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ROZHODNUTTE

okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy podl'a $ 5 ods. 7 zákonaě.52512003 Z' z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
apodťa $ 56 písm'b) zákona č.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov naŽivotné prostredie
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( .ďalej len ,, zákon
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie .. 

) vydáva podl'a $ 7 ods. 5 zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie na zák|ade predloŽeného oznámenta o Zmene strategického
dokumentu ,, Zmeny a doplnky ě. 4 lJzemného plánu Mesta Kremnica .., ktorý predloŽil
obstarávatel' Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 111,967 01 Kremnica, IČo 00516970,
zastúpené primátorom mesta Ing. Mgr. Alexandrom Ferenčíkom po ukončení zist'ovacieho
konania rozhodol takto:

I. Strategický dokument ,, Zmeny a dop|nky č. 4 Uzemného plánu Mesta Kremnica ..

sa nebude posudzovat'

podl'a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhovaný strategický
dokument j e moŽné prerokovať a schváliť podl'a osobitných predpisov.

II, Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli nasledovné pripomienky
apo,žiaďavky, ktoré je obstarávatel'povinný rešpektovat,a splnit'v ďalších konaniach pri
naplňaní strategického dokumentu podl'a osobitných predpisov:

1. Súčast'ou projektovej dokumentácií pre uzemné konanie bude vypracovaná hluková štúdia
v súlade s platnou whláškou.
odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vód z predmetného uzemia riešit' v súlade
s vodným zákonom a nariadením vlády.
Posudzovanie vplyvoy zmeny strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov
navrhovaných činností podťa tretej časti zákona o posudzovaní vplyvov na Žtvotné
prostredie.

2.

a
J.



odóvodnenie

obstarávateť, Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie Il1, 967 01 Kremnica, IČo
00516970, v zastúpení oprávneného zástupcu obstarávateťazmeny strategického dokumentu Ing'
Mgr' Alexandra Ferenčíka, predloŽil okresnému úradu Žiat nad Hronom, odboru starostlivosti
o Životné prostredie dňa 05.03.2019 podťa $ 5 ods. 3 zákona, oznámenie o vypracovaní
strategického dokumentu ,, Zmeny a doplnky č. 4 IJzemného plánu Mesta Kremnica ...

Zmenami a doplnkami č' 4 Územného plánu Mesta Kremnica ( ďalej len ,, ZaD č, 4,, )
je riešená lokalita, ktorá sa nachádza vjuŽnej časti mesta. ZaD č. 4 sa funkčne menia plochy
verejného dopravného a technického vybavenia verejnoprospešných sluŽieb na vyššiu občiansku
vybavenosť azároveň sa ruší výhl'adové umiestnenie autobusovej stanice r,tejto lokalite.
V rámci tejto lokality sú aj športové a športovo rekreačné plochy, ktoré sa upravia v súlade
s plánovaným investičným zámercm ( Tesco ) pri zachovaní vefkosti funkčnej plochy. Rozsah
riešeného uzemia v rámci ZaD č. 4 je na parcelách KN - C č.: 1643 - 150/1 .

Posudzovaný strategický dokument neobsahuj e variantne riešenie.
Strategický dokument podfa $ 4 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na Životné

prostredie podlieha zist'ovaciemu konaniu o posudzovaní strategických dokumentov, ktoré
okresný urad Zíar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie vykonal podl'a $ 7 ods.
I zákonao posud2ovaní vplyvov naživotné prostredie.

Príslušný orgán podťa $ 6 ods. 2 zákona zaslaL oznámenie o Zmene strategického
dokumentu pod č. s.: oU.ZH-oSZP-2019l003673 ( č. záznamu: 000963512019 ) zo dňa
08.03.2019 nazýatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutej obci.
oznámenie o Zmene strategického dokumentu bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva:
podnázvom ,,Zmeny adoplnkyč.4 Uzemného plánu Mesta Kremnica Informácia pre
verejnosť bola zverejnená pod č. s.: oU.ZH-oSZP.2019l003673 (č. záznamu: 000964512019 )
dňa 12.03.2019 na úradnei tabuli okresného úradu Žiar nad Hronom ana webovom sídle
okresného úradu Žíar nad É,ono-.

Dotknutá obec _ Mesto Kremnica informovalo verejnost' podl'a $ 6 ods. 5 zákona,
spósobom v mieste obvyklým, vyvesením oznámeniana úradnej tabuli a webovej stránke mesta.

V súlade s $ 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie k oznámeniu
o Zmene strategického dokumentu príslušnému orgánu v zákonom stanovenej lehote doručili
svoje písomné stanoviska tieto subjekty ( stanoviska sú uvedené v skrátenom znení - typ písma
,, kurzíva,' ):

1' Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica ( list č. ADMdpS-l-
45812019 z 19.03.2019 ) súhlasí so strategiclqlm,dokumentom bez pripomienok. Netrvá na
posudzovaní podťa zókona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Toto stanovisko platí
pre všetlql d,alšie stupne územnoplánovacej dokumentácie a pre všetlql ďalšie konania
v riešenom území. Projektant ( investor ) je povinný doručit, toto stanovisko v odpise všetlq,m
d'alším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcií zainteresované.

2. Dopravný irad Bratislava ( list č. 8635l20I9lRoP-002/10814 z 25.03'2019 ) ako dotknuý
orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia $ 28 ods. 3 zákona č'
143/1998 Z. z. o civilnom letectve ( Ietec|E zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nemá z hl'adiska záujmov civilného letectva na riešené územie



žiadne požiadavlql. Z pohťadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť
v strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byt' posudzované
podťa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Upozorňujú, že predmetné
stanovisko je vydané len z hťadiska záujmov civilného letectva.

3. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a Životného prostredia
( list č. 0656320|E}DDUPZP-2, I0I57l2019 z 25.03.2019), ako dotknuý orgán vydáva
k oznámeniu nasledovné stanovisko,' Predkladaný strategiclý dokument nie je v rozpore so
Závaznou časťou Územného plánu veťkého územného celku Banskobystriclql kraj i platnom
znení. V prípade dopravného napojenia lokality na cestu III/2501 je potrebné v štádiu územného
konania požiadat, o stanovisko oddelenie investičnej prípravy, výstavby a prevádzlql Úrac]u
BBSK v oblasti cestnei infraštruktúry, Strategiclql dokument nepožadujú posudzovat, v zmysle
zákona o posudzovaní.
Uvedenú pripomienku, ktorá sa týka uŽ riešenia konkrétnych činnosti, príslušný orgán dáva do
pozornosti obstarávateťovi zmeny strategického dokumentu.

4. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica ( list č. KPUBB-2019i8658-21209401KAS z
18.03.2019 ) zhťadiska záujmov chrťinených pamiatkovým zókonom určuje strategiclql
dokument za prípustný a nepožaduje jeho posudzovanie podl,a zťikona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie. KP(/ Banská Bystrica vydal k nóvrhu územnoplánovacej dokumentácie ZaD
č. 4 stanovisko č. KPUBB-2019/6410-2/14255/K4S zo dňa 22.02,2019 vktorom požadoval
nasledovnú úprav'u textu a grafiky ( doplnený text ).. 1. V kapitole B.8. ] ' Urbanistická koncepcia
a kompozícia v časti urbanisticlq, obvod 00] - Stred doplnit, text nasledovne: ,, ZaD č. 4 sa
menia plochy verejného dopravného a technického vybavenia a verejnoprospešných služieb na
vyššiu občiansku vybavenosť, V rámci sú aj športové a športovo rekreačné plochy, ktoré sa
upravia v súlade s plónovaným investičným zámerom pri zachovaní veťkosti .funkčnej plochy.
V línii popri cestnej komunikiicií na Lúčlgl, popri vodnom' toku ako aj medzi funkčnými plochami
realizovať vzrastlú izolačnú zeleň. Architektoniclql výraz objektov podnlieniť hodnotám pamiatkového
územia v súlade so Zósadami ochrany pamiatkovej zóny ,, (Jzenie s banslrymi dielami v okolí Kremnice,'.
2, Výškovú regulóciu definovať v m a nie počtom podlaží' Zmeniť vo výkrese č. 4 Komplexný urbanisticlql
návrhregulačný kÓd z Vv 3/0, 10 na Vv 10,5m, 40.
Riešené územie ZaD č' 1 sa nachádza v území Pamiatkovej zóny ,, Územie s banslrymi dielami v okolí
Kremnice,' ( d,alej len ,, PZ v okolí Kremnice..), ktora bola vyhlásená v r. 199B Všeobecn,e závciznou
vyhláškou Krajského úradu v Banskej Bystrici č.13/1999 z 26' marca 1999. Stavby umiestnené
v predmeÍnej lokalite musia rešpekt.ovrlť Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistoric|glch hodnót
v zmysle kapitoly C.7 schválenej UPD, ich architektonické riešenie bude prednletom posúdenia WÚ
Banská BysÍrica v zmysle $ 32 pamiatkového zákona.
Uvedenú pripomienku príslušný orgán dáva do pozornosti obstarávatefovi a spracovatel'ovi
Zmeny strategického dokumentu.

5. okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát Banská
Bystrica ( list č. oU * BB-ooP6-2019l0I37II-002 z 21.03'2019 ) vydáva nasledovné
stanovisko: Navrhovaný zámer bude umiestnený"prevažne na nepoťnohospodárske.j pÓde,
poťnohospodárska póda je na parcelách CKN 1648 a 1650/1, druh pozemku záhrada.
Predpokladanávýmera poťnohospodárskejpÓdy navrhnutej na nepoťnohospodárskeúčely je
0,]922 ha. Vd'alšom konaní je potrebné doplnit,kódy BPEJ adodržat,zásady ochrany
poťnohospodórskej pódy vzmysle $ ]2 zákona č.220/2001 Z. z. oochrane avyužívaní
poťnohospodórskej pódy K oznámeniu o zmene strategického dokumentu tunajší odbor nemá
d'alšie pripomienlry a nepožaduje posudzovanie podťa zákona.
Uvedenú pripomienku príslušný orgán dáva do pozornosti obstarávatel'ovi zmeny strategického
dokumentu.



6' okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
príroda a vybraných z|ožiek Životného prostredia kraja ( list č. oU - BB-OSZP1 -20191013960-
3 z 03.04.2019 ) vydáva nasledovné vyjadrenie: Navrhované lokality sa nachádzajú mimo
veťkoplošného chráneného územia Chránená krajinná oblast, Šilavnické vrchy, a preto tu
vzmysle zákona oochrane prírody akrajiny platí 1. stupeň územnej ochrany, Na daných
lokalitách sa nenachódzajú osobitne chránené časti prírody a krajiny s vyšším stupňom územnej
ochrany. Hodnotené územie nie je súčasťou územia európskeho významu a nevyskytujú sa tu
ani biotopy európskeho alebo národného významu. okresný úrad v sídle kraja nemá z hťadiska
ochrany prírody a lcrajiny k oznámeniu o strategickom dokumente žiadne pripomienlql' vzhl,adom
k tomu, že predmetné parcely nezasahujú do území s osobitnými záujmami ochrany prírody
a krajiny. osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zókona o ochrane prírody a |crajiny,
ostávajú vydaním tohto vyjadrenia nedotknuté. Na toto vyjadrenie sa nevzt,ahuie zákona č,
7 1/1967 Zb. o správnom konaní a preto sa voči nemu nemožno odvolať.

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva So sídlom v Žiari nad Hronom ( list č.
W2019l00456-2 z 05,04.2019 ) kpredloženému návrhu vydáva súhlasné závcjzné stanovisko,
nakoťko strategiclý dokument nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie a na
zdravotný stav obyvatel,stva. Schválenie strategického dokumentu podmieňuje nasledovými
pripomienkami.. ]. Navrhovanó distribučnó askladová činnost, nesmie negatívne ovplyvňovať
jestvujúcu bytovú výstavbu hlukom Z toho dóvodu RUVZ požaduje k územnému konaniu
predložit'hlukovú štúdiu, ktorá preukáže, že nebudú prekračované prípustné hodnoQ hluku vo
vonkajšom prostredí - hluk z iných zdrojov. 2' Mesto Kremnica nemó vybudovanú komplexnú
siet, kanalizócie s vyústením na CoV' RUVZ preto požaduje likvidáciu splaškových odpadových
vÓd z navrhovaného objektu riešit' nejekologickejším spÓsobom. Toto závcizné stanovisko slúži
ako podklad k ďalšiemu konaniu v pÓsobnosti príslušného úradu v predmetnej veci.
Pripomienky sú uvedené v bode II. výroku tohto rozhodnutia.

6. okresný urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie - štátna vodná
správa ( list č. oU-ZH-oSZP-004139-02l2019 z 25.03'2019 ) kpredloženému oznámeniu
o zmene strategického dokumentu dóva nasledovné stanovisko'. So zreteťom na povahu a rozsah
navrhovctnei činnosti, miesto vykondvania, ochranu poslg,tovanú podťa osobitnych predpisov
a významu očakávaných vplyvov z hl,adiska ochrany podzemných a povrchových vÓd nepovažuje
za potrebné ďalšie posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podťa zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

7. okresný urad, Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa
odpadového hospodárstva ( list č. oU-ZH-oSZP-003925-212019 z 18.03.2019 ) z hťadiska
záujmov spoločnosti v oblasti nakladania s odpadmi So Zmenou strategického dokumentu súhlasí
a neodporúča zámer na d'alšie posudzovania.

8. okresný úrad, Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie - štátna
správa ochrany ovzdušia ( list č. oU-ZH-oSZP-0q3858-212019 zo 14.03.2019 ) súhlasí
So zmenou strategického dokumentu bez pripomienok a neodporúča predmetnú Zmenu
dokumentu na d,al š i e po sudz ov ani a.

9. Mesto Kremnica ( list č. Výst. 2019100173 z 03.04.2019 ) o doručenom oznámení
informovalo verejnosť nasledovným spÓsobom: oznam o doručení oznámenia s uvedením,
kedy akde mámoŽnost'doň nahliadnut'bol zverejnený odo dňa 19,03.2019 do02.04.2019 na
webovej stránke mesta Kremnica a na úradných tabuliach mesta.
Mestu Kremnica neboli doručené žiadne pripomienky ani stanoviska.



K predmetnému oznámeniu o Zmene strategického dokumentu v zákonom stanovenej lehote
zaslalo pripomienky:
10. Združenie domových samospráv, P. o' BoX 218, 85000 Bratislava *Petržalka( ďalej len
,, ZDs.. . list zo dňa 13.03.2019 ) vktorom uvádza: Kpredstavenému strategickému
dokumentu ,,Zmeny a doplnlql č. 4 Uzemného pldnu Mesta Kremnica '. mdme nasledovné
pripomienlql, ktorých spracovanie a výsledlql žiadame zapracovat, do závciznej časti územného
plánu.'
]. Ziadame podrobne rozpracovat,v textovej aj graficke.j časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnost,ou v súlade ,ý
príslušnými normami STN a Techniclqlmi podmienkami TP 09/2008 , TP ]0/2008. 2' Žiadame
doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami
(STN 73 6I02, STN 73 6]0], Technické podmienlq, TP 10/20]0, Metodika dopravno-kapacitného
posudzovania vplyvov veťlrych investičných projektov ) pre existujúce križovatlql ovplyvnené
zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohťadnit' širšie vzt'ahy vychádzajúce z vývoja
dopravnej situócie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov
mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do
prevádztE). 3. Žiadame overit, obsluhu územia vere.jnou hromadnou dopravou,. žiadame, aby
príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximólne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
4. Žiadame overit, výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s,aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110. 5. Ziadame' aby parkovacie miesta boli riešené formou
podzemných garáží pod objektmi stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík,
maximálne pripúšt'ame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či
outdoorových cvič,ísk. 6. Podťa ustanovenia s 2 zákona č. 1 3 5/196 ] Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Sa pozemné komunikácie budujú,
rekanštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politilgl, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhťadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií Sa vykonáva podťa platných slovenskych techniclglch noriem,
techniclqlch predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre' Na zabezpečenie uvedených úloh ministersÍvo v súlade s metodiclým polqlnom
MP 38/2016 schvaťuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov,
projektantov a zhotoviteťov v róznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické
predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej sprťny ciest
- ll,l,t,t,l,.,s.s,c.'yk,,,ykiTccl,tni,cka-nr.adpi,\;-re:tsrIlt',s.yc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne
podmienlql MDVRR SR, čast, 9 'Kryty chodníkov a iných plóch z dlažby, Technické podmienlql
projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané
technické predpisy v plnom rozsahu. 7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým stótí ako aj na
ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázatel'ne zadržania minimálne 8 l
vody/m, po dobu prvých ] 5 min. dažďa a znížia tepelné napcitie v danom území, vid' informačný
materiál Národnej recyklačnej agentúty sR
:.t,:l,ll..stttlltl's:]ll,(tl,:]idomrll:. orglíiLe's,irela ltt,rtu jkállrú Tieto materiály splňajú technické
predpisy definované v predchádzajúcom bode ýchto pripomienok. 8. Ziadame Spracovat'
Dokument starostlivosti o dreviny a Dokument miestneho územného systému ekologickej stability
podťa 69 ods'1 písm. g zákona oPK č.543/2002 Z. z, aich zapracovanie ako súčasti závc)znej
časti predmetného strategického dokumenru. 9. Žiadame dósledne uplatňovat, strategiclql
dokument Slovenskej repubIilql ,,Stratégie adaptócie Slovenskej republi|ql na nepriaznivé
dósledlql Zmeny klímy,, schvólený uznesením vlády SR č. 148/20]4, zktorých uvódzame
charakteristiku najdóležitejších opatrení, ktoré je navrhovatel, v zmysle $3 ods.5 zákona oPK
č.543/2002 Z. z. povinný zapracovat, do projektovej dokumentčicie zámeru. Všeobecnd
charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie'' v sídlach mestského

apu je veťká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veťlru tepelnú kapacitu. To
spÓsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploý má vplyv aj teplo



uvoťňované z priemyselných procesoy, spaťovacích motorov v doprave a vykurovania obytných
budov. Spolu pÓsobením ýchto faktorov Sa nad mestom vytvára tzv, tepelný ostrov. Nad mestom
sa otepťujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnost'ou kondenzačných jadier napomčthajú
zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento
rozdiel 5 až ]0 %' V dÓsledkuzvýšene.j oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšakz dÓvodu,
že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberaiú vysolry percentuálny podiel, je
prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený' Urbanizócia má vplyv na
hydrologiclql cyklus presahujúci hranice samotného sídla a mÓže zdsadne negatívne
ovplyvňovat' aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priťahlom povodí. opatrenia voči
častejším a intenzívnejším vlnám horúčav.- Zabezpečit,zvyšovanie podielu vegetácie a vodných
prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest. Zabezpečit, a podporovat,
zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k
svetovým stranám, tepelnú izoldciu, tienením transparentných výplni otvorov . Podporovat, a
využívat, vegetóciu, svetlé a odrazové povrchy na budovóch a v doprclvnej inJraštruktúre .
Zabezpečit' a podporovat,: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a
infraštruktúra prispósobené meniacim sa klimatic|qlm podmienkam . Zabezpečit'prispósobenie
výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimaticlqlm podmienkam. Vytvťirat'komplexný
systém plÓch zelene v sídle v prepoiení do kontaktných hraníc sídla a do pril,ahlej krajiny
opatrenia voči častejšiemu výs|qltu silných vetrov a víchríc., Zabezpečit, a podporovat,
implementdciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov,
aplikaciu prenosných zábran' opatrenia voči častejšiemu výslrytu sucha.. Podporovat' a
zabezpečit, opritovné využívanie dažd'ovej a odpadovej vody. opatrenia voči častejšiemu výslq,,tu
intenzívnych zróžok., Zabezpečit, a podporovat, zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou
hydrotechnicbých opatrení, navrhnuých ohťaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia
zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečit, a podporovat,zvýšenie infiltračnej kapaciý územia
diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývlql s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v
extravilóne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov cl vytvárania nových
nepriepustrých plÓch na urbanizovaných pódach v intravilťtne obcí. Zabezpečit, a podporovat,
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltróciu dažd'ových vód v sídlach, osobiÍne v
zastavaných centrách miest' Zabezpečit,a podporovat,renaturáciu a ochranu tokov a molcradi,
]0. Nakladanie s vodami' zabezpečenie sprdvneho vodného režimu ako aj
t,ysporiadania s klimaticlrymi zmenami je komplexná a systenlatická činnosť,. v zmysle $3 ods. 4
až 5 zákona oPK č.543/2002 Z, z. sú próvnické osoby povinné zapracovávat' opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spósob ako sa daná problematika vyrieši
je na rozhodnuté navrhovateťa, musí vŠak splňat' isté kvalitatívne aj technické parametre, viac
k tejto téme napr. '. hIl!l..iill,l,l.,lt,.t,tztlmna]l!!l*,.tk,,itlar,nrtklt,tt,lanitl-'s'-
ocltoktt-y,-me's'tac:h. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv' dažďových záhrad.
]]. opatrenia podťa bodu 9 a ]0 tohto vyjadrenia žiadame zapracovat' do závciznej časti
predmetného strategického dokumentu' ]2, Ziadame dÓsledne uplatňovať a zapracovat,Program
odpadového hospodórsna ,SR do závdznej časti predmetného strategického dokumentu'
]3. Žiadame vyriešit,azabezpečit'separovaný zber odpadu,.v dostatočnom množstve zabezpečit'
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber.. komunčilneho zmesového odpadu označeného
čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou.farbou, skla
označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou, bio-odpadu označeného hnedého

farbou, 14. Žiadame, aby súčast'ou verejných priestorov a architektonického stvťtrnenie
verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj
nehnuteťné umelecké dielo neoddelitel'né od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf fontána
a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen
pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicley aj marketingovo'
]5. Výber stvdrnenia aaj konkrétneho autora diela podťa bodu ]4 bude predmetom
obstarávania resp. sút'aže, ktorá má 

'pÍň,ť 
minimálne nasledovné charakteristilql., otvorená

sút,až, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov,. zverejnená na webstránke



projektu,' vo ýberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú
dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprdvy, zástupca zainteresovane.j verejnosti a
predstaviteť akademickej umeleckej obce,. investor bude rešpekiovat,výsleclok tejto súťaže,. dielo
rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako ai charakter danej
lokality. ]6.Žiadame uviest'v závciznej časti územného plánu dodržiavanie m.etodilql Minimólne
štandardy vybavenosti obcí, Bratislava 2010. 17. Žiadame uviest,v zóvciznej časti územného
plánu dodržiavanie metodilql Európskej komisie Príručka na podporu výberu, projektovania
arealizovania retenčných opatrení pre prírodné vody v Európe. ]8. Ži,aá.ě dÓsledne
dodržiavať zákon o ochrane poťnohospodárskej pódy č.220/2001 Z. z. ]9.Žtadame overiť bonitu
zaberaných poťnohospodárslqlch pÓd a predložit, odÓvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
Vzhťadom na uvedené požadujeme, aby pripomienlry z tohto stanoviska boli zohťadnené
a v zmysle s7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z' z. sa rozhodlo o posudzovaní strategickeho dokumentu
',Zmeny a doptntq, č. 4 Územného plánu Mesta Kremnica,, podťa ťohto zákona,. v takomto
prípade žiadame naše pripomienlry v podmienkach záverečného stanoviska akceptovat,.
V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zist'ovacieho
konania o d|alšom neposudzovaní vplyvov strategického dokumentu ,,Zmeny a doplntql č. 1
Územného plánu Mesta Kremnicá,, na živcltné prostredie podťa zákona EIA, žiadame
Zapracovanie jednotlivé bodov nóšho vyjadrenia do závciznej časti strategického dokumentu
a toto Zapracovanie určit, ako podmienku vydaného rozhodnutia, Rozhodnl'ttie ako aj ostatné
písomnosti žiadame v zmysle f 25a Správneho poriadku a f t7 ods.] zťikona o e-goyernmente
doručovat, výhradne len do elektronickej schránlql nášho združenia na ústrec]nom portáli
verejnej správy slovensko.sk, listiny v papierovej ,forme pošÍou nezasielat,.

Príslušný orgán posudzovania vplyvov na žtvotné prostredie zas|alstanovisko ZDS dňa
15.03'20|9 obstarávatel'ovi aspracovateťovi strategického dokumentu avyzva| ho, aby sa
k stanovisku písomne vyjadril. Dňa 22.03.2019 na príslušný orgán posudzovania vplyvov na
Životne prostredie bolo doručené písomné stanovisko spracovatel'a strategického dokumentu
\Pripomienkam ZDS. Stanovisko spracovateť a uv ádzame v plnom rozsahu:
Uzemný plán obce upravuje s 11 zókona č. 50/]976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (d'alej ,,zókon,,). obsah územného plánu obce určuje $ l2
vyhlóšlql č, 55/2001 Z. z' o územnoplánovacích podklacloch a územnop|ánovacei dokumen}ácii
(ďalej ,,vyhláška,,).

Kbodom ]. až 7. Zmeny a doplnlql č' 4 (d'alej ,,ZaD č. 4,,) Územný plán mesta Kremnica (d,alej,,ÚPNM,,) riešia čiastočnú ,*n,u plóch várejného ctopravného a technického vybavenia a
verejnoprospešných služieb na vyššiu občiansku vybavenost,, ZaD sú vypracované v podrobnosti
územného plánu obce, boli prerokované s príslušnými cestnými spróvnymi orgánmi a ich
stanoviská budú v celom rozsahu zohl'adnené.
K bodu B. Požiadavka Sa neýka ZaD č. 4, požadované dokumený nie sú súčast,ou
územnoplánovacej dokumentácie. Predmetnú dokumentáciu obstaráva a schvaťuje príslušný
orgán ochrany prírody.
K bodu 9. a ] ], Požiadavka bude do ZaD č' 4 zapracovanó v zmysle Metodického usmernenia
bývalého MDVRR SR č' I18/2014.
Kbodu ]0' a 11. Nakladanie s vodami je v platnom Úpttu riešené a odsúhlasené príslušnými
orgónmi.
Kbodu 12. a ]3. Platný Úptvu rieši odpadové hospodórstvo vsúlade platným Programom
odpadového hospodórstva mesta Kremnica, ktorý spodrobňuje a konkretizuje požiadavlql
Programov odpadového hospodárstva vyššieho stupňa na podmienlql mesta.
Kbodu ]4. a ]5. Uzemný plán obce podl,a zákona rieši priestorové usporiadanie a.funkčné
využívanie územia obce vymedzením funkčných plóch v území. Požiadavtql uvedené v ýchto
bodoch sú nad rámec podrobnosti Úpuu
K bodu 1 6, a ] z, Úptvtt,t v platnom znení rešpektuje požadované dokumenty.



Kbodu 18, a 19. ZaD č. 4 nenavrhuiú záber poťnohospodárskej pódy. Navrhovančt funkčná
plocha je situovaná na ostatných plochách. Charakter^pripomienók .je vseobecný. Združenie
domových samospráv ich používa ku ktorémukolvek strategickému dokuLmentu, ktorým je
územnoplónovacia dokumentócia, bez zohl,adnenia konkrétneho územia, Požiadavka posudzoiat'
strategic|ql dokument ZaD č, 4 nie .je relevantne zdóvodnenó' Nevidíme objektívny clÓvod
posudzovať predmetný strategiclql dokument. ZaD č' 4 riešia len malé zmeny ÚPNM' neide
o zásadnú Zmenu strategického dokumentu. Postup podťa f 22 zókona dáva dostatočný priestor
pre pripomienkovanie tak zo Strany dotknuých subjektov ako aj zo strany verejnosti.
Podmienkapre zapracovanie bodov ]. až ]7. do závcjznej časti Úptvuvprípadnomrozhodnutia
o neposudzovaní strategického dokumentu tiež nemá oporu v zákone' Marcel Stávik postavil
svoje pripomienlql všeobecne, ani vjednom prípade neuviedol, včom je navrhnuté riešenie
dopravy, odpadového hospodárstva, atď. v rozpore z platnými predpismi' Štátne orgány mÓžu
konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spÓsobom, ktorý ustanovia iákony' Nte
je teda možné určovat'podmien|ry, ktoré nie sú doložené príslušnou legislatívou'

Príslušný orgán posudzovania vplyvov na Životne prostredie jednotlivé pripomienk y ZDS
podťa $ 7 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie preskúmal a vysporiadal
sa s nimi nasledovne:
K bodom I,2,4 ažJ.
Pripomienky sa dotýkajú riešenia celého uzemia mesta a predmetom oznámenia o Zmene
strategického dokumentu je len jeho čiastočná Zmena ato v jednej lokalite. ZDS nedefinuje
konkrétne odóvodnené pripomienky k predmetnému oznámeniu o Zmene strategického
dokumentu. ZaD č: 4 rieši jednu Zmenu strategického dokumentu a to návrh zmeny funkčného
využitia uzemia konkrétnej lokality uŽ schváleného strategického dokumentu. Táto navrhovaná
Zmena nepredstavuje významné priame a nepriame vplyvy Zmeny navrhovaného strategického
dokumentu na životné prostredie. Predmetné pripomienky uvedené v stanovisku ZDS sú
pripomienkami technického charakteru. Vzhl'adom na skutočnost', Že zmena strategického
dokumentu rieši len funkčné využitie časti územia, zhťadiska územného plánovania alebo
využívaniauzemia a v zmysle $ 4 odsek 5 zákona o posudzovaní vplyvov na žtvotné prostredie,
posudzovanie vplyvov strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov navrhovanej
činnosti uvedenej v tretej časti zákona ani konanie o povolení navrhovanej činnosti. Nie je
možné v tomto konaní o posudzovaní vplyvov Zmeny strategického dokumentu riešiť konkrétne
technické poŽiadavky na stavby, ktorých parametre nateraz príslušnému orgánu nie sú známe.
Nakofko tieto skutočnosti sú predmetom ďalších konaní o posudzovani zámeru navrhovanej
činnosti podfa tretej časti zákona, alebo pri povoťovaní navrhovanej činnosti v stavebnom
konaní. Zuvedených dóvodov príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné uvedené
pripomienky vyhodnotil ako nedóvodné.
K bodu 3.

Predmetné uzemie riešené v oznátmení o zmene strategického dokumentrr je situované cca 3 min.
od jestvujúcej zastávky verejnej hromadnej dopravy.
Uvedená pripomienka je nedóvodná.
K bodu 8.

Podťa $ 24ods' 1vyhlášky MZPSR č.2412003Z.z, kzákonu oochrane prírody a krajiny

'' Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehfad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom,
krajinotvornom, estetickom a kultúrno _ historickom význame drevín v katastrálnom území obce
a je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody
pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny... Príslušný orgán posudzovania
vplyvov na Životné prostredie dospel kzáveru, Že Žiadne ustanovenie právnych predpisov na
úseku ochÍany prírody a krajiny neukladá obci povinnost' obstarávat' dokument starostlivosti
o dreviny podfa $ 54 ods' 2 písm. e) zákonao ochrane prírody a krajiny. Ustanovenie $ 69 ods' 1

zákona ochrane prírody a krajiny dáva obci kompetenciu takýto dokument obstarat' a schváliť
aje na rozhodnutí obce, či takúto kompetenciu vyuŽije alebo nie. Ztohto dóvodu príslušný



orgán posudzovania vplyvov nedisponuje zákonnou kompetenciou na uloŽenie povinnosti obci
obstarat'dokumenty ochrany prírody a krajiny v konaní podťa $ 4 zákona' Uvedenú pripomienku
nazáklade uvedených skutočností, vyhodnotil správny ako nedóvodnú.
K bodu 9. až 11.
Pripomienky ZDS týkajúce sa nakladaniu s vodami sa dotýkajú riešenia celého uzemia mesta a
predmetom ZaD č,.4 je len jeho čiastočná Zmena. ZDS nedefinuje konkrétne odóvodnené

pripomienky k jednotlivej zmene navrhovanej lokality' Platný ÚpNvt sa zaoberal i územným
systémom ekologickej stability ako aj ekosystémom' ich zložkami a prvkami v súlade s s 3
zákona ě. 54312002 Z. z' K nakladaniu s vodami sa vyjadril okresný urad Žiar nad Hronom,
odbor starostlivosti o Životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, ktorého súhlasné
stanovisko pod č. s.: OU-ZH-OSZP-004I390|2019 zo dř^n 25.03.20I9je uvedené na str. 3
predmetného rozhodnutia. Z tohto dóVodu príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné
uvedenú pripomienku vyhodnotil ako nedÓvodnú.
K bodul2. a 13.

Tak ako bolo už uvedené na iných miestach predmetného rozhodnutia pripomienky týkajúce sa
nakladania s odpadmi sa dotýkajú riešenia celého uzemia mesta, nie riešenýchZaD č. 4. Platný
UPNM rieši odpadové hospodárstvo v súlade platným Programom odpadového hospodárstva
Mesta Kremnica, ktorý podrobne popisuje a konkretizuje poŽiadavky Progtamov odpadového
hospodárstva vyššieho stupňa na podmienky mesta. K nakladaniu s odpadmi sa vyjadril okresný
ilraď Žiar nad Hronom' odbor starostlivosti o Životné prostredie' orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva, ktorého súhlasné stanovisko pod č. oU-ZH-oSZP.003925.2l2019 zo
dňa 18.03.2019 je uvedené na str' 3 predmetného rozhodnutia. Pripomienky týkajúce sa
nakladania s odpadmi sú nedÓvodné.
Kbodu 14.a15.
Územný plán obce rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie uzemia obce
vymedzením funkčných plóch v uzemí. Požiadavky uvedené ZDS v týchto bodoch sú nad rámec
predmetu a účelu zákona o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a nemajú povahu
týkajúcej sa vplyvu na Životné prostredie. Správne orgány nedisponujú takou kompetenciou
zvercné im zákonom, aby mohlipoŽadovat,splnenie pripomienok, ktoré nemajú oporu v zákone.
Pripomienky sú nedÓvodné'
Kbodu 16. a17.
ÚpNH,t v platnom znení rešpektuje poŽadované dokumenty.
K bodu 18. a 19.

Strategický dokument je vypracovaný v súlade so zákonom o ochrane poťnohospodárskej pÓdy
č' 22012004 Z' z, o čom svedčí aj súhlasné stanovisko vydané okresným úradom Banská
Bystrica, odborom opravných prostriedkov, pozemkovým referátom Banská Bystrica pod č.:
oU - BB.ooP6-20I9l00131II-002 zo dřra23.03.2019 uvedené na str' č.3 tohto rozhodnutia.
ZDS nedefinuje konkrétne odóvodnené pripomienky k zmenám účelu využitia navrhovanej
lokality z hťadiska ochrany pódy. Uvedené pripomienky ZDS sú nedóvodné.

Na základe uvedeného i stanoviska odborne spósobilej osoby, ktorá vypracovala ZaD č.

4, príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie uvádza, že požiadavka
posudzovať strategický dokument nie je zo strany ZDS ničím zdóvodnená. Ani jedna
z pripomienok sa netýka samotného strategického dokumentu ZaD č. 4, pripomienky sú
uvádzané len vo všeobecnej rovine, nekorešpendujú s reálnym stavom uzemia a preto príslušný
orgán nevidí objektívny dóvod posudzovat' predmetný strategický dokument' Zapracovanie
bodov 1' až I7, ako podmienku pre ich zapracovanie do záváznej časti UPNM vprípadnom
rozhodnutia o neposudzovaní strategického dokumentu tieŽ nie je dóvodné. ZDS postavilo
svoje pripomienky všeobecne' ani v jednom prípade neuviedlo, v čom je navrhnuté riešenie
dopravy, vodného a odpadového hospodárstva, atď. V rozpore zp|atnými predpismi. V ďalších
bodoch Žiada uviest' podmienky, ktoré sú nad rámec resp. v rozpore so zákonom o posudzovaní



vplyvov na životné prostredie a vyhláško.'. Štátn" orgány móŽu konat'iba na zák|ade ústavy, v
jej medziach a v rozsahu a spósobom, ktorý ustanovia zákony. Nie je možné stanovit,
podmienky, ktoré nie sú v kompetencii správneho orgánu zverenej mu zákonom a sú V rozpore s
príslušnou 1egislatívou.

okresný úrad Žiar nad Hronom' odbor starostlivosti o Životné prostredie pri svojom
rozhodovaní postupoval podťa $ 7 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie,
prihliadol na kritéria pre zist'ovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona o posudzovaní
vplyvov na Životné prostredie, pričom zvéň|| súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie
informácie obsiahnuté v oznámení o zmene strategického dokumentu, s prihliadnutím na význarn
očakávaných vplyvov na Životné prostredie a zdravte obyvateťstva, ako aj na stanoviská
dotknutých orgánov aZDS. Posudzovaná zmena strategického dokumentu nebude mať 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, akceptoval opodstatnené poŽiadavky súvisiace s
posudzovaním vplyvom na Životné prostredie a uviedol ich do podmienok v bode II' výroku
tohto rozhodnutia. Podrobne odóvodnil pripomienky ZDS.

V ďalšom procese obstarávania' prerokovania a schvaťovania podťa osobitných
predpisov ukladá obstarávateťovi strategického dokumentu tieto poŽiadavky a pripomienky
rešpektovat'.

okresný úrad Žtar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredia v rámci
zisťovacieho konania posúdil navrhované oznámenie o Zmene strategického dokumentu
z hťadiskajeho relevantnosti pre podporu trvalo udrŽateťného rozvoja, rozsahu v ktorom vytvára
rámec pre navrhovanú aktivitu' environmentálnych problémov vrátane vplyvov na zdravie, ako
aj rozsah potencionálnych vplyvov na hodnotené alebo citlivé oblasti v zmysle kritéria pre
zisťovacie konanie podfa $ 7 a prílohy č. 3 zákona s prihliadnutím na doručené stanoviská
dotknutých orgánov a rozhodol tak' akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

PredloŽená zmena strategického dokumentu nemá významný vplyv na životné prostredie
preto príslušný orgán rozhodol tak, akoje uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Nakoťko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podťa $ 7 ods. 7 zákona

dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnost' spÓsobom
v mieste obwklÝm.

Poučenie:
Na zisťovacie konanie a vydanie tóhto rozhodnutia saneyzt,ahqe zákon ě.7111967 Zb' o

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu
nemožno odvolat'. Toto rozhodnutie moŽno preskúmat' súdom podťa zákona č,. 9911963 Zb.
občiansky súdny poriadok v zneni neskorších predpisov.
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Doručuje sa:
1 . Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie I 11 , 96] 0 1 Kremnica
2. Mestské zastupitel'stvo MestaKremníca, Štefániko,,o námestie 1lI,967 01 Kremnica
3. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej

geologickej správy, Nám. L. Štúra 3511,8I2 35 Bratislava
4. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteťného majetku a výstavby, ČSA 7, 974 01 Banská

Bystrica
5. Dopravný l,xad, Letisko M' R. Štefanika' 823 05 Bratislava
6. Urad Banskobystrického samosprávneho |,:raja,odbor Úp aŽP, Nám. SNP č.23,

974 0| Banská Bystrica
7. okresný úrad Banská Bystrica, odbor BP úsek ÚP, Nám. t. Štúra I,974 05 Banská Bystrica
8. okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, ref. pÓdohospodárstva, Nám.

L' Stúra I,974 05 Banská Bystrica
9' okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, oP a K , Nám. L. Štúra I,974 05

Banská Bystrica
10. olaesný úrad Banská Bystrica, odbor CD a PK, Nám. I'. Štúra I,9]4 05 Banská Bystrica
1 1. IGajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8, 9] 5 65 Banská Bystrica
12. obvodný banský úrad, Banská Bystrica, ul. 9. mája2, 9"/5 90 Banská Bystrica
13. okresný llradŽiar nad Hronom, odbor CD a PK, ul. SNP |2O,965 O1 Žiar nad Hronom
14. okresný uraď7iar nad Hronom' odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01

Žiar nad Hronbm
15. okresné riaditel'stvo Hasičského azáchranného zboru v Žtari nad Hronom. Priemvselná 12.

965 01 Žlar nadHronom
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sládkovičova 48419, Žiat nad' Hronom
17. okresný útad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie - úsek štátnej vodnej

správy, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia,
Nám. M. Slovenskej 8, 965 0I Žtar nad Hronom

I8' Združenie domových samospráv, P. o. BoX 2l8, 85000 Bratislava *PetržaIka
19. Ing. arch' Pavel Bugár, eR STAR, s. r' o.' Trieda SNP 75, 974 OI Banská Bystrica
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