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ROZHODNUTIE
okresny trad Žiat nad [{ronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, akcl príslušrL1'.

orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na Životné prostredie podl'a $ 5 ods;. 1

zákona ě. 52512003 Z, z. o štátnej správe starostlivosti o žjvotné prostredie a o Zmene a doplrreni
niektoqfch zákonov v znení neskorších predpisov a podl'a $ 56 písm. b) zákona ě.2412006 ,/-.

z. o posudzovani vplyvov na Životné prostredie a o Znlene a doplnení niektor;|clr zákortcrr'

v znení neskorších predpisov ( ďalej len ., zákon .. 
) vydáva podťa $ 7 ods. 5 zákona na záklircle

predloženého oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu ,, Program lrospodiirskclro
a sociálneho rozvoja obce Ladomerská Vieska na obdotrie 2016 - 2022 .,, ktorÝ predloi;il
obstarávateť obec Ladomerská Vieska, Ladonrerská Vieska l32. 965 01 l,aclomerskti Vieska.
ICO: 00652199 toto rozhodnutie:

Navrhovan;f strategick;f dokument ,' Program hosporlárskeho a sociálneho rozvoja olrce
Ladomerská Vieska na obdobie 2016 - 2022,,,

SA n e b u d e p o S u ďz o V at,

podl'a zákona. Navrhovany strategick;f dokument je moŽné prerokovať a schváliť po.1l'a
osobitnych predpisov.
Tymto nie je dotknutá povinnosť posudzovat' jednotlivé iravrhované činnosti podťa tretej čas,t;

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Od6vodnenie

obstarávatel'. obec Ladomerská Vieska, Ladomerská Vieska 132, 965 0l l,adonrerl;l:a
Vieska, IČo: 00652199 v zast pení oprávneného zástttpcu obstarávateťa Vlaciimírit t]arana^

starostu obce Ladomerská Vieska, predloŽil okresnérnu radu Žíar nad Hronon..'i. odb.rt.u

starostlivosti o Životné prostredie dria t2.I2.20I6 podl'a $ 5 ods. l zákona' o:známenlt:

o vypracovaní strategického dokumentu ,, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja olrce
Ladomerská Vieska na obdobie 2016 -2022* ( ďalej len." PI{SR..).

PHSR je strednodoby rozvojov;f strategick;f dokrrment na rÍrovni miestnej sanrosprávy.
ktory na zžk|ade ana|yzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja stanovuje strategické ciele:

a priority ďalšieho smerovania arozvoja obce. Cieťonr dokumentu je získai'' iinal;n.zr;

o danostiach rizemia obce, jej silrr;fch a slabych stránkach' problémoch, ktoré je potrebrré
v nasledujricom období riešit' ana z,ák|ade tychto poznatkov stanoviť stratégiu je.i ďalšie|Lo
rozvoja v rÓznych oblastiach tak,'aby bo| zabezpečeny- opl-imálny hospodársky a sociálny rozrnrj



obce Ladomerská Vieska. Analytická časť dokumentu obsahuje najmá hodnotenia a anal;irlu
hclspodárskej situácie, sociálnej situácie' environnrentálnej situácie a situácie v oblasti kult.{u1

a vybavenosti a obsluhy izemia obce, súhrnnú geograJickťr, kultúrno-historickú a scrciáln.l..

ekonomickú charakteristiku obce a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia" analtii:ti
vázieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím obce a určenie
rozvojového potenciálu a limitclv rozvoja územia. Strategická ěasť dokumentu obsahuje stratégiu
rozvoja obce pri zohťadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, priority a ciele
rozvoja obce. Programová ěasť dokunrentu obsahuje ná'vrlr opatrení a aktivít na zabezpečenie.
rea|izácie PHSR, inštitucionálne zabezpečenie, organizačné zabez,pečenie. časový lrarnlonogra 

'r:l

realizácie a systém monitorovania a hodnotenia.

Strategický dokument je vypracovaný v jednom variantne.

Strategicky dokument podťa $ 1 ocls " 2
O posudzovaní strategickyc}r dokumentov, ktoré
starostlivosti o Životné prostreclie vykonal pt:dl'a $ 7

zákona podlieha zist.ot'acíonl* kt;tratt it

Okresn1r urad Žiar nad I_I roltt)l]l. 11;| irt'i1

oeJs. l zákona.

Príslušny orgán podťa $ 6 ods' 2 zákana zaslal oznámeIrie o strategickonr dokunente 1r<rd

č. s.: OU-ZH-OSZP.2016 l0I4175 ( č. záznamu'' 20161004i8i9 ) zo ďťla20.|2.2016 na zarrjatie

stanoviska dotknutym orgánom, dotknut;fm obciam a schval'ujricemu orgánu.

oznámetiie o strategickom dokumente bolo zverejnené na webovom sídle nrjnisterstva:
pod názvom ', Program hospodárskeho a sociálneho rclzr,oja obce Ladonrerská Vieska rra

obdobie 2016 - 2022* ana webol'om sídle okresné|ro radu Žiar nad Hronom pocl čl. s": C}{i"

ZH-)SZP-20|610I4175 ( ě. záznamu 20l61004l859 ) dřa 20'|2.2016,

Dotknutá obec _ Ladomerská Vieska informovala verejnosť podl a $ 6 ods. 5 zákona"
spÓsobom v mieste obvyklym, vyvesením oznámenia na riradnej tabuli obce.

okresnému riradu k oznámeniu o strategickom dollumente doručili písonrnd: stantrvi:i}.ii

tieto dotknuté orsánv a obce ( ich stanoviska sir uvedené'l skrátenom znení):

1. Ministerstvo Životného prostredia SR' Bratislava ( list č. 2859120|7-5.3, I034l20I7 zo <liia

I2.0|.2017 ) uvádza:1. V katastrálnom uzemí obce I'adornerská Vieska (ďalej len ,,predmettlel
zemie..) sa nachádza prieskumné rizemie ( PÚ ): Žiarska l<otlina * termálne podzernné vo(lr,..

určené pre drŽiteťa prieskumného rizemia Terra Vis a.s. , I}ratislava s platnosťou clo 25.0!).20 !tl.
N1inisterstvo je dotknutym orgánom v rizemnom konaní podl'a $ 23 ods. |6 č,. 569l20a7 Z' z"

o geologick;fch prácach ( geologick;f zákon ) v znení nesk,rrších predpisov. Nakol'ko poclfa

$ 22 ods. 1 geologického zékonam6že ministerstvo lehotu prieskumného rizernia predlŽit'' Žiatla

v srilade s $ 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva Životného prostredia Slovenskej republil..y

č. 5512001 Z. z. o irzemnoplánovacích podkladoch a zem.no-plánovacej dokumentácii vyznačit"
hranice prieskumnych rizemí v zemnoplánovacej dokumentácii.
2.Y predmetnom t:zemi s evidované tri odvezené skládky odpadov, ako sri zobtaz,'ené lei
priloženej mape. Ministerstvo odporuča uvedené skláclky odpadov dostatočne zohťadnit.
v zemnoplrínovacej dokumentácií.
3.V predmetnom rizemí sit na zák|ade vypisu z Iníbrmačného systému environnrentáln;uch
záťaži nasledormé environmentálne záťaže ( EZ ): Potvrdená environmentálrra záL,ttž'

ZH(\IqŽiar nad Hronom- ZSNP- areál skupiny spoločnosti. Je toEZ s vysokou prioritou
( K 65 ), registrovaná ako B - potvrdenál})Z. Sanovaná i rekultivrlvaná lokalitrv ZÍI ( 005 )/ Z,i.rL

nad Hronom - Čs pHv, v registrovaná ako C sanovaná / rekultivovaná lokalita.
Potvrdená environmentáIna záťaž v zemí rnÓže negatívne ovplyvnit' nložnosti jehtl d,alšitÍrtr

vvuŽitia.



4. V predmetnom území sú evidované svahové deforméLcie ( zosuvné ,6zemía ) tak, ako sit

zobrůené na priloženej mape' Ministerstvo žiada evidtlvané zosuvné uzemia vynredziť a["ci

plochy vyžadujrlce zvýšenú oóh'*.' podl'a $ 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva žirlotntltrc

prostredia Slovenskej republiky č. 55I2OOI Z. z. o územnoplánovacíoh podkladoch a úzernn,l.

pl ánovacej dokumentá cii a vy znač iť v územnoplánovacej dokumentáci i.

V predmetnom území ( k. ú. ) obce Ladomerská Vieska je podťa priloŽenej mapy evidovan;ich

8 potenciálnych svahových deformácií a 9 stabilizor,aných svahových deformácií. Svahoi'é

defůrmácie sí registrované juhovýchodne a juŽne od intr:avilánu obce Ladomerská Vieska' tre

svahoch vodných tokov istebného potoka a Chotámcho potoka. oblasti so sr,ahovj'rri

deformáciami sa radia medzi rajóny nestabilných území s vysokým stupňom náchylnosti úzernia

k aktivácií, resp. vzniku svahových deformácií. Na územiach existuje možné až v'vsoke rizil'.c

aktivácie svahóvých pohybor' vplyvonl prírodných podmienok, taktiežje citlivé na tlegatír''tte

antropogénne zisahy.. Širši" okolie spomínarlých defonnácií predstavuje rajóny potenciálrre

nesta.uitnych území i nízkym stupňom náchylnosti uzemia k aktivácií, resp. vzniiitt sr,ahov:ich

deformácií. Tieto oblasti,"p'"'.''t.''3uuzemia spriaznivou geologickou stavbou ne\/vlui1ujúc(lt;

občasný vznik svahových deformacii ( najmá skupiny zosúvania a tečenia ) vplyvom prírocln;it:lr

podmiénok, v závislósti od morfologických podnrien.:lk, územia postihrrrrté itrtenzivttcltj

nymoro,,ou eróziou aúzemiaclhrozené opadávarrím úlomkor' lrornítl a rovnako územia citlivé rul

negatívne antropogénne zásahy. orgány územného pláno.,.atlia podťa $ 20 ods. l geologickétrc.l

záŘona sú povinne v textovej a giaťrckej časti územno.plánovacej dokumentácie zořrl'adnit'

výsledky geologických práč, rrkonkrétnom prípade r,ýsledky inŽinierskogeologicktitrr:

prieskumu ,p.u.ouuňé v záverečnej správe: Atlas -nráp stability svahov SR v M i : 50 0(i0

iŠimet<ova' Martinčeková a kol.' 2006, list 36-3I Žiar nad Hrono{ )' .ktor."; 
je pristupný na

mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dion;iza Štúra Bratislava. Na r,''ebov:ic;h

stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deÍbrmáciác,::

(bl1trL//www. geologY.SlŮhew/Sklsllb/Geoisnomenďgeoflatlag.St SV

a htip:i/nrar:server.íóólogy.lkizosuvy). Svahové deformá,cig. v predmetnom tlzemí negatír.lne

ovplyvňujú moŽnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.

S.Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radólrového rizika, tak ako je to zobrazcne

na priloŽenej mape. Štredné radónové riziko mÓŽe negatívne ovplyvniť nroŽnosti ďalšictrc'

vyuŽit\a uz,emla.
7.Informácie o geotermálnej energii v predtnetnonr

Štátneho geologického ustavu Dionyza Stura

ltlt p; l l ap Ls.p 9"1 Q gy - .! k/m app prtídi # i apukas i .lt / ]. * "

Podťa $ 20 ods. 3 geologického z,ákona ministerstvo vyrne dzvje nastredovn é rizí\;.á st;.tv *.bnti |r*

vyuŽitia uzemia:
a) qfskyt potenciálnych a stabilizovanych svahov;fch deformácií. Vhodnosť a podnrierrl..5.

,íu,,.unér,o využitia iLemía 5 1, skytom potenciálnych a stabilizovanych defortnácií je potrellrré

posri<tiť a overiť inžinierskogeologic(fm prieskumom.

il) prítomnosť potvrdenej ěnvironmentáinei zě |aže s vysokou prioritou riešenia. Vhodn'cst'

u-pod.ni"nky stavebného vyuŽitia uzemia s qfskytom environmentálnych zát,aži s vysokcru

prioritou rieienia je potrebné posridiť a overiť geologick;im prieskumom životného prcstredia.

L) stredné radÓnov! riziko. Vhodnosť a podmienky starrebného využitia rizemia s vyskytc.n:

stredného radÓnové rizika je potrebné posridiť podťa zÍkona č. 35512007 Z. z. o ochrane"

podpore a rozvoji verejného zdravia a o Zmene a doolnení niektorych zákonov v znenj

neskorších prediisov avyhlášky MZ SR č,.52812007 Z. z., ktorou sa ustanovujri podrobnosti

o požiadavkách na obmedzerrie oŽiarenia z prírodrrého Žia.renia.

PietJmetom tohto vyjadrenia sti všeobecne konštatoyuné existuj ce skutačnosti' ktorjir,ni

nevznikajt|t nové vplyíy na životné prostret]ie. Príslušny or,.qťin berie tieto skutočnosti na yedomi'e

a c]áva ich do poznr,nosti navrhovateťovi a schval,uiticemrt orgánu strategického dokwnenÍtt'

u,zerní Su k disp ozícii na webor'e i strfurl.t.

aplikácia Atlas geoterTnaln*j ťnergic



2. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku' Banská Bystrica ( list č. ASMdpS-1-ti-
12017 zo dřla04.0I.2017 ): Súhlasí s predioŽeným strategir:kým dokumentom _.bez' 1rriponiiettcrl.
a netrvá na posudzovaní dokumentu podťa zákonač.2412006 7,. z. v platnom z,není,

3. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozr'oja ( tist č"

05658/2017loDDRR-2, 0021512017 z,o dňa 04.01.201;') nemá pripomienky.,Pri reaiiztic'ií
konkrétnych investičných akcií je potrebné rešpektovat, záváznú časť UPN VUC t}BK a pri
zásahu do ciest II. a III. triedy požiadaÍ, o stanovisko Oddelenie investícií' správy rnajetl.'u

a dopravy Úggsr. odporúča ukončiť proces posudzovania podťa zákona.
Príslušný orgán pripomienku berie na vedomie a dáva ju do pozornosti navrhovatel,ovi
a s c hv aťuj úc e mu or gánu s tr a t e gi cké ho do kume nÍ tt.

4. obvodný banský úrad Banská Bystrica ( list č. 1962-376112016 z 28.12.2016 ) k
strategickému dokumentu nemii priponrienky. nakoťko nie sú dotknuté záujmy ochrarL''',.

a využívania loŽísk' Vzhťadonr na rozsah a obsah strategického dokumentu nepožaduje jetLo

posudzovanie podťa zékonač.2412006 Z" z.

5. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica ( list č. KPÚBB-201l7l40-3lj1iiMAl{ zo ilira
03.01.2017 ) vydáva závázné stanovisko aurčtr|e strategický dokument Za' prípusitt1

a nepoŽaduje jeho posudzovanie podfa $ 5 zákona č.2412(|06 Z. z. o posudz<rvaní vplyvov ttll

Životné prostredie a o Zmene a doplnení niektory-ch zákonor'. PoŽaduje do textu doplniť " okre,t
uvedeného zachovania a ochrany národných kultúrnych parniatok ( ďalej len ,, NPK ...), 

cs 2:7

cds. 2 pamiatkóvého zákona: ,. V bezprostrednom ol:olí nehnuteťnej kultúnre.i piinria|l.1

nemoŽno vykonávať stavebnú činrrost' ani inú činnost', ktorá by mohla ohrozit' pamiatktrr.e

hodrroty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehntrteťrrej krrltúrnej pamiatky ji: priestrlt,

v okruhu desiatich metrov od nehnuteťnej kultúrnej pamiatky: desat' nretrov sa pclčíta crci
obvoclového plášťa stavby, ak nehnuteťnou kultúrnou pamiatkou.-je stavba alebo o<l hranice
pozemku, ak je nehnuteťnou kultúrnorr pamiatkou aj poi:einok. Žiada vtab. č. l0: stlázvol:
P am átihodno sti, opakovane uv ádzaný za znam N KP.
Príslušný orgón pripomienku berie na vedomie a ju do pozclrnosti navrhovateťovi na doplnenic,

a s c |u al,uj úc e mu or gánu s tr ctt e gi c ké ho do kume ntu.

6. okresný úrad Banská Bystrica. odbor výstavby a bytovej politiky ( list č. ()U - BB-0VBPI-
20I710025I8-2-BA Zo dňa 02.01.2017 ) konštatuje, že: obsah aštruktúra strategickétro

dokumentu je v súlade s prílohou c.2 zákona o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie. ,P:e

oblasť územného plánovania je platný $ 1l ods. 2 písm' b ) zakona ě. 5011976 o úzenrnon:
plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších predpisor' ( ďalej staveblrý zákcn ), porli-a

ktorého mestá a obce s viac ako 2000 obyvatel'mi sú pol.inné mať úzenrný plán obce. Ostattte

obce sú povinné mď inemný plán obce, ak to vyplýva zct záváznej časti územriého pltirru

regiónu, najmá na splnenie medzinárodných závázkov alebo na umiestnenie verejndLro

dopravného a technického vybavenia územia celoštátneho významu. obec Ladomerská Viesl.a
má platný a závázný územný plán obce. ktorým je Územný plán Ladomerská Vieska, schválcrrý

uznesením obecného zastupiteťstva obce Ladonrerská Vieska č.I4l2005 zo dřn 06.i0'2,005.

7, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sidlr-.'m v Ž'iari nad Hronom. ( list č.

Il20|710001,3-2 z 03.0l.2017 ) uvádza: V dokumente je pcružitá neplatná legislatír'a. V súr'islos'ti

s hlukom v Životnom prostredí je potrebné pouŽívať ustanovenia lyhlášky MZ SR č. 549120(|7

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hoclnotách hluku, infrazvuku a vibriicií
a o požiadavkách v životnom prostredí v zněni vyhlášky č:. 23712009 Z. z.. nÚvz v Ž'iari nad
Hronom vydáva k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente súhlasné z:ává:ztlé

stanor'isko. Strategický dokurnent nie je potrebné posurxzovať podl'a zákona o posudzovairl



vplyvov na Životrré prostredie' Uvedené stanovisko slÚ'Ži ako podklad k ďalšiemu konaniu
v pósobnosti príslušného úradu v predmetnej veci
Príslušný orgón pripomienku berie na vedomie a dťtva 'iu do pozornosti navr|1ovatel,,rn,i rus

doplne nie a s chvaťuj úc emu or gánu str ate gi ckého do kumentu'

8. okresný urad Žiar nad Hronom. pozemkový a lesný odlror ( list č' OU-ZH-PLO-2O17/i)00,'''4
zo dňa 09.0|,2017, 0U.ZH-PLO-20I7i000510 zo dňa 03.01 .2017 ): orgán Štábrej spriir'y,
zhfadiska ochrany poťnohospodárskej pÓdy uvádza: Al: pri rea|ízáciíjednotlivých zámerclr.
'podťa spracovaného dokumentu sa bude uvaŽovať s pouŽitím poťnohospodárskej pÓdy na
nepofnohospodárske účely, v takom prípade je potrebné dbat. na jej ochranu a v plnon.l rozsa|tu
rešpektovať ustanovenia zákona ě. 220D0a4 Z. z. o ochrane avyuŽivaní poťnohospodárskej
pódy ao Zmenne zilkona č.24512013 Z. z. o integrovanr:.j prevencií akontrole znečist'ovaniir
Životného prostredia a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíc|r predpisc'l,'
ďalej len ,, zákon,, a doďržiavať zásady ochrany pofnohospodárskej pódy vyplývajúcich
Z ustanovenia $ 12 zékona, Poťnohospodársku pódu rno;žno pouŽívať na nepoťnohospoclárlsl..e
účely len v nevyhnutných prípadoch a v odóvodnenom rozsahu, pričom je potrebné clrránit.
najkvalitnejšiu pódu podťa kódu bonitovej pódno-ekclogickej jednotky v k. ú. Ladorn.:t.

a Vieska. V navrhovanom strategickom clokumente nie je vyhodnoterrý rozsalr záberu
pol'nohospodárskej pódy pre účely hospodarskeho a s<lciálneho rozvoja Obce Leclomer:sl:á

Vieska na roky 2016 _ 2022. Fo preštudovaní podkladov azváženi všetkých okolností' odbor
nepovažuje za potrebné' aby strategický dokument bol posudzovaný podťa zil<ona č.2412006 

,,('"

z.
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva nemá námietky krea|izácii rozvo.jor'j'ch akt]rít.
v tomto dokumente za predpokladu, že k vyňatiu alebo obmedzeniu vyuŽívania iestr1)c:l:

pozemkov dójde len v nevyhnutných a odóvodnených prípadoch, najmá ak úlolry spriločensktltrt.
a ekonomického rozvoja nemoŽno zabezpeěit, irrak. V prípade rea|izácie činnosti v tlclu:ann0;'n
pásme lesa ( 50 m od okraje lesnýclr pozemkov ) sa v zm1'sle $ 10 ods. 2 zákana č.326l20a5 ,Í.

z. o lesoch v znení neskoršíclr predpisov na vydanie rozhoclnutia o unriestrrenie star,tr}'
a o využitiuzemia vyŽaduje aj závázné stanor'isko orgánu Štátnej správy lesného hospodá.stva.
Predmetom vyjadrení sú shltočttosti, ktoré sú predmeÍom pollol,tlvania c\innosti, ktorě s0 nló:it,!

l,,predmetnom území realizovat'v súlade so strategic|qltn dclkumentom u súvi,yiacimi ysredpistú
padl,a stavebného zákona. Príslušný orgán berie tieto skutocYnosti na vedomie o bude ic|s
uplatňovat, v príslušných stctvebných konaniach, ako dotknuÍ'ý orgán štátnej správ-y v zm7,s|e
stavebného zákona.

9. okresný fuad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopral'y apozemnýclr kornunikácií ( list č"

OU-ZH-OCDPK-2016/0I4437-002 zo dňa 27.12.2016 ) kpredloženému strategickérru
dokumentu nemá pripomienky.Z'podk|adov programor,'éhr: clokumentu je zrejmé, že navrhovanť'
stavby v obci, nie sú v dotyku s cestou III. triedy. Programový dokunrent sa dclt}7lra le:n

miestnych komunikácií' Dotknutým orgánom štátnei správy za úsek dopravy je príslušný obecrrý
urad.

l0. okresný úrad Žiar naď Hronom' odbor krízovélro riadenia ( list č. o[I"7I'{.oK:t{.
20171001133-2 z 1I.0|.2017 ): Zhťadiska civilnej oc.hrany obyvateťstva nepoŽaclr"rie. atr3

strategický dokument bol posudzovaný podfa zákona NR SR č,.2412006 Z. z. o poswlzelva-r:
vplyvov na živ otné prostredie.

11. okresný urad Žiar nad Hronom' odbtrr starostlivosti o Životné prostredie - Štátna spriíl'a
ochrany ovzdušia ( list č. OU-ZH-OSZP-20I71000527 z 02.01.2017 ) súhlasí so strategický:n
dokurnentom bez pripomienok a nepovažuje za potrebné .J'alšie posudzovanie vplyr'ol' činnoslti
na Životné prostredie podťa zákona ě. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvor' na ŽivotrrÉ
prostredie.



12. okresný urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie - štátna vo<lttá

správa ( list č. OU-ZH-OSZP-20I71000812-002 z 04.C'1.2017 ) kpredloženému rrznámenitr
o strategickom dokumente uvádza, že z hl'adiska ochrany povrchových a podzemných vód.ie
clokument prijateťný.

13. okesný txad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie - štátna spriir,a
odpadového hospodárstva ( list č. OU-ZH-OSZP-2011lCl0526 z 04.0I.2017 ) snar.rhovanýln
strate gickým dokumentom súhlasí.

l4. okresný úrad Žiat nad Hronom' odbor starostlivosti o životné prostredie - Štátna sprár';,
ochrany prírody a krajiny ( list č. oU-ZH-oSZP-2a|6l002079 z dřr- 0l.02.201./ ) vl,ádza: Ltr'
zastavaného územia obce Ladomerská Vieska nezasahujr: Chránená kra.iinná oblasť (ďalej lcn
..CHKO..) Štiavnické vrchy ale okrajom lesa prechádza hranica CHKO Štiavnické r'rchy. IrIa

uzemi obce platí 1. stupeň crchrany vzmysle zákorra o ochrane prírody akrajiny" Uzerrrie obec
nie je súčasťou uzemia európskeho významrr (I{ATUI{A 2000) a nenachádzajú sa tu ari
rnaloplošné uzemia s vyšším stupňom ochrany. Pri plánovaní konkrétnych činnosti v ú:zeni .ic
potrebne v plnej miere rešpektovat' blízkost' CHKO Štiavnické vrchy a prvky Regiirnáinctc'
územného systému ekologickej stability okresu Žiar naď Hronom' ktorý zasarhuiťr clcr

pr.edmetnélrg katastrálneho územia obce a to: NRBk 2 Štiai,nické vrchy - Kremnické vrclry (

teresterický biokoridor nadregionálneho významu ), NRBkh l Hron ( hycirický biokoridrlr
nadregionálnehb" významu ,) a RBkh 6 Istebný potok ( hydrický biokoridor regiorrálnetro
významu). orgán štátnej správy oclrrany prírody a krajiny, z hl'adiska jeho sledovarrý-ch záujmcrl
považuje predloŽený strategický dokument Za prijateťný a nepoŽaduje jeho ďa]Šic
posudzovanie podťa zákonao posudzovaní vplyvov na Živr:tné prostredie.
Preclmetom vyjadrenia sú skutočnosti, ktoré budú prerlruettlm povol,ovania činnos,ti' ktoré :;u
ntóžu v predmetnom území realizovat, v súlade so strategiclEm dokumentom a súýisiacit,ni
predpismi podťa zókona o ochrane prírocly a kraiiny. Príslušný argón berie tieto sktuočnosti ttu
vedomie a bude ich uplatňollat'v príslušných stavebných l:ananiach, ako dotknuÍý orgttn štcitnaj
správy v zmysle vodného zókona.

15. Mesto Žiar nad Hronom ( list č. 15O9l2O17 z L2.01.2O|7 ), ako dotkrrutá ol'loc
k predloŽenému oznámeniu o strategickom dokumente netná pripomienky a zároveň uvitdza, lie
mÓže bý upustené od ďalšieho posudzovania podťa zákc,na o posudzovaní vplyvov na Životrré
prostredie. Mesto Žíar nad Hronom o zaslaní oznámenia inÍbrmovalo verejnost, v znrysle iy 6
ods. 5 zákona o posudzovaní lplyvov na životné prostredie nasledovným spÓsobom:
-oznam o zaslaní oznámenia s uvedením' kedy a kde má r'ereinost'moŽnosť doň nalr|iadtrut' boi
zverejnený odo dňa 28.12.2016 do 12'01 .2OL7 na uradnej tabtrli mesta pred Msťl Žíar nac
Hronom.
. oznarÍL o zaslaní oznámenia bol od 28,12.2016 do 11l.01 .2017 zverejnený na internetovej
stránke mesta Žiar nadHronom wvrv.ziar.sk

16. obec Ladomerská Vieska ( list č. 53012017 zo dňa05.12"2016 ) oznámenie bolo zverejnenc{

na úradnej tabuli obce od I2.0I.20I7 do27.aI'2a17. V čase zverejnenia rreboli podané Žiadlrt:

stanoviska zo strany verejnosti.

Dotknutá verejnosť podl'a $ 24 zákona o posudzol,aní sa nevyjadrila k posucizovanénru
dokumentu.

okresný úrad Žiar nad Hronotn' odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojcr.rr
rczhodovaní postupoval podťa $ 7 ods. 4 zákona o posudzovaní, prihliadol na krit'é,ria p:e

zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 tolrto zákona, pričom zvážil súhm všetkých .lveden;ir:l:

6



skutočností a ďalšie informácie obsiďuruté v oznámení. s 1lrihliadnutím na význarn očakávan;ich
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateťstva' ako aj na stanoviská dotknutý.ch orgánov.
Posudzovaný strategický dokument nebude mat'priamy vplyv na Životné prostredie' }íepriamy'nr
yplyvom na životné prostredie .ie návrh základnej funlrcie tlzemia a definícia prípustných"
obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok určených pre uvedenú lokalitu. Príslušný orgán l;a

zaoberal pripomienkami uvedenými v starroviskách zainteresovaných orgirnov a a|<oeptovai

opodstatnené požiadavky a pripomienky. V ďalšom príJcese obstarávania, prerokovania
a schvaťovania podťa osobitných predpisov ukladá obsl,arávateťovi strategického dokumentu
tieto požiadavky a pripomienky rešoektovať.

okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostrer.lia v rárnci
zisťovacieho konania posúdil navrhované oznámenie o strategickom dokumenle z hl.atlislla .ictrt:
relevantnosti pre podporu trvalo udržate|ného rozvoja rozsahu v ktorom vývára ránrec p:c
navrhované aktivity, environmentálnych problérrrov vrátane vplyvov na zdravte, ako aj roz:*ú.:

potencionálnych vplyvov na hodtrotené alebo citlivé oblasti v zmysle kÍitéria pre zist'ovacie
konanie podťa $ 7 a prílohy č. 3 zákona s prihliadnutím. n.a doručené stanoviská clctlnut1Íc:li
orgánov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tcrlrto rozhodnutia.

K doručeným pripomienkam, upozorneniam a odporučaniam r:itol'an''ii:h

v predchádz'a1úcom texte tohto rozhodnutia správny orgán po ich preskúmani zau.jal to.r:

stanovisko:
Zo stariovísk doručených k oznámeniu vyplyrruli niektoré konkrétne poŽiada.vky r,o

vzťahu k strate{ickému dokumentu' ktoré bude potrebné zohl'adnit' v procese olrstarattia.
prerokovania a schválenia strategického dokumentu PI{SR. 1lodťa osobitných predpisor,:

Rozsah strategického dokumentu dat'do súladu s ustay:oveniami $ 12 Vyhlášfu č. 55l,200] .Z"

z. o územnopl ánov acích podkl ado ch a územnopl ónovac' ej dokumentácie.
Vhodnosť a podmien|ry stavebného w,užitia územiu s výslqltonl potenciáln'vck
a stabilizovaných zosuvov a svahových deformác:ií je potrebné posúdit, o ove:rit

i nžin ier s ko ge o l o gi c lqlm pr i e s ku mo m.

Vhodnost, a podmienlql stavebného využitia územia s v.ýsÍrytom stredného radórun,ého rizil-.u
.ie potrebné posúdit,podťa č.355/2007 z. 7. a 1,yhlášlq, č' 528/2007 Z. z.,
Pri realizácií jednotlivých činností vyplývajúcich zo strategického dokumentu pri ktor;lcL:
je predpoklad záber poťnohospodarskei pódy je potrebné dodržať požiudavlql z hl,adi,;lti
ochrany pÓdneho fondu.
Pri realizácií kon|crétnych činnosti v ochrannom pásme lesa na vY,danie rozhodnuÍ,it;
o umiestnenie stavby a o využití ilzemia požiacťat, o zól,azné Slanovisko orgán šttitnej Sprt,:i:t.l,

lesného hospodórsna.
Pri jednotlivých činnostiach rešpektovat' v území prvky nadregionálneho, reqyiollúln<:hts

a miestneho územného s1,stému ekologickej stabiliry'.
Pri realizácií konlcrétnych investičtých akcií je potrebné rešpektovat, závcjznú časl, UPN
rÚc nnr a pri zásahu do ciest II. a III. triedy požiadat, o stanoviskn oddelenie investit.ií
a správy majetku a dopravy Únnsr a okresý úrad Bcmská Bystrica, odbor cestne.j clopr,n,1,

a p o z e mný c h komuni ká c ií.
Strategiclql dokument doplnit, o pripomienlql uvedené v zá,sciznom stanot,isku Krajskéfu,
pamiatkového úradu Bans ká Bystrica.
Posudzovanie vplyvclv plánovaného strategického dtlkunenÍu nenahrádza posudzovanie
vplyvov navrhovaných činností povol'ovaných v súlade stl strategiclqm dokumentoffi.

Vzhťadom na skutočnost' predmetné vyjadrenia a námietky uvedené v bode l - 7 srti

predmetom konania podťa $ 16 aŽ $ 26 stavebného zákona a nemajú povahu námigtok porJl'ri

zákona o posudzovaní vplyvov ná Životné prostredie. Tunajší úrad sa k nim nevyjadril a uviec':ri
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ich len pre informáciu pre kompetentné orgány a organizácie a úěastníkov konania. Nakol.l.'cl
predloŽený strategický dokument nemá významný' vplyv na Životné prostredie, preío prísluiírrj.
orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokrr tohto rtrzhocinutia.

tJpozotÍenie:
Nako|'ko sa jedná o strategický dokument s miestnynr dosahom podl'a $ 7 clds' 7 z,ákona

dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje o toínto rozhodnutí verejnost' spósobo;n
v mieste obvyklým.

Poučenie:
Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákon ě.71l|967 Zt>, cl

správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov, a preto sa r,tlčj ner|L:
nenroŽno odvolať. Toto rozlrodntrtie možno pr:eskúnrať silctom podťa zákona ě. I62lza15 Z' z.
Správny súdny poriadok.

-i.,

uci odboru

Doručuje sa:

t. obec Ladomerská Vieska, Ladornerská Vieska 132, 965 0I Žiar nad Hronorn
2. obecné zastupitel'stvo Ladomerská Vieska, Ladomerskár Vieska I32, 965 01 Žiar nad

Hronom
3. ]V{esto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46,966 01 Žiar nad Hronom
4. obec Močiar. Močiar ě. 97.969 82 Podhorie
5. Ministerstvo Životného prostredia SR' sekcia geolÓgie a prírodnfch zdrojov, Nám. I]. Štura č.

1. 812 35 Bratislava
6. Ministerstvo obrany SR. Správa nehnutel'ného majetku 3 yystavb}, DP Stred. ČSA 7, 914 \t

Banská Bystrica
7. Banskobystrick1f samosprávny kraj, oddelenie RR. Nárn SNP č. 23, 974 0l Banskťr

Bystrica
8. okresn;f ťrrad Banská Bystrica, odbor vystavby a ÚP, Nám. L. Štrira |,974 05 Bansltii

Bystrica
9. Krajsky pamiatkoqf rirad Banská Bystrica, I'azovná ulica č' 8,975 65 Banská Bystrica
l0. obvodn;f bansk;f rirad v Banskej Bystrici, Ul. 9. Máia975 90 I]anská Bystrica
l 1. okresn;f urad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy" a pozemn;fch komunikácií" ul. S]t{I,

|20,965 0t Žiar nad Hronom
12' okresni urad Žiar nad Hronom, pozemkoq| a lesny urad, Námestie Matice slol,errskej 8.

965 0l Ziar nad Hronom
13. okresn;f urad Žiar nad Hrononr, odbor krízového riaclenia, Námestie Matice slor.enskej 8"

965 01 Žiar nad Hronom
14. Regionálny rad verejnélro zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila, aMet cia

357l23,Žiat nad Hronom
15' okresny iradŽiar nad, Hronom. odbor starostlivosti o životné prostredie _ riseky: ŠvS, Cltl.

ooaoPaK, Námestie l\tlatice Slovenskej 8,965 al Žiar nadHronom


