Príloha č. 6
Opatrenia
na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu predpokladaných vplyvov
Stratégie CR 2020 na životné prostredie identifikovaných v etape posudzovania
strategického dokumentu (SEA) pre etapu jej ďalšieho rozpracovania a realizácie.
1. V spolupráci s rezortom životného prostredia zabezpečiť vypracovanie metodiky
pre stanovenie únosnosti jednotlivých regiónov pre trvalo udržateľný rozvoj cestovného
ruchu.
2. V spolupráci s rezortom životného prostredia vypracovať zásady možného rozvoja
cestovného ruchu v chránených územiach na území Slovenskej republiky vrátane území
sústavy Natura 2000.
3. Environmentálne kritériá rozvoja cestovného ruchu zohľadniť pri rozpracovaní a pri
realizácii Stratégie CR 2020.
4. Pri vypracovaní strategických dokumentov s regionálnym alebo miestnym dosahom
vyplývajúcich z rozpracovania Stratégie CR 2020 dôsledne zhodnotiť prírodný potenciál
jednotlivých regiónov a na jeho základe prijať účinné opatrenia na trvalo udržateľný
rozvoj cestovného ruchu.
5. Strategické dokumenty s regionálnym alebo miestnym dosahom vyplývajúce
z rozpracovania Stratégie CR 2020 podrobiť strategickému environmentálnemu
hodnoteniu 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. Zabezpečiť dôsledné posúdenie vplyvov na životné prostredie na úrovni konkrétnych
projektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. tak, aby bola zabezpečená optimalizácia
zvolených riešení a ich lokalizácie, výber environmentálnych technológií, časovej
a vecnej následnosti jednotlivých realizačných krokov, ako aj vyváženosť
environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov realizovaných projektov.
7. Pri rozhodovaní o výbere projektov dôsledne sledovať aspekt trvalej udržateľnosti
a vyváženosť krátkodobých a dlhodobých vplyvov a zároveň vyváženosť lokálnych,
regionálnych a celonárodných prínosov projektu.
8. Pri výbere projektov uplatniť kritériá rešpektujúce chránené územia (predovšetkým
územia sústavy Natura 2000 a chránené druhy fauny, flóry a ich biotopy podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).
9. Pri návrhu technického riešenia konkrétnych projektov minimalizovať zábery
poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov.
10. Pri trvalom a dočasnom odňatí pôdy na nepoľnohospodárske účely pre potreby
cestovného ruchu postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy s osobitným dôrazom na chránené pôdy
1. – 4. skupiny kvality.
11. Pri trvalom a dočasnom vyňatí lesných pozemkov alebo obmedzení ich využívania
v rámci aktivít cestovného ruchu postupovať podľa príslušných ustanovení zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
12. Pri rozpracovaní strategických dokumentov s regionálnym alebo miestnym dosahom
vyplývajúcich z rozpracovania Stratégia CR 2020 a pri návrhoch realizácie konkrétnych
projektov zohľadniť požiadavky vyplývajúce zo záväzných častí ÚPN VÚC a ÚPN obcí.

13. Kompenzácie za prípadný záber chránených druhov a ich biotopov realizovať
podľa platných predpisov a po dohode s príslušnými orgánmi a organizáciami ochrany
prírody.
14. V rámci navrhovania nových projektov súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu
vypracovať štúdie vizualizácie a vhodným technickým riešením a architektonickým
stvárnením objektov a vegetačnými úpravami zabezpečiť ich začlenenie do krajiny tak,
aby sa v najväčšej možnej miere zmiernilo ich technogénne pôsobenie na prírodné
prostredie.
15. Akékoľvek aktivity, ktoré by mohli mať vplyv na kultúrne pamiatky alebo iné kultúrne
hodnoty dotknutého územia, realizovať výlučne na základe rozhodnutia príslušného
pamiatkového úradu a v súlade s ním.
16. Zabezpečiť, aby sa počas realizácie Stratégie CR 2020 prísne dodržiavali príslušné
ustanovenia zákonov, najmä zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov; zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
a ustanovenia ďalších súvisiacich predpisov v oblasti ochrany vôd; zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší, vyhlášky MPŽPRR SR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší a ďalších súvisiacich predpisov; zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ďalších súvisiacich predpisov; zákona č. 49/2002 o pamiatkovej starostlivosti a ďalších
súvisiacich predpisov.

