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odbor starost|ivosti o Životné prostredie
Námestie Matice s|ovenskej B, 965 01 Žiar nad Hronom

nad Hronom dĚa 04.01.2017

nebude posu ďzov at,

ROZHODNUTIE
okresn;f irad Žiar nad Hronom' odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušny

orgán štátnej správy podťa $ 5 ods. I zákona č. 52512003 Z. z' o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o Zmene a doplnení niektor;/ch zákonov v znení neskorších predpisov
vsrilades$3ods. 1písm.e), $4ods. 1 zákonač. 180/2013 oorganizovanímiestnej štátnej
správy a o Zmene a doplnení niektorych zákonov, $ 56 písm. b) zákona č. 2412006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni
neskorších predpisov ( ďalej ten ,, zákon .. ) r,ydáva podťa $ 7 ods. S,zákona na zák|ade
predloženého oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu ,, Uzemného pliínu obec
Horná Ždana - .Zmeny adoplnky č.3 ,,, ktorf predložil obstarávateť obec Horná Žda a,
Horná Ždašnč.,167, 966 04 Horná Žda a, IČo oo:)o633 po ukončení zisťovacie konanie toto

rozhodnutie:

Navrhovany strategicky dokument ,,Územn;f plán obce HomáŽdana - Zmeny a doplnky č. 3..

podl'a zákona, Navrhovany strategic\f dokument je moŽné prerokovať a schváliť podfa
osobitnlfch predpisov.
T;fmto nie je dotknutá povinnosť posudzovať jednotlivé navrhované činnosti podťa tretej ěasti
zákona.

Od6vodnenie

obstarávatel'' obec Horná Ždaia, Horná Ždarla ě. 167, 966 04 Horná Žd,a a, IČo
00320633' v zastripení oprávneného zástupcu obstarávatefa Aleny Bugiírovej, starostky obce
Horná Ždaía, predložil okresnému riradu Žiar nad, Hronom, odboru starostlivosti o životné
prostredie dřa 1I.||.20|6 podl'a $ 5 ods. 1 ( 3 )zžú<ona, oznámenie ovypracovaní
strategického dokumentu ,,Územny plrán obce Horná Ždana - Zmeny a doplnky č. i...

Predmetom posudzovaného strategického dokumentu je aktua|izácia schválenej zemno -
plánovacej dokumentácie na zák|ade konkrétnych požiadaviek na zmenu funkčného využitia
jednotliqfch plÓch. Predmetom zmien a doplnkov ( ďalej |en ,, ZaD .. ) je rozšírenie plÓch
byvania pre hromadnri bytovti v;/stavbu ( ďďej len 

', 
HBV .. 

) a individuálnu bytovri vystavbu



( ďalej len ',IBV..), vyčlenenie plochy na dobudovanie hospodárskeho objektu pri
poťnohospodárskej usadlosti a vyělenenie dvoch plÓch pre dobudovanie občianskej vybavenosti
v obcí.
l. Rozšíriť plochy bývania pre HBV ( lokalita č.27 ) na parcelách CKN 27611 a 603; EKN

202lI _ riešené územie sa nachádza v južnej časti zastavaného územia obce. Celková
plocha lokality je 0,39 ha.

2. Rozšíriť plochy bývania pre IBV( lokalita č.29 ) na parcelách CKN 229, cKN 230, EKN 30
- riešené územie sa nacháďza v strednej časti zastavaného uzemia obce. Celková plocha
lokality je 0,18 ha.

3. Rozšíriť plochy bývania pre IBV ( lokalita č. 34 ) na parcele CKN 9 - riešené územie sa
nachádza v strednej časti zastavaného územia obce. Celková plocha lokality je 0,02ha,

4. Rozšíriť plochy bývania pre IBV ( lokalita č. 28 ) na parcelách CKN I578lI (časť), CKN
1572' CKN 1558 (časť) pre TI - riešené územie sa nachádza mimo zastavaného územia
obce. Celková plocha lokality je 0,96 ha.

5. Rozšíriť plochy bývania pre IBV ( lokalita č. 30 ) na parcele CKN 233 - riešené územie sa
nachádzav strednej časti zastavaného inemia obce. Celková plocha lokality je 0,45 ha.

6. Rozšíriť plochu pre dostavbu pol'nohospodrárskej usadlosti ( lokalita č. 3l ) o hospodársky
objekt na parcele CKN 1545i 1 - riešené územie sa nachádza v sevemej okrajovej časti
mimo zastavaného územia obce. Celkováplocha lokalityje 1,54ha.

7. Rozšíriť plochy občianskej vybavenosti o dve lokality na parcelách CKN 54714, CKN 547i6,
CKN 54717 ( lókalita ě. 32 ) riešené územie sa nachádza v južnej časti zastavaného územia
obce o ploche o't: tra ana parcelách CKN 384/I, EKN 61211 ( ěasť lokality č. 33 ) riešené
územie sa nachádza vo východnej časti mimo zastavaného územia obce o ploche 0,14 ha.

Riešené plochy sa nachádzajú mimo súvislej sústavy chránených ilzemi NATURA 2000,
nezasahujú do navrhovaných vtáčích uzemí, arli tlzemí európskeho významu. V navrhovanom
irzemi platí prvý stupeň územnej ochrany podl'a zákona č,. 54312002 Z. z, o ochrane prírody
a krajiny v zneni neskorších predpisov.

Navrhovanými ZaD nedochádza k zásadnej zmene priestorového usporiadania a funkčného
využitia uzemia obce Horná Ždařn. Vzhťadom na malý plošný rozsah riešeného územia
jednotlivých čiastkových lokalít a charakter navrhovanóho funkčného využitia plÓch nedójde
k zásadným zmenám strategického dokumentu, ktoým je Územný plan obce Horná Ždana.

Posudzovaný strategi cký dokument neobsahuj e variantne riešenie.
Strategický dokument podťa $ 4 ods. 2 zákona podlieha zisťovaciemu konaniu

o posudzovaní strategických dokumentov, ktoré okresný wad Žiar nad Hronom, odbor
starostlivosti o Životné prostredie vykonal podťa $ 7 ods. I zákona,

Príslušný orgán podl'a $ 6 ods. 2 zžkonazas|a| ozniímenie o strategickom dokumente pod
č. s.: oU-ZH-OSZP-20I6|0I29I7 (č. záznarrtu:201610037605) zo dťla 15.ll.2016 nazaujatie
stanoviska dotknutým orgánom a dotknutej obci: Ministerstvo ŽP SR, Dopravný urad _ letisko
M.R.Š., Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie RR aÚP, Ministerstvo vnútra SR,
okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a BP, odbor starostlivosti o Životné prostredie,
odbor opravných prostriedkov, Ikajský pamiatkový úrad Banská Bystrica' okresný ixadŽiar
nad Hronom, odbor krízového riadenia, odbor CD a PK, pozemkový a lesný odbor, odbor
starostlivosti o životné prostredie' okresné riaditeťstvo hasičského azáchrawtého zboru v Žiari
nad Hronom' Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, obec
Homá Zdařn, obec Prestavlky, obec Prochot.



oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva: pod
nénvom ,,Územný plán obce Horná Žaana - Zmeny a doplnky č. 3,, ana webovom sídle
okresného úradu Ziar nad Hronom.

Strategick;i dokument podťa $ 4 ods. 2

o posu dzovaní strategickych dokumentov, ktoré
starostlivosti o životné prostredie vykonal podfa $ 7

zákona podlieha zisťovaciemu konaniu
okresny ťrrad Žiar nad Hronom, odbor
ods. 1 zákona.

Dotknutá obec Horná Ždar,a informovala verejnosť podťa $ 6 ods. 5 záú<ona, spÓsobom
v mieste obvykl;fm, vyvesením oznitmeniana radnej tabuli obce.

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):

l. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava ( list č. 785412016-5.3, 6228512016 zo
dŤn 02.12,2016 ) uvádza nasledovné stanovisko: 1. V katastrálnom uzemí obce Horná
Žda a ( ďalej len 

', 
predmetné rizemie .. 

) sa nachádza:
-qfhradné loŽisko 

', 
Dolná Ždaia - Rakovec ( 206) - stavebn1f kameř.. s určenym dob;fvacím

priestorom ( DP ) ', Dolná Žda:rď. pre VSK, a.s' Spišská Nová Ves'
- loŽisko nevyhradeného nerastu ( L].IN ),, Horná ŽdaŤn ( Koložiar )- stavebny kameĎ ( 4081 )..,
ktoré eviduje ŠcÚoŠ Bratislava'
Podl'a $ 15 "ods. l banského zákona s orgány zemného plánovania a spracovatelia
írzemnop|ánovacej dokumentácie povinní pri rizemnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov
o zisten;/ch a predpokladanych vyhradn;fch ložiskách a s povinní navrhovať riešenie, ktoré je z
h|'adiska ochrany a vyuŽitia nerastného bohatstva a ďalších verejn;fch záujmov najvyhodnejšie.
Ministerstvo požaduje dodrŽať ustanovenia $ l8 a $ 19 banského zákona tak, aby bo|azabezpečená
ochrana q/hradného loŽiska proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dob;fvania a podl'a $ 26 ods.3

banského zákona vyznačiť hranice dobyvacieho priestoru v zemnoplánovacej dokumentiícii.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podl'a $ 7 banského zákona s časťou pozemku. Vzh|'adom na

s časné a predpokladané využívanie ložísk žiada Územia v blízkosti dob1fvacieho priestoru
nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné ričely.
2. V predmetnom zemí sa nachádza prieskumné rizemie (PU):

,, Žiarska kotlina - termálne podzemné vody..; určené pre drŽitel'a prieskumného zemia Terra Vis a.

s., Bratis|ava, s platnosťou do 25,09.20|8 a PU ,, Prochot _ Au _ Ag rudy .. určené pre drŽiteťa
GREEN VIEW, S.r'o.' Bratislava s platnosťou do 22.|0.2017. Ministerstvo je dotknutym
orgánom v rizemnom konaní podťa $ 23 ods. T6 zěkona ě. 56912007 Z. z. o geologick;fch
prácach ( geologicky zákon ) v znení neskorších predpisov. Nakol'ko.podťa $ 22 ods. 1

geologického zákona mÓŽe ministerstvo lehotu prieskumného rizemia predlžit'. žiada v srilade s

$ 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky }/rŽP SR č. 55l200I Z. z. orizemnoplánovacích podkladoch
a rizemnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumnych rizemí v zemnoplánovacej
dokumentácií.
3.V predmetnom rizemí sri evidované svahové deformácie ( zosuvné i;zemía). Ministerstvo žiada
evidované zosuvné uzemiavymedziť ako plochy vyžadujrice zvyšenri ochranu podťa $ 12 ods. 4
písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.5512001 Z. z. o zemnoplánovacích
podkladoch a zemnoplánovacej dokumentácii avyznaěiť v rizemnoplánovacej dokumentácií.
v k. . obce Homá ŽdaŤn s zaregistrované aktívne, potencionálne a stabilizované svahové
deformácie. Blokové polia , skalné zriltenia a Zosuvy sa vyskytuj na svahoch pohoria Vtáčnik
a na svahoch ťrdolia Prochotského potoka' Aktívny Zosuv je zaregistrovany severne od
intravilánu obce. Územie so zaregistrovan;fmi svahovymi deformáciami je zaradené do rajÓnu

nestabilnych izemi so strednym, miestami až s vysokym rizikom aktivácie svahovych pohybov
vplyvom prírodn;fch podmienok a s moŽnosťou rozširovania existujricich svahovych deformácií.
Územieje citlivé na váčšie negatívne antropogénne zásahy. Do rajÓnu potenciálne nestabilnych



ilzemi s priaznivou geologickou stavbou pre oběasný vznik svahových pohybov sú zaradené
ďalšie svahy v širšom okolí zeregistrovaných svahových deformácií. orgány územného
plánovania sú podťa $ 20 ods. 1 geologického zakona povinné v textovej i grafickej časti
územnoplánovacej dokumentácie zohťadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade
výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp
stability svahov SR v M 1 : 50 000, ktorý je prístupný na mapovom serveri Státneho
geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie
údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách.
( http : l/wurv. geol o $r. sk/New/sklsub/Geoi s nome nu/ geofTat I as_st*sv ) a
( lrttp ://rnapserver. geolo gy. slďzosuv.v* )
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných
územi pre stavebné účely.
4.Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, zobtazené na priloŽenej
mape. Stredné radónové riziko móže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho lrytlžitiauzemia.
5. Informácie o geotermálnej energií v predmetnom území sú k dispozícií na webovej stránke
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra aplikácia Atlas geotermálnej energie
http://rrp|.geology.sk/mapportalinrrieŽka 1 aplikaciďl4' Podl'a $ 20 ods. 3 geologického zákona
ministerstvo vymedzuj e nasledovn é riziká stavebného vyuŽitia izemia:
a) výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť
a podmienky stavebného využitia :územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných
svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inŽinierskogeologickým prieskumom.
Uzemia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.
b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia uzemia
s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podťa zákona č. 35512007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 52812007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o poŽiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

Predmetom tohto vyjadrenia sú všeobecne konštatované existujúce skutočnosti, ktorými
nevzniknjú nové vplyvy na životné prostredie navrhovanými zmenami strategického dokumentu.
Príslušný orgán berie tieto skutočnosti na vedomie a dáva ich do pozornosti navrhovateťovi
a s c hv a ťuj ú c e mu o r gánu s t r at e gi c lr.é ho do kum e nt u.

2, Ministerstvo obrany SR, Agentura správy majetku ( list č. ASMdpS-l-|81512016 zo dňa
29.I|.20|6) kpredloženým dokumentom súhlasí bez pripomienok anetrvá na posudzovaní
dokumentu podl'a zákona č,.2412006 Z. z. v platnom znení, Uvedené stanovisko platí pre všetky
ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom uzemí. Projektant ( investor ) je
povinný doručiť uvedené stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám. ktoré
budú na akcií zainteresované.

3. Dopravný úrad, divizia civilného letectva ( list ě. 20586/2OI6/RoP-002/384l5 zo dřta
05.12.2016) sa k návrhu ,, Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Horná Ždana.. vyjadril listom ě.

2025Il2016/RoP-002/369I3 zo dňa 28.||.2016, vktorom nemal na riešené územie žiadne
požiadavky. Z pohÍadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali bý v strategickom
dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali bý' posudzované podl'a zákona č.
24/2006 Z, z. oposudzovaní vplyvov na životné prostredie aozmene adoplnení niektorych
zákonov'

4. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja ( list č.
08993l20|6/oDDRR-2, 4083812016 zo dřn 29.II.2016) k oznámeniu o zmene strategického
dokumentu dáva nasledovné stanovisko: predloŽená územnoplánovacia dokumentácia nie je
v rozpore s Územným plránom veťkého územného celku Banskobystrický kraj vrátane jeho
zmien a doplnkov. V ozniímení o strategickom dokumente v časti II. Zák|adné údaje



o strategickom dokumente nasledovne pripomienky: na navrhovaných parcelách CKN č. 1558 (

jej časř ) a CKN č. |54511 neodporuča navrhovať možnosti využitia uvedených parciel na

át.tiuity tbv a dostavby poťnohospoaa.'t"1 usadlosti. Pre moŽnosť dostavby poťnohospodárskej

usadlosti navrhuje vyu'ár v tej istej lokaliie niektoru z póvodných zastavaných plÓch, vedených

ako ostatné plochy nup,. pu,. 
-crN 

č,. I545l7, I545l4 a |545l]r0. osobitné predpisy' ako aj

ostatné ustanoveni a zákona, ostávaj ú vydaním tohto

Príslušný orgán dóva do pozornosti navrhovateťovi strategického dokumentu prehodnotit,

lokality č. 28 ač. 3l (časť par. č. CKN č. 1558 a CKN č. 1545/1) a využit,na rozvojové

činnošti už póvodné - zastavané plochy resp' ostatné plochy.

8. okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov' Banská Bystrica ( list č. oU -
BB-ooP4.20161033910-0ó2 zo dňa 30.1i.20l6 ) odporučal v stanovisko k oznámeniu o zaěatí

prerokovania'vylúčiť lokalitu ě' 28 zo Zmien adoplnkov č. 3 ÚP obce Horná Ždařn, Táto
^lokalita 

nespíňa zásady ochrany poťnohospodárskej pódy v zmysle $ 12 ods. I a2 zákona č.

22012004 Z. z. oochrane avyužívaní polinohospodárskej pódy a o zmene azákona č.24512003

Z. Z. o integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania životného prostredia a o Zmene

a doplnení niěktorycň zíkonov v znení neskorších predpisov. Nakoťko sa jedná o rozšírenie

lokaiity č. 18, ktorú nie je možné zastavať z dóvodu nesúhlasu majiteťov pozemkov, zastavaním

1okality č. 28 by sa nárušila ucelenosť a došlo by k rozdeleniu honu. Najkvalitnejšia pÓda

v príslušnom katastrálnom území je stanovená v prílohe č. 2 Nariadenia vlády č,. 58l20I3 Z. z.

oodvodoch za.odňatie aneoprávnený záber poťnohospodárskej pÓdy. Tunajší urad nemá

v zmysle zákona, č,. 2412006 
.o 

po,ud'ouaní k predloženej dokumentácií ďalšie pripomienky

u n.pozuduie posudzovanie podl'a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Toto

stanovisko nenahrádzasuhlai azámer bude vďalšom konaní posudzovaný podťa $ 14 zákona č.

220l2OO4 Z. z. o ochrane poťnohospodárskej pódy.

Prístušný orgán odpirúča nairhovateťovi zo strategického dokumentu vylúčit, lokalitu č.

28.

g. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žíari nad Hronom, ( list č.

Hl2016l0:.749-2 zo dřn-24.I1.20I6 ) vydáva kpredloženému návrhu súhlasné závďzné

stanovisko. Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podťa zákona č:.2412006 Z. z,

o posudzovaní vplyvov naživotné prostredie.

10. okresný úrad Žiar nad Hronomo odbor krízového riadenia ( list č. OU-ZH-OKR-

2016/005089.17 zo dňa 28.II,2016 ): Z hťadiska civilnej ochrany obyvateťstva nepožaduje, aby

strategický dokument bol posudzovaný podťa zákonaě.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na

Životné prostredie.

1 1. okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie - štátna správa

ochrany ovzdušia ( list č. oU-ZH-oSZP-20I6]0I323O zo dřn25.II.20I6 ) _ súhlasí so zmenou

strategického dokumentu bez pripomienok a nepovaŽuj e za potrebné ďalšie posudzovanie

vplyvov na ŽivotnJ |rostredie poárá zákona ě.24lž006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie.

12. okresný íraď Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa

odpadového hospodárstva ( list č. oU-ZH-oSZP-2OI6l0|3t82 zo dňa 30'1I.2016 ) požaduje 
'

aby pri ďalšom ionaní sa prihliadalo aj na požiadavky vyplývajúce z novej legislatívy v oblasti

odpádoveho hospodárstva. ( nový zakón o ódpadoch a s ním súvisiace vykonávacie predpisy ) ,

któré vstúpili dó platnosti vroku 2016. Nepózaduje posudzovanie predloženého dokumentu

podl'a zákona,
Predmetom tohto vyjadrenia sú všeobecne konštatované existujúce skutočnosti, horými

nevznikajú nové vplyvy io zt,omia prostredie navrhovanými zmenami strategického dokumentu.



13. okresný irad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie - štátna vodná
správa ( list č. oU-ZH-oSZP-2016l0|3|92-002 zo dňa 02,|2,20|6 ) dokument je z hťadiska
ochrany podzemných a povrchových vód prijateťný a nepoŽaduje, aby bol strategický dokument
ďalej posudzovaný podl'a záil<ona č, 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

14. obec Horná Ždařr- ( list zo dňa 13.|2.2016 ) zverejnila oznámenie vzmysle $ 6 ods. 5

zékona č,. 2412006 Z. z, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na úradnej tabuli obce
Horná Ždana a na webovom sídle od 25.I1.20|6 do |2.|2.2016. Zo strany obyvateťov nebol
nikto nahliadnuť do posudzovaného dokumentu.

K predmetnému oznámentu sa v lehote do vydania rozhodnutia príslušným úradom
nevyjadrili: okresný úrad odbor CD a PK, okresné riaditeťstvo hasičského azáchranného
zboru v Žiarinad Hronom. obce: Prochot a Prestavlky.

Dotknutá verejnost' podťa $ 24 zákona o posudzovani sa v lehote do vydania rozhodnutia
príslušným úradom nevyj adrila.

okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie pri svojom
rozhodovaní postupoval podl'a $ 7 ods. 4 zékona o posudzovaní, prihliadol na kritéria pre
zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 tohto zákona, pričom zváži| súhrn všetkých uvedených
skutočností a ďalšie informácie obsiďrrruté v oznámení, s prihliadnutím navýznam očakávaných
vplyvov na živótné prostredie a zdravie obyvateťstva, ako aj na stanoviská dotknutých orgánov.
Posudzovaný stiategický dokument nebude mat' priamy vplyv na životné prostredie.
Nepriamym vplyvom na životné prostredie je návrh základnej funkcie uzemia 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 .

okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredia v rámci
zisťovacieho konania posúdil navrhované oznámenie o strategickom dokumente z hťadiska
jeho relevantnosti pre podporu trvalo udrŽatel'ného 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 kÍitéda pre zisťovacie
konanie podťa $ 7 a prílohy č. 3 zákona s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých
orgánov arozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na základe stanovísk a lyjadrení doručených príslušnému orgánu v zmysle $ 6 odsek
6 a $ 6 a) zátkona vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzt'ahu k strategickému
dokumentu, ktoré bude potrebné zohl'adnit' v procese obstaraniao prero[<ovania
a schválenia strategického dokumentu ,,Uzemný plán Obce Horná Zdaňa . Zmeny
a doplnky č.3 " podl'a osobitných predpisov:

Rozsah strategického dokumentu dat'do súladu S ustanoveniami $ 12 Vyhlášlcy č. 55/2001 Z'
z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplónovacej dokumentácie.
V súlade s ustanovenia $ 18 a $I9 banského zákona zabezpečiť ochranu výhradných ložísk
proti znemožneniu alebo st,aženiu ich dobyvania.
Wodnost, a podmienl<y stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych
a stabilizovaných zosuvoý a svahových deformácií je potrebné posúdit, a overit,
inžinier s ko ge ol ogicl<ym pr ie skumom.
Vhodnost, a podmienlE stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika

je potrebné posúdit,podťa č.355/2007 z. z. a vyhlášlql č. 528/2007 Z. z.
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Pri obstarávaní a spracovaní strategického dokumentu postupovat,v s lade s ustanoveniami
$ 22 až $ 28 zákona č' 50/]976 Zb. o zemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov'
Z vcizn časť strategického dokumentu dať do s ladu ustanoveniami $ 13 ods. 3 písm. b)
stavebného zákona'
Z hl,adiska ochrany pÓdneho fondu prehodnotiť lokalitu č, 28 a čast' lokality č. 3 ] a využit,
na rozvojové činnosti už pÓvodné - zastavané plochy resp. ostatné plochy.
Z hťadiska ochrany pÓdneho fondu pri realizÓcií jednotlivych činností vyplyvaj cich zo
strategického dokumentu pri ktorych je predpoklad záber polhohospodárskej pÓdy .ie

potrebné dodržat, požiadavlE z hťadiska ochrany pÓdneho fondu.
Posudzovanie vplyvov plánovaného strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie
vplyvov navrhovanych činností povoťovanych v s lade so strategiclqlm dokumentom.

Vzhfadom na skutočnosti, Že doručené stanoviska obsahujri pripomienky, ktoré sri
predmetom konania podťa $ 16 aŽ $ 26 stavebného zákona anemajri povahu námietok podl'a
zákona, príslušny orgán sa nimi podrobne nezaobera| a uviedol ich len pre informáciu pre
kompetentné orgány a orgartízácie a ričastníkov konania. Predložen;f strategicky dokument nemá
vyznamny vplyv na životné prostredie preto príslušny organ rozhodol tak, ako je uvedené vo
vyroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Nakoťko !a jedná o strategick;f dokument s miestnym dosahom podťa $ 7 ods. 7 zákona

dotknutá obec bbz zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spÓsobom
v mieste obvyklfm.

Poučenie:
Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákon č.71l196] Zb. o

správnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších predpisov, apreto sa voči nemu
nemoŽno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskrimať sridom podfa zákona č.16212015 Z. z.
Správny sridny poriadok.
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Doručuje sa:
1. obec HornáŽdaŤn,Horná Ždana č.167,96604 Homá Ždana

Schval'ujrici orgán:

1. obecné zastupiteťstvo obce Horná Ždaťta, Horná Žaana č' |67 ,966 04 Horná Ždana

Dotknuté orgiíny a obce:

2. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geolÓgie, Nám. I]. Štrira l, Bratislava
3. Dopravny rirad, Letisko M. R. Štefanika,823 05 Bratislava
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4. Ministerstvo vnútra SR, Správa nehnuteťného majetku a výstavby, ČSA č,.7,g74 0I
Banská Bystrica

5. Banskobystrický samosprávny kraj, odd. RR a ÚP, Nám SNP č.23, 974 0I Banská
Bystrica

6. Banskobystrický samosprávny kraj, odd. investícií, dopravy a komunikácií , Nám SNP č.
23, 974 01 Banská Bystrica

7 . okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a BP _ úsek ÚP, Nám. L. Štúra I,974 05
Banská Bystrica

8. okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, oP a K , Nám. L. Štúra 1,974
05 Banská Bystrica

9. okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Nám. L. Štúra |,974 05
Banská Bystrica

10. Iftajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8,975 65 Banská Bystrica
11. okresný iradŽiar nadHronom' odbor CD a PK, ul. SNP I20,965 OI Žiar nad Hronom
12. okresný úrad Žiar nad Hronom' odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej 8,

965 0l Žiar n. Hronom
13. okresné riaditel'stvo Hasičského a záchtattného zboru v Žiaú nad Hronom. ul. SNP

ě.I27,965 01 Žiar nad Hronom
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sládkovičova 48419, Žíar nad Hronom

15. okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie - úsek štátnej

vodnej "správy, úsek štátnej správy odpadového hospodiírstva, úsek štátnej správy

ochrany óvzdušia, Nám. M. Slovenskej 8, 965 01 Žiar nadHronom
16. obec Prochot' Prochot ě.39, 966 04 Horná Žaana
17. obec Prestavlky, Prestavlky č.226, 966 0| Prestavlky


