opravu
preklepu pri odhade nákladov. Správne má byť 20 000 000 EUR.
k vlastnému materiálu: Pripomienky: strana 21 pod grafom Graf 4 –
Pridaná hodnota v priemysle na obyvateľa, porovnanie slovenského
priemeru a okresov hornej Nitry - opraviť zdroj, správny názov
databázy na DATAcube. strana 52 – opraviť v citácii zdroj v
poznámke pod čiarou na: 18 Štatistický úrad Slovenskej republiky,
DATAcube. strana 206 - opraviť v zozname dokumentov názov
databázy na Štatistický úrad Slovenskej republiky, STATdat.
1. Na strane 15 v odseku Mobilita a prepojenosť regiónu žiadame
doplniť zmienku o železničnej infraštruktúre nasledovne: „.... rozvoja
a motiváciu na využívanie verejnej osobnej dopravy, zvýšenie kvality
železničnej a cestnej infraštruktúry,...“. Zásadná pripomienka
Odôvodnenie Železničnej infraštruktúre sa v celom materiáli
neprikladá rovnaký význam ako cestnej infraštruktúre, čo je v rozpore
s aktuálnym prístupom Európskej únie. Je nevyhnutné formálne, aj
vecne prikladať rovnaký význam cestnej aj železničnej infraštruktúre.
2. Na koniec podkapitoly 5.2.3. Infraštruktúra žiadame doplniť vetu:
„S ohľadom na jestvujúci potenciál tohto spojenia by dôležitou
prioritou malo byť významné zlepšenie železničného spojenia medzi
Prievidzou a Bratislavou.“ Zásadná pripomienka Odôvodnenie k

Z

A

Opravené.

O

A

Opravené v zmysle
pripomienky.

Z

A

Doplnené.

Z

A

Doplnené.

pripomienkam 1.-5. Železničnej infraštruktúre sa v celom materiáli
neprikladá rovnaký význam ako cestnej infraštruktúre, čo je v rozpore
s aktuálnym prístupom Európskej únie. Je nevyhnutné formálne, aj
vecne prikladať rovnaký význam cestnej aj železničnej infraštruktúre.

ÚVSR

ÚVSR

3. Predposlednú vetu druhého odseku podkapitoly 7.1.1. Zdôvodnenie
piliera a jeho prínos žiadame zmeniť nasledovne: "Okrem investícií
do cestnej a železničnej infraštruktúry sú dôležité aj investície do
verejnej osobnej dopravy a alternatívnych foriem dopravy, ktoré
pomôžu riešiť dopady vyplývajúce zo zmeny tokov tovarov a
pracovnej sily." Zásadná pripomienka Odôvodnenie Železničnej
infraštruktúre sa v celom materiáli neprikladá rovnaký význam ako
cestnej infraštruktúre, čo je v rozpore s aktuálnym prístupom
Európskej únie. Je nevyhnutné formálne, aj vecne prikladať rovnaký
význam cestnej aj železničnej infraštruktúre.
4. Prvý odsek podkapitoly 7.1.3. Cieľová situácia žiadame upraviť a
doplniť nasledovne: "Rámcovými cieľmi piliera Mobilita a
prepojenosť regiónu sú zlepšenie dostupnosti regiónu horná Nitra na
sieť diaľnic a rýchlostných ciest oproti východiskovému stavu,
zvýšenie kvality a bezpečnosti ciest I., II. a III. triedy, vybudovanie
obchvatov miest na hlavných ťahoch v koridoroch ciest I/9 resp. R2 a
I/64 resp. R8 a podstatné zvýšenie kvality železničnej infraštruktúry,
predovšetkým na trati Prievidza – Topoľčany – Jelšovce. Rozvoj
cestnej a železničnej infraštruktúry vytvorí jeden zo základných
predpokladov pre budúcu ekonomickú transformáciu a bude tiež riešiť
investičný dlh do cestnej infraštruktúry a jej prispôsobenie už

Z

Z

A

Zmenené.

A

Upravené a doplnené.
Zároveň bola na základe
jednej z pripomienok
ÚVSR vypustená zmienka
o ceste R8. Finálne znenie
po prepojení oboch
pripomienok je:
"Rámcovými cieľmi piliera
Mobilita a prepojenosť
regiónu sú zlepšenie
dostupnosti regiónu horná
Nitra na sieť diaľnic a

existujúcim potrebám v regióne, ktoré vyplývajú z prebiehajúceho
ekonomického rozvoja v hlavných ekonomických centrách –
Prievidzi, Partizánskom, Novákoch a Dolných Vesteniciach." Zásadná
pripomienka Odôvodnenie Železničnej infraštruktúre sa v celom
materiáli neprikladá rovnaký význam ako cestnej infraštruktúre, čo je
v rozpore s aktuálnym prístupom Európskej únie. Je nevyhnutné
formálne, aj vecne prikladať rovnaký význam cestnej aj železničnej
infraštruktúre.

rýchlostných ciest oproti
východiskovému stavu,
zvýšenie kvality a
bezpečnosti ciest I., II. a
III. triedy, vybudovanie
obchvatov miest na
hlavných ťahoch v
koridoroch cesty I/9 resp.
R2 a podstatné zvýšenie
kvality železničnej
infraštruktúry,
predovšetkým na trati
Prievidza – Topoľčany –
Jelšovce. Rozvoj cestnej a
železničnej infraštruktúry
vytvorí jeden zo
základných predpokladov
pre budúcu ekonomickú
transformáciu a bude tiež
riešiť investičný dlh do
cestnej infraštruktúry a jej
prispôsobenie už
existujúcim potrebám v
regióne, ktoré vyplývajú z
prebiehajúceho
ekonomického rozvoja v
hlavných ekonomických
centrách – Prievidzi,

Partizánskom, Novákoch a
Dolných Vesteniciach."

ÚVSR

5. V kapitole 7.1.4. Prehľad priorít a opatrení žiadame zmeniť názov
priority I.2 na „Zvýšenie kvality miestnej cestnej a železničnej
infraštruktúry“. Žiadame presunúť do tejto kapitoly opatrenie I.4.1.
„Zlepšenie a rozvoj železničnej infraštruktúry“. V súvislosti s týmito
zmenami prečíslovať opatrenia a prispôsobiť štruktúry nasledovných
textov. Zásadná pripomienka Odôvodnenie k pripomienkam
Železničnej infraštruktúre sa v celom materiáli neprikladá rovnaký
význam ako cestnej infraštruktúre, čo je v rozpore s aktuálnym
prístupom Európskej únie. Je nevyhnutné formálne, aj vecne prikladať
rovnaký význam cestnej aj železničnej infraštruktúre.

Z

A

Názov priority 1.2
zmenený na „Zvýšenie
kvality miestnej cestnej a
železničnej infraštruktúry“.
Opatrenie I.4.1. „Zlepšenie
a rozvoj železničnej
infraštruktúry“ presunuté
do Priority I.2 ako
opatrenie s
chronologickým označením
„Opatrenie I.2.3 Zlepšenie
a rozvoj železničnej
infraštruktúry“. Znenie
Priority I.2 vrátane k nej
patriacim opatreniam tak
bolo upravené nasledovne:
• Priorita I.2 Zvýšenie
kvality miestnej cestnej a
železničnej infraštruktúry o
Opatrenie I.2.1 Rozvoj a
rekonštrukcie ciest II. a III.
triedy v regióne o
Opatrenie I.2.2 Rozvoj
miestnej cestnej
infraštruktúry a cestných

prepojení o Opatrenie I.2.3
Zlepšenie a rozvoj
železničnej infraštruktúry
Na základe vykonaných
zmien bolo upravené
číslovanie opatrení pod
prioritou I.4 Rozvoj
ostatnej infraštruktúry
nasledovne: • Priorita I.4
Rozvoj ostatnej
infraštruktúry o Opatrenie
I.4.1 Rozvoj leteckej
infraštruktúry o Opatrenie
I.4.2 Rozvoj infraštruktúry
vysokorýchlostných
telekomunikačných sietí.
Zároveň bola prispôsobená
štruktúra nasledovných
dotknutých textov.

ÚVSR

6. Z kapitoly 7.1.7. Zvýšenie dostupnosti k diaľničnej sieti žiadame
vypustiť z vety druhého odseku cestu R8. Veta bude znieť
nasledovne: „Priamo cez región je plánovaná rýchlostná cesta R2.“
Rovnako na str. 43 žiadame vypustiť text venovaný rýchlostnej ceste
R8 a odstrániť zmienku o ceste R8 aj v podkapitole 7.1.7.1. Opatrenie
I.3.1 Rozvoj rýchlostných ciest v regióne. Zásadná pripomienka
Odôvodnenie: Vzhľadom na zjavnú nepripravenosť projektu

Z

A

Zmienka o ceste R8 bola z
dokumentu vypustená.

rýchlostnej cesty R8 ho odporúčame neprezentovať v textoch
materiálu, ktoré sú venované budúcnosti.

ÚVSR

ÚVSR

7. V podkapitole 7.4.6.2. Opatrenie IV.2.2 Rozvoj možností
voľnočasových, športových a rekreačných aktivít v regióne chýbajú v
prehľade potenciálnych nositeľov projektov občianske združenia.
Obyčajná pripomienka

8. V kapitole 7.7.1. Rámcová prioritizácia projektov žiadame zmeniť
v odseku Prioritná os 1 – Stabilizácia a reštart regiónu poslednú vetu
nasledovne: "Zároveň je potrebné reštartovať región, čo znamená
podporiť tvorbu nových pracovných miest, inovácií, výskumu a
vývoja (ktorých rozvoj trvá dlhšie časové obdobie), podporiť
zlepšenie dostupnosti regiónu prostredníctvom investícií do základnej
cestnej a železničnej infraštruktúry a systemizáciou verejnej osobnej
dopravy najmä účelným previazaním železničnej a prímestskej
autobusovej dopravy“. Zásadná pripomienka Odôvodnenie:
Železničnej infraštruktúre sa v celom materiáli neprikladá rovnaký
význam ako cestnej infraštruktúre, čo je v rozpore s aktuálnym

O

N

Pripomienka nebola
akceptovaná a zapracovaná
do dokumentu.
Odôvodnenie: V prehľade
potenciálnych nositeľov
projektov sú uvedené
Mimovládne neziskové
organizácie (MNO)
nazývané tiež Mimovládne
organizácie, pod ktoré
spadajú okrem iného aj
občianske združenia.

Z

A

Textové znenie zmenené v
zmysle požiadavky.

prístupom Európskej únie. Je nevyhnutné formálne, aj vecne prikladať
rovnaký význam cestnej aj železničnej infraštruktúre.

ÚVSR

9. V kapitole 7.7.1. Rámcová prioritizácia projektov v tabuľke
Indikatívne rozdelenie priorít akčného plánu do prioritných osí
žiadame presunúť prioritu I.2 Zvýšenie kvality miestnej cestnej a
železničnej infraštruktúry z prioritnej osi 2 do prioritnej osi 1 skupiny
„Prioritné“. Zásadná pripomienka Odôvodnenie: Železničnej
infraštruktúre sa v celom materiáli neprikladá rovnaký význam ako
cestnej infraštruktúre, čo je v rozpore s aktuálnym prístupom
Európskej únie. Je nevyhnutné formálne, aj vecne prikladať rovnaký
význam cestnej aj železničnej infraštruktúre.

1. kapitola 10.3.5 Investičné priority SR v programovom období 2021
- 2027 v rámci zadefinovaných prioritných oblastí financovania zo
strany EK, pre Cieľ 1 Inteligentnejšia Európa, s. 171, kde sú rozpísané
opatrenia špecifického cieľa 1.4 „Rozvoj zručností pre inteligentnú
špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie“. Navrhujeme
zoznam opatrení tohto špecifického cieľa aktualizovať v nadväznosti
Verejnosť na aktuálne znenie návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027
(stav k 9.12.2020) a návrhu Operačného programu Slovensko
nasledovne: 1.4.1 Podpora kvality terciárneho vzdelávania
orientovaného na pracovný trh 1.4.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v
kontexte priemyselnej revolúcie 4.0 a inteligentnej špecializácie 1.4.3
Podpora odborného vzdelávania a prípravy v kontexte priemyselnej
revolúcie 4.0 a inteligentnej špecializácie 1.4.4 Digitálne a
podniekateľské zručnosti Opatrenie s názvom “Podmienená podpora

Z

A

Textové znenie zmenené.

O

A

Aktualizované.

VŠ študentov” v návrhoch Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027
a Operačného programu Slovensku nefiguruje, odporúčame ho preto
odstrániť.

2. kapitola 10.3.5. Investičné priority SR v programovom období
2021 - 2027 v rámci zadefinovaných prioritných oblastí financovania
Verejnosť
zo strany EK, cieľ politiky 4, prioritná oblasť 4.2 „Kvalitné
inkluzívne vzdelávanie“ – navrhujeme znenie textov zosúladiť so
znením špecifických cieľov v zmysle návrhu nariadenia ESF+

O

A

Texty upravené podľa
návrhu ESF+. 4.2.1
zvýšenie kvality a účinnosti
systémov vzdelávania a
odbornej prípravy, ako aj
ich relevantnosti z hľadiska
trhu práce s cieľom
podporiť nadobúdanie
kľúčových kompetencií,
najmä digitálnych zručností
4.2.2 podpora rovnakého
prístupu, a to najmä
znevýhodnených skupín,
ku kvalitnému a
inkluzívnemu vzdelávaniu
a odbornej príprave a
podpora ich úspešného
ukončenia, a to počnúc
vzdelávaním a
starostlivosťou v ranom
detstve cez všeobecné a
odborné vzdelávanie a
odbornú prípravu až po
terciárnu úroveň vrátane

vzdelávania a výučby
dospelých a súčasné
uľahčovanie vzdelávacej
mobility pre všetkých 4.2.3
podpora celoživotného
vzdelávania, najmä
pružných príležitostí na
zvyšovanie úrovne
zručností a získavanie
nových zručností pre
všetkých s prihliadnutím na
digitálne zručnosti, lepšie
predvídanie zmien a
nových požiadaviek na
zručnosti na základe
potrieb trhu práce,
uľahčovanie zmien
zamestnania a podpora
pracovnej mobility.

Verejnosť

Na konci uvedeného zoznamu žiadame doplniť sumárny riadok resp.
doplniť informáciu o celkovej investícii (mnou napočítané 3 201 242
679 EUR a Potenciál tvorby pracovných miest 11 246).

O

N

Jedná sa o priebežný
zásobník indikatívnych
projektových zámerov,
ktorý je otvorený a stále
dostupný na podávanie
nových zámerov. Zároveň
niektoré, staršie už môžu
byť neaktuálne. Vzhľadom

na túto otvorenosť a
meniace sa počty a
hodnoty, nevidíme
relevantnosť sumarizácie
hodnôt.

Nesprávne sformulované vety. Podľa Vodného zákona 364/2004 Z.z.
v znení neskorších doplnkov neexistuje nič také ako banské termálne
vody. Banské vody môže využívať banská organizácia pre svoje
Verejnosť
účely. Tento tepelný zdroj - banské vody - na Hornej Nitre nevyužíva
žiadny iný subjekt okrem HBP a.s a preto neexistujú "ostatní súčasní
používatelia tepelného zdroja" a nemožno ich tým pádom ani nijako
ohroziť.

Pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k Návrh
Aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná
Verejnosť Nitra - LP/2020/595 1. V bode č. 6 kapitoly 7.3.6. "Priorita III.2
Rozvoj udržateľnej energetiky" žiadame zohľadniť definíciu biomasy
ako obnoviteľného zdroja energie v zmysle § 2, ods. 1, písm. a), bod.
5 zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a
vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení

O

Z

N

Pripomienka nebola
akceptovaná a zapracovaná
do dokumentu nakoľko bod
č. 7 kapitoly 7.3.6. "Priorita
III.2 Rozvoj udržateľnej
energetiky", ktorého sa
požiadavka o úpravu týka
je v zmysle poznámky pod
čiarou č. 32 a poslednej
vety piateho odseku tejto
kapitoly len odporúčaním
spoločnosti JASPERS,
ktorá vychádza z
vykonaných štúdií.

N

Pripomienka nebola
akceptovaná a zapracovaná
do dokumentu nakoľko bod
č. 6 kapitoly 7.3.6. "Priorita
III.2 Rozvoj udržateľnej
energetiky", ktorého sa
požiadavka o úpravu týka
je v zmysle poznámky pod

niektorých zákonov "(obnoviteľným zdrojom energie sa rozumie)
biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, okrem dreva,
ktoré nepochádza z energetických porastov a okrem dreva, ktoré nie
je odpadom z drevospracujúceho priemyslu,". Súčasné znenie bodu č.
6 žiadame nahradiť textom "Pokiaľ ide o možnosti z hľadiska
rozsiahlejšieho využívania biomasy, malo by sa pripraviť samostatné
hodnotenie jej potenciálu, pričom by sa mali zohľadniť kritériá
udržateľnosti EÚ (prepracované znenie smernice o obnoviteľnej
energii), súčasná platná legislatíva upravujúca podmienky podpory
obnoviteľných zdrojov energie (§ 2, ods. 1, písm. a), bod. 5 zákona č.
309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a
ciele kvality ovzdušia.". Pripomienka je zásadná Odôvodnenie:
Využívanie drevnej biomasy pre výrobu energie preukázateľne vedie
k zvyšovaniu výrubu stromov a to nie len v lesoch ale aj stromov
rastúcich mimo lesa - brehové porasty, vetrolamy, remízky a pod.
Zavedenie dotácii na spaľovanie dreva pre výrobu elektrickej energie
v roku 2009 vytvorilo umelo vyvolaný dopyt vo výške cca 1,5 mil.
m3, čo bol v porovnaní s ročnou ťažbou cca 9 mil. m3, výrazný
nárast. Energetické využívanie biomasy tak spôsobilo ekologickú
destabilizáciu krajiny na Slovensku. Na Slovensku sa v súčasnosti vo
všetkých odvetviach využíva na energetické účely cca 4 mil. m3
dreva, no disponibilných je iba cca 2 - 2,5 mil m3 palivového dreva.
To v spojitosti s vysoko nastavenými dotáciami vytvára silný dopyt
po spaľovaní dreva a vedie logicky k tomu, že spaľované je aj drevo
vyššej kvality (viď rozhodnutia ÚRSO*). Novela zákona č. 309/2009
o OZE, ktorú prijala Národná rada Slovenskej republiky v decembri
2018, rieši tieto problémy tak, že vrátila myšlienku "zelenej energie" z

čiarou č. 32 a poslednej
vety piateho odseku tejto
kapitoly len odporúčaním
spoločnosti JASPERS,
ktorá vychádza z
vykonaných štúdií.

dreva do pôvodného rámca, t.j. že podporované je iba spaľovanie
odpadu z drevospracujúceho priemyslu, pri ktorom je možné
dosledovať jeho pôvod a spaľovanie dreva, ktoré je na tento účel
špecificky pestované - energetické dreviny. V zmysle kapitoly 8,
predloženého dokumentu, medzi základné zdroje financovania
zadefinovaných pilierov/priorít/opatrení Akčného plánu patria: Next
generation EÚ; Fond spravodlivej transformácie 2021 – 2024; EŠIF v
rámci programového obdobia 2014 - 2020; EŠIF v rámci
programového obdobia 2021 – 2027; Európsky poľnohospodársky
fond pre rozvoj vidieka; Komunitárne programy EÚ; Národné
podporné mechanizmy; Európska investičná banka (EIB); Štátny
rozpočet, rozpočet VÚC a obcí. Keďže financovanie transformácie
uhoľného regiónu horná Nitra je plánované z verejných zdrojov (či už
fondov EÚ alebo národných zdrojov), žiadame aby pri podpore aktivít
využívajúcich biomasu ako zdroj energie bola rešpektovaná a
zohľadnená súčasná platná legislatíva upravujúca podmienky podpory
obnoviteľných zdrojov energie (§ 2, ods. 1, písm. a), bod. 5 zákona č.
309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov). * http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/9AF13283791D
4C93C1257DB2004A2228/$FILE/0049_2014_K.pdf,
http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/9FC3DCF4D91F
17D7C1257DB2004831B5/$FILE/0048_2014_K.pdf
Verejnosť V rámci stĺpca „Potenciál tvorby pracovných miest“ nie je nikde
uvedené či sa jedná o trvalé pracovné miesta alebo o dočasné t.j.
počas realizácie projektu. Napr. projekt Komplexná revitalizácia a
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Priebežný zásobník
obsahuje prevažne
projektové zámery, ktoré
poväčšine majú len

rekonštrukcia Termálneho kúpaliska Chalmová uvádza 175 Potenciál
tvorby pracovných miest, čo je nereálne nakoľko v súčasnosti areál
funguje a predmetom projektu je len jeho rekonštrukcia. , Bojnický
turistický a ekologický sociálny podnik – rekvalifikačné a kultúrne
centrum, ekologická turistická doprava v regióne, výroba biopotravín
pre turistov a hostí regiónu – 217 Potenciál tvorby pracovných miest.
Navrhujeme upraviť stĺpec tak, aby reflektoval, len trvalo udržateľné
pracovné miesta.

Zásadné pripomienky občianskeho združenia Priatelia Zeme-CEPA sú
pre lepšiu prehľadnosť v sledovaných zmenách dokumentu, ktorý je
Verejnosť dostupný na internete:
https://drive.google.com/file/d/1_UYushT3JfbMQj9hM3mSehww2QYZ3Ce/view?usp=sharing Odôvodnenie k jednotlivým
návrhom je v príslušných komentároch.

odhadované parametre,
teda aj tvorbu pracovných
miest. Zámery v takomto
štádiu nie sú hodnotené.
Budú sa hodnotiť až
návrhy projektov, ktoré z
hľadiska kvality a rozsahu
informácií budú obsahovať
presné údaje a parametre.
U takýchto projektov budú
samozrejme evidované
počty udržateľných
pracovných miest.

Z

ČA

Pripomienka týkajúca sa
úpravy terminológie z
„Neziskové organizácie“
na „Mimovládne neziskové
organizácie“ z dôvodu, že
Neziskové organizácie sú
len jedným z typov
Mimovládnych
neziskových organizácii
bola akceptovaná a
zapracovaná v celom
dokumente, konkrétne v
častiach 3.2, 5.2, 7.2, 7.3,
7.4. Pripomienka s

uvedeným odôvodnením v
časti 5.2.4 Energetika v
poslednej vete
predposledného odseku
týkajúca sa vymazania
textu cit.: „prípadne
kombináciou inovatívnych
možností energetického
využitia nevyužiteľného
odpadu.“ bola akceptovaná
z dôvodu, že energetické
zhodnocovanie odpadov
patrí po skládkovaní k
najhorším aktivitám
záväznej hierarchie
odpadového hospodárstva a
je v priamom rozpore so
Slovenskými aj
Európskymi
environmentálnymi cieľmi
pre recykláciu odpadov a
obnoviteľné zdroje energie
(OZE). Pripomienka
súvisiaca s požiadavkou o
doplnenie textu v časti
5.2.4 Energetika v
poslednom odseku cit.: „V
súvislosti so snahou

rozvoja vedeckovýskumných aktivít v
regióne by tiež synergický
efekt priniesla podpora
inovatívnych „smart“
riešení v energetik“ o
pokračovanie vety „...a
založenie Regionálneho
centra udržateľnej
energetiky.“ bola
akceptovaná so súhlasom s
odôvodnením, že
Regionálne centrá
udržateľnej energetiky sú
jedným z najdôležitejších
opatrení Národného
energetického a
klimatického plánu SR na
roky 2030 v oblasti
energetickej efektívnosti.
Chýbajúce kapacity pre
regionálne plánovanie a
koordináciu energetických
aktivít sú najviac viditeľné
pri hľadaní riešení pre
vykurovanie Prievidze,
Novák a Zemianskych
Kostolian po roku 2023.

Pripomienka v časti
7.2.5.2, odsek „Cieľové
skupiny“ k doplneniu
termínu
„samospotrebitelia“ k
spotrebiteľom bola
zapracovaná do vlastného
materiálu v zmysle
zosúladenia s legislatívou
EÚ a terminológiou
uvedenou v NEKP.
Pripomienka v časti 7.2.6.2
v rámci opatrenia II.2.2
Rozvoj investícií do tvorby
pracovných miest v
hnedých parkoch v časti
„Výber indikatívnych
projektových zámerov“
požadujúca vymazanie
projektového zámeru s
názvom „Vybudovanie
kavernových zásobníkov
zemného plynu v banských
chodbách“ bola
akceptovaná a projektový
zámer bol z tejto časti
vymazaný v nadväznosti na
odôvodnenie a fakt, že

zemný plyn nie je
oprávneným z pohľadu
financovania z Fondu na
spravodlivú transformáciu,
a zároveň z dôvodu
odôvodnenia týkajúceho sa
kvantifikácie emisií
skleníkových plynov
vyprodukovaných zo
zemného plynu. Na základe
pripomienky v časti 7.2.8.2
bol prvý špecifický cieľ
upravený z pôvodného
znenia: • Zvýšenie
inovatívnych možností
energetického využitia
nevyužiteľných odpadov,
recyklácie a druhotného
využívania odpadov vo
výrobnom procese
nasledovne: • Zvýšenie
predchádzania vzniku
odpadov, recyklácie a
druhotného využívania
odpadov vo výrobnom
procese, a to v nadväznosti
na odôvodnenie, že
energetické zhodnocovanie

odpadov patrí po
skládkovaní k najhorším
aktivitám záväznej
hierarchie odpadového
hospodárstva a je v
priamom rozpore so
Slovenskými aj
Európskymi
environmentálnymi cieľmi
pre recykláciu odpadov a
obnoviteľné zdroje energie
(OZE). Na základe
pripomienky bolo v časti
7.3.4 k Priorite III.2 Rozvoj
udržateľnej energetiky
pridané piate opatrenie:
Opatrenie III.2.5. Zriadenie
Regionálneho centra
udržateľnej energetiky, a to
na základe odôvodnenia, že
Regionálne centrá
udržateľnej energetiky sú
jedným z najdôležitejších
opatrení Národného
energetického a
klimatického plánu SR na
roky 2030 v oblasti
energetickej efektívnosti.

Doplnenie textu
„smerovanie k uhlíkovej
neutralite“ v časti 7.3.1 v
poslednej vete druhého
odstavca zapracované.
Pripomienka v kapitole
7.3.6 Priorita III.2 Rozvoj
udržateľnej energetiky s
požiadavkou o vloženie
textu bola na základe
odôvodnenia akceptovaná a
po dohode s
pripomienkujúcim
subjektom upravená a
vložená ako posledný
odsek textovej časti
predmetnej kapitoly v
znení: „Príslušné orgány
uvedené v časti 7.6 budú
každoročne v rámci správ o
implementácii Akčného
plánu transformácie
regiónu horná Nitra
vyhodnocovať: a.
Znižovanie potreby energie
v budovách a rozvodoch
napojených na CZT
(indikátor: GWh) b.

Zvyšovanie energie z
obnoviteľných zdrojov s
cieľom úplne nahradiť
zdroje na báze fosílneho
zemného plynu do roku
2034 (indikátor: GWh z
OZE) c. Využívanie
energetických zariadení na
zvyšovanie energetickej
hospodárnosti vo
vlastníctve energetických
komunít, občanov
(prosumerov) a samospráv.
(indikátor: GWh z OZE od
samospotrebiteľov prosumerov).“
Pripomienka v časti 7.3.6.1
v rámci opatrenia III.2.1
Rozvoj udržateľného
tepelného hospodárstva v
regióne v časti „Výber
indikatívnych projektových
zámerov“ požadujúca
vymazanie projektového
zámeru s názvom
„Vybudovanie nového
centrálneho tepelného
zdroja na báze

energetického zhodnotenia
odpadov“ bola akceptovaná
a projektový zámer bol z
tejto časti vymazaný v
nadväznosti na
odôvodnenie, že
energetické zhodnocovanie
odpadov patrí po
skládkovaní k najhorším
aktivitám záväznej
hierarchie odpadového
hospodárstva a je v
priamom rozpore so
Slovenskými aj
Európskymi
environmentálnymi cieľmi
pre recykláciu odpadov a
obnoviteľné zdroje energie
(OZE), obzvlášť vo
vykurovaní a chladení, kde
Slovensko musí povinne
zvyšovať podiel o 1,1-1,3
percentuálneho bodu. Za
časť 7.3.6.4 bola pridaná
časť 7.3.6.5. Opatrenie
III.2.5 Zriadenie
Regionálneho centra
udržateľnej energetiky s

kompletným popisom.
Doplnenie bolo
akceptované z dôvodu, že
Regionálne centrá
udržateľnej energetiky sú
jedným z najdôležitejších
opatrení Národného
energetického a
klimatického plánu SR na
roky 2030 v oblasti
energetickej efektívnosti. V
časti 7.3.7 Priorita III.3
Zlepšovanie životného
prostredia bola upravená
tretia veta druhého odseku
nasledovne: „V oblasti
udržateľného odpadového
hospodárstva v regióne je
dôležité podporovať
obehové odpadové
hospodárstvo, ktoré by
malo zahŕňať opatrenia na
predchádzanie tvorby
odpadov, ich recykláciu a
iné materiálové
zhodnotenie, s cieľom
znižovať mieru
skládkovania“. Z

predmetného odseku bola
na základe pripomienky
odstránená nasledovná
časť: „V trenčianskom kraji
momentálne nie sú
prevádzkované spaľovne
komunálneho odpadu.
Potenciálne budovanie
zariadení na energetické
zhodnocovanie
komunálneho odpadu je
potrebné zvážiť z pohľadu
recyklačných cieľov, avšak
podľa programu
odpadového hospodárstva
Trenčianskeho kraja na
roky 2016-2020 by
realizáciou jednej spaľovne
komunálnych odpadov pre
celý región bolo možné
takúto spaľovňu kapacitne
zabezpečiť, aj pri
plánovanom raste
vytriedených
(separovaných) súčastí
komunálneho odpadu.“.
Pripomienka v kapitole
7.3.7 Priorita III.3

Zlepšovanie životného
prostredia s požiadavkou o
vymazanie druhej vety
druhého východiska
patriacemu k opatreniu
III.3.1 bola akceptovaná.
Veta cit.: „V meste
Prievidza je zhodnocovanie
odpadu na úrovni 20%30%, do roku 2020 by
malo narásť na 88%“ bola
z východiska odstránená.
Pripomienka v kapitole
7.3.7.1. Opatrenie III.3.1
Podpora investícií do
udržateľného odpadového a
vodného hospodárstva v
časti Výber indikatívnych
projektových zámerov bola
prehodnotená a z
predmetnej časti bol
vymazaný projektový
zámer s názvom
„Termochemické
spracovanie pneumatík“
nakoľko môže ísť o
neoverenú technológiu s
nejasnými

environmentálnymi
vplyvmi.
Pripomienka bola zaslaná
mailom z dôvodu
technických problémov zo
strany pripomienkujúceho
subjektu v čase po
ukončení MPK dňa
16.12.2020.
V texte sa uvádza „organické poľnohospodárstvo“ (napr. opis
opatrenia na str. 66). Správne je „ekologické“.

MPRV SR

Na str. 167 a 168, kde sa uvádza IROP prosíme zmeniť MPRV SR na
MIRRI SR.
Na str. 168 je uvedené opatrenie „Rozvoj ostatných sektorov obehovej
ekonomiky“, je omylom uvedené PRV a MPRV SR, keďže na str. 6768 je dané opatrenie pod označením II.4.2. a tam sú uvedené iné
programy a iné zodpovedné orgány.
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Pripomienka týkajúca sa
úpravy termínu z
„organické“ na
„ekologické“
poľnohospodárstvo bola
akceptovaná a zapracovaná
v rámci celého vlastného
dokumentu.
Na strane 167 a 168 bolo
MPRV SR tam kde sa
uvádza IROP zmenené na
MIRRI SR.
Omyl na strane 168 pri
opatrení „Rozvoj ostatných
sektorov obehovej
ekonomiky“ odstránený.

