Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Číslo: OU-BB-OSZP3-2019/009518-017

Banská Bystrica 14.03.2019

ROZHODUTIE
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej "tunajší
úrad") ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán
podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
na základe oznámenia o zmene strategického dokumentu „Územný plán obce Vlkanová, Zmena
a doplnok č. 2“, ktoré predložil obstarávateľ Obec Vlkanová, so sídlom Matuškova 53, 976 31
Vlkanová, IČO: 00 648 469, prostredníctvom oprávneného zástupcu obstarávateľa – Antonína
Melichara, starostu obce
toto rozhodnutie:
strategický dokument „Územný plán obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2“ sa nebude ďalej
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obstarávateľ Obec Vlkanová, so sídlom Matuškova 53, 976 31 Vlkanová, IČO: 00 648
469, prostredníctvom oprávneného zástupcu obstarávateľa Antonína Melichara- starostu obce,
predložila dňa 04.02.2019 Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 5 ods. 3 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 o EIA“) oznámenie o zmene strategického dokumentu „Územný
plán obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2“ (ďalej len „oznámenie o zmene strategického
dokumentu“), ktorý vypracoval Ing. arch. Jozef Dižka, autorizovaný architekt Rč 0588AA,
01/2019.
Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré zmena a doplnok rieši:
Územný plán obce Vlkanová, zmena a doplnok č. 2 (ďalej ZaD č.2) je spracovaná na
základe žiadosti vlastníka pozemkov o doplnenie územného plánu obce Vlkanová na parcelách
registra C - č. 558/1, 558/2, 559, 560/1, 560//2, 560/4 a reg. E č. 1432/1, ktoré sa nachádzajú
v zastavanom území obce Vlkanová. Obecné zastupiteľstvo vo Vlkanovej uznesením č.
6/2018/OZ zo dňa 14.12.2018 žiadosť schválilo. V súčasnosti sú uvedené parcely v registri C
KN vedené ako zastavané plochy. Sú na nich zostatky objektov bývalej centrálnej kotolne na
fosilné palivo, ktorá slúžila na vykurovanie obytných budov a občianskej vybavenosti.
Plynofikáciou obce Vlkanová funkcia centrálnej kotolne zanikla a objekty sú v schátralom stave
na pozemkoch fyzických osôb. V registri KN „Neexistuje záznam o stavbách“. Limitujúcim
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faktorom využitia uvedených parciel pre výstavbu je ochranné pásmo lesa vyznačené v platnom
ÚPN obce Vlkanová v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch. Parcely riešeného územia
nadväzujú na lesné pozemky v správe Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu
VLKANOVÁ.
Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, ako orgán štátnej správy,
v prípravnom konaní vydal súhlas č. OÚ-BB-PLO-2019/007023-2 zo dňa 14.01.2019
s umiestnením rodinného domu, drobných stavieb a spevnených plôch za dodržania
nasledovných podmienok:
-

-

rodinný dom bude podľa možností, po zohľadnení projektu stavby umiestnený na
parcelách KN-C č. 558/1 a 558/2 čo najbližšie k príjazdovej ceste – parcela KN-E
č. 1432/1,
realizáciou návrhu územného plánu nebude zasiahnuté do integrity lesných pozemkov,
následne bude OÚ PLO posudzovať osobitne projekty stavieb v predmetnom území pri
vydávaní záväzného stanoviska k rozhodnutiu a umiestnení stavby v ochrannom pásme
lesa podľa ô 10 ods. 2 zákona o lesoch.

Cieľom ZaD č. 2 je zmena a doplnenie funkčného využitia územia, technickej infraštruktúry,
usporiadania pozemkov s určením zastavovacích podmienok na umiestnenie stavieb na
pozemkoch, sformulovanie regulatívov s vymedzením pozemkov na verejnoprospešné stavby
pre funkciu bývania v rodinnom dome.
Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce, ak existuje:
Územný plán obce Vlkanová bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vlkanovej
uznesením č. 06/2014 zo dňa 13.02.2014 a je platným územnoplánovacím dokumentom. V roku
2014 bol vypracovaný Územný plán obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 1 schválený Obecným
zastupiteľstvom vo Vlkanovej uznesením č. 59/2014 zo dňa 10.11.2014.
Údaje o súlade riešenia územia so zadaním:
Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním
-

Návrhom ZaD č.2 nedochádza k zásadným zmenám stanovených v schválenom Zadaní
pri napĺňaní funkčného využitia územia a jeho technického zabezpečenia v súlade s trvalo
udržateľným rozvojom.

Zdôvodnenie prípadného spracovania doplňujúcich prieskumov a rozborov
-

Doplňujúce prieskumy a rozbory nebolo potrebné spracovávať.

Tunajší úrad na základe oznámenia o zmene strategického dokumentu predloženého
obstarávateľom, vykonal podľa § 7 zákona o EIA zisťovacie konanie, či sa strategický dokument
bude posudzovať podľa zákona o EIA.V rámci zisťovacieho konania zverejnil tunajší úrad podľa
§ 6 ods. 2 zákona o EIA oznámenie o strategickom dokumente na webovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia, a rozposlal predmetné oznámenie na zaujatie stanoviska
dotknutým orgánom.
Pri zverejnení oznámenia oznámil tunajší úrad podľa § 6 ods. 3 zákona o EIA miesto
a čas konania konzultácií podľa § 63 zákona o EIA. Obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 zákona o EIA
zverejnil informáciu o oznámení po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovej stránke
obce.
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V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia, doručili na
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné
stanoviská v rámci zisťovacieho konania nasledovné subjekty:
1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP3/2019/010018-002 zo dňa 12.02.2019, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska
záujmov odpadového hospodárstva, má k predloženej žiadosti nasledovné pripomienky:
- zabezpečiť dodržiavanie ustanovení podľa § 81 zákona o odpadoch pre nakladanie
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, za nakladanie s ktorými zodpovedá
obec;
- územný plán obce riešiť v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávajúcich vyhlášok.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, list č. 707/2019
zo dňa 13.02.2019, konštatuje:
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.
k predloženému návrhu vydáva súhlasné záväzné stanovisko.
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP3/2019/010114-002 zo dňa 15.02.2019, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska
vodného hospodárstva k Oznámeniu o zmene strategického dokumentu „Územný plán obce
Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2“ žiada dodržať podmienky zo strany obstarávateľa, ktoré boli
uvedené aj vo vyjadrení pod č. OU-BB-OSZP3-2019/009564-002 zo dňa 07.02.2019 pre
žiadateľa Obec Vlkanová, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová, a to v rozsahu:
- počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd
pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami;
- používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k
ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite;
- pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske
siete a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia
správcov jednotlivých inžinierskych sietí;
- k napojeniu prípojky pitnej vody na jestvujúci vodovodný rozvod obce na
Továrenskej ulici je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka a prevádzkovateľa
jestvujúceho vodovodného rozvodu obce, ak ním nie je obstarávateľ;
- k napojeniu splaškovej kanalizácie do jestvujúceho kanalizačného zberača
splaškových vôd, ktorý je umiestnený v telese komunikácie – Továrenská ulica je
potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka a prevádzkovateľa kanalizačného zberača na
Továrenskej ulici;
- k odvádzaniu splaškových odpadových vôd cez jestvujúci zberač splaškových vôd na
Továrenskej ulici do jestvujúcej ČOV je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka a
prevádzkovateľa jestvujúcej ČOV;
- v prípade, že sa stavba bude nachádzať v ochrannom pásme prírodných liečivých
zdrojov v Sliači a Kováčovej, určených vyhláškou MZ SR č. 551/2005 Z.z. , ktorou
sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sliači a Kováčovej, je
potrebné požiadať k stavbe o stanovisko Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel;
- v prípade výstavby vodných stavieb je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie
stavebného povolenia, pričom podkladom k vydaniu stavebného povolenia je
právoplatné územné rozhodnutie na stavbu.
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4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, list
č. OU-BB-OOP6-2019/010895-002/6GJ zo dňa 20.02.2019, konštatuje:
Preskúmaním dokumentácie tunajší úrad zistil, že navrhované plochy sú v katastri
nehnuteľností evidované ako zastavané plochy a nádvorie, t. j. nepoľnohospodárske pozemky.
Z uvedeného dôvodu nemá pozemkový referát z hľadiska nami sledovaných záujmov (ochrana
poľnohospodárskej pôdy) k oznámeniu ďalšie pripomienky.
5. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, listom č. KPUBB-2019/6408-2/12382/KAS
zo dňa 15.02.2019, konštatuje:
-

strategický dokument „Územný plán obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2“, určuje
za prípustný a nepožaduje jeho posudzovanie podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, listom
č. S06205-2019-IKŽ-2 zo dňa 21.02.2019, konštatuje:
a) na str. 8 (smernej časti) v písm. i) vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
podľa osobitných predpisov – požadujeme vložiť text: „ochranné pásmo II. stupňa
prírodných liečivých zdrojov v Sliač a v Kováčovej, určené vyhláškou Ministerstva
zdravotníctva SR č. 551/2005 Z.z., na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 28, § 40 a § 50 ods.
17 písm. b) zákona č. 538/2005 o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“; táto požiadavka sa vzťahuje aj na text
str. 14 (záväznej časti) v písm. h).
b) vo výkrese „vodné hospodárstvo“ je podľa posledného riadku v legende, navrhovaný „odber
úžitkovej vody“ – v tejto súvislosti si dovoľujeme dať do pozornosti, že v prípade realizácie
vrtných prác, resp. vŕtanej studne pre zabezpečenie zdroja úžitkovej vody, bude potrebné
pred jej realizáciou vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR z hľadiska ochrany
záujmov podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 535/2005 Z.z., na základe predloženia
príslušného projektu geologických prác, vypracovaného oprávnenou osobou podľa zákona
č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
Zdroj úžitkovej vody je potrebné popísať aj v textovej časti návrhu územnoplánovacej
dokumentácie.
c) v prípade, že si samotná realizácia výstavby vyžiada realizáciu ešte ďalších prác podľa § 40
ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z.z. (okrem uvedených v bode b.), bude tiež potrebné
vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR – Inšpektorátu kúpeľov a žriediel,
s priložením príslušného projektu.
Z hľadiska ochrany záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z.z. nepožadujeme predmetný
strategický dokument posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
7. Dopravný úrad, listom č. 6999/2019/ROP-002-P/5860 zo dňa 22.02.2019, konštatuje:
Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá pripomienky k lokalite
riešenej v predmetnej územnoplánovacej dokumentácii, za predpokladu rešpektovania
ochranných pásiem Letiska Sliač.
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Na strane 9 a 15 textovej časti je však nesprávne zapracované: „bezpečnosť leteckej
prevádzky vyžaduje podľa § 30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlas Dopravného úradu
na:...“. Dopravný úrad však v liste č. 5171/2019/ROP-002-P/741 zo dňa 18.01.2019 k obstaraniu
predmetnej územnoplánovacej dokumentácii uviedol, že územie riešené Zmenami a doplnkami
č. 2 sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Sliač, určených rozhodnutím Štátnej leteckej
inšpekcie zn. 1-430/92/ILPZ zo dňa 27.10.1992, z ktorých vyplývajú nasledovné výškové
obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. stanovené:
- ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 353,38 m n.m.Bpv,
- ochranným pásmom okrskového rádiolokátoru SRE s výškovým obmedzením 348,7 – 349,2
m n.m.Bpv (v smere od zariadenia) a zároveň pod ochranným pásmom nesmú byť súvislé
kovové prekážky, ktoré sú svojou plochou kolmé k stanovisku radaru, ak čelná plocha
presahuje rozmer 100 x 20 m a to len vtedy, ak ide o priestor prevádzkovo dôležitý.
Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, je záväzná výška stanovená ochranným
pásmom s nižšou hodnotou.
Dopravný úrad žiada textovú časť upraviť v zmysle vyššie uvedeného. Dopravný úrad
žiada o poskytnutie spätnej informácie o čísle všeobecného záväzného nariadenia, ktorým bude
záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie schválená a o zaslanie opravenej textovej
záväznej časti.
Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného
letectva.
8. Obec Vlkanová, listom č. VLK-/314/2018-269/2019 zo dňa 28.02.2019, konštatuje:
Obec Vlkanová ako obstarávateľ návrhu Územného plánu obce Vlkanová, Zmena
a doplnok č. 2 (ďalej ZaD č. 2), v zmysle Vášho listu č. OU-BB-OSZP3-2019/009518-004
zo dňa 07.02.2019 zasiela stanovisko:
nemá námietky a nevyžaduje strategický dokument ďalej posudzovať podľa zákona
č. 24/2006 Z.z.
9. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia,
list č. 03205/2019/ODDUPZP-2, 06728/2019 zo dňa 25.02.2019, konštatuje:
Požadujeme rešpektovať stanovisko Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
č. 06342/2019/ODDUPZP-3 dňa 22.02.2019 vydané k návrhu územnoplánovacej dokumentácie
„Územný plán obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2“. V stanovisku požadujeme rešpektovať
všetky záväzné regulatívy zo Záväznej časti veľkého územného celku Banskobystrický kraj
v platnom znení, ktoré majú priamu väzbu na riešené územie obce, najmä z kapitoly I. Záväzné
regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, z časti 2. V oblasti hospodárstva
regulatív 2.2.4. a z časti 7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry regulatív
7.1.14.
Strategický dokument „Územný plán obce Vlkanová, Zmeny a doplnok č. 2“
nepožadujeme posudzovať v zmysle zákona o posudzovaní.
10. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP1/2019/010063-4, zo dňa 04.03.2019, konštatuje:
Okresný úrad v sídle kraja má z hľadiska ochrany prírody a krajiny k oznámeniu
o strategickom dokumente „Územný plán obce Vlkanová, Zmeny a doplnky č. 2“ nasledovnú
požiadavku:
- stavby v rámci riešeného územia lokalizovať tak, aby nevytvárali potenciálne požiadavky na
zásah do priľahlého lesného porastu.
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11. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP3/2019/012594-002 zo dňa 05.03.2019, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 1 pís. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanoveniami § 22 písm. d) a § 26 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z. o
ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ovzduší") v súlade s ustanoveniami §
29 ods. 6 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 o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie") vydáva nasledovné stanovisko:
pri vzniku malých zdrojov znečisťovania ovzdušia je obec príslušná v zmysle § 27 ods. 1
písm. c) zákona o ovzduší vydávať súhlas pre malé zdroje na vydanie rozhodnutia umiestnení,
povolení, užívaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa [§ 17 ods. 1
písm. a), c) a f)];
každá zmena s dopadom na ovzdušie, musí byť prerokovaná a schválená príslušným
úradom ako príslušným orgánom ochrany ovzdušia;
oznámenie o strategickom dokumente nerieši vznik veľkého ani stredného zdroja
znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov;
oznámenie o strategickom dokumente nevyžaduje súhlas v zmysle zákona o ovzduší;
nepožadujeme ďalšie posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, nakoľko navrhovaná zmena nebude mať výrazne nepriaznivý dopad na ovzdušie
v porovnaní so súčasným stavom.
Verejnosť bola o predloženom dokumente informovaná cestou oznámenia Obce Dolná
Mičiná, v súlade s § 6 ods. 3 zákona o EIA spôsobom v mieste obvyklým. Verejnosť sa
v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila. Počas celého
procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa
§ 63 zákona o EIA.
Tunajší úrad, pri rozhodovaní o tom, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa
zákona o EIA, prihliadal na stanoviská predložené k oznámeniu o strategickom dokumente, a pri
konečnom rozhodovaní primerane použilo kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 3
zákona o EIA. Tunajší úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia
o zmene strategického dokumentu, vyjadrení dotknutých orgánov, zistenia stavu z hľadiska
zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o EIA konštatuje, že
nie sú ohrozené, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy
subjektov konania, a sú splnené podmienky podľa zákona o EIA, a predpisov upravujúcich
konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti.
Tunajší úrad pri svojom rozhodovaní prihliadal na písomné stanoviská doručené
v priebehu zisťovacieho konania, v ktorých ani jeden z oslovených subjektov nevzniesol
námietky takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie strategického
dokumentu.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli všeobecné
požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti vyplývajúce zo všeobecne platných právnych
predpisov, ktoré bude možné riešiť v ďalšom povoľovacom konaní a konkrétne požiadavky,
ktoré bude potrebné zohľadniť v procese schvaľovania strategického dokumentu podľa
osobitných predpisov, a to najmä:
Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
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Požadujeme rešpektovať stanovisko Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
č. 06342/2019/ODDUPZP-3 dňa 22.02.2019 vydané k návrhu územnoplánovacej dokumentácie
„Územný plán obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2“. V stanovisku požadujeme rešpektovať
všetky záväzné regulatívy zo Záväznej časti veľkého územného celku Banskobystrický kraj
v platnom znení, ktoré majú priamu väzbu na riešené územie obce, najmä z kapitoly I. Záväzné
regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, z časti 2. V oblasti hospodárstva
regulatív 2.2.4. a z časti 7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry regulatív
7.1.14.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel
1. na str. 8 (smernej časti) v písm. i) vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
podľa osobitných predpisov – požadujeme vložiť text: „ochranné pásmo II. stupňa
prírodných liečivých zdrojov v Sliač a v Kováčovej, určené vyhláškou Ministerstva
zdravotníctva SR č. 551/2005 Z.z., na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 28, § 40 a § 50 ods.
17 písm. b) zákona č. 538/2005 o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“; táto požiadavka sa vzťahuje aj na text
str. 14 (záväznej časti) v písm. h).
2. vo výkrese „vodné hospodárstvo“ je podľa posledného riadku v legende, navrhovaný „odber
úžitkovej vody“ – v tejto súvislosti si dovoľujeme dať do pozornosti, že v prípade realizácie
vrtných prác, resp. vŕtanej studne pre zabezpečenie zdroja úžitkovej vody, bude potrebné
pred jej realizáciou vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR z hľadiska ochrany
záujmov podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 535/2005 Z.z., na základe predloženia
príslušného projektu geologických prác, vypracovaného oprávnenou osobou podľa zákona
č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
Zdroj úžitkovej vody je potrebné popísať aj v textovej časti návrhu územnoplánovacej
dokumentácie.
3. v prípade, že si samotná realizácia výstavby vyžiada realizáciu ešte ďalších prác podľa § 40
ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z.z. (okrem uvedených v bode 2.), bude tiež potrebné
vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR – Inšpektorátu kúpeľov a žriediel,
s priložením príslušného projektu.
Dopravný úrad:
Na strane 9 a 15 textovej časti je však nesprávne zapracované: „bezpečnosť leteckej
prevádzky vyžaduje podľa § 30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlas Dopravného úradu
na:...“. Dopravný úrad však v liste č. 5171/2019/ROP-002-P/741 zo dňa 18.01.2019 k obstaraniu
predmetnej územnoplánovacej dokumentácii uviedol, že územie riešené Zmenami a doplnkami
č. 2 sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Sliač, určených rozhodnutím Štátnej leteckej
inšpekcie zn. 1-430/92/ILPZ zo dňa 27.10.1992, z ktorých vyplývajú nasledovné výškové
obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. stanovené:
- ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 353,38 m n.m.Bpv,
- ochranným pásmom okrskového rádiolokátoru SRE s výškovým obmedzením 348,7 – 349,2
m n.m.Bpv (v smere od zariadenia) a zároveň pod ochranným pásmom nesmú byť súvislé
kovové prekážky, ktoré sú svojou plochou kolmé k stanovisku radaru, ak čelná plocha
presahuje rozmer 100 x 20 m a to len vtedy, ak ide o priestor prevádzkovo dôležitý.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie:
- stavby v rámci riešeného územia lokalizovať tak, aby nevytvárali potenciálne požiadavky na
zásah do priľahlého lesného porastu.
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Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovaného dokumentu sú väčšie, ako sa v ňom
uvádza, obstarávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu,
s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente, a v súlade s podmienkami určenými podľa
osobitných predpisov.
Upozornenie:
Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona
o EIA dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým.
Poučenie:
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno
preskúmať súdom. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z.
Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z.z.
Doručuje sa:
Obec Vlkanová, Maruškova 53, 976 31 Vlkanová
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8, 975 65 Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
- Oddelenie územného plánovania a životného prostredia
- Oddelenie investičnej prípravy, výstavby a prevádzky
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
5. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP kraja
6. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 974
05 Banská Bystrica
7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
8. Dopravný podnik Slovenskej republiky, sekcia letectva – referát ochranných pásiem,
Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
9. Ministerstvo zdravotníctva, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52
10. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
11. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica - Odpadové hospodárstvo
- Ochrana ovzdušia
- Štátna vodná správa
1.
2.
3.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
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