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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
STRATÉGIA MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU  

„SRDCOM SPÄTÍ S MALOHONTOM, JEHO ROZVOJ JE NAŠÍM MO TTOM“ 
pre obdobie 2016 - 2023 

 
podľa prílohy č. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 

doplnení   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 
1. Názov Miestna akčná skupina MALOHONT 
2. Identifikačné číslo 45 01 65 85 
3. Adresa sídla Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné 
kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa 

Ing. Oľga Maciaková 
Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo 
0905 791 208, olgamac@centrum.sk 

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 

Ing. Miroslava Vargová 
Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo 
0903 772 453, mirkakubka@malohont.sk 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 
1. Názov Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou 

(CLLD) „Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je 
naším mottom“ 
(ďalej len stratégia CLLD) 

2. Charakter Strategický dokument regiónu 
3. Hlavné ciele Posilnenie životaschopnosti regiónu Malohont 

skvalitnením života obyvateľov, zlepšením 
podmienok pre podnikanie, zhodnotením miestneho 
potenciálu v cestovnom ruchu a spoluprácou. 

4. Obsah (osnova) 1. Základné informácie o MAS 
2. Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie 
CLLD 
3. Analytický rámec 
4. Strategický rámec 
5. Implementačný rámec 
6. Finančný rámec 
7. Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie 
a doplnkovosť 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele 
a geografický rozmer strategického dokumentu 

Stratégia CLLD je vypracovaná v jednom variante 
riešenia. Hlavné ciele a priority umožňujú alternatívny 
prístup pri realizácii stratégie, ako aj jednotlivých 
projektov, ktoré budú individuálne posudzované 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy 
a schvaľovania 

- október - december 2014 - verejné stretnutia po 
obciach 

- december 2014 - zber projektových zámerov 1. 
kolo 

- február - jún 2015 - pracovné stretnutia k príprave 
stratégie 

- júl 2015 - zber projektových zámerov 2. kolo 
- júl 2015 - Dotazníkový prieskum názorov a potrieb 

občanov 
- august - november 2015 - spracovanie stratégie 

CLLD vrátane príloh 
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- november 2015 - schválenie stratégie CLLD 
Zhromaždením členov MAS 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom Stratégia CLLD bola spracovaná v súlade s 
nasledovnými stratégiami, plánmi a investíciami na 
rôznych úrovniach, s ktorými pôsobí komplementárne 
a synergicky: 
- lokálna: 
- programy rozvoja obcí, resp. mikroregiónov 
zahrnutých do územia MAS - zamerané najmä na 
zvyšovanie kvality života obyvateľov v obciach, čo je 
v synergii najmä s opatreniami špecifického cieľa č. 
1.1 a 3.1 stratégie CLLD 
- Memorandum o podpore regiónov s vysokou mierou 
nezamestnanosti - zamerané hlavne na otázky 
ekonomického rozvoja územia okresov, v ktorých 
MAS leží, čo je plne v súlade so zameraním 
špecifického cieľa č. 2.1, ako aj strategického cieľa 
CLLD 
- zákon č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých 
okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - v 
súlade s ním bude do okresov, kde sa MAS nachádza, 
poskytnutá podpora v súlade a akčným plánom, ktorý 
sa v súčasnosti pripravuje 
- plánované založenie oblastnej organizácie 
cestovného ruchu - pôsobí komplementárne so 
zameraním stratégie CLLD, najmä so špecifickým 
cieľom 3.1 
- regionálna: 
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Banskobystrického samosprávneho kraja 2015 - 2023 
(PHSR BBSK) - s prioritami, ktorými sú 
Konkurencieschopná ekonomika, Zdravé a 
adaptabilné prostredie, Lepšia kvalita života a 
Partnerstvá, je zabezpečený synergický efekt a 
doplnkovosť voči stratégii CLLD 
- Regionálna integrovaná územná stratégia 
Banskobystrického kraja (RIÚS BBSK) - stanovené 
prioritné oblasti v súlade s prioritnými osami IROP 
2014 - 2020 sú v súlade s cieľmi stratégie CLLD, 
najmä so špecifickým cieľom 1.1 
- národná: 
- Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 
- Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 
2020 
- OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 
OP Kvalita životného prostredia 2014 - 2020 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie Zhromaždenie členov MAS 
9. Druh schvaľovacieho dokumentu Uznesenie Zhromaždenia členov MAS 
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane 
zdravia 
1. Požiadavky na vstupy Vstupy pre stratégiu CLLD predstavujú finančné 

prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka. Na implementáciu stratégie bude potrebné 
zabezpečiť aj spolufinancovanie z prostriedkov 
štátneho rozpočtu, iných verejných zdrojov (najmä 
rozpočtov obcí a VÚC), ako i súkromných zdrojov. 

2. Údaje o výstupoch Výstupmi stratégie CLLD budú aktivity vyplývajúce z 
realizácie jednotlivých opatrení, ktoré na území MAS 
MALOHONT prispejú nielen ku skvalitneniu 
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infraštruktúry malých rozmerov, ale aj rozšíreniu 
a skvalitneniu základných služieb s dôrazom na 
sociálne služby, podpore miestnych podnikateľov, 
výrobe miestnych produktov, marketingu a spolupráci 
za účelom udržania a tvorby pracovných miest, 
posilneniu miestnej ekonomiky, ale aj k efektívnemu a 
racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov a 
ochrane a tvorbe životného prostredia. 
V súčasnosti však vzhľadom na všeobecný charakter 
dokumentu bez presného stanovenia spôsobu 
realizácie aktivít nie je možné riziká súvisiace s 
uplatňovaním strategického dokumentu špecifikovať.  
Výstupy a výsledky implementácie stratégie CLLD 
budú hodnotené v rámci sledovania hodnôt 
merateľných ukazovateľov. 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na 
životné prostredie 

Vzhľadom na všeobecný charakter stratégie CLLD 
bez presného stanovenia spôsobu realizácie aktivít  
riziká súvisiace s uplatňovaním strategického 
dokumentu nie je možné špecifikovať. Predpokladá sa 
však, že vplyv bude  jednoznačne pozitívny, nakoľko 
jedným z cieľov stratégie CLLD je ochrana a 
zlepšenie kvality životného prostredia v regióne. 
Realizácia niektorých aktivít v rámci stratégie CLLD 
môže mať vplyv na životné prostredie. Je možné 
predpokladať, že na aktivitami dotknutých lokalitách 
môže dôjsť k stretu záujmov s ochranou prírody. 
Konkrétne aktivity vyplývajúce z implementácie 
stratégie CLLD však podliehajú samostatnému 
posudzovaniu v zmysle zákona č. 24/2006 z. z. 
v planom znení, v procese ktorého budú navrhnuté 
opatrenia na elimináciu, resp. minimalizáciu 
negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva Vzhľadom na všeobecný charakter stratégie CLLD 
bez presného určenia spôsobu realizácie jednotlivých 
aktivít nie je možné bližšie špecifikovať vplyv na 
zdravotný stav obyvateľstva. Predpokladá sa, že vplyv 
bude pozitívny, nakoľko samotným cieľom stratégie 
CLLD je prispieť k zlepšeniu kvality života 
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 

Na územie MAS MALOHONT zasahujú: 
- chránené vtáčie územie Cerová vrchovina - 
Porimavie (SKCHVU003) 
- územia európskeho významu: Klenovský Vepor 
(SKUEV0200), Klenovské Blatá (SKUEV0384), 
Drienčanský kras (SKUEV0366) a Pokoradzské 
jazierka (SKUEV0364). 
Vzhľadom na všeobecný charakter stratégie CLLD 
bez presného stanovenia realizácie aktivít nie je 
možné špecifikovať. Aktivity v rámci implementácie 
stratégie CLLD budú realizované v zmysle platnej 
legislatívy SR v oblasti prírody a krajiny, t.j. aj 
v súlade so stupňom ochrany dotknutého územia. 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním 
strategického materiálu 

Vzhľadom na všeobecný charakter stratégie CLLD 
bez presného stanovenia spôsobu realizácie aktivít  
riziká súvisiace s uplatňovaním strategického 
dokumentu nie je možné špecifikovať. Nie je však 
predpoklad významnejších rizík z hľadiska životného 
prostredia. 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne 
hranice 

Nerelevantné - územie Miestnej akčnej skupiny 
MALOHONT nezasahuje k hraniciam iných krajín. 
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IV. Dotknuté subjekty  
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej 
združení 

Vzhľadom na regionálny charakter a obsah 
strategického dokumentu sú zainteresovanou 
verejnosťou všetci obyvatelia územia a subjekty 
koordinujúce hospodársky a sociálny rozvoj v regióne, 
ktoré sa zapoja do procesu implementácie stratégie 
CLLD . 

2. Zoznam dotknutých subjektov Z hľadiska vplyvu stratégie CLLD na orgány 
samosprávy bude dotknutých 43 obcí zahrnutých do 
územia MAS MALOHONT: 
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, 
Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, 
Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske 
Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, 
Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, 
Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný 
Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, 
Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské 
Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, 
Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, 
Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce 
Z pohľadu hospodárskeho vplyvu budú zvýšením 
kvality života občanov pozitívne dotknuté všetky 
podnikateľské subjekty (výrobné i podniky služieb) i 
neziskové organizácie. 

3. Dotknuté susedné štáty Nerelevantné - územie Miestnej akčnej skupiny 
MALOHONT nezasahuje k hraniciam iných štátov. 

V. Doplňujúce údaje 
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres 
širších vzťahov v mierke primeranej charakteru 
a pôsobnosti strategického dokumentu) 

Príloha č. 4 Stratégie CLLD - Mapa územia MAS 
MALOHONT 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického 
dokumentu 

Príloha č. 16 Stratégie CLLD - Zoznam zdrojov 
(analýzy) a vstupných dokumentov 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia Hrachovo, 10.03.2016 
VII. Potvrdenie správnosti údajov 
1. Meno spracovateľa oznámenia Ing. Miroslava Vargová 
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom 
oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka 

Ing. Oľga Maciaková 
 
 
 
 
 
 
 

 


