
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
PROGRAM ROZVOJA OBCE ŠAJDÍKOVE HUMENCE 

pre obdobie  2021-2027 
(podľa prílohy č. 2 zákona EIA) 

 

I. Základné údaje o obstarávateľovi  
1. Názov OBEC ŠAJDÍKOVE HUMENCE 

 
2. Identifikačné číslo IČO: 310051 

 

3. Adresa sídla Obecný úrad Šajdíkove Humence 
906 07 Šajdíkove Humence 
 

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

Pavol Burda, starosta obce 
Mobil: 0911586123 

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. Ivan Smetana 
Exnárova 22, 821 03 Bratislava 
Mobil: 0903467182 

E-mail: i.smetana@upcmail.sk  

Konzultačné miesto: Obecný úrad Šajdíkove Humence 

II. Základné údaje o strategickom 
dokumente 

 

1. Názov Program rozvoja obce Šajdíkove Humence  na roky 
2021-2027 
 

2. Charakter Strategický dokument obce 
 

3. Hlavné ciele Ciele rozvoja hospodárskeho a sociálneho obce 
 

4. Obsah (osnova) Základný obsah PRO: 
Analytická časť 
 
Základná charakteristika 
Základné informácie 
História obce 
Širšie územné vzťahy 
Stav územnoplánovacej a programovej dokumentácie 
 
Prírodné zdroje a podmienky  
Prírodné charakteristiky 
Geomorfológia, klimatické podmienky, hydrologické 
pomery, pôdna charakteristika, fauna, flóra, krajinná 
štruktúra 
Ochrana prírody 
Chránené územia, NATURA 2000, ÚSES 
Životné prostredie 
Ovzdušie, voda, odpady, seizmicita, radónové riziká, 
environmentálna regionalizácia 
 
Ľudské zdroje  
Demografická situácia obce 
Stav a vývoj obyvateľstva, pohyb obyvateľstva, veková 
štruktúra obyvateľstva 
Vzdelávanie, vzdelanosť obyvateľstva 
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Vierovyznanie a národnostné zloženie 
 
Kultúrne a spoločenské zdroje 
 Pamiatky a tradície 
Tradície, kultúrne a historické pamiatky, osobnosti, 
rodáci 
Spoločenský život 
Kluby, spolky, združenia, spoločenské aktivity a akcie 
 
Materiálne a finančné zdroje 
Bývanie a bytový fond 
Základná a technická infraštruktúra 
Doprava, voda a odpady,, komunikačné a informačné 
siete, elektrina, plyn 
Občianska infraštruktúra a vybavenosť, sociálna 
infraštruktúra 
Občianska vybavenosť a služby, sociálne a zdravotné 
služby, školstvo a vzdelávanie, kultúra a osveta, 
zariadenie pre rekreáciu, šport a oddych, 
administratíva a verejná správa 
 
Ekonomické využívanie zdrojov 
Podnikateľská sféra 
Primárny sektor, sekundárny sektor, terciálny sektor, 
kvartérny sektor, organizačná štruktúra hospodárstva 
Trh práce 
Zamestnanosť, nezamestnanosť 
 
SWOT analýza  
Problémová analýza 
Audit problémov – najdôležitejšie problémy 
Kľúčové problémy 
 
Analýza väzieb na strategické dokumenty VÚC  
PR VÚC (PHSR VÚC) 
ÚPN VÚC 
 
Analýza potenciálu územia 
Rozvojový potenciál územia 
Disparity rozvoja 
 
Strategická časť  
 
Vízia a ciele rozvoja obce 
Ciele stratégie rozvoja 
 
Programová časť 
 
Program rozvoja 
Priority a opatrenia programu 
Priority, opatrenia a indikatívne aktivity, väzba na 
prioritné oblasti a ciele 
 
Realizačná časť 
 
Zabezpečenie realizácie programu 
Sociálno-ekonomické partnerstvo 



Inštitucionálne zabezpečenie programu 
Organizačné zabezpečenie programu 
Časový harmonogram 
Monitoring 
 
Finančná časť 
Finančná náročnosť stratégie 
Zdroje financovania stratégie 

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

PRO sa rieši len v jednom variante. 
Zdôvodnenie: Ide o malú obec, kde rozvojový 
potenciál vychádza zo schváleného Územného plánu 
obce Šajdíkove Humence.  
 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a 
schvaľovania 

Aktualizáciu PRO (PHSR)  je potrebné schváliť do 
31.12.2020. 
 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom Za rozhodujúci strategický dokument obce, ktorý tvorí 
základný podklad pre program rozvoja obce je 
schválený územný plán obce Šajdíkove Humence. 
Územný plán obce komplexne rieši využitie územia 
a funkčného usporiadania v území obce.  
(C. Vízia a ciele rozvoja - str. 70) 
 
Dôležitým podkladom je tiež z hľadiska regionálneho 
Územný plán veľkého územného celku Trnavského 
samosprávneho kraja a PHSR Trnavského 
samosprávneho kraja. 
(Analýza PHSR TTSK – str. 49, Analýza ÚPN VÚC TTSK – 
str. 62)  
 
Program rozvoja obce Šajdíkove Humence nadväzuje 
na PHSR obce Šajdíkove Humence na roky 2007-2013 
a na roky 2015-2020  a spresňuje ciele a aktivity, ktoré 
neboli realizované a prispôsobuje dokument novej 
legislatíve.    
(Vyhodnotenie strategických cieľov PHSR obce 
Š.Humence na roky 2007-2013 – str. 34  
A PRO Š.Humence na roky 2015-2020 – str. 37)  

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 V územnom pláne a tiež v PRO je v zásade 
dokumentovaný rozvoj, ktorý predstavuje 
dokompletovanie  základných služieb  a vybavenosti 
pre obyvateľov a návštevníkov.  
 
V rozvoji obce nie sú programované žiadne  investície, 
ktoré by znižovali kvalitu životného prostredia 
a zdravotného stavu obyvateľov.   
 
(Vyhodnotenie strategických cieľov PHSR obce 
Š.Humence na roky 2007-2013 – str. 34 a PRO 



Š.Humence na roky 2015-2020 – str. 37,  
D. Programová časť – str. 74) 

2. Údaje o výstupoch Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 
obce stanovil územný plán, ktorý v zmysle ustanovení 
stavebného zákona prešiel komplexným 
pripomienkovým konaním.    
 
Výstupy PRO predstavujú dokompletovanie základnej 
vybavenosti a služieb, ktoré sú nevyhnutné pre 
plnohodnotné fungovanie funkcií obce slúžiacich pre  
obyvateľov   a návštevníkov.   
(C. Vízia a ciele rozvoja – str. 70)  
 
Programovaný rozvoj obce nevytvára predpoklady pre 
zvyšovanie produkcie odpadov, hluku, prachu a iných 
znečisťujúcich vplyvov.  
 
V súvislosti s ochranou prírody sa územným plánom 
vyčlenili a PRO potvrdili územia, kde nie možné 
rozvíjať akúkoľvek výstavbu a tvoria základnú kostru 
územného systému ekologickej stability.     
(Ochrana prírody a krajiny – str. 17) 
 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné 
prostredie 

Z hľadiska vplyvov na životné prostredie aktivity 
programované v PRO nepredstavujú žiadne negatívne 
vplyvy.  
 
Práve naopak sa predpokladá, že realizáciou 
programovaných aktivít sa skvalitní životné prostredie 
a zlepší život obyvateľov.  
 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva Z hľadiska vplyvu na zdravotný stav obyvateľstva  
aktivity programované v PRO nepredstavujú žiadne 
negatívne vplyvy.  
 
Práve naopak sa predpokladá, že realizáciou 
programovaných aktivít sa skvalitní životné prostredie.  
 

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 

V území obce Šajdíkove Humence sa nenachádzajú 
žiadne veľkoplošné chránené územia, územia 
európskeho významu, chránené vtáčie územia, 
európska sústava chránených území (Natura 2000), 
resp. iné chránené územia. 
Okrajovo do územia obce zasahuje CHKO Záhorie. 
V tomto území nie sú programované žiadne aktivity 
PRO. 
(Ochrana prírody a krajiny – str. 17) 
 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického 
materiálu 

Pri uplatňovaní aktivít  PRO sa neočakávajú žiadne 
riziká. 
 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne 
hranice 

Pri uplatňovaní aktivít PRO nebudú žiadne vplyvy na 
územie presahujúce štátne hranice. 
 
 
 



IV. Dotknuté subjekty  
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej 
združení 

Pri realizácii aktivít PRO budú pozitívne dotknuté 
obyvateľstvo obce a návštevníci. 
 

2. Zoznam dotknutých subjektov Pri realizácii aktivít PRO nebudú dotknuté žiadne iné 
obce ani žiadne iné subjekty. 

3. Dotknuté susedné štáty Nepredpokladajú sa žiadne cezhraničné vplyvy na 
životné prostredie. 
 

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

V PRO nie je grafická dokumentácia.  
 
Grafická dokumentácia Územného plánu obce 
Šajdíkove Humence k dispozícii na Okresnom úrade 
v Trnave (Odbor výstavby a bytovej politiky) a na 
Obecnom úrade v Šajdíkovych Humenciach.  
 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického 
dokumentu 

Územný plán obce Šajdíkove Humence 
 
Územný plán VÚC Trnavského samosprávneho kraja 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Šajdíkove Humence na r. 2007-2013 
 
Program rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 
2015-2020 s výhľadom do roku 2025. 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Trnavského samosprávneho kraja 
 
Podklady Obecného úradu v Šajdíkovych Humenciach 
 
Štatistický lexikón – Sčítanie 2001,2011 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia Šajdíkove Humence, 14.12.2020 
 

VII. Potvrdenie správnosti údajov  
1. Meno spracovateľa oznámenia. Ing. Ivan Smetana 

 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom 
oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavol Burda, starosta obce 
 
 

 
 
Prílohy: 
- Program rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2021-2027 
 

 


