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

Číslo: OU-BB-OSZP3-2020/006580-018

Banská Bystrica 25.02.2020

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 strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Nemce 2019-2028“, ktoré predložil obstarávateľ Obec Nemce, so sídlom Lúčna 52,
974 01 Nemce, IČO: 00 647 438 , prostredníctvom oprávneného zástupcu obstarávateľa – Aleny
Samuelčíkovej, starostky obce
toto rozhodnutie:

strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nemce 20192028“ 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 Nemce, so sídlom Lúčna 52, 974 01 Nemce, IČO: 00 647 438,
prostredníctvom oprávneného zástupcu obstarávateľa – Aleny Samuelčíkovej, starostky obce,
predložila dňa 14.01.2020 Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 5 ods. 1 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 strategickom dokumente „Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nemce 2019-2028“ (ďalej len „oznámenie o
strategickom dokumente“), ktorého riešiteľom je Alena Samuelčíková, starostka obce Nemce,
01/2020.
Dokument „ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nemce s
výhľadom do roku 2028 (PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe
analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority
rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom
1

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nemce sa uskutočňuje podpora rozvoja na
úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program
cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce
Nemce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a
doplňovaný.
Tunajší úrad na základe oznámenia o strategickom dokumente 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.
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. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, list č.
A/544/2020/HŽPZ zo dňa 30.01.2020, konštatuje:
K predloženému oznámeniu o strategickom dokumente vydáva súhlasné záväzné stanovisko.
2. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP3-2020/008026-002 zo dňa 30.01.2020, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska vodného
hospodárstva k oznámeniu o strategickom dokumente nemá žiadne pripomienky.
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP3-2020/007993-002 zo dňa 30.01.2020, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska záujmov
odpadového hospodárstva vydáva nasledovné pripomienky:
-

zabezpečiť dodržiavanie ustanovení podľa §81 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre nakladanie s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi, za nakladanie s ktorými zodpovedá obec;

-

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nemce 2019-2028 riešiť
v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávajúcimi vyhláškami.

4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, list č. 6601/2020 zo dňa
04.02.2020, konštatuje:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy
zasiela nasledovné stanovisko:
-

v katastrálnom území obce Nemce (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky
odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené
skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii;
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-

v predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov a stabilizovaných
zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií.
Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území.
Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v
textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky
geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu
spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000
(Šimeková, Martinčeková a kol., 2006, list 36 – 14 Banská Bystrica), ktorý je prístupný
na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na
webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných
svahových
deformáciách:
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv,
http://
apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a http://apl.geology.sk/atlassd/
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia
územia pre stavebné účely.

-

Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to
zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť
možnosti ďalšieho využitia územia.
Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej
stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej
energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.

-

-

-

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného
využitia územia:
výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného
využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť
a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia
s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov
ionizujúceho žiarenia.

5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP3-2020/007999-002 zo dňa 30.01.2020, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany ovzdušia dáva nasledovné stanovisko:
Predmetný strategický dokument nie je v rozpore so záujmami ochrany ovzdušia v
územnom celku Banská Bystrica. Tunajšia štátna správa ochrany ovzdušia k predloženému
dokumentu nemá námietky za podmienky, že navrhnuté strategické ciele resp. aktivity, ktoré
majú vplyv na kvalitu ovzdušia budú realizované v súlade s ustanoveniami zákona č.
137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany ovzdušia nepožaduje posudzovať návrh strategického dokumentu „Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nemce 2019 - 2028“ podľa zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
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6. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOKR1-2020/008454-002 zo dňa 10.02.2020, konštatuje:
Z hľadiska záujmov civilnej ochrany odboru krízového riadenia Okresného úradu Banská
Bystrica, nemáme pripomienky.
7. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného
prostredia, list č. 04174/2020 zo dňa 06.02.2020, konštatuje:
Pri realizácii uvedených aktivít v strategickom dokumente je nutné rešpektovať záväznú
časť Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj a tiež skutočnosť, že
časť katastrálneho územia obce Nemce sa nachádza v území európskeho významu
SKUEV0299 Baranovo (územie NATURA 2000), v chránenej vodohospodárskej oblasti
Nízke Tatry, západná časť a v ochrannom pásme vodárenského zdroja.
Rekonštrukcia cesty III/2419 nie je uvedená v kapitole II. Verejnoprospešné stavby
záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom
znení (aktivita opatrenia 2.1.2. na str. 80 strategického dokumentu), nie je vedená v pláne
investičných akcií BBSK na rok 2020.
Upozorňujeme, že cesty III. triedy boli v roku 2015 prečíslované a nové číslo cestnej
komunikácie je III/2419 (kapitola 2.4. na str. 22 strategického dokumentu).
Pri plánovaní aktivít uvedených v strategickom dokumente je potrebné rešpektovať
strategické dokumenty:


Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy



Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Banskobystrického kraja,
spracovaný Okresným úradom Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
podľa § 36 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
(v procese schvaľovania)



Plán udržateľnej mobility BBSK (v procese schvaľovania)



Kostrová sieť cyklotrás BBSK (v procese schvaľovania)

Nepredpokladáme nepriaznivé vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie
a nepožadujeme jeho posudzovanie v zmysle zákona o EIA.
8. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, list č. ASMdpS-1217/2020 zo dňa 18.02.2020, konštatuje:
Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, súhlasí
s uvedeným strategickým dokumentom bez pripomienok.
Verejnosť bola o predloženom dokumente informovaná cestou oznámenia Obce Nemce,
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 použil kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 3
zákona o EIA. Tunajší úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia
o strategickom dokumente, 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
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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.
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 Nemce, Lúčna 52, 974 01 Nemce
Ministerstvo obrany SR, sekcia ekonomiky, národný riaditeľ pre infraštruktúru,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
3. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám.
Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 974
05 Banská Bystrica – oddelenie územného plánovania
5. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného
prostredia, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
6. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica - Odpadové hospodárstvo
- Ochrana ovzdušia
- Štátna vodná správa
- Ochrana prírody a krajiny
7. Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01
Banská Bystrica
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
9. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05
Banská Bystrica
10. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici, Komenského 43, 974 01 Banská Bystrica
1.
2.
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11. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.
Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
12. Obec Kynceľová, Kynceľová 39, 974 01 Kynceľová
13. Obec Selce, Selčianska cesta 132, 976 11 Selce
14. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
15. Obec Špania Dolina, Špania Dolina 132, 974 01 Špania Dolina

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
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