
OKRESNY
Únno
Žlnn NAD HRoNoM

odbor starost|ivosti o Životné prostredie
Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Císlo spisu: oIJ -ZH-OS ZP -2017 l 0025 79.N
Císlo zánnamu: 20 17 l 00123 67

Y Zia nad Hronom dřa 05.04.2017

ROZHODNUTIE
okresny irad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako príslušny

orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podťa $ 5 ods. 1

zákona č. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Životné prostredie a o zmene a doplnení
niektoqfch zákonov v znení neskorších predpisov a podťa $ 56 písm. b) zákona ě.2412006 Z.
z. o posudzovani vplyvov na Životné prostredie a o zmene a doplnení niektorych zákonov
v zneni neskorších predpisov ( ďalej |en ,, zákon,, ) vydáva podťa $ 7 ods. 5 zžkona na zák|ade
predloženého ozniímenia o vypracovaní strategického dokumentu oo Koncepciarozvo1a mesta
Žiar nad Hronom v oblasti tepelnej energetiky .., ktory predloŽil obstarávateť Mesto Žiar naď

Hronom, Š. Moysesa 46, 965 |9 Žiar nadHronom, tČo: oo:zt125 toto rozhodnutie:

Nawhovany strategicky dokument 
', 

Koncepciarozvojamesta Žiar nad Hronom v oblasti
tepelnej energetiky ",

SA nebude poSuďzoVat,

podťa zákona. Nawhovan;f strategick;f dokument je moŽné prerokovať a schváliť podťa
osobitnych predpisov.
T;fmto nie je dotknutá povinnosť posudzovať jednotlivé navrhované ěinnosti podťa tretej časti
zákona o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie.

Od6vodnenie

obstarávatel', Mesto Žiar nadHronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nadHronom, IČo:
O032tt25 v zasttryení oprávneného zástupcu obstarávatel'a Mgr. Petra Antďa, primátora Mesta
Žiar nad Hronom, predloŽilo okresnému riradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti

o Životné prostredie dřa 10.02.20|7 podta $ 5 ods. 1 
'zákona, 

oznámenie o vypracovaní
strategického dokumentu ,, Koncepcia rczvoja mesta Žiar nad Hronom v oblasti tepelnej

energetiky ".

Predložená koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je strategic$im
dokumentom pre oblasť energetiky na urovni miestnej samosprávy, ktorá na ziú<|ade ana|yzy

sričasného stavu, rieši ďalšie fungovanie tepelnej energetiky mesta, zábery a odporučania pre
jeho ďalší rozvoj. Cieťom dokumentu v oblasti tepelnej energetiky je vytvorenie podmienok
pre systémovy rozvoj s stav tepelnych zariadení na i;zemi mesta s cieťom zabezpečiť
spoťahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, hospodrírnosť pri vyrobe, rozvode a spotrebe tepla na

princípe trvale udržatel'ného rozvoja, s dÓrazom na ochranu Životného prostredia a v s lade so

zálmermi energetickej koncepcie SR azáv.aznymi legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky,



pričom nadvázuje na celkové ciele a priority mesta. Koncepcia je vypracovaná v súlade
s územn;ým plánom mesta Žiar nad Hronom' ktorý bol schválený uznesením Mestského
zastupiteťstva v Žiari nad Hronom č,. 2912009 zo día 23.04.2009 v zneni neskorších zmien
a doplnkov. Dominantné postavenie v dodávke tepla pre hromadnú bytovú výstavbu v meste
má systém centralizovaného zásobovania teplom ( CZT ), na ktoý je.napojená podstatná časť
býových domov a objektov občianskej vybavenosti. Tento systém spiňa podmienky účinného
systému CZT v zmysle definícií uvedenej v ziíkone o tepelnej energetike. Na území mesta sú
dostupné všetky všeobecne používané paliva a energia. Zák|adnými energetickými médiami sú
elektrina, teplo, zemný plyn a v menšom podiele paliva z biomasy ( peletky, brikety, štiepané
drevo ) a úplne okrajovo uhlie. V koncepcií sú stanovené odporučania pre rozvoj tepelnej
energetiky nauzemi mesta azávázná časť koncepcie, ktorá bude súěasťou územnopliínovacej
dokumentácie a v určenom rozsahu bude závd,zným podkladom pre výstavbu objektov spotreby
tepla na dotknutom územi. Ana|ýza, vykonaná v rámci koncepcie preukána|a,že
- systém centra|izovaného zásobovania teplom ( ďalej len ,' SCZT .. 

) pozostávajirci zo zdroja
kombinovanej výroby elektriny, tepla a primámeho rozvodu, prevádzkovaných spoločnosťou
Veolia Utilities Žiat nad Hronom, a. s.. a distribuěného systému tepla, prevádzkovaného
spoločnosťou Veolia Energia Žiar nad Hronom a. s. spíňa podmienky úěinného CZT v zmysle
zékona o tepelnej energetike.
. v SCZT je k dispozicií dostatočná rezewná kapacita disponibilného tepelného výkonu
adodávky tepla, preto aj prípadná potreba zvýšenia dodávky tepla si nevyžaduje aktuálne nové
investície do zdrojov teplá.
- v riímci mesta existuje relatívne vysoká emisná zaťaženosť a jej prípadné zvyšovanie z titulu
zabezpečenia dodávky tepla nie je Žiaduce.
. dlhodobá ldržateÍnosť cenovej hladiny niíkladov za tep|o pre koncoých odberateťov a
konečných spotrebitel'ov v rámci SCZT je moŽná pri udržaní prípadne rozšírení rozsahu
zásobovania teplom.

Pri v;ýrobe tepla a elektriny v spoločnosti Veolia Utilities Žiat nad Hronom, a. s., je zrejmé
pozitivny vplyv rea|izovaných investičných akcií na oblasť zaťaŽenia životného prostredia, ato
hlavne pri využití biomasy ako primárneho energetického zdroja. Na zdroji tepla pre CZT bo|i
uskutočnené značné technické inovácie, aby bola intenzifikovaná výroba elektriny a aby bola v
maximalnej moŽnej miere znižená environmentálna záťažz jeho prevádzky, Významne sazniži|i
emisie Soz a aj No*, v čom sa odzrkadťuje zniženie spotreby uhlia. Jednoznačný prínos je v
oblasti vypúšťania Coz ako skleníkového plynu, kde došlo kzníženiu o cca 1l3.Znižovaním
spotreby tepla ( zatepÍovartím objektov ), zefektívnením výroby tepla a z'4ýšením podielu
obnoviteťných zdrojov energie na možný negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateťstva sa
zníži. Nepredpokladajú savýznartnejšie rizika spojené s uplatňovaním strategického dokumentu
vo vďahu k životnému prostrediu. Realizácia konkrétnych zariadení na výrobu tepla podlieha
v určenom rozsahu povoťovacím procesom, v rámci ktoých budú skúmané a eliminované aj
možné negatívne vplyvy na životné prostredie. PredloŽený strategický dokument sa týka tnemia
mesta Žiat nad Hronom resp. jeho okolia a nemá vplyvy na Životné prostredie presáhujúce
štátne hranice.
Strategický dokument je vypracovaný v jednom variantne.

Strategicky dokument podťa $ 4 ods. 2

o posudzovaní strategickych dokumentov, ktoré
starostlivosti o životné prostredie vykonal podťa $ 7

zákona podlieha zist'ovaciemu konaniu
okresny rirad Žiar nad Hronom, odbor
ods. 1 zákona,

Príslušny orgián podl'a $ 6 ods. 2 zékonazasla| oznámenie o strategickom dokumente pod
č. s.: oU.ZH-osZP-20l7 1002579 (č. zánnanu:201710005738 ) zo dŤn20.02.20|7 nazaujatie
stanoviska dotknu|fm orgánom, dotknut;fm obciam a schval'ujricemu orgánu.

oznámenie o strategickom' dokumente
pod názvom )) Koncepcia rcZvoja mesta Žiar

bolo Zverejnené na webovom sídle ministerstva:
nad Hronom v oblasti tepelnej energetiky K a na

2



webovom sídle okresného uradu Žiat nad, Hronom pod ě. s.: oU-ZH-oSZP-20171002579 ( ě.
záznamu: 2017 1005752 ) dňa 23,02.2017,

Dotknutá obec _ Mesto Žiar nadHronom informovalo verejnosť súlade s $ 6 ods' 5 zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v mieste obvyklým. spósobom na úradnej tabuli
mesta pred MsÚ Žiar nadHronom ďna internetovej stránk" Á".iu Žtar naaHronom www.ziar.sk

okresnému uradu k oznámeniu o strategickom dokumente doručili písomné stanoviska
tieto dotknuté orgány a obce ( ich stanoviska sú uvedené v slcrótenom znení 

-kurzívou):

|. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica ( list č, ASMdpS-I-388/
2017 zo dňa 0]'03.2017 ): Súhlasí s predloženým strategiclqlm dokumentom _ bez pripomienok.
Uvedené stanovisko platí pre všetlry ďalšie stupne projektu a pre všetlE ďalšie konania
v riešenom území. Projektant ( investor ) je povinný doručiť ho v odpise všetlqlm ďalším
orgánom, organizáciám, Horé budú na akcií zainteresované,

2. Banskobystriclty samosprávny lcraj, oddelenie regionálneho romoja ( list č.
06378/2017/ODDRR-2, 08027/20]7 zo dňa 09.03,2017) koznámeniu o strategickom dokumente
nemá pripomienlry a nepožaduje ďalšie posudzovania podťa zákona.

3, olcresný úrad ( ďalej len ,, oÚ,,), Banská Bystrica, odbor ýstavby a bytovej potitiky ( list č.
oU _ BB-OVBPI-2}17/0]0563-2-8A zo dňa 02.03'2017 ) ( ďatej len ,, oÚ,,) konštatuje, že:
obsah a štruktúra strategickeho dokumentu je v súlade s prílohou č, 2 zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie. Upozorňuje na $ 8 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, podťa ktorého je
územnoplánovacia dokumentácia základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti
o životné prostredie Slovenskej republilry, regiónov a obcí' odvetvové koncepcie ústredných
orgánov štátnej správy a koncepcie rozvoja obcí a iné programy ýkajúce sa hospodárskeho,
sociólneho alebo kultúrneho rozvoja musia byť v súlade so závriznými časťami
územnoplánovacej dokumentácie. oU Banska Bystrica, ako orgán územného plónovania,
konštatuje, že predložený strategiclE dokument si z hťadiska ním sledovanych záujmov
nevyžadujejeho posudzovanie podťa s 4 ods' 3 zákona č. 24/2006 Z. z, o posudzovanívplyvov na
životné prostredie.

Predmetom tohto stanoviska sú všeobecne konštatované skutočnosti, ktoými nevznikajú
nové vplyvy na životné prostredie. Príslušný orgiín berie tieto skutočnosti na vedomie a dáia
ich do pozornosti navrhovateťovi a schvaťujúcemu orgánu strategického dokumentu. PredloŽený
strategický dokument je vypracovaný v súlade s územným plrínom mesta Žiat nad Hronom,
ktoý bol schválený dřn23.04.2009 uznesením č. 2912009 Mestského zastupiteťstvav Žiari nad,
Hronom a ktorého závázná časť bola vyhlásená vZN č. |12009.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ( list č.
I/2017/00357-2 z 07,03'20]7 ) vydáva kpredloženému strategickému dokumentu súhlasné
závcizné stanovisko. Strategiclty dokument nie je potrebné posudzovať podťa zókona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Uvedené stanovisko slúži ako podklad k ďalšiemu
lronaniu v pósobnosti príslušného úradu v predmetnej veci

5. olcresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná
správa ( list č. OU-ZH-)SZP-2017-002/003077 z 0].03.2017 ) kpredloženému oznámeniu
o strategickom dokumente uvódza, že z hťadiska ochrany povrchových a podzemných vÓd je
dokument prijatellny.

6, olresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa
ochrany prírody alcrajiny ( list č, )U-ZH-)SZP-20]7/003138 z 07.03.2017 ) uvádza:
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Katastrálne územia Mesta Žiar nad Hronom t. j' Žiar nad Hronom a Horné opatovce, kde je
riešený rozu9j tepelnej energetilE nezasahujú do Chránenej lcrajinnej oblasti (ďalej len
,,CHK),,) Štiavnické vrchy aplatí tu I. stupeň ochrany vzmysle zákona o ochrane piírody
a lcrajiny, Predmetné katastrálne územia nie sú súčast'ou územia európskeho ýznamu
(NATURA 2000) a nenachádzajú sa tu ani maloplošné územia s vyšším stupňom ochrany. Pri
plánovaní knnlvétnych činnosti v území je potrebne v plnej miere rešpektovať prvlql
Regionálneho územného systému ekologickej stabiliý olcresu Žiar nad Hronom, ktoré zasahujú
do predmetných katastrólnych území a to: NRBkh I Hron ( hydricbý biokoridor
nadregionálneho ýznamu) a RBkh 2 Lutilsbý potok ( hydricbý biokoridor regionálneho
významu ).orgán štátnej správy ochrany prírody a lcrajiny, z hťadiska jeho sledovaných zóujmov
považuje predložený strategiclql dokument za prijatel,ý a nepožaduje jeho d'alšie
posudzovanie podťa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

7' olcresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa
odpadového hospodársMa ( list č. OU-ZH-OSZP-20I7/003130 z 08.03.20]7 ) kpredloženému
oznómeniu nemá nómietley.

8, olcresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna spróva
ochrany ovzdušia ( list č. OU-ZH-OSZP-003078-2/20]7 z ]0'03.20]7 ) súhtasí so strategickým
dokumentom bez pripomienok a nepovažuje za potrebné ďalšie posudzovanie vplyvov na životné
prostredie podťa,zákona č. 24/2006 Z. z' o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

9. obec Lovčica - Trubín ( list č' ]13/2017 zo dňa ]3.03'2017 ) oznámenie bolo zverejnené na
úradnej tabuli obce od 27,02,2017 do 13,03'20]7. obec Lovčica _ Trubín nemá nómietlE
k strategickému dokumentu. obec nepredpokladá podstatný nepriazniý vplyv na životné
prostredie a preto predložený dokument nemusí byt,posudzovaný podťa zákona.

]0' Mesto Žiar nad Hronom ( list č. 1886/20]7; o: ]28]3/2017 zo ]6'03.2017 ), ako dotknutá
obec informovalo verejnosť o predmetnom oznámení v zmysle s 6 ods. 5 zókona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie na úradnej tabuli mesta pred Mestslqlm úradom v Žiari nad
Hronom a na internetovej stránke mesta www.ziar.sk v rubrike Uradná tabuťa od 28.02.2017 do
I5.03.2017.

Dotknutá verejnosť podťa $ 24 zákona o posudzovaní sa nevyjadrila k posudzovanému
dokumentu.

K predmetnému oznámeniu sa v lehote do vydania rozhodnutia príslušným úradom
nevyjadrili: Ministerstvo hospodarstva SR' Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
Stredoslovenská energetika, a.s. , Slovenský plynrírenský priemysel, a. s., Veolia Utilities Žiar
nad Hronom' a. s.' Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. obec Ladomerská Vieska, Ladomerská
Vieska |32, 965 0I Žiar nad Hronom, obec Ladomerská Vieska, obec Lutila, obec Lověa.

V zmysle $ 23 ods. 4 zákona sa táto skutoěnosť povaŽuje za súhlasné stanovisko'

okresný urad Žíar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom
rozhodovaní postupoval podlia $ 7 ods. 4 zákona o posudzovaní, prihliadol na kritéria pre
zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 tohto zákona, priěom zváži| súhrn všetkých uvedených
skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím navýznam oěakávaných
vplyvov naživotné prostredie azdtavie obyvatel'stva, ako aj na stanoviská dotknutých orgiínov.

Posudzovaný strategický dokument nebude mať priamy vplyv na životné prostredie. Nepriamym
vplyvom na životné prostredie je návrh zák|adnej funkcie ,Územia a definícia prípustných,
obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok určených pre uvedenú lokalitu. Príslušný orgiín sa
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1.

2.

zaobera| pripomienkami uvedenymi v stanoviskách zainteresovan;fch orgiínov a akceptoval
opodstatnené požiadavky a pripomienky. Predloženy strategic$ dokum.nt ;. vypracovanj
v srilade s rizemnym plánom mesta Žiar nad Hronom, ktor1i bol schválen;f ana iz.oq.zooÓ
uznesením č.2912009 Mestského zastupiteťstvav Žiari nad Hronom a ktorého záv.áznáčasť bola
vyhlásená VZN č. |12009. PÓvodná koncepcia rozvoja tepelného hospodiírstva mesta je
sričastbu smemej časti rizemnopliánovacej dokumentácie' odporučania v nej obsiahnuté nie šri
prenesené do závilznej časti _ regulatívov zemného rozvoja mesta. V ďalšom procese
obstarávania' prerokovania a schvaťovania podťa osobitn;fch predpisov ukladá obstarávateťovi
strategického dokumentu tieto požiad avky a pripomienky rešpektovať'

okresny rirad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredia v rrímci
zisťovacieho konania posridil navrhované ozniímenie o strategickom dokumeite,hťadiska jeho
relevantnosti pre podporu trvalo udrŽatel'ného rozvoja, rozsahu v ktorom vy|véra riímec pre
navrhované aktivity, environmentálnych problémov vrátane vplyvov na zdravie, ako aj 

'o''uhpotencionálnych vplyvov na hodnotené alebo citlivé oblasti v zmysle kritéria pre zišťovacie
konanie podl'a $ 7 a prílohy č. 3 zékona s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknu|fch
orgrínov a rozlrodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo stanovísk doručenych k oznámeniu vyplynuli konkrétne poŽiadavky vo vďahu k
strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohl'adniť v procese obstarania, prerokovania
a schválenia posudzovaného strategického dokumentu podťa osobitnych predpisov:

Pi rea|izácií konkrétnych investičn;fch akcií vypl;fvajricich zo strategického dokumentu
rešpektovať v tnemí prvky nadregionálneho, regionálneho a miestneho zemného systému
ekologickej stability.
Posudzovanie vplyvov plánovaného strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie
vplyvov navrhovan;fch činností povoťovanych v srilade so strategickym dokumentom.

Váťadom na skutočnost' predmetné vyjadrenia a námietky uvedené v bode 1 - 3 budri
predmetom povoliovacích konaní podťa osobitn;fch predpisov a nemajri povahu námietok podťa
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tunajší rad sa k nim nevyjadril a uuiedol
ich len pre informáciu pre kompetentné orgríny a organizácie a ričastníkov konania. Nakoťko
predloŽeny strategickf dokument nemá vyznamny vplyv na Životné prostredie, preto príslušn;f
orgán rozhodol tak, akoje uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Nakol'ko sa jedná o strategicky dokument s miestnym dosahom podl'a $ 7 ods. 7 zékona

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

Poučenie:
Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákon ě.7111967 Zb, o

správnom konaní (správny poriadok) vzteni neskorších predpisov, apreto sa voči nemu
nemožno odvolať. Toto rozhodnutie moŽno preskrimať sridom podťa zákona č:. |6212015 Z. z'
správny s dnyporiadok
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Doručuje sa:

1. Mesto Žiar nadHronom, Š. Moysesa č,.46,966 01 Žiar nadHronom
2. Mestské zastupiteťstvo Mesta Žiar nadHronom, Š. Moysesa ě.46,966 0l Žiar nadHronom

3. obec Ladomerská Vieska, Ladomerská Vieska I32, 965 0l Žiar nad Hronom

4. obec Lutila, Štef,ínikova č. 84, 966 z2lutila
5. obec Lověica- Trubín, Lovčica č. 116, 966 23 Lověica_ Trubín
6. obec Lověa, Lovča č. 97,969 82 Lovča
7. Ministerstvo hospodiírstva SR, Mierová19,827 15 Bratislava21'2
8. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnute]]ného majetku a výstavby, DP Stred, ČSA 7, 974 3|

Banská Bystrica
9, Úradpre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27,82| 01 Bratislava

10.Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám SNP č,.23, 974 0I Banská Bystrica

l1. okresný urad Banská Bystrica, odbor výstavby a ÚP, Nám. r. Štura |,974 05 Banská
Bystrica

12. Regionálny urad verejného zdravotníctva so sídlom v Ziarinad Hronom, Cyrila a Metóda
357l23,Žiar nad Hronom

13. okresný irádŽiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie _

oo a opar,,Námestie Matice Slovenskej 8,965 0| Žiar nad Hronom
riseky: ŠvS, oH,

14. Stredoslovenská energetik4 a. s., Pri Rajčianke 8, 010 u Ži\ina
15. Slovensky plynarensky priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44la, 825.1l Bratislava 26
16. Veolia Utilities Žia, nuáHronom, a.s., Priemyselná 1r, 965 63 Žiar nadHronom
|7. Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.' A. Dubčeka,965 0I Ziar nad Hronom


