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ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) strategického
dokumentu „Územný plán sídelného útvaru Staré Hory, Zmeny a doplnky č. 12“.

Obstarávateľ strategického dokumentu - Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory,
IČO: 509019 - predložil príslušnému orgánu, ktorým je Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“) podľa § 5 ods. 1 zákona
oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán sídelného útvaru Staré Hory, Zmeny
a doplnky č. 12“ (ďalej len „strategický dokument“).
Cieľom riešenia Zmien a doplnkov č. 12 je vymedzenia územia poľnohospodárskej výroby plôch pre pstruhárstvo.
ZaD č. 12 vymedzujú pre potreby chovu rýb funkčnú plochu D12/1. Na funkčnej ploche je
prípustné realizovať prevádzkové budovy pstruhárstva, odchovné rybníky, distribučné sádky,
vodnú plochu –lagúna, príslušnú dopravnú a technickú vybavenosť, rodinný dom s bytom pre
bývanie správcu a s pohotovostným bytom (garsónka) pre obsluhu.
Príslušný orgán podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na
webovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-sidelneho-utvaru-starehory-zmeny-doplnky-c-12 a predložil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie
stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam.
Príslušný orgán rozhodol v zmysle § 7 ods. 5 zákona o tom, že sa strategický dokument bude
posudzovať podľa zákona, prihliadol pri tom na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v
prílohe č. 3 zákona, pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie
obsiahnuté v oznámení o strategickom dokumente, s prihliadnutím na význam očakávaných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská dotknutých orgánov,
aj vzhľadom na § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní, kedy sa strategický dokument stáva
predmetom posudzovania vplyvov ak zároveň vytvára rámec na schválenie niektorej
z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 zákona o posudzovaní (Príloha č. 8, položka č.
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11. Poľnohospodárska a lesná výroba, bod č. 2. Intenzívny chov rýb (časť B – zisťovacie
konanie BEZ LIMITU).
Príslušný orgán po prerokovaní s obstarávateľom Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02
Staré Hory, IČO: 509019, s prihliadnutím na stanoviská doručené k oznámeniu o strategickom
dokumente a na závery prerokovania rozsahu hodnotenia strategického dokumentu konaného
dňa 19.10.2018 na Okresnom úrade Banská Bystrica, určuje podľa § 8 zákona tento rozsah
hodnotenia strategického dokumentu:
1 VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie hodnotenie podľa zákona sa určuje okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak
by sa strategický materiál neprijal) aj variant riešenia strategického dokumentu uvedený
v oznámení o strategickom dokumente.
2 ROZSAH HODNOTENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
2.1 Všeobecné podmienky
2.1.1 Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej
v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 4 zákona a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení
strategického dokumentu, vypracovanej podľa § 9 ods. 4 zákona. Vzhľadom na povahu a rozsah
strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení strategického dokumentu
obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 5 zákona, primerane
k charakteru strategického dokumentu.
2.1.2 Obstarávateľ doručí príslušnému orgánu 2 ks kompletných písomných a grafických
vyhotovení správy o hodnotení a 1x na elektronickom nosiči. Príslušný orgán si vyhradzuje
právo spresniť konečný počet vyhotovení. Obstarávateľ predloží správu o hodnotení
strategického dokumentu spolu s návrhom zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.
2.1.3 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu.
2.2 Špecifické požiadavky
2.2.1 Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu a samotného strategického
dokumentu brať do úvahy všetky pripomienky, ktoré boli zaslané k oznámeniu. Vyhodnotiť
splnenie alebo nesplnenie (zdôvodniť) všetkých stanovísk k oznámeniu o strategickom
dokumente a v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto Rozsahu
hodnotenia.
2.2.2 Posúdiť pre dané využitie územia súlad so strategickými dokumentmi, najmä s Územným
plánom veľkého územného celku Banskobystrického kraja (ďalej len „ÚP VÚC BBSK“)
a Rámcovou smernicou o vode.
2.2.3 Posúdiť vplyv funkčného využitia územia podľa navrhovanej ÚPD na biokoridor
Starohorského potoka; Starohorský potok, je v zmysle ÚP VÚC BBSK definovaný ako
biokoridor, na ktorom sa aktuálne pripravuje realizácia odstránenia migračných bariér.
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2.2.4 Vypracovať posúdenie vplyvu funkčného využitia územia podľa navrhovanej ÚPD na
druhy a biotopy ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Veľká Fatra a ÚEV Veľká Fatra, za tým
účelom spracovať prieskum dotknutého územia.
2.2.5 Vypracovať posúdenie vplyvu funkčného využitia územia podľa navrhovanej ÚPD na
druhy, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Veľká Fatra, najmä bociana čierneho (Cicconia
nigra), a druhy, ktoré sú predmetom ochrany ÚEV Veľká Fatra, najmä vydry riečnej (Lutra
lutra), z hľadiska ich potravných biotopov.
2.2.6 Vypracovať posúdenie vplyvov, vrátane kumulatívnych, funkčného využitia územia
podľa navrhovanej ÚPD na predmety ochrany území NATURA 2000 (CHVÚ 033 Veľká Fatra
a CHVÚ 018 Nízke Tatry, SKUEV 0238 Veľká Fatra a SKUEV 0302 Ďumbierske Tatry,
SKUEV 0299 Baranovo), najmä s ohľadom na migračné trasy veľkých šeliem. Pre primerané
posúdenie použiť „Metodiku hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia
sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike“, ŠOP SR; 2016. Hodnotenie vykonať na základe
aktuálneho prieskumu a s biológmi príslušného zamerania.
2.2.7 Vypracovať posúdenie vplyvu funkčného využitia územia podľa navrhovanej ÚPD na
biotopy a druhy vodného toku Starohorského potoka v súvislosti s vybudovaním migračnej
bariéry, odberu vody a zmene prúdivých pomerov.
2.2.8

Navrhnúť konkrétne opatrenia na zmiernenie všetkých identifikovaných vplyvov.

2.2.9 Posúdiť ako má investor vyriešenú prevádzku rybochovného zariadenia v čase nízkych
prietokov vody – menších, ako je sanitárny prietok, pri nemožnosti odberu vody z koryta
Starohorského potoka pre rybochovné zariadenie.
2.2.10 Vyhodnotiť akou formou budú vyriešené potencionálne odpady v podobe uhynutých rýb,
ktoré môžu priťahovať medveďa hnedého, nakoľko v tej trase pravidelne migruje pohoriami.
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UPOZORNENIE

V súlade s § 8 ods. 6 zákona Okresný úrad Banská Bystrica odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zverejní rozsah
hodnotenia strategického dokumentu na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR,
po jeho určení.
Podľa § 8 ods. 7 zákona obstarávateľ strategického dokumentu zverejní rozsah hodnotenia
strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument
s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického
dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.
Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán
a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do
10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 odsekov 5 a 6 zákona Okresnému úradu Banská Bystrica,
odboru starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, ktorý ich po
vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

3

Doručuje sa
1. Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory
2. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor výstavby a bytovej politiky
3. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva
4. Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor
5. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
8. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Banská Bystrica –oddelenie RR
9. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie –štátna vodná
správa
10. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie –ochrana
ovzdušia
11. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie –odpadové
hospodárstvo
12. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
13. Okresné riaditeľstvo HaZZ Banská Bystrica, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
14. ŠOP SR, S NP Nízke Tatry, Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica
15. ŠOP SR, S NP Veľká Fatra, P.O. Hviezdoslava 38, 036 01 Martin
16. ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

4

