OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
č. s.: OU-ZH-OSZP -2016/007251-N
č. záznamu: 2016/0025956

V Žiari nad Hronom
22.07.2016

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako
príslušný orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa
§ 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm.
b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon “ ) vydáva podľa § 7
ods. 5 zákona na základe predloženého oznámenia o vypracovaní strategického
dokumentu „ Program rozvoja Obce Vyhne na roky 2014 - 2020 “, ktorý predložil
obstarávateľ Obec Vyhne, Vyhne 100, 966 02 Vyhne, IČO 00321109 toto:

r o z h o d n u t i e:

Navrhovaný strategický dokument „ Program rozvoja Obce Vyhne na roky 2014 – 2020
“,
sa

nebude posudzovať

podľa zákona. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa
osobitných predpisov.
Týmto nie je dotknutá povinnosť posudzovať jednotlivé navrhované činnosti podľa tretej časti
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Vyhne, Vyhne 100, 966 02 Vyhne, IČO 00321109 v zastúpení
oprávneného zástupcu obstarávateľa Vladimíra Bevelaqua, starostu Obce Vyhne, predložil
Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie dňa 30.05.2016
podľa § 5 ods. 1 zákona, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „ Program
rozvoja Obce Vyhne na roky 2014 – 2020 “.
Program rozvoja Obce Vyhne na roky 2014 – 2020 ( ďalej len „ PHSR“ ) je
strednodobý rozvojový strategický dokument na úrovni miestnej samosprávy, ktorý na
základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja stanovuje jeho strategické ciele
a priority ďalšieho smerovania a rozvoja obce. Je to program cielených opatrení, navrhnutý
pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce so zreteľom na životné
prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy, šetrné využitie prírodných zdrojov
a zachovanie civilizačných a kultúrnych zdrojov.
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Strategický dokument je vypracovaný v jednom variantne.
Strategický dokument podľa § 4 ods. 2 zákona podlieha zisťovaciemu konaniu
o posudzovaní strategických dokumentov, ktoré Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor
starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 7 ods. 1 zákona.
Príslušný orgán podľa § 6 ods. 2 zákona zaslal oznámenie o strategickom dokumente
pod č. s.: OU-ZH-OSZP-2016 /007251 ( č. záznamu: 2016/0019841 ) zo dňa 02.06.2016 na
zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, dotknutým obciam a schvaľujúcemu orgánu.
Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva:
pod názvom „ Program rozvoja Obce Vyhne roky 2014 – 2020 “ a na webovom sídle
Okresného úradu Žiar nad Hronom pod č. s.: OU-ZH-OSZP-2016/007251 ( č. záznamu:
2016/0019859 ) dňa 02.06.2016.
Dotknutá obec – Vyhne informovala verejnosť podľa § 6 ods. 5 zákona, spôsobom
v mieste obvyklým, vyvesením oznámenia na úradnej tabuli obce.
Okresnému úradu k oznámeniu o strategickom dokumente doručili
písomné
stanoviska tieto dotknuté orgány a obce ( ich stanoviska sú uvedené v skrátenom znení):
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava ( list č. 3054/2016-7.3, 35149/2016
zo dňa 24.06.2016 ) uvádza: 1. V katastrálnom území obce Vyhne (ďalej len „predmetné
územie“) sa nachádza: Výhradné ložisko „ Hliník nad Hronom; bentonit (345)“; s určeným
dobývacím priestorom (DP) a chráneným ložiskovým území (CHLÚ) pre Gemerská nerudná
spoločnosť, a. s., v skratke GE.NE.S. a.s.,
Výhradné ložisko „ Hliník nad Hronom I.; bentonit (853)“; s určeným chráneným ložiskovým
území, ktorého ochranu zabezpečuje CONCEPT MINERALS, s.r.o, Kremnica,
Výhradné ložisko „ Hliník nad Hronom I.; bentonit (853)“; na ktoré bolo vydané osvedčenie
o výhradnom ložisku (OVL), ktoré je v evidencii CONCEPT MINERALS, s.r.o, Kremnica.
Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia
územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať
z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať
riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných
záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského
zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo
sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice
chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.
Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti
chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne
rekreačné účely.
2.
V predmetnom území sa nachádza: Prieskumné územie (PÚ) „Hodruša - Hámre Banská Štiavnica; nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy (Au, Ag, Cu, Pb, Zn
rudy) a nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín“; určené pre
držiteľa prieskumného územia Slovenské Kovy, s.r.o., Banská Štiavnica, s platnosťou do 15.
05. 2019. Prieskumné územie „Žiarska kotlina; termálne podzemné vody“; určené pre držiteľa
prieskumného územia CALISTA, s.r.o., Bratislava, s platnosťou do 25. 09. 2018,
Prieskumné územie „Hliník nad Hronom; bentonit, kaolinit, keramické íly a zeolit“; určené
pre držiteľa prieskumného územia CONCEPT MINERALS, s.r.o., Kopernica, s platnosťou do
19. 05. 2019.
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Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 geologického
zákona. Podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného
územia predĺžiť, žiada v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej
dokumentácii.
3.
V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na
priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy
vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
4.
V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému
environmentálnych záťaží evidovaná environmentálna záťaž: EZ so strednou prioritou (K 35 65) - ZH (010) / Vyhne - areál Stredoslovenských strojární Sitno, ( druh činnosti- strojárska
výroba), registrovaná ako: A pravdepodobná environmentálna záťaž, ktorá môže negatívne
ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
5.
V predmetnom území sú evidované zosuvné územia (svahové deformácie) uvedené na
priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy
vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch
a územno-plánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej
a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác,
v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej
správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006,
list 35-23 Bánovce nad Bebravou), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie
údaje
a informácie
o zaregistrovaných
svahových
deformáciách:
(http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv
a http://mapserver.geology.sk/zosuvy)
6.
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné
radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
7.
Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej
stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie
http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného
využitia územia: a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť
a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných
zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia
s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. Orgány
územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej
a grafickej časti územno-plánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác.
b)
výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia
územia s výskytom stredného radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
Predmetom tohto vyjadrenia sú všeobecne konštatované existujúce skutočnosti, ktorými
nevznikajú nové vplyvy na životné prostredie. Príslušný orgán berie tieto skutočnosti na
vedomie a dáva ich do pozornosti navrhovateľovi a schvaľujúcemu orgánu strategického
dokumentu.
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2. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica ( list č. ASMdpS1-971/2016 zo dňa 09.06.2016 ): Súhlasí s predloženým strategickým dokumentom – bez
pripomienok a netrvá na posudzovaní dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom
znení. Projektant ( investor ) uvedené stanovisko je povinný doručiť v odpise všetkým
ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcií zainteresované.
3. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja ( list č.
07631/2016/ODDRR-2, 20987/2016 zo dňa 13.06.2016) nemá pripomienky. Pri realizácií
konkrétnych investičných akcií je potrebné rešpektovať záväznú časť ÚPN VÚC BBK a pri
zásahu do ciest II. a III. triedy požiadať o stanovisko Oddelenie investícií, správy majetku
a dopravy ÚBBSK. Odporúča ukončiť proces posudzovania podľa zákona.
Príslušný orgán pripomienku berie na vedomie a dáva ich do pozornosti navrhovateľovi
a schvaľujúcemu orgánu strategického dokumentu.
4. Obvodný banský úrad Banská Bystrica ( list č. 1176-1901/2016 zo dňa 13.06.2016 ),
( ďalej len „ OBÚ “ Banská Bystrica ) k strategickému dokumentu vydáva nasledovné
stanovisko: Do katastrálneho územia Vyhne zasahuje chránené ložiskové územie Vyhne
určené na ochranu Fe rúd a chránené ložiskové územie Vyhne – Klokoč určené na ochranu
magnetitu. OBÚ v Banskej Bystrici upozorňuje, že pri prípadnom posudzovaní vplyvov na
životné prostredie je potrebné rešpektovať tieto chránené ložiskové územia. Podľa OBÚ
v Banskej Bystrici nie je potrebné, aby bolo predložené oznámenie o strategickom dokumente
posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Príslušný orgán pripomienku berie na vedomie a dáva ich do pozornosti navrhovateľovi
a schvaľujúcemu orgánu strategického dokumentu.
5. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica ( list č. KPÚBB-2016/14071/GRE zo dňa
17.06.2016 ) vydáva záväzné stanovisko v ktorom uvádza nasledovné pripomienky na opravu
a doplnenie dokumentu: 1. V Analytickej časti dokumentu je potrebné doplniť špecifikáciu
kultúrneho dedičstva tak, aby bola v súlade s Programovou časťou dokumentu a doplniť
o uvedené údaje: a) Územie obce sa nachádza v lokalite svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO „ Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí “, ktorá bola do Zoznamu
svetového dedičstva zapísaná na základe rozhodnutia Výboru svetového dedičstva č. 618rev
prijatého na jeho zasadnutí v dňoch 6. – 11.12.1993 v Cartagene. Tým bola tejto lokalite
priznaná jedinečná svetová ( univerzálna ) hodnota, k ochrane a zabezpečeniu ktorej sa
Slovenská republika zaviazala ratifikovaním medzinárodného Dohovoru o ochrane svetového
kultúrneho dedičstva ( oznámenie č. 159/1991 Zb.).
b) V katastrálnom území Obce Vyhne sa nachádzajú tieto národné kultúrne pamiatky:
„ Kostol sv. Michala, rímskokatolický“ vedený v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (
ďalej len „ÚZPF“) evidovaná pod č. 1277/1, situovaná na par. C-KN č. 610, „ Súsošie na
podstavci Krst Krista“ – ÚZPF č. 1278/1-3 situovaná na par. C-KN č. 660, , „ Súbor – kríže
liatinové“ – ÚZPF č. 1315/1, situovaná na par. C-KN č. 615, „ Štôlňa Antona Paduánskeho “
– ÚZPF č. 2604/1, situovaná na par. C-KN č. 2266, „ Kaplnka kúpeľná, rímskokatolícka
Panny Márie Kráľovnej“ – ÚZPF č. 11953/1, situovaná na par. C-KN č. 2266.
2. Do prílohovej časti dokumentu doplniť mapu hraníc lokality svetového dedičstva UNESCO
„ Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí “, a jej ochranné pásma.
Mapa hraníc lokality svetového dedičstav UNESCO „ Banská Štiavnica a technické pamiatky
v jej okolí “, a jej ochranné pásmo je dostupná na internetovej adrese:
http://whc.unesco.org/en/list/618/multiple=1&unique_number=734.
Príslušný orgán pripomienku berie na vedomie a dáva ich do pozornosti navrhovateľovi na
doplnenie a schvaľujúcemu orgánu strategického dokumentu.
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6. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky ( list č. OU – BBOVBPI-2016/019668-002-BD zo dňa 10.06.2016 ) konštatuje, že: Obsah a štruktúra
strategického dokumentu je v zásade v súlade s prílohou č. 2 zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie. Pre oblasť územného plánovania je platný § 11 ods. 2 písm. b ) zákona
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej
stavebný zákon ), podľa ktorého mestá a obce s viac ako 2000 obyvateľmi sú povinné mať
územný plán obce. Ostatné obce sú povinné mať územný plán obce, ak to vyplýva zo
záväznej časti územného plánu regiónu, najmä na splnenie medzinárodných záväzkov alebo
na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia celoštátneho
významu. Obec Vyhne nemá v súčasnosti záväzný územný plán obce a potreba vypracovať
ho pre obec z platnej legislatívy nevyplýva, nakoľko jej katastrálneho územia sa nedotýkajú
vyššie uvedené záujmy.
7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ( list č. OU –
BB-OSZP1-2016/019893-0-SP zo dňa 07.07.2016 ) uvádza: K. ú. Obce Vyhne zasahuje do
Chránenej krajinnej oblasti (ďalej len „CHKO“) Štiavnické vrchy a platí tu 2. stupeň ochrany
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákona OPaK“). V dotknutom území je evidované aj maloplošné chránené
územie, Prírodná rezervácia ( ďalej len „ PR“ ) Kamenné more so 4. stupňom ochrany
v zmysle zákon OPaK. Je tu evidovaná európskeho sústava chránených území SKUEV0265
Suť a SKUEV0264 Klokoč. V území je evidovaný výskyt biotopov európskeho a národného
významu Lk1 nížinné a podhorské kosné lúky ( NATURA 2000: 6510) na lesných
pozemkoch biotopy Ls2.1 Dubovo- hrabové lesy karpatské, Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy
panónske
( NATURA 2000: 91G0* prioritný biotop), Ls3.5. Sucho a kyslomilné dubové lesy, Ls4.0
Lipovo-javorové sutinové lesy ( NATURA 2000: 9180* prioritný biotop ), Ls 5.1 Bukové
a jedľovo-bukové kvetnaté lesy ( NATURA 2000: 9130 ), Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy
( NATURA 2000: 911). Je potrebné rešpektovať prvky regionálneho a miestneho systému
ekologickej stability - USES ( lokálne biokoridory, ekologicky významné segmenty)
a záujmy ochrany prírody. Z dôvodu tak rozsiahleho územia, ktoré je predmetom hodnotenia,
nie je možne vylúčiť výskyt chránených druhov živočíchov a rastlín. Okresný úrad v sídle
kraja konštatuje, že do strategického dokumentu nie sú v dotknutom katastrálnom území obce
vnesené konkretizované priemety navrhovaných zámerov, a preto sa nedá jednoznačne zaujať
stanovisko, či navrhovanými zámermi vyplývajúcich zo strategického dokumentu nebudú
dotknuté záujmy ochrany prírody. Za uvedených podmienok nie je možné určiť či uvedené
rozvojové ciele tak ako sú zadefinované v predloženom dokumente nebudú mať rozsiahlejší
vplyv na životné prostredie a záujmy ochrany prírody. Preto v ďalších postupoch pred
konkrétnymi realizáciami v strategickom dokumente navrhovaných zámerov v konkrétnych
územiach a lokalitách je nutné, aby boli navrhované činnosti nanovo prehodnotené v zmysle
zákona. Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú vydaním tohto
stanoviska nedotknuté.
Predmetom vyjadrenia sú skutočnosti, ktoré sú predmetom povoľovania činnosti, ktoré sa
môžu v predmetnom území realizovať v súlade so strategickým dokumentom a súvisiacimi
predpismi podľa stavebného zákona.
8.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ( list č.
H/2016/01088-2 zo dňa 20.06.2016 ) vydáva k predloženému oznámeniu o strategickom
dokumente súhlasné záväzné stanovisko. Strategický dokument nie je potrebné posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
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9. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ( list č. OU-ZH-PLO2016/007531 zo dňa 10.06.2016, OU-ZH-PLO-2016/007509 zo dňa 10.06.2016 ): Orgán
štátnej správy z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy uvádza: Ak pri realizácií
jednotlivých zámerov podľa spracovaného dokumentu sa bude uvažovať s použitím
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, v takom prípade je potrebné dbať na
jej ochranu a v plnom rozsahu rešpektovať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmenne zákona č. 245/2013 Z. z. o integrovanej
prevencií a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „ zákon“ a dodržiavať zásady ochrany
poľnohospodárskej pôdy vyplývajúcich z ustanovenia § 12 zákona. Poľnohospodársku pôdu
možno používať na nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch
a v odôvodnenom rozsahu, pričom je potrebné chrániť najkvalitnejšiu pôdu podľa kódu
bonitovej pôdno-ekologickej jednotky v k. ú. Vyhne. V navrhovanom strategickom
dokumente nie je vyhodnotený rozsah záberu poľnohospodárskej pôdy pre účely
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Vyhne na roky 2014 – 2020. Po preštudovaní
podkladov a zvážení všetkých okolností, odbor nepovažuje za potrebné, aby strategický
dokument bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva nemá námietky k realizácií rozvojových aktivít
v tomto dokumente za predpokladu, že k vyňatiu alebo obmedzeniu využívania lesných
pozemkov dôjde len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, najmä ak úlohy
spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak. V prípade realizácie
činnosti v ochrannom pásme lesa ( 50 m od okraje lesných pozemkov ) sa v zmysle § 10 ods.
2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na vydanie rozhodnutia
o umiestnenie stavby a o využití územia vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej
správy lesného hospodárstva.
Predmetom vyjadrení sú skutočnosti, ktoré sú predmetom povoľovania činnosti, ktoré sa môžu
v predmetnom území realizovať v súlade so strategickým dokumentom a súvisiacimi
predpismi podľa stavebného zákona. Príslušný orgán berie tieto skutočnosti na vedomie
a bude ich uplatňovať v príslušných stavebných konaniach, ako dotknutý orgán štátnej správy
v zmysle stavebného zákona.
10. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia ( list č. OU-ZH-OKR2016/002474-15 zo dňa 10.06.2016 ): Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nepožaduje,
aby strategický dokument bol posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
11. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna
správa ochrany ovzdušia ( list č. OU-ZH-OSZP-2016/007378/J zo dňa 13.06.2016 ) súhlasí
so strategickým
dokumentom bez pripomienok a nepovažuje za potrebné ďalšie
posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
12. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna
správa odpadového hospodárstva ( list č. OU-ZH-OSZP-2016/007394 zo dňa 14.06.2016 )
požaduje, aby pri ďalšom konaní sa prihliadalo aj na požiadavky vyplývajúce z novej
legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva ( nový zákon o odpadoch a s ním súvisiace
vykonávacie predpisy ), ktoré vstúpili do platnosti v roku 2016. Nepožaduje posudzovanie
predloženého dokumentu podľa zákona.
Príslušný orgán berie na vedomie a dáva do pozornosti obstarávateľovi strategického
dokumentu.
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13. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna
vodná správa ( list č. OU-ZH-OSZP-2016/007373-002 zo dňa 15.06.2016 ) k oznámeniu
o strategickom dokumente dáva nasledovné stanovisko: Pri územnom rozvoji obce
zabezpečiť: 1. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd v zmysle ustanovení vodného
zákona a NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého
stavu vôd, odvádzanie vôd z povrchového odtoku odtekajúceho zo zastavaného územia obce
a z pozemných komunikácií pre motorové vozidlá, vrátane parkovísk a odstavných plôch s
prečistením zachytávajúcim plávajúce látky, na miestach, kde sa predpokladá obsah látok,
ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej a podzemnej vody (odstavné plochy,
parkoviská, plochy vo výrobných prevádzkach ) zrealizovať potrebné opatrenia na ich
elimináciu, osadiť lapače na zachytávanie ropných látok.
2. Spevnené plochy a komunikácie po stavebnej a technickej stránke musia vyhovovať
ustanoveniam vodného zákona a počas ich prevádzky nesmie dôjsť k ohrozeniu povrchových
a podzemných vôd.
3. Pri realizácií vodných stavieb postupovať v súlade s ustanoveniami vodného zákona.
Podľa § 36 ods. 3 vodného zákona komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú
v aglomeráciách menších ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú
verejnú kanalizáciu bez primeraného čistenia alebo v riedko osídlených oblastiach mimo
aglomerácií možno okrem verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo
inými primeranými systémami, ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pre riedko osídlené
oblasti aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením tak, aby sa dosiahli
environmentálne ciele pre povrchové vody a podzemné vody v súlade s § 5 vodného zákona.
Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách podľa § 36
odsekov 2 a 3 vodného zákona sa postupuje podľa osobitných predpisov, pričom tieto musia
byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd. V zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona
povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému možno
vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná
kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude. So zreteľom na
povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania, ochranu poskytovanú podľa
osobitných predpisov a význam očakávaných vplyvov nepovažujeme za potrebné ďalšie
posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
Predmetom vyjadrenia sú skutočnosti, ktoré sú predmetom povoľovania činnosti, ktoré sa
môžu v predmetnom území realizovať v súlade so strategickým dokumentom a súvisiacimi
predpismi podľa zákona o vodách. Príslušný orgán berie tieto skutočnosti na vedomie a bude
ich uplatňovať v príslušných stavebných konaniach, ako dotknutý orgán štátnej správy
v zmysle vodného zákona.
14. Obec Vyhne ( list zo dňa 22.07.2016 ) oznámila, že oznámenie o strategickom
dokumente bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od 08.06.2016 do 22.07.2016. V čase
zverejnenia neboli podané žiadne stanoviska zo strany verejnosti.
Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní sa nevyjadrila k posudzovanému
dokumentu.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom
rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní, prihliadol na kritéria pre
zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 tohto zákona, pričom zvážil súhrn všetkých
uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na
význam
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská
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dotknutých orgánov. Posudzovaný strategický dokument nebude mať priamy vplyv na
životné prostredie. Nepriamym vplyvom na životné prostredie je návrh základnej funkcie
územia a definícia prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok určených pre
uvedenú lokalitu. Príslušný orgán sa zaoberal pripomienkami uvedenými v stanoviskách
zainteresovaných orgánov a akceptoval opodstatnené požiadavky a pripomienky. V ďalšom
procese obstarávania, prerokovania a schvaľovania podľa osobitných predpisov ukladá
obstarávateľovi strategického dokumentu tieto požiadavky a pripomienky rešpektovať.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredia v rámci
zisťovacieho konania posúdil navrhované oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska
jeho relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, rozsahu v ktorom vytvára rámec
pre navrhované aktivity, environmentálnych problémov vrátane vplyvov na zdravie, ako aj
rozsah potencionálnych vplyvov na hodnotené alebo citlivé oblasti v zmysle kritéria pre
zisťovacie konanie podľa § 7 a prílohy č. 3 zákona s prihliadnutím na doručené stanoviská
dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
K doručeným pripomienkam, upozorneniam a
odporúčaniam citovaných
v predchádzajúcom texte tohto rozhodnutia správny orgán po ich preskúmaní zaujal toto
stanovisko:
Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky
vo vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese
obstarania, prerokovania a schválenia strategického dokumentu „ Program rozvoja
Obce Vyhne na roky 2014– 2020 “ podľa osobitných predpisov:
1. Rozsah strategického dokumentu dať do súladu s ustanoveniami § 12 Vyhlášky č. 55/2001
Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie.
2. V súlade s ustanovenia § 18 a §19 banského zákona zabezpečiť ochranu výhradných
ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania.
3. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych
a stabilizovaných zosuvov a svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť
inžinierskogeologickým prieskumom.
4. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového
rizika je potrebné posúdiť podľa č.355/2007 z. z. a vyhlášky č. 528/2007 Z. z..
5. Pri realizácií jednotlivých činností vyplývajúcich zo strategického dokumentu pri
ktorých je predpoklad záber poľnohospodárskej pôdy je potrebné dodržať požiadavky
z hľadiska ochrany pôdneho fondu.
6. Pri realizácií konkrétnych činnosti v ochrannom pásme lesa na vydanie rozhodnutia
o umiestnenie stavby a o využití územia požiadať o záväzné stanovisko orgán štátnej
správy lesného hospodárstva.
7. Pri jednotlivých činnostiach rešpektovať v dotknutom území chránené ložiskové územia
a prvky regionálneho a miestneho územného systému ekologickej stability.
8. Pri realizácií konkrétnych investičných akcií je potrebné rešpektovať záväznú časť ÚPN
VÚC BBK a pri zásahu do ciest II. a III. triedy požiadať o stanovisko oddelenie investícií
a správy majetku a dopravy ÚBBSK a Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií.
9. Strategický dokument doplniť o pripomienky uvedené v záväznom stanovisku Krajského
pamiatkového úradu Banská Bystrica.
10. Pri územnom rozvoji obce zabezpečiť odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
v súlade s vodným zákonom a NV SR 269/2010 Z. z.
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11. Posudzovanie vplyvov plánovaného strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie
vplyvov navrhovaných činností povoľovaných v súlade so strategickým dokumentom.
Vzhľadom na skutočnosť predmetné vyjadrenia a námietky uvedené v bode 1 – 7 sú
predmetom konania podľa § 16 až § 26 stavebného zákona a nemajú povahu námietok podľa
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tunajší úrad sa k nim nevyjadril
a uviedol ich len pre informáciu pre kompetentné orgány a organizácie a účastníkov konania.
Nakoľko predložený strategický dokument nemá významný vplyv na životné prostredie,
preto príslušný orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

U p o z o r n e n i e:
Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona
dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým.

P o u č e n i e:
Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči
nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č.
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Dušan Berkeš
vedúci odboru

Doručuje sa:
1. Obec Vyhne, Vyhne 100, 966 02 Vyhne
2. Obecné zastupiteľstvo Obce Vyhne, Vyhne 100, 966 02 Vyhne
3. Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 969 24 Banská Štiavnica
4. Mesto Žarnovica, Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica
5. Obec Bzenica, Bzenica č. 74, 96601 Hliník nad Hronom
6. Obec Repište, Repište č. 158, 966 03 Sklené Teplice
7. Obec Hliník nad Hronom , Železničná č. 320, 966 01 Hliník nad Hronom
8. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ.
Štúra č. 1, 812 35 Bratislava
9. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, DP Stred, ČSA 7,
974 31 Banská Bystrica
10. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie RR, Nám SNP č. 23, 974 01 Banská
Bystrica
11. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a ÚP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica
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12. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP – OP a K , Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica
13. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8, 975 65 Banská Bystrica
14. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, Ul. 9. Mája 975 90 Banská Bystrica
15. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
ul. SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom
16. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný úrad, SNP 124, 965 01 Žiar nad
Hronom
17. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. M. Sloven. 8, 965 01
Žiar nad Hronom
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila
a Metóda 357/23, Žiar nad Hronom
19. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – úseky:
ŠVS, OH a OO, Nám. M. Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

