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ROZHODNUTIE
okresn;i urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako

príslušn;f orgán štátnej správy podťa $ 5 ods. 7 zékona ě. 52512003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o Životné prostredie a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni
neskorších predpisov vsrilade s $ 3 ods. l písm. e), $ 4 ods. l zákona č. 180/2013
o organizovaní miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorych zákonov, $ 56 písm.
b) zakona č.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niekto4fch ziíkonov v znení neskorších predpisov( ďalej len ,, zákon.. ) vydáva podl'a $ 7 ods.
5 zékona na základe predloženého oznámenia o vypracovaní strategického dokumenfu
,, Územny plán obce Slaská... , ktor1/ predloŽil oĚstarávateť obec Slaská, obecn;f rirad
Slaská ě, 17 ,966 22 Lutila, tČo oo:zo994 po ukončení zisťovacie konanie toto

r o zh o d n u t i e:

Navrhovany strategicky dokument ,, Územny plán obce Slask á,,

sa nebude posudzovat)

podťa zálkona. Navrhovany strategicky dokument je možné prerokovať a schváliť podťa
osobitn;1ich predpisov. Tymto nie je dotknutá povinnosť posudzovať jednotlivé navrhované
činnosti podťa tretej časti zákona.

il. v procese konania o schválení strategického dokumentu podl'a osobitnfch
predpisov je potrebné zohl'adnit' a v plnej miere rešpektovato pripomienky, ktoré
vyplynuli zo stanovísk doručenfch k strategickému dokumentu. Na zák|ade tychto
skutočnosti príslušny orgán stanovuje tieto podmienky:

Pri zemnom romoji obce zabezpečit' odvádzanie a zneškodúovanie odpadoulph vÓd
v sdtlade s vodnym zákonom a NV SR 269/2010 Z' z.

V ďalšom stupni spracovania zemno-plánovacej dokumentácie špecifikovať zásady pre
minimalizáciu emisii z činnosti tak, aby nedošlo k zhoršeniu imisnej situácie v zemí..

Od6vodnenie

obstarávatel', obec Slaská, obecny rirad Slaská č. 17, 966 22 Lutila, v zastripení
oprávneného zástupcu obstarávatel'a Danielom Gelienom, starostom obce Slaská, predloŽil
okresnému ťrradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti oŽivotné prostredie dřa 10.11.
2015 podťa $ 5 ods. 3 zákona, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
,,|Jzemnj, plán obce Slaská.o.

Cieťom strategického dokumentu je komplexné riešenie priestorového usporiadania
a funkčného vyllžitia inemia v rozsahu katastrálneho uzemia obce, rozvoja ďalších
urbanistick;fch funkcií aichvzájomné zos ladenie, riešiť rastrici záujem o b;fvanie

I,

2.
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a stavebné pozemky, rrymedzenie noqfch plÓch pre bytovri vystavbu, overiť možnosti
vytlžitia v sričasnosti voťnych neurbanizovanych uzemi bezprostredne nadv.ázujricich na
zastavané uzemie obce predovšetkym pre rozvoj obytn;fch funkcií, stanovenie zásad, a
regulatívov priestorového usporiadania a funkčného vyuŽitia rizemia' pre umiestnenie
verejného dopravného a technického vybavenia. Strategicky dokument rieši návrh
regulačnych zásad a limitov vyrrŽívania katastrálneho ťrzemia vytvorenie predpokladov
trvalého sriladu všetk;fch činnosti so zreteťom na Životné prostredie, ochranu avyuživanie
prírodn;fch zdrojov, ochranu a tvorbu krajiny, vytviíranie audržiavanie ekologickej stability
v krajine.
Posudzovany strategick;f dokument neobsahuj e variantne riešenie.

Strategicky dokument podl'a $ 4 ods . 2
o posudzovaní strategickych dokumentov, ktoré
starostlivosti o Životné prostredie vykonal podl'a $

zákona podlieha zisťovaciemu konaniu
okresny urad Žiar nad Hronom' odbor

7 ods. 1 zákona.

Príslušny orgán podťa $ 6 ods. 2 zákona zas|a| oznámenie o strategickom dokumente
pod č. s.: oU.ZH.OSZP-2015l0I|997 ( ě. zénnamu: 2015/0037050 ) zo d a 18.l1.2015 na
zaujatie.stanoviska dotknut;fm orgiínom a dotknutej obci: Ministerstvo dopravy, q|stavby
a regionálneho {ozvoja SR, Ministerstvo ŽP sR, Ministerstvo obrany SR, bopravny urad'
odbor letísk, obvodn;l bansk;f rad, Banská Bystrica, Banskobystrick! samospr. kraja, odd.
RR, odd. dopravy, okresny rirad Banská Bystrica, odbor vystavby u ÉP, odbor starostlivosti
o životné prostredie' pozemkovy a lesny odbor' odbor CD a PK, Krajsk;f pamiatkoqf urad
Banská Bystrica, okresny tltad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadlniá, odbor CD a PK,
pozemkovy a lesn;f odbor, odbor starostlivosti o Životné prostredie, okresné riaditel'stvo
hasičského a záchrarného zboru v Žiari nad Hronom, Regionálny trrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Mesto Handlová, obec Lutiia, obec Kunešov,
obec Kopernica, obec Kosorín, obec Slaská.

oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva:
pod niízvom ,,Územnj,plán obce Slaská .( a nawebovom sídle okresného uradu Žiat na,d
Hronom v dřoch od24.||.2015 do |2,|2.2015.

Dotknutá obec Slaská informovala verejnosť podl'a $ 6 ods. 5 zákona' spÓsobom
v mieste obvyklym, vyvesením oznámenia na riradnlch tabuliach obce v dĎoch od
28.|l.2015 do |6.12.2015 ana webovom sídle www.slaska.sk vdřoch od 30.11.2015 do
16.12.20t5.

V srilade s $ 6 ods. 6 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente príslušnému
orgánu doručili svoje písomné stanoviska tieto subjekty ( stanoviska sri uvedené v skrátenom
znení):
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava ( list č. 3|55l2OI5-7.3,56158120|5
zo dť:a 07 .12,2015 ) uvádza: 1 . V katastrálnom uzemí obce Slaská ( ďalej len
,, predmetné taemie.. ) sa nachádza _ qfhradné ložisko ,, Žiar nad Hronom _ kremenec o.

( |46 ) s chrrínen;fm loŽiskoqfm rizemím ( CHLÚ ), ktorého ochranu zabezpečuje Štatny
geologicky ristav Dionyza ŠtÍrra Bratislava.
2. Vlhradné ložisko ,, Stará Kremnička _ kremenec .. (14|), s určen;fm chrrínenym
ložiskovym uzemimpre Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica.
3. Vyhradné loŽisko,, Pod Kypec - kremenec,, (I39 ), surčenym chranenym loŽiskovym
rizemím pre Rudné bane, štátny pbdnik, Banská Bystrica.
4. Vyhradné loŽisko ,, Lutila - kremenec .. ( 138 ), s určen;fm chranenym ložiskoqfm rizemím
pre Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica.
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5. Vyhradné ložisko ,, Pod Kypec _ kremenec ( I37 ), surčenym chrrínenym loŽiskorn-im
zemím pre Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica'

6. Vyhradné loŽisko ,, Kopernica - kremenec o. ( 136 ), s určen;frn chrrínen;fm ložiskovym
itzemim pre Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica
Podl'a $ 15 ods. l zákona ě. 4411988 Zb. o ochrane avy ití nerastného bohatstva ( bansky
zákon ) v znení neskorších predpisov sri orgány zemného plrínovania a spracovatelia
zemnoplánovacej dokumentácie povinní pri ťrzemnopliínovacej činnosti vychádzať

z podkladov o zistenych predpokladan;fch qfhradn;fch ložiskách a.sri povinní navrhovať
riešenie, ktoré je z hl'adiska ochrany avyužitia nerastného bohatstva a ďalších
vercjnychzáujmov najqfhodnejšie. Ministerstvo poŽaduje dodrŽať ustanovenia $ 18 a $19banského zákona tak, aby bo|a zabezpečená ochrana vlhradnfch ložísk proti znemožneniu
alebo sťaženiu ich dobyvania apodťa $ 17 ods. 5 a $ 26 ods. 3 banskéht zékonavyznaěiť
hranice chránenych loŽiskovych uzemi a dob;fvacích priestorov v zemnoplánovacej
dokumentácií.
Vzhťadom na sričasné a predpokladané využivanie loŽísk žiadarizemie v blízkosti dobyvacích
priestorov nevyuŽívať na obytné, prípadne rekreačné čely.
2. V predmetnom zemí sanacbádza prieskumné rizemie ( PÚ ) ,, Lutila - Ludríri - bentonit..
určené pre drŽitel'a prieskumného rizemia KoPERBENT, s.r.o.' Kopernica s platnosťou do
03.06.2017. Pfieskumné ťrzemie ,, Lutila II _ Au, Ag, Cu, ZN, Pb, Hg rudy o. určené pre
drŽiteÍa prieskumného rizemia Kremnica GOLD, s. r. o.' Banská Bystrica s platnosťou do
26,09.2016. Prieskumné ťrzemie ,, Žiarcka kotlina _ termálne podzemné vody .. určené pre
&žiteťa prieskumného rizemia CALISTA, s.r.o., Bratislava, s platnosťou áo 25.09.20t8,
Ministerstvo je dotknut;fm orgánom V zemnom konaní podťa $ 23 ods. 16 zélkona č.
56912007 Z, z, o geologic[fch prácach ( geologick;f zákon ) vznení neskorších predpisov.
Nakol'ko podťa $ 22 ods. l geologického zákona m6že ministerstvo lehotu prieskumného
uzemiapredižiť, žiadav srilade . $ tz ods. 4 písm. n) Vyhlášky rvžp šŘ J. 55l2O0I Z. z,
o rizemnoplánovacích podkladoch a zemnoplánovacej dokumentácií vyznaěiť hranice
prieskumnych rizemí v zemnoplánovacej dokumentácií.
3. V predmetnom uzemi je evidovaná skládka odpadov zobtazená na
Ministerstvo odporuča uveden skládku odpadov dostatočne zohl'adniť v

pri|oženej mape.
uzemnoplánoVacej

dokumentácii.
4. V predmetnom uzemí je na základe vypisu Z Informačného
zért' aží evidované environmen tá|na Zát' až:

systému environmentálnych

Názov EZ: ZH ( 1806 )/ Slaská _ areá| PD, Nazov lokality: areál PD, Druh činnosti:
hospodársky dvor, skladovanie adistribricia PHM amazadie|' Stupeř priority: EZ snízkou
prioritou ( K 35 ), Registrovaná ako : A _ pravdepodobná environmentálna zaťaž
5. V predmetnom uzemí s evidované zosuvné uzemie ( svahová deformácia ) zobrazené na
priloŽenej mape. Ministerstvo Žiaďa evidované zosuvné iaemie vymedziť ako plochu
vyŽadujricu zqfšenťr ochranu podl'a $ 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky MŽP SR č,55l2OO| Z, z.
o zemnoplánovacích podkladoch a zemnoplánovacej dokumentácii avyznačiťv zemnoplánovacej dokumentácií.
6. Predmetné uzemie spadá do nízkeho aŽ stredného radÓnového zika, zobrazené na
priloŽenej mape. Stredné radÓnové riziko mÓže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho
vytlžitia:Úrzemia, Podťa $ 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká
stavebného vylžitiauzemia a) v;ískyt potenciálnych astabilizovanych zosuvov. Vhodnosť
a podmienky stavebného vytlŽitia uzemia s vyskytom potenciálnych a stabilizovanych
zosuvov je potrebné posridiť a overit'inŽinierskogeologick;fm prieskumom. orgiíny rizemného
pltínovania sťr podťa $ 20 ods. 'l geologického zákona povinné v textovej igrafickej časti
rizemnopliínovacej dokumentácie zohťadniť qfsledky geologickych prác, v konkrétnom
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prípade vlsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej
máp stability svahov SR v M l : 50 000 , ktorá je voťne prístupná na Štátrrom

Stťrra

SpráVe: Atlas
geologickom

anastave DionÝza Bratislava
http ://www. geolo gy. sk/I.{ew/sk/sub/Geoisnomenďgeof/atlas-st.sv.
b) vyskyt stredného radÓnového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného vyrržitia uzemia
s qfskytom stredného radÓnového rizikaje potrebné posridiť podťa zžkona č,35512007 Z. z.
oochraneo podpore arozvoji verejného zdrayia aoZmene adoplnení niektorych zákonov
v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky MZ SR č,. 528/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujri podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie oŽiarenia z prírodného Žiarenia.
1. Ministerstvo dopravyo vystavby a regionálneho rozvoja SR, ( list č. 27632120|5182II-
sZEÚ175620 zo dřa 07,|2.20|5 ) uvádianasledovn pripomienku: Dřa 13.04.2015 vyda|a
sekcia cestnej dopravy apozemnych komunikácií MDVRR SR rozhodnutie o usporiadaní
cestnej siete č. 10755l20|5lC212.sCDPzu21695, ktorym bolo rozhodnuté o preěíslovaní
všet(fch ciest III. triedy na uzemi SR noqfmi štvorcifern;fmi číslami s platnosťou od
01.05.2015. Rozhodnutie ' ktoré nadobudlo právoplatnosť 06.05.2015 avšetky srivisiace
informácie o preěíslovaní ciest III. triedy, ako aj prevodníky ěísel ciest III. triedy po krajoch
v tabuťkovej forme ( pÓvodné číslo _ nové číslo ) a mapy cestnej siete sa nachádzajÍl
zverejnené na stránke Slovenskej správy ciest www.cdb.sk. MDVRR SR oznámenie
o strategickom dokumente berie na vedomie a poŽaduje rešpektovať uveden pripomienku.
Strategicky dokument nepoŽaduje ďalej posudzovať podťa zákona.
3. Dopravny rirado odbor letísk, divízia civilného letectva, Letisko na.R. Štetenika ( list
č. 20278l2015/RoP-002l4I8|4 zo d a 08.|2.2015 ): Dopravny rad, ako dotknud orgrín
štátnej správy na seku civilného letectva v zmysle ust. $ 28 ods. 3 zákona č. |43lI998 Z. z.
o civilnom letectve ( letecky zékon ),a o zmene a doplnení niektoqfch zákonov v znení
neskorších predpisov, sa k zadaniu Územného plrínu obce Slaská vyjadril listom č.
|9360l20I5/RoP-002/39846zo dĎa l9.11,20|5, vktorom nemal na riešené izemie žiadne
poŽiadavky. Zpohťadu Dopravného radu neexistujri vplyvy, ktoré by mali byt'
v strategickom dokumente posridené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byt' posudzované
podťa zákona č. 2412006 Z. z, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorych zákonov.
4. Ministerstvo obranY SR, agent ra správy majetkuo Banská Bystrica ( list č. ASMdpS-
1.163412015 zo d a 02.12,2015 ): Srihlasí s predloženym strategick;fm dokumentom _bez
pripomienok a netrvá na posudzovaní dokumentu podťa zákona ě.2412006 Z, z. v platnom
znení. Projektant ( investor ) uvedené stanovisko je povinn;f doručiť v odpise všetkym ďalším
orgiínom, organizácíétm. ktoré budri na akcii zainteresované.
5. Banskobystrickf samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja ( list č.
08747l20|5/oDDRR-2, 402I0l20I5 zo dřa 04,|2.2015) koznámeniu ostrategickom
dokumente nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie podťa zákona.
6. obvodnf banskf rad Banská Bystrica ( list č, |75|-3397120|5 zo dřa 30.0l l.2015 )
( ďalej len ,, oBÚ .. Banská Bystrica ) v k. ri. Slaská neeviduje žiadne chrránené ložiskové
rizemie a ani dob;/vací priestor. oBÚ v Banskej Bystrici k predloženému strategickému
nemá pripomienky, pretože jeho rea|izáciou nebudri dotknuté záujmy chrránené podťa
bans$ch predpisov. oBÚ v Banskej Bystrici vyslovuje názor, ze prěd|ozen;f dokument
vzhfadom na jeho povahu a rozsah, miesta r,ykonávania avyznamu predpokladanych
vplyvov na Životné prostredie nemá byt' posudzovanj, podťa zikona.
7. Krajskf pamiatkovy r[rad Banská Bystrica ( list č. KPUBB-20I5123O63-2/84708A4AR
zo dřa 04,12.20|5 ) z hťadiska záujmov chránenych pamiatkovym ziíkonom určuje
strategicky dokument za prípustnri a nepožaduje jeho posudzovanie podťa zékona
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o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ďalej uvádza, že v roku 2003 bol I(pÚ Banská
Bystrica vypracovany podklad pre spracovanie zemno-plrínovacej dokumentácie arczvoja
obec ,, Kult rno.historické hodnoty obec Slaská .. s qfpisom evidovanych národn1fch
kultrirnych pamiatok, evidovan;fch archeologickych náleziskách' objektov na zápis do
Ustredného zoznamv pamiatkového fondu s návrhom objektov do zoznamu památihodností
obce.
8. okresny r'irad Banská Bystrica, odbor vystavby a bytovej politilcy ( list ě. oU _ BB-
ovBPI.2015l031202-BA zo dria 27,||.2015 ) poŽaduje: obsah návrhu strategického
dokumentu dať do sriladu so záváznou čast'ou schválenej rizemnoplánovacej dokumentácie
vyššieho stupria. Postupovat' pri obstarávaní ako aj spracovaní strategického dokumentu
v srilade s ustanoveniami š 22 až $ 28 zákona č. 5011976 Zb, o zemnom plránovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej stavebn;f zékon ). Rozsah
strategického dokumentu dat' do sriladu s ustanoveniami $ 12 vyhlášky ě. 55l200I Z. z.
o zemnopltínovacích podkladoch a zemnoplánovacej dokumentácie. Závitzni ěasť
strategického dokumentu dať do srilad s ustanoveniami $ 13 ods' 3 písm. b ) stavebného
zékona, oÚ Banská bystrica ako orgán rizemného pliánovania konšiatuje, Že predLoženy
strategicky dokument z hťadiska jeho sledovan1fch záqmov neobsahuje také zmeny, ktoré
by si vyžadovali jeho posudzovanie podťa $ 4 ods. 3 zákona č.2412006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov naživotné prostredie a o Zmene a doplnení niektorych zríkonov.
9. okresny r'irad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ( list ě. oU _
BB-OSZPI -20l5l031427lsP zo d a |4.12'2015 ) uvádza: Dotknutá lokalita je mimo
Chranenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. V rizemí sa nenachádzajri osobitne chriánené
časti prírody a krajiny s vyšším stupřom rizemnej ochrany v zmysle zákona č. 54312002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej |en ,, zákon oPaK .. ).
Hodnotené rizemie nie je sričasťou vzemia eurÓpskeho vyznamu ( NATURA 2000), ale
v rÓznom stupni rizemného rozpt;/lenia je evidovany vyskyt biotopov eurÓpskeho aj
nrírodného vyznamu, Lkl NíŽinné apodhorské kosné lriky ( NATURA 2000: 6510), Lk3
Mezofilné pasienky, Lk7 Psiarkové aluviálne lriky a na lesnych pozemkoch biotopy 2.1
Dubovo _ hrabové lesy' 4.0 Lipovo.javorové sutinové lesy ( NATURA 2000: prioritny biotop
9180* ), 5.1 Bukové a jedťové _ bukové kvetnaté lesy ( NATURA 2000: 9|30 ), 5,2
Kyslomilné bukové lesy ( NATURA 2000: 9110). Do k. ri. obce malou plochou zasahuje aj
chránené ložiskové inemie Lutila ( 138 ), Pod Kypec ( 139 ). oÚ Banská Bystrica, odbor
starostlivosti o Životné prostredie nemá z hťadiska ochrany prírody a krajiny pripomienky
k oznámeniu o strategickom dokumente.
10. okresnf rÍrad Banská Bystricao odbor opravnych prostriedkov, Banská Bystrica (
list č. oU _ BB-ooP4-20I5l0320I4-002 zo dťra 04.1 1.2015 ) uvádza: V zmysle $ l3 zrákona
č. 22012004 Z. z. o ochrane avyuživaní poťnohospodárskej pÓdy a o zmene zákona ě.
24512003 z. z. o integrovanej prevencií a kontrole zneěisťovania životného proŠtredia
a o zmene a doplnení niektot ch zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon.. )
pri každom obstarávaní a spracrivaní zemnoplánovacej dokumentácie sa musí dbať na
ochranu poťnohospodárskej pÓdy a riadiť zásaďuni ochrany podťa $ 12. V zmysle $ 12 ods. 1

zákona orgán ochrany poťnohospodárskej pÓdy zabezpečí ochranu najkvalitnejšej
poťnohospodarskej pÓdy v riešenom katastrálnom zemí podťa kÓdu BPEJ. Tieto pÓdy
moŽno pouŽiť na stavebné riěely a iné nepoťnohospodarske riěely len v nevyhnutnych
prípadoch a v odÓvodnenom rozsahu. K predloženému dokumentu urad nemá ďalšie
pripomienky a nepoŽaduje posudzovanie podťa zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.
11. okresny rÍrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikácií,
Banská Bystrica ( list č. oU _ BB-OCDPK -2015103|528 zo dŤa 09.|2.2015 ), ako
príslušn;f cestny správny orgán pre cesty I. triedy uváďza, Že zěú<|adnri komunikačnri sieť obce
Slaská tvorí cesta III|50074 ( nové číslovanie IIU2482), ktorá je napojená na cestu i/50 ( nové
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číslovanie I/9) a na ktoru sri napojené ostatné miestne a riěelové komunikácie a ktorá nie je
v kolízii s rozvojoqfmi zásmetmi ciest I. triedy. Na základe uvedeného nakoťko predmetné
riešené ťrzemie obce Slaská, nie je v kolízií s cestami I. triedy, okresny urad Banská
Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikácií, nemá pripomienky
k strategickému dokumentu a sťrhlasí s jeho schválením. Nakol'ko v predloženom
strategickom dokumente z pohl'adu dopravy sa nemenia prahové hodnoty pre povinné
posudzovanie, podl'a zákona ě. 2412006 Z. z, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie'
predmetny strategicky dokument nepožadujrÍ posudzovať podťa citovaného zákona,
12. Regionálny rirad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ( list ě.
Gl20L5l0I8|6.2 Zo dřa 02.12,2015 ) vydáva k predloŽenému návrhu strategického
dokumentu srihlasné závázné stanovisko. Strategicky dokument nie je potrebné posudzovat'
podťa zékona ě. č, 2412006 Z, z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie.
13. okresnf rad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia ( list ě. OU-ZH-QKR-
201510|1962-4 zo d a 01,|2.2015 ): Z hťadiska civilnej ochrany obyvateťstva nepožaduje,
aby strategic$ dokument bol posudzovany podťa zákona NR sR ě. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov naživotné prostredie.
14. okresny r'irad Žiar nad Hronom, pozemkovy a lesnf odbor ( list č. OU-ZH-PLO-
20|5l0l24l4 zo d a 04.12.2015 ): V navrhovanom strategickom dokumente sa uvažuje aj so
záherom poťnohospodárskej pÓdy na nepoťnohospodárske ričely, z toho dÓvodu je potrebné
dbať na ochranu pol'nohospodárskej pÓdy a v plnom rozsahu rešpektovať ustanovenia
zákona č). 22012004 z, Z. o ochrane a využívaní poťnohospodarskej pÓdy a o zemne zál<ona ě.
24512013 Z. z. o integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania Životného prostredia a
dodrŽiavať zásady ochrany poťnohospodárskej pÓdy vyplyvajťrcich z ustanovenia $ |2
zákona. Poťnohospodársku pÓdu moŽno použiť na nepoťnohospodárske ričely len
vnevyhnutnych prípadoch avodÓvodnenom rozsahu, priěom je nevyhnutné chrániť
najkvalitnejšiu pÓdu v tomto katastrálnom izemi, minimalizovať zábet pol'nohospodrírskej
pÓdy, nenarušovať ucelenost'honov a nesťaŽovať obhospodarovanie poťnohospodarskej pÓdy
nevhodnym situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodnym
na obhospodarovanie poťnohospodárskymi mechanizmami. Spracovany dokument, v ktorom
sa navrhuje pol'nohospodárska pÓda na nepoťnohospodárske ričely, podlieha posťrdeniu
z hl]adiska ochrany poťnohospodárskej pÓdy a vydaniu sťrhlasu podl'a $ 13 ,, zákona,, ešte
pred schválením podťa stavebného zákona. Po zváŽení všetkych okolnosti, tunajší odbor
nepovaŽujri za potrebné, aby strategick;f dokument bol posudzovany podťa zákona č,.

2412002 z. z, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
15. Okresnf rad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna
správa ochrany ovzdušia ( list č. oU.ZH-oSZP-2015l0I2298lI zo díla 30.11.2015 ) v k. ri.
Slaská neeviduje stredné a vel'ké zdroje znečisťovania ovzdušia. V ďalšom stupni spracovania
rizemno.plánovacej dokumentácie je potrebné špecifikovať zásady pre vlastníkov, resp.
prevádzkovateťov zdrojov znečisťovania ovzdušia pre minimalizáciu emisií z činnosti ako aj
minimalizáciu sekundárnej prašnosti pri skládke' prevoze atď. ( napr. čistenie komunikácií,
zakrytie, vlhčenie materiálu ) tak' aby nedošlo k zhoršeniu imisnej situácie v uzemí. Činnosti,
kde bude dochádzat, k emisiám ako aj zápašnosti ( napr. chovy HZ ) odporučať
umiestĎovať mimo zástavby rodinn;fch domov ajej tesnej blízkosti. Štátny orgiín ochrany
ovzdušia srihlasí sťrhlasí S vypracovanym strategick;fm dokumentom a neodporuča na
ďalšie posudzovanie'
16. okresnf rad Žiar nad Hronomo odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna
vodná správa ( list č. oU-ZH.oSZP.20|5l0|2336-002 zo d a 08.|2.20|5 ) k oznámeniu
o strategickom dokumente uvádza nasledovné: Pri rizemnom rozvoji obce zabezpečiť
odvádzanie a zneškodĎovanie odpadovych vÓd v zmysle vodného zékona a NV SR 269120|0
Z,z. , ktorym sa ustanovujilpožiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vÓd. Zabezpečiť
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odvádzanie vÓd z povrchového odtoku odtekajriceho zo zastavaného rizemia obce
azpozemnych komunikácií pre motorové vozid|á, vrátane parkovísk aodstavnych plÓch
s prečistením zachytávajricim plávajrice látky. Na miestach' kde sa predpokladá obsah látok,
ktoré mÓŽu nepriaznivo ovpl1vniť kvalitu povrchovej a podzemnej vody ( odstavné plochy,
parkoviská, plochy vo v;frobnych prevádzkach ) zrea|izovď potrebné opatrenia na ich
elimináciu, osadiť lapače na zachytávanie ropnych látok. Spevnené plochy a komunikácie
musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam vodného zákona a počas ich
prevádzky nesmie dÓjsť k ohrozeniu povrchovych a podzemn;fch vÓd. So zreteťom na
povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania, ochranu poskytovanri podťa
osobitnych predpisov avyznam očakávan;fch vplyvov nepovažuje za potrebné ďalšie
posudzovanie podl'a zákona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o Zmene á doplnení niektorych zákonov a z hťadiska ochrany podzemnych a povrchoqfch
vÓd.

17. okresny rad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna
správa odpadového hospodárstva ( list ě. oU-ZH-osZP.2015l0I2349 zo d a 02.12.2015 )
poŽaduje, aby pri ďalšom konaní sa prihliadalo aj na poŽiadavky vyplyvaj,Úce znovej
legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva ( novy zákon o odpadoch a s ním sťtvisiace

vykonávacie predpisy ), ktoré vstripia do platnosti v roku 20|6. Nepožaduje posudzovanie
predloŽeného dokumentu podl'a zákona.
18. Mesto Handlová ( list č. A4l15l8137ll307 zo dŤ.n02,I2.20I5 ), ako dotknutá obec nemá
námietky a doporučuje' aby sa strategic(f dokument neposudzoval podlia zákona.
19. obec Kunešov ( list č. 333120|5 zo día0|.I2'20I5 ) ako dotknutá obec nemá žíadne
pripomienky ani návrhy k strategickému dokumentu.
20. obec Kosorín ( list ě. 25412015 zo dĎa 02.12,20|5 ) nemá Žiadne námietky
k predloŽenému dokument.
21. obec Slaská ( list č. 386120|5 zo d a I2.0I.2016) informovala verejnosť nasledovn;fm
spÓsobom: oznam o doručení oznětmenia s uvedením jeho zverejnenia na riradn;fch tabuliach
obce v dřoch od 28.1I.2015 do 16.12,2015 a na webovom sídle www.slaska.sk v dřoch od
30.1 1.201 5 do 16.12.2015.
obec Slaská v stanovenej lehote neobdržala žiadne pripomienky od občanov obce
a vereinosti.

K predmetnému oznámeniu sa v lehote do vydania rozhodnutia príslušnym uradom
nevyjadrili: okresn;/ uradŽiat nad Hronom, odbor CD a PK, okresné riaditeťstvo hasičského
azác\tanného zboru v Žiarinad Hronom, obec Lutila a obec Kopernica.

Verejnostn sa v zákonom stanovenej lehote' ani ku driu vydania rozhodnutia nevyjádrila.

okresny :Úrrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom
rozhodovaní postupoval podťa $ 7 ods. 4 zákona o posudzovaní, prihliadol na kritéria pre

zisťovacie konanie uvedené v prílohe ě. 3 tohto zákona, pričom zváŽil sírhrn všetk;fch
uveden;fch skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím navyznart
očakávanlch vplyvov naživotné prostredie azdravie obyvateťstva, ako aj na stanoviská
dotknutych orgánov. Verejnost' sa v priebehu zisťovacieho konania k zverejnenému
oznámeniu nevy,jadrila. Posudzovan;f strategicky dokument nebude mať priamy vplyv na
životné prostredie. Nepriamym vplyvom na životné prostredie je návrh zěk|adnej funkcie
uzemia a definícia prípustnych, obmedzujricich a vyluěujricich podmienok určen;fch pre

uvedenri lokalitu. Príslušn;f orgán sa zaoberul pripomienkami uvedenymi v stanoviskách
zainteresovanych orgánov a akéeptoval opodstatnené poŽiadavky a pripomienky. V ďalšom
procese obstarávania, prerokovania a schvaťovania podťa osobitnych predpisov ukladá
obstarávateťovi strategického dokumentu tieto poŽiadavky a pripomienky rešpektovať.
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okresn;f rirad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredia v rámci
zisťovacieho konania posridil navrhované oznámenie o strategickom dokumente zhťadiska
jeho relevantnosti pre podporu trvalo udrŽateťného rozvoja, rozsahu v ktorom vytvárariímec
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 podťa $ 7 a prílohy ě. 3 zákona s prihliadnutím na doručené stanoviská
dotknutych orgánov a rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej časti tohto rozhodnutia.

K doručen;/m pripomienkam, upozorneniam a odporučaniam citovan;fch
v predchádzajucom texte tohto rozhodnutia správny orgiín po ich preskrimani zauja| toto
stanovisko:

Zo stanovísk doručenych k oznámeniu vyplynuli pripomienky vo vzťahu k
strategickému dokumentu a bude potrebné ich zohl'adnit' v procese obstarania,
prerokovania a schválenia strategického dokumentu o, Územného plánu Obce Slaská..
podl'a osobitnych predpisov:

s ustanoveniami $ 22 až $ 28 zákona č. 50/1976 Zb. o zemnom plánovaní a stavebnom
poriadku u znení neskorších predpisov.

Z, z. o zemnoplánovacích podkladoch a zemnoplánovacej dokumentácie.

stavebného zákona

ložísk proti znemožneniu alebo st,aženiu ich dobyvania

do blv a c í c h pr i e s t or ov v z e mnop l ánov a c ej do kum e nt ác i í.

pr íp adne r e lcr e ačné č e ly.

ťtz e mnop l án ov a c ej do kum e nt á c i í hr an i c e p r i e s kumny c h z e m í

dokumentácii

stavebného využitia zemia s vyslqltom stredného radÓnového rizika'

ods. 4 písm. o) Vyhláš|ry MŽP SR č' 55/2001 Z. z' avyznačiť ju v zemnoplánovacej
dokumentácií

a svahovych deformácií je potrebné postidiť a overiť inžinierskogeologiclEm prieskumom

poťnohospodárskej pÓdy je potrebné dodržať požiadavlry z hťadiska ochrany pÓdneho
fondu a ochrany poťnohospodárskej pÓdy

šnorcifernymi číslami

odpadového hospodárstva, ktoré vst pili do platnosti od 0]'01,2016

vp lyv ov navr hov any c h č inno s t í

Z. Z, vyznačit, v

zemnoplánovacej
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Vzhťadom na skutočnost'predmetné vyjadrenia sri predmetom konania podťa $ 16 až $
26 stavebného zákona a nemajri povahu námietok podl'a zákona. Tunajší urad sa k nim
nevyjadril a uviedol ich len pre informáciu pre kompetentné organy a otganizácie a ričastníkov
konania. PredloŽeny strategick;f dokument nemá vyznamny vplyv na životné prostredie preto
príslušn;f orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Nakoťko sa jedná o strategicky dokument s miestnym dosahom podťa $ 7 ods. 7 zékona

dotknutá obec bez zbytoěného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spÓsobom
v mieste obvyklym.

Poučenie:
Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákon č:, 7|l|967

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči
nemu nemoŽno odvolať. Toto rozhodnutie moŽno preskrimať sridom podťa zákonač,.99l|963
Zb. občiansky sťrdny poriadok v zneni neskorších predpisov.

Ing. Dušan Berkeš
vedťrci odboru

Doručuje sa:
1. obec Slaská, obecn;f rad, Slaská č,. 77 ,966 22 Lutila

Schvaliujrici orgán:

2. obecné zastupiteťstvo obce Slaská, obecn;f rirad, Slaskáč,.|7,96622 Slaská
Dotknuté orgány a obce:

1. Ministerstvo dopravy , vystavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6, 810 05
Bratislava

2. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám. r. Štura
č. l, 812 35 Bratislava

3. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnutel'ného majetku a vystavby, ČSA 7,g74 0I
Banská Bystrica a

4. Dopravny ťrrad SR, odbor letísk, odd. oP
5. Banskobystricky Samosprávny kraj, odd.

B. Bystrica
6. okresn;f urad Banská Bystrica, odbor qfstavby a BP - risek ÚP, Nám. r. Štura I,974

05 Banská Bystrica
7. okresn;f rirad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, oP a K, Nám. r. Štura t'

974 05 Banská Bystrica
8. okresn;f rirad Banská Bystrica, odbor opravnych prostriedkov, Nám. I]. Štrira |,g,I4

05 Banská Bystrica
9. okresny ťrrad Banská Bystrica, odbor CD a PK, Nám. r. Štura I'g74 05 Banská

Bystrica
10. obvodny bansk;f rirad v Banskej Bystrici, ul. 9. Mája ,975 90 Banská Bystrica

Letisko M. R. Štefanika, 823 05 Bratislava
RR, odd. dopraVY , Nám ST{P č.23, 974 01
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l1.IQajsky pamiatkovy rirad Banská Bystrica, Lazovnáulica č. 8,9?5 65 Banská Bystrica
12. okresn;f fuadŽiar nad Hronom, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,

Nám. Matice slovenskej 8,965 OI Žiar n' Hronom
l3. okresny tradŽiar nad Hronom, pozemkoqf a lesny odbor, Nám. Matice slovenskej 8,

965 0l Žiar n. Hronom
14. okresn;f utad Žiar nad Hronom, odbor CD a PK, Ul. SNP ě. I22, 965 0| Žiar nad

Hronom
15. okresné riaditel'stvo Hasičského azácbtanného zboru v Žiari nad Hronom,

Priemyselná |2,965 0I Žiar nad Hronom
|6. Regionálny rirad verejného zdravotníctva, Sládkoviěova 48419, Žiar nad Hronom
17. okresn;i urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie _ risek štátnej

vodnej správy, risek štátnej správy odpadového hospodarstva, sek štátnej správy
ochrany ovzdušia, Nám. M. Slovenskej 8, 965 01 Žiar nadHronom

l8. Mesto Handlová, Mestsky rirad, Námestie baníkov 7 ,972 51 Handlová
19. obec Lutila, obecny rirad, Štef,ínikova 48184,966 22 Lutila
20. obec Kunešov, obecn;/ tnad,937 04 Krrnešov l
21. Obec Kopemica, Obecn;/ urad,967 01 Kopernica I

22.obec Kosorín. obecnÝ urad. 966 24 Kosorín l l7


