
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE  

PROGRAM ROZVOJA OBCE DEVIČANY 

pre obdobie 2015 - 2024 

podľa prílohy č. 2 zákona EIA 

 
I. Základné údaje o obstarávateľovi  

1. Názov Devičany 

2. Identifikačné číslo 587508 

3. Adresa sídla 935 04 Devičany 75 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné 

kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa 

Ing. Dana Lančaričová, Devičany 186, 0902 700 764 

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 

Mgr. Monika Slížiková, Devičany 157, 0911 764 700  

II. Základné údaje o strategickom dokumente  

1. Názov PRO  obce  Devičany 

2. Charakter Strategický dokument obce. 

3. Hlavné ciele Stratégia  sa zameriava na dosiahnutie troch globálnych 

cieľov: 

1. Konkurencieschopné hospodárstvo a jeho 

trvaloudržateľný rozvoj 

2. Vybudovaná verejná infraštruktúra, s bohatou 

ponukou služieb pre miestne obyvateľstvo 

3. Čisté životné prostredie s nízkou 

environmentálnou záťažou 

 

4. Obsah (osnova) Úvod 

Analytická časť 

- Anylýza vnútorného prostredia 

- Analýza vonkajšieho prostredia 

- Zhodnotenie súčasného stavu územia obce 

Devičany 

Strategická časť 

- Vízia 

- Stratégia rozvoja obce 

Programová časť 

- Prioritné osy 

Realizačná časť 

- Popis úloh pri realizácii PRO 

- Systém monitorovania a hodnotenia pRO 

- Akčný plán 

Finančná časť 

Záver 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a 

geografický rozmer strategického dokumentu 

PRO je riešený v jednom variante, nakoľko sa jedná 

o obec s malým počtom obyvateľov, dokument riši 

základné otázky fungovania obce. 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a 

schvaľovania 

31.12.2015 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom PRO vychádza z nasledovných  dokumentov: 

Program odpadového hospodárstva obce Devičany 

Viacročný rozpočet obce Devičany 

PHSR NSK 

Partnerská dohoda 

Stratégia EÚ 2020 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie Zastupiteľstvo obce. 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu  Uznesenie zastupiteľstva obce. 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch 

strategického dokumentu na životné prostredie 

 



vrátane zdravia 

1. Požiadavky na vstupy Dokument nepočíta s nárastom vstupov , či už 

energetických alebo majetkových oproti doterajšiemu 

stavu. 

2. Údaje o výstupoch Z hľadiska životného prostredia sú očakávané výstupy 

opísané v kap. 9 Akčný plán – prioritná os Životné 

prostredia: 

- Zlepšenie odvodu povrchových vôd 

- Zlepšenie environmentálneho povedomia 

občanov 

- Odpadové hospodárstvo 

Opatrenia a podopatrenia sú navrhované tak, aby 

nezvyšovali environmentálnu záťaž v území obce 

Devičany.  V prípade realizácie podopatrení  3.2.2.22 

vybudovanie zberného dvora pre vytriedené zložky 

odpadu a 3.2.2.3. spracovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu  sa bude jednať o také technické 

riešenie, ktoré nepodlieha posudzovaniu EIA. 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné 

prostredie 

Programový dokument je navrhovaný tak, aby prinášal 

pozitívne vplyvy na životné prostredie, či už priame 

alebo nepriame. Žiadne z opatrení nezakladá 

predpoklad na zhoršenie súčasného stavu. Všetky 

opatrenia budú viesť k zlepšeniu životného prostredia 

a kvalite života v obce, nakoľko sa uprednostňujú také 

aktivity, ktoré budú podporovať ekologické 

poľnohospodárstvo, využitie miestnych zdrojov, 

rekonštrukcie obecných budov a najmä pripritná os 

Životné prostredie je navrhnutá tak, aby mala pozitívny 

dopad na územie a jej obyvateľov. 

Viď kap. 9 Akčný plán a kap.3.1 SWOT analýza – 

príležitosti. 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva Dokument nepočíta s priamym vplyvom na zdravotný 

stav obyvateľstva. V nepriamej súvislosti môže viesť 

podpora ekologického poľnohospodárstva a využívanie 

miestnych zdrojov k zlepšeniu zdravotného stavu 

používaním zdravších potravín a potravinovou 

sebestačnosťou obyvateľov. 

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované 

chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, 

európska sústava chránených území (Natura 2000), 

národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené 

vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu 

opatrení na ich zmiernenie 

Dokument nepočíta s lokalizáciou akejkoľvek činnosti 

do CHKO Štiavnické vrchy, ktorá je jedinou chránenou  

lokalitou nachádzajúcou sa v území katastrov obce 

Devičany. 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického 

materiálu 

Vzhľadom na navrhované priority a opatrenia 

dokument nepredpokladá žiadne riziká pri realizácii. 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne 

hranice 

Dokument nezakladá žiadne dôvody na vplyv na 

životné prostredie presahujúci štátne hranice. 

IV. Dotknuté subjekty  

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej 

združení 

Dotknutou verejnosťou v prípade PRO obce Devičany 

sú najmä občania obce, miestny podnikatelia a SHR 

a spoločnosti podnikajúce na území obce. V ďalšej 

miere sú to združenia pôsobiace na území obce viď 

kap. 1.2. ľudské zdroje. 

2. Zoznam dotknutých subjektov V prípade realizácie aktivít plánovaných v PRO budú 

dotknuté: 

- NSK 

- Západoslovenské vodárne a kanalizácie 

- Povodie dolného Hrona a horného Ipľa 

- Okresný úrad Levice – odbor pre cestnú 

dopravu 



- Obce: Pukanec, Nová Dedina, Drženice, 

Bátovce 

3. Dotknuté susedné štáty Dokument nepredpokladá cezhraničnú spoluprácu. 

V. Doplňujúce údaje  

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres 

širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a 

pôsobnosti strategického dokumentu) 

PRo nemá mapovú a grafickú dokumentáciu 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického 

dokumentu 
 

Príloha č. 2 – zoznam informačných zdrojov 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 23.11.2015, Devičany 

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov  

1. Meno spracovateľa oznámenia. Mgr. Monika Slížiková 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom 

oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka. 

Ing. Dana Lančaričová 

 
 


