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.odbor starost|ivosti o Životné prostredie
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Císlo spisu : oU -ZH-osZP -2O 19 l00 5 97 8 -N Y Ziari nad Hronom dňa 14.06.2019
Čis|o zénnamu: OO237 3 7 l 20 I 9

ROZHODNT]TIE
okresný urad Žiar nad Hronom' odbor Starostlivosti o Životné prostredie, ako príslušný

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

zákona č. 52512003 Z, z, o štátnej správe starostlivosti o Životné prostredie a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších preclpisov a podl'a $ 56 písm. b) zákona č.2412006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na Životrré prostredie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov
v zneni neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o posuclzovaní vplyvov na Životné prostredie .. 

)
podťa $ 7 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie na základe predloženého
oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu .. Program odpadového hospodárstva
mesta Žjar nad Hronom na roky 20|6 - 2O2O,., ktorý predloŽilo Mesto Žiar nad Hronom, Š.
Moysesa 46, 965 l9 Žiar nad Hronom, tČo: oo;zltzs po ukončení zist'ovacieho konania
rozhodol takto:

Strategický dokument ,, Program odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom na
roky 2016 -2020"

sa nebude posudzovato

na zák|ade vykonaného zist'ovacieho konania

podl'a zákona o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie. Navrhovaný strategický
dokument je moŽné prerokovat' a schválit' podl'a osobitných predpisov.
Posudzovanie vplyvov plánovaného strategickélro dokumentu nenahrádza posudzovanie
vplyvov navrhovaných činností podl'a tretej časti zákona o posudzovaní vplyvov na Životné
prostredie.

odóvodneniě

obstarávatel', Mesto Žiar nadHronom, Š. Moysesa 46. 965 19 Žtar nad Hronom, IČo:
0032|125 v zastúpení oprávnerrého zástupcu obstarávatel'a Mgr. Petra Antala, primátora Mesta
Žiar naď Hronom, predloŽilo okresnému úradu Žíar nad Hronom. odboru starostlivosti
oŽivotné prostredie dňa 16.05.2019 podl'a $ 5 ods. 1 zákona, oznámenie ovypracovaní
strategického dokumentu ,. Program odpadového hospodárstva mesta Žiar nad' Hronom na roky
2016 - 2020." 1 d.alej len .. PoH mesta Žlar nad Hrotlom.. ) .



Strategický dokument PoH mesta Žiat nad }{ronom vypracovali: Ing. Ivana Mar1incová
Škriniarová, Bc' Miriam Zorvanová a spoločnost' odpadový. hospodár S. r. o. v O3l2O19 na
základe Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja, ktorý bol vydaný
vyhláškou okresného úradu Banská Bystrica č. I12018 z21. novembra 2018. ktorou sa vyhlasuje
záv.ázná časť Programu odpadového hospodárstva Banskobystrickélro kraja na rok 2016 - 2020.
Systém odpadového hospodárstva v meste Ziar nad Hronom vychádza z aktuálne platnej
odpadovej národnej a európskej legislatívy v zmysle zákona č. 1912015 Z, z. o odpadoch a o
znení a doplnení niektorých zákonov,

PredloŽený strategický dokument je vypracovaný v jeclnom variantne.

okresný úrad Žiar nad Hronom' odbor starostlivosti o Životné prostredie' ako príslušný
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydal k PoH mesta Ziar nad Hronom kladné
posúdenie pod č. oU-ZH-oSZP-004535.2l2019 ( č. záznamu: 00 |504812019 ) dňa 1 5.04.2019 '

Mesto Žiar nad. Hronom podl'a platnej legislatívy v oclpadovom hospodárstve zoclpovedá
za nakladanie s komunálnym odpadom (ďalej len ,, Ko .. ) a clrobným stavebným odpadom
(ďalej len ,, DKo .. 

), ktorý vzntká na územi mesta. V meste Ziar nad Hronom je zavedený
systém zberu komunálneho odpadrr v celom jeho katastrálnorn uzem| oprávnenou osobou na
nakladanie s Ko a DSo je spoločnost' Technické sluŽby - Zjar nad Hronom. a. S.' V meste je
zavedený zber zmesového komunálneho odpadu a triedený zber rrasledovných clruhov odpadov.
Z|oŽky komunálnych odpadov z triedeného zberu: 20 01 01 * papier a lepenka, 20 01 02 - sklo,
20 01 03 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky,20 0l 08 - biologicky
roz|ožiteťný kuchynský a reštauračný odpad, 20 01 10'šatstvo. 20 01 1l - textílie,2O 0I2)' -
žiarivky a tný odpad obsahujúci oftut', 20 01 23 vyrábané zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhl'ovodíky, 20 0l 25 - jedlé oleje a tuky, 20 0| 26 - oleje a tuky iné ako
uvedené v 20 01 25,20 01 29 -detergenty obsahujúce nebezpečné látky.20 0l 30 *detergenty
iné ako uvedené v 20 01 29,20 01 3l - cytotoxické a cytostatické liečivá, 20 01 32 - liečivá iné
ako uvedenév 20 0l 31,20 01 33 - batérie a akumulátory trvedené v 16 06 01. 16 06 02, alebo
16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsalruiúce tieto batérie' 20 01 35 - vyrábané
elektrické a elektronické zartadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 0l 23, obsahujúce
nebezpečné časti, 20 0l 37 - drevo obsahtrjúce nebezpečné látky. 20 01 38 - drevo iné ako
uvedené v 20 0l 37'20 01 39 - plasty, 20 0| 40- kovy.
odpad zo záhrad a z parkov (vrátane odpadrr z cintorínov): 20 02 01 biologicky roz\ožite|ný
odpad. Iné komunálne odpady: 20 03 01 - zmesový korntrnálny odpad, 20 03 04 - kalr zo
septikov, 20 03 07 - objemný odpad, 20 03 08 - drobný stavebný odpad.
Mesto umoŽňuje pÓvodcom komunálneho odpaclu vybrat. si vel'kost' zbernej nádoby. Zberné
nádoby pre bytové domy sťt umiestnené v uzamykatel'ných stojiskách. ktoré boli vybudované
mestom. Zberné nádoby pre rodinné domy a bytové domy na IBV sú umiestnené .na ich
vlastných pozemkoch. Zber zmesového a triedeného komunálneho odpadu sa uskutočňuje podťa
vypracovaného harmonogramu. PÓvodcovia odpadov na uzemi mesta móŽu všetky druhy
odpadov z domácnosti odovzdat' na zberný dvor. AktuáIny zoznam odpadov je zverejnený na

webovej stránke mesta. Mesto od roku 20l8 na verejných priestranstvách postupne osadzuje
nové separačné smetné koše. Ide o dvojzloŽkové betónovo - kovové prevedenie a ich mnoŽstvo
sa plánuje vpočte 120 ks. Pre potreby majitel'ov pSoV V mesta sú umiestnené červené zberné
nádoby na ukladanie psích exkrementov v počte 82 kusov. Zberné rrádoby sa nachádzajú aj na
detských ihriskách, športoviskách a v parktr S' Moysesa.



Závázná čast'PoH mesta Žiar nad, Hronom stanovuje ciele pre odpadové hospodárstvo do
roku 2020 pre mesto Žiar nad Hrotrom a navrhuje opatrenia na closiahnutie stanovených ciel'ov.
Ciele strategického dokumentu do roku 2020 sú zamerané na zniženie mnoŽstva zmesového
Ko, zvýšenie podielu triedeného odpadu' znižovanie mnoŽstva biologicky rozloŽitel'ného
komunálneho odpadu ( ďalej len,, BRKO .. 

) ukladaného na skládky a zvýšenie zhodnotenia Ko
opatrenia navrhnuté v strategickom dokumente vo vzt'ahu na dosiahnutie stanovených cieťov
PoH mesta Žiar nad Hronom budú zamerané na intenzivnu informačnú kampaň. motivačný
systém platieb za vyprodukovaný Ko. kontrolu zberrrých nádob u ich pÓvodcov. funkčný systém

triedeného zberu V meste tak. aby sa čiastočne zníž1lo mnoŽstvo zmesového komuná|neho
odpadu azároveň' sa docieli zvýšenie triedenie odpadov. Inforn.račná kampaň bude zameraná q
na nakladanie s biologicky rozloŽitel'ným odpadom a jeho kompostovaním a na zvyšovanie
environmentálneho povedomia smerujúceho k zmene postoja póvodcu odpadov. Zbemé nádoby
nazber roz|ožitel,ného kuchynského odpadu z domácnosti v časti mesta IBV budú monitorované
a vyhodnocované.

Ciel'om PoH mesta Žiar nad Hronom .je zvýšenie poclielu triedeného zberu z domácnosti
kaŽdoročne o2oÁ podl'a druhu apostupne zvyšovat'podiel r,ytriedeného odpadu. opatrenie na

dosiahnutie ciela je zabezpečit' informačnú karnpaň zamerun:líl cielene na r6zne skupiny
obyvatel'stva. PoH mesta Žíar nad Hronom uvádza údaje o vyuŽívaní kampaní na zvýšenie
povedomia obyvateťstva v oblasti nakladania s komunálnym odpadom.

Strategický dokument podťa $ 4 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na Životné
prostredie podlieha zist'ovaciemu konaniu o posudzovaní strategických dokumentov, ktoré
okresný úradŽiar nad Hronom. odbor starostlivosti o Životrré prostredie vykonal podl'a $ 7 ods.

I zákona.

Príslušný orgán podl'a $ 6 ods. 2 zákona zaslal oznámenie o strategickom dokumente pod
č. s.: OU-ZH-OSZP-2019 1005978 ( č. záznamu: 001979912019 ) zo dňa 22,05.2019 na zaqatie
stanoviska dotknutým orgánom, dotknutej obci a schval'ujúcemu orgánu.

oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva:
pod názvom ,. Program odpadového hospodárstva mesta Ziat nad Hronom na roky 20|6 - 2020,,
a na webovom sídle okresného úradu Ziar nad Hronom pod č. s': oU-ZH-OSZP-2O19|005978
( č. záznamu: 0019804 12019 ) dňa 23 '05 ,2019 '

Dotknutá obec _ Mesto Žiar nad Hronom informovalo vere.jnost' súlade s $ 6 ods. 5 zákona
o posudzovaní vp1yvov na Životné prostredie v mieste obvyklým spÓsobom na úradnej tabuli
mesta pred MsU Ziar nad Hronom a na internetovej stránke mesta Ziat nad Hronom www.ziar.sk

Príslušnému orgánu k oznámeniu o strategickom clokumente doručili písomné startoviska

tieto dotknuté orgány a obec ( ich stanolli^ska sú uvedené y ,skr(i,|enrlm znení kurzívou ):

1. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia etvironnrentálneho lrodnotenia a odpadového

hospodárstva ( list č.822312019.1.8; 2937912019 z,o dňa 04.06.2019 ): Zvecnej pÓsobnosti

odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie' nemátne k predloženému oznámeniu
o strategickom dokumente pripomienlgl a nevyžaduieme posudzovanie podťa zákona
o posudzovaní vplyvov na živoÍné prostredie.

2. Banskobystrický samosprávny kraj. odc1elenie územného plánovania a Životného prostredia
( list č. 07I21120191)DDUPZP-2, 1909512019 zo dřra 04.06'2019) k oznámeniu o strategickom
dokumente ako dotknutý orgán vydáva nasledovné sÍanovi,sktl.. nepredpokladáme nepriaznivé
vplyvy strategického dokumentu 'na životné prclstredie a zdravie obyvatel,ov, naopak, plnením
cieťov programu predpokladame pozitívny vPb,v.na životné prostredie. Nťivrh strategického

J



dokumentu nie je 1) rozpore so Zči,tlaznott Ča,sl,ou L]PN Vťi(': BBSK v platnom znení. K nťivrhu
strategického dokumentu nentáme pripomienlq; a nepožaduieme jeho posudzovanie v zmysle
zákona o posudzovaní.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlorn v Žiaň nad Hronom, ( list č.
zu20l9l00157-2 z 03.06.2019 ) vydáva kpredloženému straÍegickému dokumentu súhlasné
závcizné stanovisko. Strategiclql dokumenÍ nie je potrebné posudzovat' podťa zákona
o posudzovaní vplyvov na živoÍné prosÍredie. Uvedené stanovisko slúži ako podklad k d|alšiemu
konaniu v pÓsobnosti príslušného úradu v predmetnei veci

4. okresné riaditeťstva hasičského a záchrannélro zboru v Žiari nad Hrotrom ( list č. ORHZ.
ZH2-20I91000210-002 z 1I.06.2019 ) z hťadi,ska ochrany pred požiarmi SÍrategiclgl dokument
nepredpokladó vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

5. okresný ,Úrad Žiat nad Hronom' odbor krízového riaclenia ( list č. OU-ZH.OKR-2019-
00113I-15 z24.05.2019 ) z hl,adiska civilnel clchrany obyvatel,stva nepožaclu.je, aby strategiclý
dokument bol posudzovaný podl,a zákona o posudzovaní vplyl,ol,, na žillotné prostredie.

6. okresný urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie - štátna vodná
správa ( list č. oU-ZH-oSZP-006602-002l2019 z 27.05'2019 ) kpredloženému oznámeniu
o strategickom dokumente uvádza.. organ štatne.i vodne.j správy predložený strategiclqt dokument
nepožaduje posudzovat,podl,a zákona o posudzovaní vplyvtlv na životné prostredie'

7. okresný urad Žiar nad Hronom. odbor starostlivosti o Životné prostredie . štátna správa
ochrany ovzdušia ( list č. OU-ZH-OSZP-006587-2120|9 z 04.06.2019 ) súhlasí so strategiclglm
dokumentom bez pripomienok a nepol,ažuie za potrebné d'alšie po^sudzovanie vplyvov na životné
prostredie podťa zákona o posudzovqni yplyvov na životné prostredie'

8. okresný ,Úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostreclie - štátna správa
odpadového hospodárstva ( list č. otJ-ZH.oSZP-006656.2l2019 z 07.06'2019 ) uvádza: Z

hťadiska záujmov spoločnosti v oblasÍi nakladania s odpadmi súhlasí a neodporúča strategiclqt
dokument na d'alšie posudzovanie.

9. okresný útad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa
ochrany prírody a krajiny ( list č. oU.ZH.oSZP-20|9l00]30z z 10.06.2019 ) uvádza.'
Katastrálne územia Mesta Ziar nad Hronom t' .j. Ziar nad Hronom,, Horné opatovce a
Šašovské Podhradie, kde sú umiestnené činnosti ( ai realizované ) nezasahujú do Chránenej
lcrajinnej oblasti (ďalej len ,,CHK),.) Stiavnické vrchy aplaÍí ttt 1. stupeň ochrany vzmysle
zákona o ochrane prírody a kraiiny. Niektoré činnosti sa nachádzaiú v blízkclsti severozápadnej
hranice CHKo Štiavnické vrchy, resp. hr;anice chráneného územia európskeho významu SKUEV
Suť, nie je však predpoklad priameho zásahu do predmeÍu ich ochrany. Pri plánovaní
konkrétnych činnosti v území je pot,rebne v plnej -miere re,špektovat' prvlql Regionálneho
územného systému ekologickej ,stability okresu Ziar nad Hronom, ktoré zasahuiú do
predmetných katastrálnych území a to.. |,IRBkh I Hron ( hydric|ql bioktlridor nadregionálneho
významu ) a RBkh 2 Lutilslql potok ( hydriclry biokoridor regionťilneho významu ).orgón
štótnej správy ochrany prírody a kraiiny' z hl,adiska jeho sledovaných záujmov považuie
predložený strategiclql dokument za prijatel,ný a nepožaduje .ieho d,alšie posudzovanie podl'a
zákona o posudzovaní vplyvov na živcltné prostredie.

Predmetom vyjadrenia sťr vyjadrerria sú skutočnosti. ktoré budú predmetom povol'ovania
činnosti, ktoré sa mÓŽu v predmetnom území realizovat' v sťrlade so strategickým dokumentom
a súvisiacimi predpismi podla zákona o ochrane príroc1y a krajiny. Príslušný orgán berie tieto
skutočnosti na vedomie a bude, ich uplatňovat' V príslušných stavebných konaniach, ako
dotknutý orgán štátnej správy v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

4



10. Mesto Ziar nad Hronom ( list z 10.06.20|9 ), ako dotknttÍťi obec informovala verejnost'
o predmetnom oznómení v zmysle ! 6 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na žit,otné prostredie
na úradnej tabuli mesta pred Mestslqlm úradom v Žiari nad Hronom a na interneÍovej strdnke
mestawww.ziar.skv rubrike Uradná tabuťa od 24,05'20I9 do 07.06.20]9.

Dotknutá verejnost' podl'a $ 24 zákona o posudzovani sa nevyjadrila k posudzovanému
dokumentu.

Príslušný orgán pri svojom rozhodovaní postupoval podťa $ 7 ods. 4 zákona o posuclzovaní
vplyvov na Životné prostredie, prihliadol na kritéria pre zist'ovacie konanie uvedené v prílohe č.
3 zákona o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie, pričom zváž1l súhrn všetkých uvedených
skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na význam očakávaných
vplyvov na životné prostredie a zdtavie obyvatel.stva, ako aj na stanoviská dotknutých orgánov.
Posudzovaný strategický dokument nebude mat' priamy vplyv na Životné prostredie a vznesená
požiadavka sa vzt'ahujú na riešenie, ktoré bude predmetom konania podl.a osobitných predpisov.
Predložený strategický dokument je vypracovaný v súlade s PoH Banskobystrického kraja,
ktorý bol vydaný vyhláškou okresného úradu Banská Bystrica č' 1120|8 z2|. novembra 2018,
ktorou sa vyhlasuje závázná čast' Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja
na rok 2016 * 2020, Systém odpadového hospodárstva v meste Ž,iat nad Hronom vychádza z
aktuálne platnej odpadovej národne.j a európskej legislatívy v zmysle zákona č.7912015 Z, z. o
odpadoch ao zneni a doplnení niektorých zákonov.

Zo strany verejnosti k predloŽenému strategickému dokumentu neboli vznesené Žiadne
pripomienky. Počas celého plocesu posudzovania vplyvov na Životné prostredie nikto nevyuŽil
možnosť konzultácie podl'a $ 63 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Príslušný orgán v rámci zist'ovacieho konania posúclil navrhované oznámenie
o strategickom dokumente z hl'adiska ieho relevantnosti pre podporu trvalo udrŽatel'ného
rozvoja, rozsahu v ktorom vytvára rámec pre navrhované aktivity, environmentálnych
problémov vrátane vplyvov na zdtaviq ako aj rozsalr potencionálnych vplyvov na hodnotené
alebo citlivé oblasti v zmysle kritéria pre zist'ovacie konanie podl'a $ 7 a prílohy č. 3 zákona
o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých
orgánov a rozhodol tak' ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli všeobecné poŽiaclavky vo vzt'ahu k
strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohl'adnit' v procese obstarania. prerokovania
a schválenia posudzovaného strategickélro dokumentu podl.a osobitných predpisov:
1. Pri reaIizácií konkrétnych investičných akcií vyplýl,ajúciclr zo strategického dokumentu

rešpektovat, v uzemí prvky nadregionálneho, regionálneho a miestneho územného systému
ekologickej stability.

2, Posudzovanie vplyvov plánovaného strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie
vplyvov navrhovaných činností povol'ovaných v. sirlade so strategickým dokumentom.

Vzhfadom na skutočnost'uvedené námietky budú predmetom povofovacích konaní podťa
osobitných predpisov a nemajú povahu námietok podl'a zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie' Tunajší úrad sa k ninr rrevyjadril a uviedol ich len pre informáciu pre
kompetentné orgány a organizácie. Nakol'ko predloŽený strategický clokument nemá významný
vplyv na životné prostredie' preto príslušrrý orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.



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

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

Poučenie:
Na zist'ovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa v zmysle Llstanovenia $-u 64

písmeno a) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nevzt'alruje zákon č.7rl|967
Zb. o správnom konaní (správny poriaclok) y zneni neskorších preclpisov a preto sa voči nemu
nemožno oclvolat'. Toto rozhodnutie moŽno preskúmat' súdom podl'a zákona
č. 16212015 Z. z.. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Doručuje sa:

l. Mesto ŽiarnadHronom. Š. Moysesa Č'46.96601 Žíar nad Hronom
2. Mestské zastupiteťstvo Mesta Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46,966 01 Žiar nadHronom
3. Ministerstvo Životného prostredia SR. Nám. L. Štúra t.812 35 Bratislava
4. ÚradBanskobystrického samosprávneho kraja, Nám-SNP č.23, 974 01Banská Bystrica
5. okresný úrad Banská Bystrica' odbor starostlivosti o ZP, Nám. I]. Stúra 1.97 4 05 Banská

Bystrica
6. okresný iradŽlar nad Hronom, odbor CD a PK, ul. SNP I20^965 01 Ztar nad Hronom
7. okresný uraďŽiar nacl Hronom, odbor krízového riadenia' Nám. Matice slovenskej 8,965 01

Žiar n. Hronom
8. okresné riaditel'stvo Hasičského azáchranného zboru vŽiari nacl Hronom, ul. SNP 123,965

0I Žiar nad Hronom
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva So sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metóda

357l23, Žiar nad Hronom
1O.okresný utadŽtar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostreclie * úseky: Švs. oH'

oo a oPaK. Námestie Matice Slovenskei 8. 965 01 Ziar nad Hronom


