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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI 
 

I.1. Názov 

Trnavský samosprávny kraj 

 

I.2. Identifikačné číslo 

IČO: 37836901 

 

I.3. Adresa sídla  

Úrad Trnavského samosprávneho kraja  

Starohájska 10 

917 01 Trnava 

 

I.4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 

zástupcu obstarávateľa 

Mgr. Jozef Viskupič 

Trnavský samosprávny kraj 

Starohájska 10, 917 01 Trnava 

t. č. 033/5559111, e-mail: info@trnava-vuc.sk 

 

I.5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, 

od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto na 

konzultácie 

Údaje kontaktnej osoby: 

Ing. Alexander Tokarčík, PhD. 

Trnavský samosprávny kraj 

Starohájska 10, 917 01 Trnava 

t. č. 0335559601 

e-mail: alexander.tokarcik@trnava-vuc.sk 

 

RNDr. Branislav Rochovský 

Trnavský samosprávny kraj 

Starohájska 10, 917 01 Trnava 



t. č. 0335559601 

e-mail: rochovsky.branislav@trnava-vuc.sk 

 

Miesto konzultácie:  

Úrad Trnavského samosprávneho kraja  

Starohájska 10 

917 01 Trnava 



II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM 

DOKUMENTE 

 

II.1. NÁZOV 

Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy (ďalej len „NUS TTSK“) 

 

II.2. CHARAKTER  

V zmysle článku 15 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ) č. 

2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktoré bolo prijaté v roku 

2018, majú členské štáty EÚ povinnosť predložiť dlhodobú stratégiu znižovania emisií 

a vypracovať Nízkouhlíkovú stratégiu (NUS). Slovenská republika (SR) sa v programovom 

vyhlásení vlády SR na obdobie 2016 – 2020 zaviazala vypracovať NUS do roku 2050, ktorej 

ciele priamo determinovali tvorbu regionálnych NUS s akcentom kladeným na zabezpečenie 

plnenia cieľov na regionálnej úrovni. Ďalšie medzinárodné záväzky SR v oblasti znižovania 

emisií a NUS vyplývajú z podpísania Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy,  Parížskej 

dohody a Kjótskeho protokolu. 

NUS TTSK predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity 

Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zamerané na znižovanie emisií CO2. 

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha NUS TTSK 

posudzovaniu vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie. 

 

II.3. HLAVNÉ CIELE 

Globálnym cieľom je, v súlade s víziou NUS TTSK, ktorou je vybudovať konkurencieschopný 

a všestranne rozvinutý región efektívne využívajúci všetky zdroje pri zachovaní prírodných, 

kultúrnych a historických hodnôt, pamiatok, kvality života a životného prostredia s akcentom 

kladeným na zregenerovanú urbanizovanú, lesnú a poľnohospodársku krajinu tak, aby bola 

zabezpečená energetická, environmentálna, sociálna, potravinová, vodná a klimatická bezpečnosť 

ekonomicky prosperujúceho regiónu, na území pod správou TTSK zredukovať emisie CO2 o 40 % do 

roku 2030. V dokumente sú explicitne definované aj parciálne ciele pre každý sektor osobitne, vrátane 

navrhovaných krátkodobých a strednodobých opatrení a odporúčaní, ktoré priamo determinujú 

splnenie globálneho cieľa prostredníctvom piatich základných pilierov, medzi ktoré patria: aplikácia 

SMART riešení, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie, zlepšenie energetickej efektívnosti, 



odolnosť a schopnosť adaptácie súvisiacej s klimatickými zmenami. 

 

 

 

II.4. OBSAH 

Predkladaný strategický dokument bude členení do šiestich základných častí. 
 

1. časť 

Táto úvodná časť je venovaná jasnému a prehľadnému popisu súvislostí a dôvodu 

tvorby NUS, cieľov a vízie TTSK vedúcich k samotnej konkretizácii vypracovaniu 

stratégie. Táto časť zároveň obsahuje aj výsledkov stratégie, vrátane regionálneho 

využitia NUS. 

 

2. časť 

V tejto časti sa budú nachádzať základné údaje a charakteristiky riešeného územia 

TTSK. 

 

3. časť 

Táto časť sa venuje príprave a spracovaniu NUS TTSK, vrátane organizačného 

zabezpečenia, procesu spracovania a schvaľovania a organizačného zabezpečenia. 

 

4. časť 

V tejto časti sa nachádzajú jasne definované východiská pre potreby spracovania NUS 

TTSK vychádzajúce z medzinárodných a národných záväzkov a dohovorov. Zároveň 

podrobne popisuje regulačný a stimulačný rámec pre implementáciu samotnej NUS 

TTSK. 

 

5. časť 

Táto časť je venovaná detailnej analýze súčasného stavu z pohľadu produkcie CO2, 

vrátane adaptačných opatrení na zmenu klímy a východiskovej inventúry emisií 

v pôsobnosti krajskej samosprávy. Celá táto časť je rozdelená podľa jednotlivých 

riešených oblastí nasledujúco: 

 Prírodné pomery TTSK – zdrojom informácií pre detailný popis prírodných 

podmienok boli geologické, geomorfologické, pôdne mapy a hydogeologické mapy 

a databázy Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) pre popis vývojových tendencií 



environmentálnej kvality územia TTSK. 

 Obyvateľstvo TTSK – pre vývojové tendencie vybraných ukazovateľov obyvateľstva 

v TTSK sú identifikované na základe dostupných údajov štatistických databáz zo ŠÚ 

SR. v závere tejto časti sa nachádza vývoj produkcie CO2 podľa počtu obyvateľov 

TTSK. 

 Sektor budov – v tejto časti sú základom relevantných zdrojov údaje a informácie zo 

ŠÚ SR, SODB a energetických auditov, ktoré poskytol zadávateľ. Analýza spotreby 

energií je realizovaná v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. z., STN 73 0540-2, vývojových 

tendencií produkcie CO2 z dostupných údajov z databáz Inforeg.sk. Pre potreby celkovej 

spotreby budov v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK sa použili údaje z dokumentu 

Energetická politika TTSK  

 Energetické zdroje – popis východiskového stavu v tejto časti sa opiera o strategický 

dokument Energetická politika TTSK a analýza vývojových tendencií spotreby 

jednotlivých druhov energií o relevantné zdroje informácií z databáz ŠÚ SR. V závere 

tejto časti je poukázané na potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie 

z pohľadu NUS TTSK. 

 Doprava – popis východiskového stavu v oblasti dopravy TTS je založený na 

dostupných zdrojoch relevantných informácií a údajov z Plánu udržateľnej mobility 

TTSK, databáz ŠÚ SR, ŽSR, Územného generelu dopravy TTSK a Stratégie rozvoja 

cyklotrás a cyklodopravy v TTSK. 

 Odpady – popis východiskového stavu v oblasti nakladania s odpadmi a ich vývojové 

tendencie sa opiera o relevantné zdroje údajov a informácií získaných z databáz ŠÚ SR 

a Programu odpadového hospodárstva TTSK. 

 Verejné osvetlenie - popis východiskového stavu v oblasti sa opiera predovšetkým o 

STN EN 13 201, STN EN 13 201-2, STN EN 13 201-3, STN EN 13 201-4, STN 73 

6110 a STN 73 6101. Systém verejného osvetlenia v rámci miest a obcí TTSK je 

definovaný a popísaný v prílohe 2. a hodnotené sú kvantitatívno-kvalitatívne 

ukazovatele a to hlavne vo vzťahu k inteligentným systémom a smart technológiám 

 SMART cities - popis východiskového stavu v tejto oblasti sa opiera predovšetkým o 

SMART koncept prechodu sektorových politík k nízkouhlíkovému integrovanému 

manažmentu krajiny podľa modelu SIM4NEXUS. 

6. časť 

V tejto časti sú explicitne definované ciele, úlohy a vízie TTSK z pohľadu NUS, ako 



aj navrhované opatrenia a odporúčania. 

Bazálnou platformou pre vypracovanie strategického dokumentu a následných návrhov 

opatrení a odporúčaní z pohľadu NUS je východisková inventúra emisií (Baseline emission 

inventory – BEI) predstavuje bilanciu základných emisií CO2. BEI tvorí nástroj pre Trnavský 

samosprávny kraj, cez ktorý sa stanoví skutočný stav vyprodukovaných emisií CO2 do 

ovzdušia na danom území. 

 

II.5. UVAŽOVANÉ VARIANTNÉ RIEŠENIE ZOHĽADŇUJÚCE CIELE 

A GEGRAFICKÝ ROZMER STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

Strategický dokument „Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy“ sa pripravuje v jednom 

variante, pričom o ďalších variantných riešeniach sa neuvažuje. 

 

II.6. VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÍPRAVY A SCHVAĽOVANIA 

Oznámenie:  

Vypracovanie a odoslanie oznámenia v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. na Krajský úrad, 

odbor starostlivosti o životné prostredie      november 

2020 

 

Dokument: 

Protokolárne prevzatie vypracovaného dokumentu NUS TTSK od zhotoviteľa  

          november 2020 

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: 

Doručenie záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov strategického dokumentu na 

životné prostredie        december 2020 

 

Schvaľovanie: 

Schválenie NUS TTSK zastupiteľstvom Trnavského samosprávneho kraja po ukončení 

povinného hodnotenia strategického dokumentu     júl 2021 

 

II.7. VZŤAH K INÝM STRATEGICKÝM DOKUMENTOM 

– Energetická politika Slovenskej republiky, 

– Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie SR, 



– Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR, 

– Integrovaný národný energetický a klimatický plán Slovenska na obdobie 2021 – 

2030, 

– Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR, 

– Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy - aktualizácia (Uznesenie 

vlády SR č. 478/2018), 

– Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 (Envirostratégia 2030), 

– Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy. 

Pre stanovenie východiskového stavu a smerovanie cieľov v súlade so smerovaním TTSK 

z pohľadu NUS boli využívané nižšie uvedené strategické dokumenty: 

– Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho 

kraja 2016 – 2020, 

– Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja, 

– Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja 2019, 

– Územný generel dopravy v TTSK do roku 2020 s výhľadom do roku 2030, 

– Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v TTSK na roky 2018 – 2022. 

 

II.8. ORGÁN KOMPETENTNÝ NA JEHO PRIJATIE 

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja 

 

II.9. DRUH SCHVAĽOVACIEHO DOKUMENTU 

Uznesenie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 

 

  



III. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
O PREDPOKLADANÝCH  VPLYVOCH 

STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA  

 

III.1. POŽIADAVKY NA VTUPY 

Vzhľadom na interdisciplinárny charakter problematiky dopadov zmeny klímy sú využívané 

rôzne druhy relevantných vstupov pre potreby prípravy a následného zostrojenia strategického 

dokumentu, medzi ktoré patrili predovšetkým strategické dokumenty EÚ a SR, ako aj 

samotné strategické dokumenty regionálneho charakteru vzťahujúce sa na územie TTSK, 

relevantné údaje a informácie z dostupných štatistických databáz ŠÚ SR. 

Pre potreby detailného popisu východiskového stavu pre jednotlivé oblasti z pohľadu NUS 

TTSK sa použili dostupné strategické dokumenty a údaje a informácie zo štatistických 

databáz ŠÚSR nasledujúco: 

 Prírodné pomery TTSK – zdrojom informácií pre detailný popis prírodných 

podmienok boli geologické, geomorfologické, pôdne mapy a hydogeologické mapy 

a databázy Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) pre popis vývojových tendencií 

environmentálnej kvality územia TTSK. 

 Obyvateľstvo TTSK – pre vývojové tendencie vybraných ukazovateľov obyvateľstva 

v TTSK sú identifikované na základe dostupných údajov štatistických databáz zo ŠÚ 

SR. v závere tejto časti sa nachádza vývoj produkcie CO2 podľa počtu obyvateľov 

TTSK. 

 Sektor budov – v tejto časti sú základom relevantných zdrojov údaje a informácie zo 

ŠÚ SR, SODB a energetických auditov, ktoré poskytol zadávateľ. Analýza spotreby 

energií je realizovaná v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. z., STN 73 0540-2, vývojových 

tendencií produkcie CO2 z dostupných údajov z databáz Inforeg.sk. Pre potreby celkovej 

spotreby budov v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK sa použili údaje z dokumentu 

Energetická politika TTSK  

 Energetické zdroje – popis východiskového stavu v tejto časti sa opiera o strategický 

dokument Energetická politika TTSK a analýza vývojových tendencií spotreby 

jednotlivých druhov energií o relevantné zdroje informácií z databáz ŠÚ SR. V závere 

tejto časti je poukázané na potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie 

z pohľadu NUS TTSK. 

 Doprava – popis východiskového stavu v oblasti dopravy TTS je založený na 



dostupných zdrojoch relevantných informácií a údajov z Plánu udržateľnej mobility 

TTSK, databáz ŠÚ SR, ŽSR, Územného generelu dopravy TTSK a Stratégie rozvoja 

cyklotrás a cyklodopravy v TTSK. 

 Odpady – popis východiskového stavu v oblasti nakladania s odpadmi a ich vývojové 

tendencie sa opiera o relevantné zdroje údajov a informácií získaných z databáz ŠÚ SR 

a Programu odpadového hospodárstva TTSK. 

 Verejné osvetlenie - popis východiskového stavu v oblasti sa opiera predovšetkým o 

STN EN 13 201, STN EN 13 201-2, STN EN 13 201-3, STN EN 13 201-4, STN 73 

6110 a STN 73 6101. Systém verejného osvetlenia v rámci miest a obcí TTSK je 

definovaný a popísaný v prílohe 2. a hodnotené sú kvantitatívno-kvalitatívne 

ukazovatele a to hlavne vo vzťahu k inteligentným systémom a smart technológiám 

 SMART cities - popis východiskového stavu v tejto oblasti sa opiera predovšetkým o 

SMART koncept prechodu sektorových politík k nízkouhlíkovému integrovanému 

manažmentu krajiny podľa modelu SIM4NEXUS. 

Bazálnou platformou pre vypracovanie strategického dokumentu a následných návrhov 

opatrení a odporúčaní z pohľadu NUS je východisková inventúra emisií (Baseline emission 

inventory – BEI) predstavuje bilanciu základných emisií CO2. BEI tvorí nástroj pre Trnavský 

samosprávny kraj, cez ktorý sa stanoví skutočný stav vyprodukovaných emisií CO2 do 

ovzdušia na danom území. 

 

 

III.2. ÚDAJE O VÝSTUPOCH 

Výstupom posúdenia strategického dokumentu bude schválený samotný strategický dokument 

„Nízkouhlíkovej stratégie Trnavskej župy“. 

NUS TTSK predstavuje ucelený strednodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity 

Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zamerané na znižovanie emisií CO2. Na základe 

východiskovej inventúry emisií pre referenčný rok 2010, je zdokumentované a kvantifikované 

využitie energie v TTSK tak z hľadiska energetických nosičov, ako aj sektorov spotreby. 

Súbor opatrení Nízkouhlíkovej stratégie, na dosiahnutie cieľov TTSK v oblasti znižovania 

emisií CO2, je definovaný s ohľadom na funkcie a možnosti TTSK v súlade so všetkými 

relevantnými strategickými dokumentmi Trnavského kraja. Súbor navrhnutých opatrení 

zároveň zohľadňuje aj existujúce strategické dokumenty, ako aj prebiehajúce a plánované 

aktivity na úrovni TTSK, ako aj na národnej a európskej úrovni. 

S ohľadom na možnosti a kompetencie Trnavského samosprávneho kraja konkrétnymi 



opatreniami znižovať energetickú náročnosť budov sa  stanovili hranice a rozsah iba na 

budovy, ktoré má TTSK v majetku alebo správe, t. j. budovy organizácii, ktoré sú zriadené 

alebo TTSK alebo priamo prevádzkované TTSK. V sektore dopravy boli brané do úvahy 

dopravné prostriedky, ktoré využívajú pracovníci TTSK, organizácií v pôsobnosti TTSK 

a regionálna autobusová doprava, ktorá je realizovaná ako služba vo verejnom záujme. 

Vzhľadom na interdisciplinárny charakter riešenej problematiky je nevyhnutná aktívna 

participácia všetkých relevantných odborov, resp. oddelení Trnavského samosprávneho kraja, 

odborných, vedeckých a aj mimovládnych inštitúcii pôsobiacich v parciálnych hodnotených 

oblastiach z pohľadu NUS TTSK. 

 

III.3. ÚDAJE O PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE 

NUS TTSK predstavuje strategický dokument, ktorý nemá žiaden priamy vplyv na životné 

prostredie. 

Potenciálne vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie je možné predpokladať 

v rámci realizácie navrhovaných opatrení v jednotlivých analyzovaných oblastiach týkajúcich 

sa objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja  

Vzhľadom na skutočnosť, že strategický dokument s komplexným návrhom opatrení smeruje 

k redukcii tvorby emisií skleníkových plynov a zvyšovaniu energetickej efektívnosti budov 

v pôsobnosti TTSK, je nutné očakávať v súvislosti s ich kontinuálnou implementáciou 

predovšetkým pozitívne priame aj nepriame vplyvy na environmentálnu kvalitu. Rozsah 

takýchto vplyvov je determinovaný charakterom riešenej oblasti v interakcii so spôsobom 

implementácie jednotlivých opatrení.  

 

III.4. VPLYV NA ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA 

Schválením strategického dokumentu „Nízkouhlíkovej stratégie Trnavskej župy“ 

a realizáciou navrhovaných opatrení v jednotlivých oblastiach z pohľadu NUS je možné 

očakávať skôr všeobecne pozitívne dopady, resp. dopady bez negatívnych vplyvov na zdravie 

obyvateľstva a kvalitu jeho života na území TTSK. 

 

III.5. VPLYV NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA VRÁTANE NÁVRHU OPATRENÍ 

NA ICH ZMIERNENIE 

Strategický dokument s komplexným návrhom opatrení smeruje k redukcii tvorby emisií 



skleníkových plynov a zvyšovaniu energetickej efektívnosti budov v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TTSK. Niektoré navrhované opatrenia a ciele strategického dokumentu sú 

priestorov ohraničené a lokalizované, nakoľko sa jedná o objekty v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TTSK, ale iné budú predstavovať všeobecné opatrenia a nástroje s plošným 

dosahom.  

Na území TTSK sa nachádzajú nižšie uvedené chránené územia:  
 chránené krajinné oblasti (CHKO): 

o Malé Karpaty 

o Biele Karpaty 

o Záhorie 

o Dunajské luhy 

 chránené vtáčie územia: 
o Malé Karpaty 

o Lehnice 

o Ostrovné lúky 

o Kráľova 

o Slňava 

o Dunajské luhy 

o Úľanská mokraď 

o Záhorské Pomoravie 

o Veľkoblahovské rybníky 

o Spačince - Nižná  

 územia európskeho významu: 
- SKUEV0115 – Bahno 

- SKUEV0267 – Biele hory 

- SKUEV0093 – Severný Bodícky kanál 
- SKUEV0278 – Brezovské Karpaty 

- SKUEV0268 – Buková 

- SKUEV0166 – Ciglát 
- SKUEV0179 – Červený rybník 

- SKUEV0l82 – Číčovské luhy 

- SKUEV0227 – Čiližské močiare 

- SKUEV0081 – Čupák 

- SKUEV0l13 – Dlhé lúky 

- SKUEV0074 – Dubník  
- SKUEV0090 – Dunajské luhy 

- SKUEV0083 – Eliášový les 

- SKUEV0l25 – Gajarské alúvium Moravy  
- SKUEV0213 – Gazarka  

- SKUEV0l62 – Grgás  

- SKUEV0l20 – Jasenácke  
- SKUEV0311 – Kačenky  



- SKUEV0160 – Karáb  
- SKUEV0075 – Klátovské rameno 

- SKUEV0293 – Kľúčovské rameno 

- SKUEV0l56 – Konopiská  
- SKUEV0173 – Kotlina 

- SKUEV0165 – Kútsky les 

- SKUEV0082 – Margitin háj 
- SKUEV0277 – Nad vinicami 

- SKUEV0314 – Rieka Morava  

- SKUEV0163 – Rudava  

- SKUEV0175 – Sedliská 

- SKUEV0315 – Skalické alúvium Moravy 

- SKUEV0220 – Šaštínsky potok 

- SKUEV0226 – Vanišovec 

- SKUEV0171 - Zelienka 

Pri definovaní všetkých cieľov a komplexu opatrení v jednotlivých oblastiach z pohľadu NUS 

sa akceptujú všetky princípy a zásady ochrany prírody a krajiny, pričom implementáciou 

navrhovaných opatrení v „Nízkouhlíkovej stratégií Trnavskej župy“  sa neočakávajú žiadne 

vplyvy strategického dokumentu na vyššie uvedené chránené územia.  

 

III.6. MOŽNÉ RIZIKÁ SÚVISIACE S UPLATŇOVANÍM STRATEGICKÉHO 

DOKUMENTU 

Vzhľadom na charakter strategického dokumentu sa vo vzťahu k životnému prostrediu s jeho 

uplatňovaním neočakávaj žiadne riziká. 

 

III.7. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE 

HRANICE 

Schválením strategického dokumentu sa nepredpokladajú žiadne vplyvy na životné prostredie 

presahujúce štátne hranice. 

  



IV. DOTKNUTÉ SUBJEKTY 
 

IV.1. VYMEDZENIE DOTKNUTEJ VEREJNOSTI, VRÁTANE JEJ 

ZDRUŽENÍ 

S ohľadom na charakter na dosah strategického dokumentu je možné dotknutú verejnosť 

charakterizovať ako verejnosť, ktorá bude dotknutá, resp. pravdepodobne dotknutá konaním 

týkajúcou sa životného prostredia, resp. má záujem na takomto konaní, t. j.: 

- všetci občania, ktorí prejavia záujem o proces posudzovania tohto strategického 
dokumentu v zmysle ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie, 

- fyzické a právnické osoby podnikajúce v regióne, 
- občianske iniciatívy, občianske združenia a organizácie podporujúce ochranu životného 
prostredia. 

 

IV.2. ZOZNAM DOTKNUTÝCH SUBJEKTOV 

1. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

5. Ministerstvo hospodárstva SR 

6. Ministerstvo životného prostredia SR 

7. Dopravný úrad SR 

8. Ministerstvo vnútra SR 

9. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie 

10. Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky 

11. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda 

12. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta 

13. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hlohovec 

14. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava 

15. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica 

16. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Skalica 

17. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piašťany 

18. Krajský pamiatkový úrad Trnava 

19. Obce a mestá v okrese Dunajská Streda: 



Dunajská Streda, Gabčíkovo, Šamorín, Veľký Meder, Báč, Baka, Baloň, Bellova Ves, 

Blahová, Blatná na ostrove, Bodíky, Boheľov, Čakany, Čenkovce, Čiližská Radvaň, 

Dobrohošť, Dolný Bar, Dolný Štál, Dunajský Klátov, Holice, Horná Potôň, Horné 

Mýto, Horný Bar, Hubice, Hviezdoslavov, Jahodná, Janíky, Jurová, Kľúčovec, 

Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Kvetoslavov, Kyselica, Lehnice, 

Lúčna na Ostrove, Macov, Mad, Malé Dvorníky, Medveďov, Mierovo, Michal na 

Ostrove, Ňárad, Nový Život, Ohrady, Okoč, Oľdza, Orechová Potôň, Padáň, Pataš, 

Potônske Lúky, Povoda, Rohovce, Sap, Štvrtok na Ostrove, Topoľníky, Trhová 

Hradská, Trnávka, Trstená na Ostrove, Veľká Paka, Veľké Blahovo, Veľké Dvorníky, 

Vieska, Vojka nad Dunajom, Vrakúň, Vydrany, Zlaté Klasy 

20. Obce a mestá v okrese Galanta: 

Galanta, Sereď, Sládkovičovo, Abrahám, Čierna Voda, Čierny Brod, Dolná Streda, 

Dolné Saliby, Dolný Chotár, Galanta, Gáň, Horné Saliby, Hoste, Jánovce, Jelka, 

Kajal, Košúty, Kráľov Brod, Malá Mača, Matuškovo, Mostová, Pata, Pusté Sady, 

Pusté Úľany, Sereď, Sládkovičovo, Šalgočka, Šintava, Šoporňa, Tomášikovo, 

Topoľnica, Trstice, Váhovce, Veľká Mača, Veľké Úľany, Veľký Grob, Vinohrady 

nad Váhom, Vozokany, Zemianske Sady 

21.  Obce a mestá v okrese Hlohovec: 

Hlohovec, Leopoldov, Bojnicky, Červeník, Dolné Otrokovce, Dolné Trhovište, Dolné 

Zelenice, Dvorníky, Hlohovec, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Horné Zelenice, 

Jalšové, Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, Madunice, Merašice, Pastuchov, 

Ratkovce, Sasinkovo, Siladice, Tekoľdany, Tepličky, Trakovice, Žlkovce 

22. .Obce a mestá v okrese Trnava: 

Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Borová, 

Brestovany, Bučany, Buková, Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, 

Dolné Dubové, Dolné Lovčice, Dolné Orešany, Horná Krupá, Horné Dubové, Horné 

Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Kátlovce, Košolná, Križovany 

nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč, Opoj, Pavlice, Radošovce, 

Ružindol, Slovenská Nová Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, 

Súrovce, Trnava, Trstín, Vlčkovce, Voderady, Zavar, Zeleneč, Zvončín 

23. .Obce a mestá v okrese Senica: 

Senica, Šaštín-Stráže, Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Cerová, 

Častkov, Čáry, Dojč, Hlboké, Hradište pod Vratnom, Jablonica, Koválov, Kuklov, 

Kúty, Lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý Ján, Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, 



Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko, Rybky, Sekule, Senica, Smolinské, Smrdáky, 

Sobotište, Sajdíkove Humence, Saštín - Stráže, Štefanov 

24.  Obce a mestá v okrese Skalica: 

Gbely, Holíč, Skalica,Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Chropov, Katov, Kopčany, 

Koválovec, Letničie, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Petrova Ves, Popudinské 

Močidľany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Skalica, Trnovec, Vrádište, Unín 

71. Obce v okrese Piešťany: 

Banka, Bašovce, Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, Ducové, Hubina, 

Chtelnica, Kočín - Lančár, Krakovany, Moravany nad Váhom, Nižná, Ostrov, 

Pečeňady, Piešťany, Prašník, Rakovice, Ratnovce, Sokolovce, Šípkové, Šterusy, 

Trebatice, Veľké Kostoľany, Veľké Orvište, Veselé, Vŕbové 

 

IV.3. DOTKNUTÉ SUSEDNÉ ŠTÁTY 

Neexistujú dotknuté susedné štáty. 
 

  



V. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 

 

V.1. MAPOVÁ A INÁ GRAFICKÁ DOKUEMNTÁCIA 

Mapová dokumentácia je súčasťou strategického dokumentu  

 

Obr. 1 Mapa trnavského samosprávneho kraja 

V.2. MATERIÁLY POUŽITÉ PRI VYPRACOVANÍ STRATEGICKÉHO 

DOKUMENTU 

– Energetická politika Slovenskej republiky, 

– Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie SR, 

– Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR, 

– Integrovaný národný energetický a klimatický plán Slovenska na obdobie 2021 – 

2030, 

– Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR, 

– Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy - aktualizácia (Uznesenie 

vlády SR č. 478/2018), 



– Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 (Envirostratégia 2030), 

– Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy. 

Pre stanovenie východiskového stavu a smerovanie cieľov v súlade so smerovaním TTSK 

z pohľadu NUS boli využívané nižšie uvedené strategické dokumenty: 

– Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho 

kraja 2016 – 2020, 

– Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja, 

– Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja 2019, 

– Územný generel dopravy v TTSK do roku 2020 s výhľadom do roku 2030, 

– Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v TTSK na roky 2018 – 2022. 

 

  



VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
V Trnave, október 2020. 

 

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 
 
1. Meno spracovateľa oznámenia 
doc. Ing. Henrieta Pavolová, PhD., Starohájska 10, 917 01 Trnava 

 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 
obstarávateľa, pečiatka 
Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja 

 


