
oKRESNÝ Únen ŽlltR I\AD HRob{oM
odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

č. s.: oIJ-ZH-OSZP -20l6l006783-N
č. záznamu: 201610025298

sa nebude posu dzov ať

Y Ziari nad Hronom
1 5.07 .2016

ROZHODNUTIE
okresn;f trad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako

príslušny orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na Životné prostredie podťa
.o 

s oaš. I zákona č,. 525l2OO3 Z, z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

á o "-.,,. 
a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov a podťa $ 56 písm.

b) zríkona t. z4tzooe Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o Zmene a doplnení

niektorfch zákonov vmeni neskorších predpisov( ďalej len ,,zžú<oÍt..) vydáva podťa $ 7

ods. 5 zákona na zžMade predloženého oznámenia o vypracovaní strategického

dokumentu ,, Program rozvoja Obce Stará Kremnička na roky 2016 .2020 ", ktorf

predloŽil obstarávatel] obec Stará Kremnička, Stará Kremnička ě. 198, 965 01 Stará

i&emnička. tČo oolzt010 toto:

rozhodnutie:

Nawhovany strategic[f dokument o, Program rozvoja obce Stará Kremnička na roky

2016-2020",

podťa zákona. Navrhovany strategick;i dokument

o sobitn;ich predpi sov.

Tymto nie je dotknutá povinnosť posudzovať jednotlivé

zákona o posud Zovaní vplyvov na Životné prostredie.

moŽné prerokovať a schváliť podlia

navrhované činnosti podťa tretej časti

Je

odÓvodnenie

obstarávateť, obec Stará Kremnička, Stará Kremniěka č. 198, 965 01 staÍá

r,.,,,niot.u,--reo oolz10l0, v zast pení oprávneného zástupcu o.bslr1ávateťa Ing. Stanislava

Rigu, starostu obce Stará Kremnička, p'.álozil okresnemu uradu Žiat nadHronom, odboru

starostlivosti o životné prostredie dřa 13.05.2016 podťa $ 5 ods. I zékona, oznámenie

o vypracovaní strategiclého dokumentu ,, Program rozvoja Obce Stará Kremnička

na rolcy 2016 -2020 
K.

Program rozvoja obce Stará Kremnička na roky 2016 -2020 (ďalej len,, PHSK.)
je strednodoby rozvojorn.i strategickf dokument na rirovni miestnej samosprávy, ktor'.f na
'zék|ade 

ana|yzy hospodárskeho-a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele

apriority caísiet,o smerovania arozvoja obce. Je to program cielenjch opatrení, navrhnut]f

pre ozivenie sociálneho, ekonomického a kultrirneho rozvoja obce so zreteťom na životné

prostredie' dosiahnutie ekologickej rovnoviíhy, šetrné vyrrŽitie prírodnfch zdrojov

a zachov anie civilizaěn;f ch a kultťrrnych zdroj ov.
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Strategicky dokument je vypracovan!,v jednom variantne.

Strategick;f dokument podťa $ 4 ods. 2 zékona podlieha zisťovaciemu konaniu
o posudzovaní strategickfch dokumentov, ktoré okresny irad Žiar nad Hronom, odbor
starostlivosti o Životné prostredie vykonal podťa $ 7 ods. 1 zákona.

Príslušnf orgán podťa $ 6 ods. 2 zěkona zas|al oznámenie o strategickom dokumente
pod č. s.: oU-ZH-oSZP-20l6 1006783 ( č,. zěnnartu: 2016/0018479 ) zo dria 20.05.20|6 na
zaujatie stanoviska dotknuflm orgiánom, dotknuQfm obciam a schvaťujricemu orgánu.

oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva:
pod nazvom ,, Program ronoja Obce Stará Kremnička na roky 20|6 - 2020 (, a na
webovom sídle okresného riradu Žiar naďHronom pod č. s.: oU-ZH-osZP-20161006783 (č,,

záanamu: 201 6/001 8491 ) dřa 20.05.2016.

Dotknutá obec - Stará Kremnička informovala verejnosť podťa $ 6 ods. 5 zékona,
spÓsobom v mieste obvyklym, r,'yvesením oznámenia na riradnej tabuli obce.

okresnému uradu k oznámeniu o strategickom dokumente doruěili písomné

stanoviska tieto dotknuté otgžny a obce ( ich stanoviska sri uvedené v skrátenom ntení):

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava ( list č. 3054120|6.7.3,3187612016
zo díta 10.06.2016 ) uvádza: 1. v katastrálnom rizemí obce Stará Kremnička ( ďďej
len ,, predmetné rizemie .. 

) sa nachádza: Vfhradné ložisko ,, Bartošova LehÓtka . okolo
Salaša, bentonit ( 94 )" s urěenym dobyvacím priestorom ( DP ) a chranenym ložiskoqfm
zemím ( CHLÚ ) pre ENERG)GAZ, a.s. Košice.

Vfhradné loŽisko ,, Stará Kremniěka I, bentonit ( 848).. s určenym dobyvacím priestorom

a chriínen;im loŽiskovym uzemím pre REGOS, s.r.o., Luěenec.
Vfhradné ložisko ,, Bartošova LehÓtka . okolo salaša, bentonit ( 852 ).., s určen;fm DP
a CHLÚ pre KBS, s.r.o. Kremnica, Kremnica.
Vfhradné ložisko ,,Bartošova LehÓtka - Paseka; zeolit (605)..; s určenym dobyvacím priestorom
a chránenym ložiskovym ťrzemím pre Sedlecky kaolín . Slovensko s.r.o.o Banská Bystrica,
V;fhradné ložisko ,,Stará Kremniěka _ Jelšov;f Potok _ sever; bentonit (348)..; s určen;fm
dobjvacím priestorom a chránen1fm loŽiskovym rizemím pre KBS, s.r.o., Kremnica, Kremnica,
Vfhradné ložisko ,,Stará Kremnička - Jelšovf Potok I; bentonit (346),,; s určen;fm dob;fvacím
priestorom a chránen;fm ložiskoqfm zemím pre KBS, s.r.o., Kremnica, Kremnica,
Vfhradné loŽisko ,,Stará Kremnička _ Jelšovy Potok II; bentonit (347),,; s určenym dob;fÝacím

priestotom a chránenfm ložiskovym zemím pre KBS, s.r.o.o Kremnica, Kremnica,
V1fhradné loŽisko 

',Stará 
Kremnička _ Jelšovj Potok I; kremenec (142),,; s určenfm dob;fvacím

priestorom a chránenym loŽiskoqfm rizemím pre KBS' s.r.o., Kremnica, Kremnica,
Vfhradné ložisko ,,Stará Kremnička _ Jelšov;/ Potok II; kremenec (l43)..; s určen;fm dobyvacím
priestorom a chránenfm ložiskovym tnemimpre KBS, s.r.o., Kremnica, Kremnica,
Vfhradné ložisko ,,Stará Kremnička - Kotlište; kremenec (|44),,; s urěenfm chránenym

loŽiskovym zemim, ktorého ochranu zabezpečuje organizácia Rudné bane, štátny podnik,

Banská Bystrica,
Vfhradné ložisko ,,Stará Kremnička; kremenec (l4l)..; s určenym chránen;fm loŽiskoqfm
,Územim, ktorého ochranu zabezpeěuje otganizácia Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica,
Vfhradné loŽisko ,,Žiat nad Hronom; kremenec (146)..; s určen;fm chránen1fm ložiskovym
iy1emim, ktorého ochranu zabezpečuje Štátny geologickj ristav Dion;fza Štrira Bratislava,
Bratislava.
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Vfhradné ložisko ,,Pod Kypec; kremenec (139)..; s určenlm chránenym ložiskovym zemím,
ktorého ochranu zabezpeěuje organizácia Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica,
Vyhradné ložisko ,,Lutila; kremenec (138)..; s určen;fm chránen;fm ložiskovjm zemím, ktorého

ochranu zabezpeěuje organizácia Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica,
Vfhradné ložisko ,,Kypec; kremenec (l37)..; s určen;fm chránenjm ložiskovfm zemím, ktorého

ochranu zabezpeěuje organizácia Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica,
Vfhradné loŽisko ,,Kopernica; kremenec (136)..; s určen;fm chránen;fm loŽiskovym zemím,
ktorého ochranu zabezpeěuje organizácia Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica,
V;fhradné loŽisko ,,Stará Kremnička. Kotlište; bentonit (95)..; s určen;fm chránenym ložiskoqfm
rlzemím, ktorého ochranu zabezpeěuje otganizácia Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica,
Vyhradné ložisko ,,Stará Kremnička; kremenec (14l)..; na ktoré bolo vydané osveděenie

o vfhradnom ložisku (oVL)' ktoré je v evidencii Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica,
V;fhradné ložisko ,,Stará Kremnička _ Jelšovj Potok I; kremenec (|42),,; na ktoré bolo vydané

osvedčenie o vyhradnom ložisku, ktoré je v evidencii KBS, s.r.o., Kremnica, Kremnica,
Vfhradné ložisko ,,Stará Kremnička - Jelšovy Potok II; kremenec (l43)..; na ktoré bolo vydané

osvedčenie o qfhradnom ložisku, ktoré je v evidencii KBS, s.r.o.o Kremnica, Kremnica,

Vfhradné ložisko ,,Stará Kremniěka I; kremenec (l44)..; na ktoré bolo vydané osvedčenie

o vyhradnom ložisku, ktoré je v evidencii Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica,

Vfilradné ložisko ,,Stará Kremnička _ Jelšoqf Potok I; bentonit (346),,; na ktoré bolo vydané

osvedčenie o v;fhradnom ložisku, ktoré je v evidencii KBS, s.r.o., Kremnica, Kremnica,

Vjhradné ložiško ,,Stará Kremnička _ Jelšovy Potok II; bentonit (347),,; na ktoré bolo vydané

osveděenie o qfhrádnom loŽisku, ktoré je v evidencii KBS, s.r.o., Kremnica, Kremnica,

Vfhradné ložisko ,,Stará Kremnička - Jelšoqf Potok - sever; bentonit (348)..; na ktoré bolo

vydané osvedčenie o vfhradnom loŽisku, ktoré je v evidencii KBS, s.r.o., Kremnica, Kremnica,

Vjhradné ložisko ,,Stará Kremnička I; bentonit (848)..; na ktoré bolo vydané osvedčenie

o qfhradnom ložisku, ktoré je v evidencii REGOS s.r.o., Lučenec,
V;firradné ložisko ,,Stará Kremnička I; bentonit (95)..; na ktoré bolo vydané osvedčenie

o v;fhradnom ložisku, ktoré je v evidencii Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica,

Vfirradné loŽisko ,,Stará Kremnička I; bentonit (774),,; na ktoré bolo vydané osvedčenie

o vyhradnom ložisku, ktoré je v evidencii ENERGOGAZ, a.s., Košice,
Vfhradné ložisko ,'Stará Kremnička I; keramické i|y (399),.; na ktoré bolo vydané osvedčenie

o qfhradnom ložisku, ktoré je v evidencii Ing. Majer Peter, SARMAT, Kremnica,
Vjhradné loŽisko ,,Stará Kremnička I; keramické íly (398)..; na ktoré bolo vydané osvedčenie

o vyhradnom loŽisku, ktoré je v evidencii Ing. Majer Peter, SARMAT, Kremnica,

V hradné ložisko ,,Stará Kremnička t; bentonit (742),,; na ktoré bolo vydané osvedčenie

o qfhradnom loŽisku, ktoré je v evidencii Ing. Majer Peter, SARMAT, Kremnica,
Vlirradné ložisko ,,Stará Kremnička I; keramické íly (400)..; na ktoré bolo vydané osveděenie

o qfhradnom ložisku, ktoré je v evidencii Ing. Majer Peter, SARMAT, Kremnica,

hžisko nevyhradeného nerástu (L].tN) 
', 

Jastrabá - ostrá Hora; stavebn;f kameř (4082).., ktoré je

v evidencii štátneho geologického tistavu Dionfza Št ra Bratislava, Bratislava,

Ložisko nevyhradeného nJrastu ,,Stará Kremnička; štrkopiesky a piesky (46|4)*, ktoré vyuŽíva

Fehérpataky Vladimír, Hliník nad Hronom,
z. tožisko nevyhradeného nerastu ,, Bartošova LehÓtka _ Stará Kremniěka _ Závoz; ostatné

suroviny (4745)",ktoré využíva GEOVIN' s.r.o.' Rohožnft.
Podťa 

- 
š 15 ods. l banského zákona sri orgány rizemného plánovania a spracovatelia

rizemnoplánovacej dokumentácie povinní pri zemnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov

o zisten;fch a predpokladan;fch qfhradnych ložiskách a s povinní navrhovať riešenie, ktoré je z

hl'adiska ochrány a vyuŽitia nerastného bohatstva a d'alších verejn;fch záujmov najv;fhodnejšie.

Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia $ 18 a $ 19 banského zákona tak, aby bola

zabezpeěená ochranavyhradnjch ložísk proti znemoŽneniu alebo sťaženiu ich dobyvania a podl'a

5 tz 
.ods. 

5 a $ 26 ods. 3 banského zákona vyznaěiť hranice chránenych ložiskov;fch -6zemi a

dobjvacích priestorov v zemnoplánovacej dokumentácii.
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Vzhl'adom na sričasné a predpokladané vyuŽívanie ložísk žiada zemia v blízkosti chránen;fch

loŽiskovfch i:zemí a dob1ivacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné čely.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podl'a $ 7 banského zákona sriěasťou pozemku.
V predmetnom zemí sa nachádza: Prieskumné rizemie (PU) ,, Lutila II; Au, Ag, Cu, Zn, Pb, Sb,

Hg rudy..; určené pre drŽitel'a prieskumného rizemia Kremnica GOLD, s.r.o.o Banská Bystrica,
s platnosťou do 26.09,20|6.
Prieskumné zemie ,,Stará Kremnička - Kotlište; bentonit, keramické íly, limnokvarcit, kaolíno.;

určené pre držitel'a prieskumného Írzemia REGoS, s.r.o., Bratislava, s platnosťou do 09. 06.

2019.
Prieskumné zemie ,,Stará Kremnička; bentonit, keramické í|y, kaolín..; určené pre držitel'a
prieskumného zemia CONCEPT MINERALS, s.r.o., Kopernica, Kremnica, s platnosťou do 22.

08.2017.
Prieskumné zemie ,,Kremnické vrchy _ Lutila; bentonit, keramické íly..; určené pre držitel'a

prieskumného rizemia REGOS, s.r.o., Bratislava, s platnosťou do 25. 08. 20l6.
Prieskumné zemie ,,Žiarska kotlina _ termálne podzemné vody..; určené pre držitel'a

prieskumného rizemia CALISTA,.s'r.o.' Bratislava, s platnosťou do 25. 09. 2018.

Ministerswo je dotknutym orgánom v zemnom konaní podl'a $ 23 ods. 16 geologického zákona.

Nakol'ko pod|ia $ 22 ods. 1 geologického zákona mÓže ministerstvo lehotu prieskumného ťrzemia

predižiť, Žiadame v srilade s $ 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia

šlovenskej republiky ě. 55l2O01 Z. z. o rizemnoplánovacích podkladoch a zemno-plánovacej

dokumentácii vyzfiaěiť hranice prieskumn1fch rizemí v zemnoplánovacej dokumentácii.

3. V predmetnom,tlzemi sri evidované staré banské diela tak, ako sri zobrazené na priloženej

mape. Ministerstvo Žiadaevidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujirce zqfšenri

o.h.unu podl'a $ 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej

republikyč , 55/2OO| Z. z. o írzemnoplánovacích podkladoch a rizemnoplánovacej dokumentácii a

vyznaěiť v rizemnoplánovacej dokumentácii.
4.V predmetnom rizemí s evidované skládky odpadov tak' ako s zobrazené na priloŽenej mape.

Ministerstvo odporuča uvedené skládky odpadov dostatočne zohl'adniť v zemno.plánovacej

dokumentácii.
5. V predmetnom {r:emí je na zák|ade vypisu z Informaěného systému environmentálnych záťaŽi

evidovaná environmentá|nazáťaž: ZH (009) l Sta Kremnička _ hnojisko - s nízkou prioritou (K
< 35) a registrované ako: A pravd-epodobná . errvironm-errtálla záťaž. Pravdepodobná

environment á|na záť aŽ mÓŽe ne gatívne ovplyvniť možnosti ďal šieho využiti a rizem ia.

6.V predmetnom zemi sí zaregistrované potenciálne a stabilizované svahové deformácie.

Svahové deformácie typu zostivania, s situované najmá v južnej časti k. ri. Celkovo je v danom

tnemi zaregistrovan;fch 8 svahoqfch deformácií (3 potenciálne a 5 stabilizovaqfch), ktoré

obmedzujťr ďalšie využitie zemia.
Územie so zaregistrovanymi svahoqfmi deformáciami je zaradené do rajÓnu nestabilnjch rizemí

s vysokfm a stredn;fm rizikom aktivizácie svahovych pohybov vplyvom prírodnych podmienok, s

možnosťou rozšírenia existuj cich svahov;fch deformácií a prípadn;fm vznikom ďalších. Na

sričasn;f stav existuj cich zosuvov negatívne vpljvajťr najmá klimatické faktory. Uzemie je citlivé

na negatívne antropogénne zásahy. orgány rizemného plánovania s podťa $ 20 ods. 1

geologlckéh o zákoia povinné v textovej a grafickej ěasti irzemnoplánovacej dokumentácie

žohťaániť vlsledky geologick!ch prác, v konkrétnom prípade vlsledky inžinierskogeologického
prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M l : 50 000

(Šimeková, Martinčeková et. a|.,2006) list 36-3| Žiar nad Hronom, ktoqf je prístupn!

na mapovom serveri Štátneho geologického stavu Dionyza Štrira Bratislava. Na webov;fch

stránkach sr! dostupné aj informácie o zmapovanych a zaregistrovanych svahovych deformáciách.

http://www.geology.slďnew/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas.st.sv,http://mapserver.geolog.v.sk/zo
suvy/

7.Predmetné rizemie spadá do nízkeho až vysokého radÓnového rizika, tak ako je to zobrazené na

priloŽenej mape. Streáné a vysoké radÓnové riziko mÓŽe negatívne ovplyvniť moŽnosti ďalšieho

využitia zemia
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8. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom Írzemí s k dispozíciinawebovej stránke

št.etn.r,o geolo|ického risávu Ďiony,a Štrira _ aplikácia Atlas geotermálnej energie

http://apl. geolo g.v.slďmapportal/#/aplikaciď 1 4

Podťa $ 20 ods. 3 geologického zákonafríisterstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia

uzemia:a) vlskyt potenciálnych a stabilizovan;fch zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného

využitia rizemia s qfskytom potenciálnych a sta'bilizovanfch zosuvov je potrebné posirdiť a overiť

inžinierskogeologickfm prieskumom. orgány irzemného plánovania sri podťa

$ 20 ods. 1 geologického zákona povinné-v iextovej a graťrckej ěasti irzemnoplánovacej

dokumentácie zohťaániť vlsledky géologick;fch prác. b) vlskyt stredného aŽ vysokého

radÓnového rizika. Vhodnosť a poámienky-stavebného vyuŽitia irzemia s vjskytom stredného aŽ

vysokého radÓnové rizikaje potreune po,,iair podťa zákona č.35512007 Z, z. o ochrane, podpore

a rozvoji verejného zdtavia a o zmene a doplnení niektor1fch zákonov v znení neskorších

predpisov a vyhlášky MZ SR č. .52812007 
Z. z.) ktorou sa ustanovujri podrobnosti

o po.ziuaantách na obmedzenie oŽiarenia z prírodného žiarenia.

Predmetorn tohto vyjadrenia sťt všeobeine konštatované existuj ce skutočnosti, ktorymi

nevzni|raj nové vpí1,vy na živatné prostredie. Prístušn!, orgán berie tieto skutočnosti na

vedomie a dáva ich do pozornosti navrhovateťovi a schvalujticemu orgánu strategického

dokurnentu.
2. Ministerstvo obrany SR, Agent ra správy majetku, Banská Bystrica ( list ě. ASMdpS-

1-913120|6 zo día 25,05.2016 ): suhlasí s prediožeqfm strategickfm dokumentom _ bez

pripomienok a netrvá na posudzovaní dokumentu podlia zikona é.2412006 Z. z. v platnom

znení.Projektant ( investor ) uvedené stanovisko je povinnf doručiť v odpise všetkjm ďalším

orgiínom, 
-otganizáciám, 

ktoré budťr na akcií zainteresované.

3. Banskobystriclrf samosprávny kraj, oddelenie-. regionálneho rozvoja ( list ě.

07504:2OI6/oDDRR.2 , 19]95120|6 zo dřa 01.06.2016) nemá. ryip:T::Y, ,Pri rea|izácii

konkrétnych investiěn;fch akcií je potrebné rešpektovať záváznil.éair ÚpN VÚC unK a pri

zásahu do ciest It. a IÍI. triedy poiiuduť o stanovisko oddelenie investícií, správy majetku

;" 
'Y 

ÚBBsr. odporuča ukončiť proces posudzovania podťa zákona.

Príslušny orgán pripomienhl berie ia vedomie a dáva ich do pozornosti navrhovateťovi

a s chv aťuj ťtc emu or gánu s tr at e gi cké ho do kume ntu'

4. obvodny nansts rrirad Baiská Bystrica ( list č,II.o7-t762l20l6 zo d1la08.06.20l6 )'

( ďalej len ,, oBÚ o. Banská Bystrica ) k strategickému dokumentu vydáva nasledovné

stanovisko: Do katastrálneho rizemia Stara Kremnička zasahuje.ctrri11!'ložiskové zemie:

6rriu i",ila III urěené na ochranu qfhradného loŽiska bentonitu, CHLU Stará Kremnička

určené na ochraou ..Ít,,uonor,o 1ožiska kremenca a bentonitu, CHLÚ Stará Kremnička I -
Kotlište určené na ochranu vfhradného ložiska limnokvarcitu a bentonitu, CHLÚ Stará

Kremnička II - určené na ochr*'.wt''ua'ého loŽiska limnokv*j1Y; CHLÚ Bartošova

LehÓtka II _ Paseka určené nu och,unu ..1't,,uoneno loŽiska zeolitu. oBÚ v Banskej Bystrici

upozorĚuje , Že prí prípadnom pozudzovaní vplyvov na životné prostredie je potrebné

rešpektovať tieto chran*o tozi,ťo vé ,6zemia. PodÍ,a oBÚ v Banskej Bystrici nie je potrebné,

aby bolo predloŽené oznámenie o strategickom dokumente posudzované podťa zékona ě.

2412006 Z.2,,
Príslušrry orgán pripomienht berie na vedomie a dáva ich do pozornosti navrhovateťovi

a s chvai,uj t,icemu or gánu strate gického dokumentu'

5. okresnf rirad Banská Bystrica, odbor vfstavby a bytovej politiky ( list ě. oU - BB-

oVBPI.201 610|8757.B4 zo dřa 01.06.2016 it<onstatu.1e, že: obsah a štruktura strategického

dokumentu je v zásade v srilade s prílohou 8, 2 ,éú..o,a o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie. Pre oblasť rizemného plrínovania je platnf $ 11 ods. 2 písm. b ) zakona é. 50lL976

o tizemnom plánovaní a stavebnom poriadku u-119ni.n"skorších predpisov ( ďalej stavebny

zákon), podťa ktorého mestá a obce s uiac ako 2000 obyvatellmi sri povinné mď uzemny plan
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obce. ostatné obce sri povinné mať :iuzemnf plrín obce, ak to vypljva zo závdznq ěasti
uzemného planu regiÓnu, najmá na splnenie medzinrírodnychzávázkov alebo na umiestnenie

verejného dopravného a technického vybavenia rizemia celoštátrreho vyznamu. obec Stará
Kremnička ma ptat''y azávázny inemny plán obce, ktorym je Územny plan obce Stará

Kremnička, schváleny uznesením obecného zastupitel'stva obce Stará Kremniěka č;212009
zo dÍia09.02.2009.
6. okresny lirad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ( list č. oU _
BB-osZPl-2016l0t8748-00-sP zo dřa t7.06.20I6 ) uvádza: K. ri. obce Stará Kremniěka
nezasahuje do Chrrínenej krajinnej oblasti (ďalej len,,CHKo..) Štiavnické vrchy aplatí tu l.
stupeĎ ochrany v zmysle zékona č. 54312002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zneni
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona oPaK..). Tak isto nie je sričasťou tnemia eurÓpskeho

qfznamu ( NATURA 2000) anenachádzaju sa tu ani maloplošné uzemia svyšším stupřom
ochrany. V rÓznom stupni rizemného rozptylenia je evidovany vyskyt biotopov eurÓpskeho aj

narodného vyznamu, Lkl nížinné a podhorské kosné lriky, Lk3 Mezofilné pasienky a spásané

lriky a na lesnfch pozemkoch biotopov Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské, Ls2.2 Dubovo-

hrabové lesy panÓnska, Ls3.5.1 Sucho a kyslomilné dubové lesy, Ls4.0 Lipovo-javorové

sutinové lesy,5.l Bukové ajedťovo-bukové kvetnaté lesy aLs5.2 Kyslomilné bukové lesy.

Vnáwhu riésenia je nutné rešpektovať prvky regionálneho amiestneho USES azáujmy

ochrany prírody. ! dÓvodu tak rozsiahleho rizemia, ktoré je predmetom hodnotenia, nie je

možne vylriěit' vyslq,t chranenfch druhov Živočíchov a rastlín a preto je potrebné pri

naslednfch reďrizáciách konkrétnych činností tieto skutoěnosti mať v zreteli a postupovať

v zmysle konkrétnou ěinnosťou dotknu|fch zákonov. okresn;f urad v sídle kraja konštatuje, že

do strategického dokumentu nie sri v dotknutom katastrálnom uzemí obce vnesené

konkretizované priemety navrhovan;fch zélmerov, a preto sa nedá jednoznačne za,ajať

stanovisko, či navrhovanymi zétmermi vypllvajťrcich zo strategického dokumentu nebudri

dotknuté záujmy ochrany prírody. Za lvedenych podmienok nie je možné wčiť ěi uvedené

rozvojové ciele tak ako sťr zadefinované v predloženom dokumente nebudri mať rozsiahlejší

vply\,. na životrré prostredie azáujmy ochrany prírody. Preto v ďalších postupoch pred

konkrétnymí realizácianti v strategickom dokumente navrhovanf ch zámerov v konkrétnych
zemiach a lokalitách je nutné, aby boli navrhované činnosti nanovo prehodnotené v zmysle

zékona. osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajri vydaním tohto

stanoviska nedotknuté.
Predrnetom vyjadrenia s skutočnosti, horé s predmetom povoťovania činnosti, ktoré sa

mÓžu v predmetnom zemí realizovať v s lade so strategicb!,m dola,tmentom a s visiacimi
pr e dpi s mi po dťa st av ebného z ákona,

7. okresnf rirad Banská Bystricao odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikácií
( list č. oÚ _ BB-9CDPK-2OI6!0I8604 zo dr1a 09.06.2016 ) požaduje rešpektovať: l. Všetky

rozvojové zžtmery cesty v65 v srilade s nawhovanymi štridiami a projektoqfmi

dokumentáciarri.2. Nawhovanf koridor pre n.fchlostnri cestu R3 v s lade so zámermi KURS.
3. PredloŽeny dokument neobsahuje všetky aktivity uvaŽované v budricnosti a mohli by

ovplyvniť rozvoj cestnej siete nadradeného systému vyhradzujri si právo predloŽiť

k pripomienkovaniu všetky planované aktivity tykajrice sa nadradeného dopravného systému

cesty I/65 a nawhovanej rjchlostnej cesty R3. okresnf rirad Banská Bystrica, odbor cestnej

dopravy a pozemn;fch komunikácií, nemá ďalšie pripomienky a predmetn;f dokument

nepožaduje posudzovať podl'a zákonao posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Predmetom vyjadrenia s skutočnosti, lďoré s predmetom povoťovania činnosti, horé sa
mÓžu v predmetnom zemí realizovať v s lade so strategiclEm dokumentom a s visiacimi
predpisrni podťa stavebného zákona. Príslušn!, orgán berie tieto skutočnosti na vedomie

a bude ich uplat ovať v príslušn ch stavebn ch konaniach, ako dotlcrluty orgán štátnej správy

v zmysle stavebného zdkona.
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8. Regionálny rad verejného zdravotníctva so sídlom v Žian nad Hronom, ( list č.

Hl20|6l00997-2 zo dřa 06.06.2016 ) vydáva k predloženému oznámeniu o strategickom
dokumente sťrhlasné závilzné stanovisko. Strategickf dokument nie je potrebné posudzovať
podťa zákona o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie.
9. okresnf rÍrad Žiar nad Hronom, pozemkovy a lesny odbor ( list ě. OU-ZH.PLO-
20|61007048 zo dřa 30.05.2016, oU.ZH-PLo-20l6l007041 zo dťla27.05.20116 ): organ
štátnej správy z hťadiska ochrany pol'nohospodrírskej pÓdy uvádza: Ak pri rea|ízácií
jednotlivfch zétmerov podťa spracovaného dokumentu sa bude uvaŽovať s použitím
poťnohospodarskej pÓdy na nepoťnohospodarske riěely, v takom prípade je potrebné dbať na
jej ochranu a v plnom rozsahu rešpektovať ustanovenia zěl<ona Ó. 22012004 Z. z. o ochrane
a vnržívaní poťnohospodarskej pÓdy a o zmenne zákona č,, 24512013 Z. z, o integrovanej
prevencií a kontrole zneěisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektoqfch
zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len ,' zákorť, adodrŽíavať zásady ochrany
pol'nohospodárskej pÓdy vypljvajricich z ustanovenia $ 12 zékona, Poťnohospodrírsku pÓdu

moŽto použivať na nepoťnohospodarske riěely len v nevyhnutnych prípadoch
avodÓvodnenom rozsahu, pričom je potrebné chraniť najkvalitnejšiu pÓdu podťa kÓdu

bonitovej pÓdno-ekologickej jednotky v k. ťr. Stará Kremnička. V navrhovanom strategickom

dokumente nie je vyhodnoteny rozsah záberu pol'nohospodarskej pÓdy pre ričely

hospodarskeho a sociálneho rozvoja obce Stará Kremnička na roky 2016 _ 2020. Po
preštudovaní podkladov azvétžení všetlfch okolností, odbor nepovaŽuje za potrebné, aby

strategicky dokument bol posudzovany podl'a zákonač:.2412006 Z. z.
organ štátnej správy lesného hospodarstva nemá námietky krea|izácii rozvojoqfch aktivít za
predpokladu, že kvyřatiu alebo obmedzeniu vnržívania lesnych pozemkov dÓjde len
v nevyhnutrr;fch a odÓvodnenych prípadoch, najmá ak rilohy spoločenského a ekonomického
rozvoja nemožno zabezpečiť inak. V prípade rea|izácie činnosti v ochrannom pásme lesa ( 50

m od okraje lesnych pozemkov ) sa v zmysle $ 10 ods. 2 zékonač,.32612005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov na vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby a o vyuŽiti,lzemia
vyžaduje q závázné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodiírstva.
Predmetom vyjadrení s skutočnosti, ktoré sťt predmetom povoťovania činnosti, ktoré sa mÓžu

v predmetnom zemí realizovať v s lade so strategicb!,m dohlmentom a s visiacimi
predpismi podťa stavebného zákona. Príslušn!, orgán berie tieto skutočnosti na vedomie
a bude ich uplatúovať v príslušni;,ch stavebnllch konaniach, ala dotlvtuty orgán štátnej správy
v zmysle stavebného zákona.
10. okresnf rad Žiar nad Hronomn odbor krízového riadenia ( list č. OU.ZH.OKR.
20t6l002474.|2 zo dria 25.05.20|6 ): Z hťadiska civilnej ochrany obyvatel'stva nepožaduje,
aby strategich.f dokument bol posudzovan! podťa zékona NR SR ě. 2412006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

11. okresny rrirad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna

správa ochrany ovzdušia ( list č. OU.ZH-OSZP-20|6|006898/J zo dia01.06.2016 ) s hlasí

so strategick;fm dokumentom bez pripomienok a nepovažuj e za potrebné ďalšie

posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podl'a zékona ě, 2412006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
12. okresnf rirad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna
správa odpadového hospodárstva ( list ě. oU-ZH-osZP.20I6l006962 zo dť:a 31.05.2016 )

poŽaduje, aby pri ďalšom konaní sa prihliadalo aj na požiadavky qplyvajrice z novej

tegislatívy v oblasti odpadového hospodarstva ( novy zríkon o odpadoch a s ním sťrvisiace

vykonávacie predpisy ), ktoré vstupili do platnosti v roku 2016. Nepožaduje posudzovanie
predloženého dokumentu podťa zákona.
Príslušn orgán berie na vedomie a dáva do pozornosti obstarávateťovi strategického

dokumentu
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13. okresnf Ú".ad Žiar nad Hronomn odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna

vodná správa ( list ě. oU.ZH.oSzp.zorcto06900-002 zo d a 08.06.2016 ) koznámeniu

o strategickom dokumente dáva nasledovné stanovisko: Pri ťrzemnom rozvoji obce

zabezpečiť: 1. odvádzanie azneškodřovanie odpadovych vÓd v zmysle ustanovení vodného

zžkonaaNV SR é.269l2ot0 Z. z,,ktoiymsa ustanovujri požiadavky na dosiahnutie dobrého

stavu vÓd, odvádzanie v6d zpowchového odtoku odtekajťrceho zo zastavaného tizemia obce

a z pozemnfch komunikácií pre motorové voztd!á, wátane parkovísk a odstavn;fch plÓch s

prečistením zachfiávajicim plávajirce látky, na miestach, kde sa predpokladá obsah látok,

ktoré mÓžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu.povrchovej a'podzemnej vody (odstavné plochy,

parkoviská, plochy vo vjrotnfch prevádiu*n ) ziealizovať potrebné opatrenia na ich

.li*iná.i.,' osadiť lapaěe nazachytávanie ropn;fch látok. 
.

2. Spevnené plochy a komunikácie po 
't'ueu''"i 

a technickej strtínke musia vyhovovať

ustanoveniam vodnéh o zákonaa poěas ich prevádzky nesmie dÓjsť k ohrozeniu povrchoqfch

apodzemn ch vÓd.

3. Pri realizácií vodn;fch stavieb postupovať v srilade s ustanoveniami vodného zákona.

Podťa $ 36 ods., 3 vodného ,ékonu komunálne odpadové vody, ktoré vznikajri

v aglomeráciách menších ako 2 000 ekvivalentn:fch obyvateťov, ktoré nemajťr vybudovan

verejnri kanalizáciu b." p,i,nerané}r9 ěistenia ateuo v riedko osídlenfch oblastiach mimo

aglomerácii *oz,ro okrem verejnej kÁďizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo

inlmi primeran;imi, ,y,to,nu*i, ktoq'mi sri najmá vodoiesné žumpy a pre riedko osídlené

oblasti aj mďé čistíarne odpador"Ích vÓd s primeran;fm čistením tak, aby sa dosiahli

environmentálne ciele pre povichové vody u poá".*né vody v srilade s $ 5 vodného zákona.

Pri nakladaní . 
"dp"d""ÝÁi 

uodami akr.rrnulovany-i vo vodotesn;fch žumpách podťa $ 36

odsekov 2 a 3 vodného zákona sa posiup.'je podťá osobitrr1ich predpisov, pričom tieto musia

byť zneškodřované v čistiarni oopado''ch vÓd. V zmysle $ 36 ods. 4 vodného zákona

povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému moŽno

vydať len na dobu určitri. V lotalitách, kde já vybudovaná auvedená do prevádzky verejná

karc|izěrcia sa po skoněení platnosti povolěnia toto predlŽovať nebude. So zretel'om na

povďru a rozsah navrhovanej činnosii, miesto vykonávania, ochranu poskytovanri podťa

osobitn:fch predpisov avyznart očakávan:Ích vplyvov nepovažujeme za potrebné ďalšie

posudzovanie vpl1vov činnosti na Životné prostredie podlla zélkona é. 2412006 Z. z,

oposudzovaní vplyvov na životné prostredie ao'zmene adoplnení niekto4ich zákonov

u 
" 

nrudi'ka ochrany podzemnfch a povrchoqfch vÓd.

Predmetom vyiadrinía s skutočnosti, ktoré sti predrnetom povoťovania činnosti, ktoré sa

rnÓžu v predmetnom zemí realizovať v s lade so strategick!,m dokumentotn a s visiacimi

predpismipodťazáIanaovodách,Príslušn!,orgánberieiietoskutočnostinavedomieabude
ich uplatílovať vpríslušnych staveb.nj,ch"lronániach, alco dotlcrluty orgdn štátnej spr vy

v zmysle vodného zákona.

14.MestoZiarnadHronom(listč.:2636l2OL6,015843/2016zodřa14.06.2016)
k predloŽenému oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky, zžtoveí vyjadruje

názor, že mÓže byť upustené od cuiJi.no qo;udzo;.anra podl'a zékona é, 2412006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie. Mesto Žiar nad Hronom o zaslaní oznámenia

informovalo verejnosť v zmysle $ 6, ods. 5 zěú<onanasledovnym spÓsobom: oznam o zaslaní

oznámenia s uvebením, keďy a káe má verejnosť moŽnosť doĎ nahliadnuť je zverejnen! odo

dřa 30.05.2016 do t3.06.2l|6na uradnej tďuuti mesta pred MsÚ v Žiuinad Hronom. oznam

o zaslaní oznámenia bol od 30.05.2016 do 13.06.20i6 zverejnen;f na internetovej stránke

mesta Žiat nadHronom www.ziar.s\. Počas zákonom stanovenej lehoty verejnosť neprišla na

;ffi;k,'; .í1 zi*inudffi** lailiaanut do predloženého oznámenia.
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15. obec Stará Kremnička ( list č. 3o1lz0t6 zo dĎa 24.06.2016 ) oznámila, Že oztámenie

bolo vyvesené na .i';d*l t"u"ri ";;;; 
webovej stránke obce od 25.05.2016 do

o g.0o.z,0 r o. oběania nepoáali Žíadne pripomienky.

Dotknutá verejnost, podťa $ 24 zákona o posudzovaní sa nevy'jadrila k posudzovanému

dokumentu.

okresnfuradŽíatnadHronom,odborstarostlivostioŽivotnéprostredieprisvojom
roďrodovaní postupoval podťa $ z.o.os. 4 zákotao posudzovaní, prihliadol na kritéria pre

zisťovacie to,,*iJ-.,J.d;;' ; prilohe. o. : tor,to ,ékoiu, pričom nizi! sirhm všetkfch

uveden1fch skutoenoJ a ďatsie inrormacie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na vyznarrt

oěakávanfch vplyvov na životné p,o*.ai. a zdrayie ouyuut"rtwu, ako aj na stanoviská

dotknutfcho,gano''.ro,.,a"ou*y,o"..gi.r.vdokumentnebudemaťpriamyvplyvna
životrré prostredie. Nepriamym vnryvoÁ'na životné prostredie je náwh zakladnej funkcie

,(uemiaa definícia pripustnfch,. ou*".fficict, 1 vylučujricich podmienok urěen1fch pre

uvedenir lokalitu. Príslušnf orga* J;"il;i p.ipomient.ami uvedenlmi v stanoviskách

zainteresovanfch orgánov aakceptoJopoastatnene poziadauky apripomienky. Vďďšom

procese ou,.*a.oui'i7] |*Át9'.i,iu u ,.l,uurovania p"Jiu osouiinyctr predpisov ukladá

obstarávateťovi strategického aom-.iď ti.io poziuaávky a pripomienky rešpektovať.

okresnf riraá , Žiar naď Htonom, odbor starost'ivosti o Životné prostredia v rámci

zisťovacieho konania posťrdilnaurhovarJ oznámenie o strategickom dokumerrtezhfadiska

jeho re1evantn",,i;.;;.'"* trvalo ud,zu..ťného ,o"uo3u,",ozsahu. v ktorom vytvara rámec

pre navrhovano aktiviiy, environ,n",,tány.r, problémov vrátane vplyvov na zdravie, ako aj

rozsah potencionálnych vp|ry* ":;;á,,otáe 
a'ebo citlivé oblasti v zmvsle kritéria pre

zisťovacie konanie podťa $ 7 a prílohy i. 3 zákolu . p-,ir,riua,,o,im na dorueene stanoviská

dotknutfch o,g** á io*,oáor ..k, "ilil'#il;; d'okovej ěasti tohto rozhodnutia.

Kdoruěen;fmpripomienkam,upozorneniamaodporuěaniamcitovan;fch
v predchádza3ricoÁ texie iohto rozhodnutia správny orgán po ich preskirmaní zaujal toto

stanovisko:
Zostanovískdoručenfchkoznámeniuvyplynuliniektorékonkrétnepožiadavky

vo vzt'ahu k strategickému ooxo-..,to, ktor6 
-bude 

potrebné zohl'adnit' v procese

obstarania, p..*r.o.ouoio a schválenia strategického. dokumentu ,, Program

hospodárskeho rozvoja-asociatnetro rozvoja Obceši"'e Kremnička na rolcy 20t6.

1i;,^:::::;;ž,:;ffiť;;;I2|iifi,, do sdtladu s us,tanoveniami $ 12 Vyhl šky č. 55/2001

Z. z. o ů,,^;:;i ;,;;; ;;í ;; i, dH ;;;,i, i ennopl dnov ac ej dolament dcie,

2. V st,lade ,.ií,o,o,,nia $ B 7 {tg" b,íik,h,',,it,,,i iobezpečiť ochranu v!;,hradn!,ch

,, 
;trÍii; *ťi;r:u,,,;ťt;;t"!,Í:!#:"i|i,,*,, s v!;,slrytom potenciáInych,

a stabilizovan!,ch zosu o ,,íán:,,,i,ch deform;;í. j; potíebné posthdiť a overiť

4,,W:;;:y,:;::i;:ť#,::;]x:;# yy*i: zemia suj,slEtom^s'tre,dného radÓnového

rizila ie pitrebna poi tt poaia assštz007 z. z. avyhlášW::j,1!,,"!!7 Z. z.

5. Pri realizácií jednotliu!,c'h ;;;;,;i 
-wplyvajlcich zo strategického dohlmentu pri

hor!,ch je predpoklad-záler.,,",pám,n,$íaaí,rui idiy ie potíebné dodržať požiadavlry

z híadtilw ichrany pidneho fondu,
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6. Pri realizácií |antcrétnych činnosti v ochrannom pásme lesa na vydanie rozhodnutia

o umiestnenie stavby a o využití zemia požiadať o závcjzné stanovisko orgdn štdtnej

spr ávy l e sného ho spo dár stv a.

7. Fri posudzovaní jednottiu!,ch činnosti rešpektovať v dotlcrtutom zemí chránené ložiskové

zemia.
8. V dotknutom zemí rešpeWovať navrhovany koridor t,!,lraj ci sa nadradeného dopravného

systému cesty I/65 a navrhovanej rychlostnej cesty R3 v s lade so zámermi KURS.
g. Pri realizácií konlrétnych investičnych akctí ie potrebné rešpektovat, závcizn časť ÚPN

rÚc Bnr a pri zásahu do ciest II. a III. triedy požiadať o stanovisko oddelenie investícií

a správy mq,etku a dopravy Úansr a obesn! rad Banská Bystrica, odbor cestnej

dopravy a pozemnych komunikácií.
I0' Pri tizemnom rozvoji obce zabezpečiť odvádzanie a zneškodúovanie odpadou!,ch vÓd

v s lade s vodrtym zdkonom a NV SR 269/2010 Z. z.

11. Posudzovanie vplyvov plánovaného strategického dohlmentu nenahrádza posudzovanie

vplyvov navrhovanllch činností povoťovanych v s lade so strategick!,m dokumentom.

Vzhťadom na skutoěnosť predmetné vy'jadrenia a námietky uvedené v bode 1 _ 10 sti

predmetom konania podťa $ ro az $ 26 stavebného zrákona a nemajri povahu niímietok podťa

,ukonu o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie. Tunajší urad sa k nim nevyjadril

a uviedo1 ich ten pp informáciu pre kompetentrré organy aorgatttzácie a riěastníkov konania.

Nakoťko predložerrf strategickf dokument nemá vyznamny vplyv na životné prostredie, preto

príslušnf brgarr rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Nakoťko sa jedná o strategicky dokument s miestnym dosďrom podťa $ 7 ods. 7 zákona

dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spÓsobom

v mieste obvyklim.

Pouěenie:
Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákon č. 7|lt967

Zb, o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči

nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskťrmať sridom podťa zákona ě.

|6212015 Z. z, Správny sridny poriadok.

Doručuje sa:

1. obec Stará Kremnička, Stará Kremnička l98, 965 Ot Žiar nad Hronom

2. obecné zastupiteťstvo obce Stará Kremnička, obecn! urad Stará Kremniěka 198,

965 01 Žiar nadHronom

3, Mesto ŽiatnadHronom, Moysesova ě, 46,965 01 ŽiarnaďHronom

í.í,'-'':u}
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4. obec Lutila, Šteflínikova č. 84, 965 22 Lutila

5. obec BartošovaLehÓtka,BartošovaLehÓtka č. 18, 967 0I Kremnica

6. obec Pitelová,Pitelová ě.79, 966I| TrnaváHora

7. obec Jastrabá, Jastrabá ě. 130, 96632 Jastrabá

8. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geolÓgie a prírodn;fch zdrojov, Nám. L.
Šturae. |,812 35 Bratislava

g. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteťného majetku a vystavby, DP Stred, ČSA 7,

974 3| Banská Bystrica
10. Banskobystriclcf samosprávny kraj, oddelenie ÚP aŽP,Nám sNP ě.23, 974 0|

Banská Bystrica
l1. okresnf urad Banská Bystrica, odbor qfstavby a BP _ tisek ÚP, Nám. I]. Štrira |,974

05 Banská Bystrica
12. okresnf urad tsanská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP - oP a K, Nám. L. Štura 1,

974 05 Banská Bystrica
13. okresnf rí'rad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy apozemnych komunikácií,

Nám. r]. Štura |,974 05 Banská Bystrica
14. Krajskf pamiatkovj urad Banská Bystrica, Lazovnáulica č. 8,975 65 Banská Bystrica

l5. obvodnÝ banshj urad v Banskej Bystrici, Ul. 9. Mája975.90 Banská Bystrica

16. Regionálny urad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiaťr nad Hronom, Cyrila

a MetÓda 357l23,Žiar nadHronom

17. okresn;f iradŽiat nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemn;fch komunikácií,

ul. SNP |2O,965 Ot Žiar nad Hronom
rg. okÍe'"y tria Žiar nad Hronom' pozemkovf a lesny urad, sNP I24,965 0t Žiat nad

Hronom
19. okresn1f iraďŽiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. M. Sloven. 8' 965 01

Žiar nad Hronom
20. okresnf trad, Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - riseky:

Švs, oH a oo, Nám. M. Slovenskej 8, 965 0l Žiar nad lronom


