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Vec
ROZSAH HODNOTENIA - zaslanie

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 EIA) pre strategický dokument územnoplánovacej
dokumentácie „Územný plán obce Štiavnik“ .

Obstarávateľ Obec Štiavnik, Obecný úrad Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik, IČO 00321672 predložil Okresnému
úradu , odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona oznámenie o strategickom dokumente pre
územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán obce Štiavnik, návrh“ na posúdenie podľa zákona EIA.

Cieľom pripravovaného Územného plánu obce Štiavnik bude v zmysle ustanovení § 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov komplexné riešenie priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie
a vecná a časová koordinácia činností v území.

Okresný úrad Bytča, doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 zákona zainteresovaným subjektom:
dotknutým orgánom, susedným obciam a Obci Štiavnik. V stanoviskách, ktoré boli tunajšiemu úradu doručené podľa
§ 6 ods. 6) zákona, sa vyskytlo niekoľko konkrétnych pripomienok k oznámeniu o strategickom dokumente.

Po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente, s prihliadnutím na doručené stanoviská Okresný úrad Bytča
po prerokovaní s obstarávateľom, schvaľujúcim orgánom,
dotknutými orgánmi a dotknutými obcami určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia:

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

V ďalšom hodnotení vplyvu strategického dokumentu - v správe o hodnotení pre územnoplánovaciu dokumentáciu
Obce Štiavnik požadujeme rozpracovať strategický dokument variantne.
• Nulový variant
• Variant 1 – riešenie zmien a doplnkov ÚP v rozsahu posudzovaného oznámenia

2. ROZSAH HODNOTENIA
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2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie hodnotenia vplyvu návrhu strategického dokumentu na životné
prostredie, ktorý bude uvedený v správe o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie. Správa
o hodnotení bude rozpracovaná podľa všetkých bodov prílohy č. 5 zákona, primerane charakteru strategického
dokumentu a s osobitným prihliadnutím na body uvedené v časti špecifické požiadavky tohto rozsahu hodnotenia.
2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne špecifické požiadavky
limitujúce časový rozsah.
2.1.3. Obstarávateľ doručí OÚ ŽP 2 ks kompletných vyhotovení správy o hodnotení a 1 ks na elektronickom nosiči
a 6 ks vyhotovení pre dotknuté obce.

2.2. Špecifické požiadavky
2.2.1.Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynula v správe o hodnotení potreba
podrobnejšie rozpracovať nasledovné druhy otázok súvisiacich s posudzovaným dokumentom:
2.2.2. Do správy o hodnotení strategického dokumentu zapracovať pripomienky dotknutých a rezortných orgánov
2.2.3. Vyhodnotiť strategický dokument vzhľadom na NATURU 2000
2.2.4. Posúdiť a vyhodnotiť vplyv stavebných a iných zámerov na poľnohospodársku pôdu
2.2.5. Posúdiť a vyhodnotiť riziko šírenia inváznych druhov rastlín
2.2.6. Vyhodnotiť negatívne vplyvy strategického dokumentu k migrujúcim živočíchom vrátane návrhu
zmierňujúcich opatrení
2.2.7. Vyhodnotiť vplyv strategického dokumentu vo vzťahu k zosuvným územiam, inudačným územiam a
ochranným pásmam (ciest, cintorína, atď)
2.2.8. Vyhodnotiť vplyv strategického dokumentu a navrhnúť opatrenia pre zachovanie významných organizmov,
mokradí, ekotónov, a maloplošných lúk, v minulosti len extenzívne obhospodarovaných
2.2.9. Vyhodnotiť vplyv strategického dokumentu na prvky R-ÚSESU, a premietnuť ich do grafickej časti
2.2.10 Posúdiť a vyhodnotiť výskyt radónového rizika vzhľadom na možné využite územia na stavebné účely
2.2.11 Vyhodnotiť vplyv environmentálnych záťaží vzhľadom na možné využitie územia
2.2.12 Vyhodnotiť vplyv strategického dokumentu vzhľadom na Stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy
2.2.13 Vyhodnotiť súlad územnoplánovacej dokumentácie s platným ÚPN-VÚC Žilinského samosprávneho kraja
vrátane jeho zmien a doplnkov a ďalšími strategickými dokumentami.
2.2.14 Vyhodnotiť strategický dokument vzhľadom k POH obce
2.2.15Vyhodnotiť v prípadných priemyselných zónach vplyv hladín hluku na prípadné obytné zóny

3. UPOZORNENIE

Podľa § 8 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je obstarávateľ povinný zverejniť rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po
jeho doručení formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.
V súlade s § 8 ods. 5 zákona bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na internetovej stránke Ministerstva životného
prostredia SR.
Podľa § 8 ods. 8 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknuté orgány , dotknutý samosprávny kraj a iné subjekty
posudzovania zaslať k rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu pripomienky do 10 dní od jeho
zverejnenia podľa § 8 ods. 6 zákona, na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104,
01401 Bytča.

RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1
Obec Štiavnik, Štiavnik, 013 55 Štiavnik
Ministerstvo životného prostredia Bratislava, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 15
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 1
Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 1
Obvodný banský úrad Prievidza, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 1
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 38 Bytča 1
Obec Petrovice, Petrovice 80, 013 53 Petrovice
Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno
Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov
Obec Hvozdnica, Hvozdnica 39, 013 56 Hvozdnica
Obec Brvnište, Brvnište 390, 018 12 Brvnište
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