
 

 

Číslo: OU-ZC-OSZP-2017/000866          V Žarnovici dňa: 12.07.2017 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ktorý je podľa ust. § 1      

ods. 1, písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej 

štátnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 56 písm. b) zákona               

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov príslušným orgánom vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho rozvoja  

a sociálneho rozvoja  obce Malá Lehota 2015 -2022 “  obstarávateľa: Obec Malá Lehota, Obecný 

úrad, 966 42 Malá Lehota č.383,  vykonal v zmysle § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie   a  o zmene a doplnení niektorých zákonov zisťovacie konanie.  

Po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydáva toto rozhodnutie: 

 Strategický dokument : „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

Malá Lehota 2015 -2022 “ obstarávateľa: Obec Malá Lehota, Obecný úrad, 966 42 Malá Lehota 

č.383, IČO: 00 320 862, 

 

s a   n e b u d e    p o s u d z o v a ť 

 

podľa zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a  o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o posudzovaní vplyvov).   

Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných 

predpisov. Pri schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov je potrebné 

zohľadniť pripomienky a požiadavky plynúce z doručených stanovísk týchto subjektov 

(stanoviská sú uvedené v skrátenom znení) :  

 

Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy- vyjadrenie 

č.2860/2017-5.3 23779/2017 zo dňa 30.05.2017. 

 

1. V predmetnom území sú evidované staré banské diela – podľa priloženej mapy –  štôlňa 

–      2 ks.    

  Ministerstvo žiada: 

- Evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu 

podľa      § 12 ods. 4 písm. o) vyhl. č. 55/2001 Z. z. 

- Vyznačiť staré banské diela v územnoplánovacej dokumentácii. 

2. V predmetnom území sú evidované 4 skládky, z toho 2 boli odvezené, dve boli 

upravené/odvezené.  Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť 

v územno-plánovacej dokumentácii. 

3. V predmetnom území je evidovaných 8 zosuvných území (svahových deformácií), 

z ktorých je jedno aktívne,  5 potenciálnych a 2 sú stabilizované. Ide o deformácie typu zosuvu, 
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ktoré sa registrujú v časti Hubačov štál, v blízkosti lyžiarskeho vleku a v časti Tomov Štál.   

Územie so zaregistrovanými  svahovými deformáciami je zaradené do rajónu nestabilných území 

s vysokým stupňom  náchylnosti územia k aktivizácii, resp. vzniku nových svahových 

deformácií . Na územiach existuje vysoké riziko aktivizácie svahových pohybov vplyvom 

prírodných podmienok, taktiež je citlivé na negatívne antropogénne zásahy.  Blízke okolie území 

s registrovanými svahovými deformáciami sú zaradené rovnako medzi rajóny nestabilných 

území so stredným stupňom náchylnosti územia k aktivizácii resp. vzniku svahových deformácií, 

ide o územia s možným rizikom aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných 

podmienok, sú rovnako citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Širšie okolie spomínaných 

deformácií sa radí do rajónu potenciálne nestabilných území s nízkym stupňom náchylnosti 

k aktivizácii resp. vzniku svahových deformácií, to predstavuje územia s priaznivou geologickou 

stavbou nevylučujúcou občasný vznik svahových deformácií ( najmä skupiny zosúvania             

a tečenia ) vplyvom prírodných podmienok, v závislosti od morfologických podmienok, územia 

postihnuté intenzívnou výmoľovou eróziou a územia ohrozené opadávaním úlomkov hornín 

a rovnako územia citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Ministerstvo žiada: 

- 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 et.al., 2006), list 35 -44 Zlaté Moravce, 

ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra 

Bratislava v textovej a grafickej časti  územnoplánovacej dokumentácie. 

- Na webových stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných 

svahových deformáciách.                                                                                                                    

( http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv, 

http://mapserver.geology.sk/zosuvy/  ) .  

Svahové deformácie negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné 

účely.  

4. Predmetné  územie spadá do nízkeho  až vysokého  radónového rizika  - zobrazené 

v mapovej prílohe stanoviska. Stredné až vysoké  radónové riziko  môže negatívne ovplyvniť 

možnosti ďalšieho využitia územia. 

5. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej 

stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava- aplikácia Atlas geotermálnej 

energie    (http://apl.geology.sk/mapportal/♯/aplikacia/14.).  

 Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného 

využitia územia: 
a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť 

a podmienky  stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných 

zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia 

s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.  

b) výskyt  stredného až vysokého  radónového rizika.  Vhodnosť a podmienky  

stavebného využitia územia s výskytom stredného až vysokého 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  MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o požiadavkách 

na obmedzenie ožiarenia  z prírodného  žiarenia.  

 

 

 

 

http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv
http://mapserver.geology.sk/zosuvy/
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Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie , úsek štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve  - stanovisko č. OU-ZC-OSZP-2017/000894  zo dňa 17.05.2017. 

  

1. Pri riešení rozvoja územia obce Malá Lehota zohľadniť hierarchiu a ciele odpadového 

hospodárstva v zmysle ustanovení zákona o odpadoch – predchádzanie vzniku odpadov, príprava 

na opätovné použitie, recyklácia, prípadne iné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie. Obec je 

povinná zabezpečiť nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o odpadoch. 

2. Prevádzka zberného dvora podlieha vydaniu súhlasu príslušným orgánom štátnej 

správy v odpadovom hospodárstve podľa § 97 ods.1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov. 

 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie , úsek štátnej správy ochrany 

ovzdušia – stanovisko k oznámeniu  č. OU-ZC-OSZP-2017 / 000893  zo dňa 22.05.2017. 

 

Okresný úrad Žarnovica, ako orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, súhlasí  s cieľmi 

uvedenými v dokumente a žiada: 

1. V dotknutých lokalitách nepripustiť druhy činnosti a podnikateľských aktivít, ktoré by 

svojimi negatívnymi vplyvmi ( prašnosť, zápach, hluk, vibrácie, intenzívna doprava a pod.) 

priamo alebo nepriamo obmedzili využitie záujmového územia pre určené účely. 

2. Pri návrhu riešenia konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia rešpektovať zásady 

funkčného a priestorového usporiadania v záujmovom území a dodržať určené ochranné pásma. 

3. V rámci investičnej činnosti a podnikateľských aktivít v danej lokalite v prípade 

umiestnenia a stavby zdrojov znečisťovania ovzdušia je potrebný súhlas príslušného orgánu 

štátnej správy ochrany ovzdušia. 

 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie , úsek štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny – stanovisko k oznámeniu č. OU-ZC-OSZP-2017/ 000895  zo dňa 22.05.2017. 

 

V riešenom katastrálnom území obce Malá Lehota sa nachádzajú územia vyžadujúce 

zvýšenú ochranu a to: 

a) Chránená krajinná oblasť Ponitrie – s druhým stupňom územnej ochrany. 

b) Národná prírodná pamiatka – Andezitové kamenné more so štvrtým stupňom 

územnej ochrany, ktorá je v správe ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy.  

Okresný úrad Žarnovica, ako orgán ochrany prírody a krajiny súhlasí s predloženým 

oznámení o strategickom dokumente, lebo je predpoklad, že realizovaním dôjde k pozitívnym 

vplyvom na kvalitu životného prostredia a stotožňuje sa s cieľmi a opatreniami na ochranu 

životného prostredia a efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov a žiada: 

1. Dodržiavať legislatívu SR o ochrane prírody a krajiny, rešpektovať chránené územia 

a ďalšie významné prvky krajiny. 

2. Pri realizovaní opatrení uvedených v bodoch 5.1.1 až 5.1.7 priority č.5 Rozvoj turizmu 

a cestovného ruchu rešpektovať príslušnú legislatívu. 

 

Okresný úrad Žiar nad Hronom,  pozemkový a lesný odbor  – stanovisko k strategickému 

dokumentu č. OU-ZH-PLO-2017 / 007292  zo dňa 01.06.2017. 

 

 OÚ Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor,  nemá námietky k realizácii 

rozvojových aktivít uvedených v dokumente za predpokladu, že k vyňatiu alebo obmedzeniu 

využívania lesných pozemkov dôjde len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, najmä ak 
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úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak. V prípade realizácie 

činností v ochrannom pásme lesa (50 m od okraja lesných pozemkov) sa v zmysle § 10 ods. 2 

zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, na vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby a o využití územia vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy 

lesného hospodárstva. 

  

Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy – stanovisko                        

č. CHKOŠV/197-001/2017 zo dňa 30.05.2017. 

 

Do k. ú. obce Malá Lehota  nezasahuje  CHKO Štiavnické vrchy, preto podľa zákona             

č. 543/2005 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v jeho aktuálnom znení, tu platí 1. stupeň územnej 

ochrany prírody.  Na dotknutom území, v jeho južnej časti je evidované maloplošné chránené 

územie, Národná prírodná pamiatka Andezitové kamenné more, kde platí 4. stupeň územnej 

ochrany. Dané územie nezasahuje do žiadneho z území európskeho významu NATURA 2000. 

Vyskytujú sa tu lokality s biotopmi európskeho a národného  významu Lk Lúky                

a pasienky identifikované ako Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky ( NATURA 2000:6510 ), 

Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky. Na lesných pozemkoch lesné biotopy ako  Ls2.1 

Dubovo- hrabové lesy karpatské, Ls2.2 Dubovo – hrabové lesy, Ls3.5 Sucho a kyslomilné 

dubové lesy, typu Ls3.5.1  acidofilné dúbravy, Ls4  Lipovo – javorové sutinové lesy ( NATURA 

2000:9180* prioritný biotyp),  Ls5.1 Bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy ( NATURA 

2000:9130 ),  Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy ( NATURA 2000: 9110) a Ls5.4 Vápnomilné 

bukové lesy ( NATURA 2000:9150 ). Vodný tok Žitavica pretekajúci územím vytvára 

prirodzený hydrický biokoridor, ktorý je prostredníctvom interakčných prvkov prepojený 

s ostatnými ekosystémami, ktoré môžu byť súčasťou územného systému ekologickej stability.  

Predmetom hodnotenia je rozsiahle územie, na ktorom nemožno vylúčiť prítomnosť 

výskyt chránených druhov živočíchov a rastlín a preto je potrebné: 

1. Pri následných činnostiach mať na zreteli možný výskyt chránených živočíchov 

alebo rastlín a postupovať v zmysle konkrétnou činnosťou dotknutých zákonov. 

2.  Pred realizáciou konkrétnych cieľov v konkrétnych územiach a lokalitách je 

potrebné prehodnotiť povinnosť posudzovania v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie. 

 

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská 

Bystrica – odpoveď č. ASMdpS-1-866/2016 zo dňa 01.06.2017. 

 

Súhlasí s oznámením bez pripomienok, projektant ( investor) je povinný doručiť  

stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii 

zainteresované a toto stanovisko je platné pre všetky stupne projektu a pre všetky ďalšie konania 

v riešenom území. 

 

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja – stanovisko                               

č. 07223/2017/ODDRR-2  16307/2017 zo dňa 22.05.2017. 

 

BBSK k predmetnému oznámeniu nemá pripomienky a žiada : 

1. Pri realizácii konkrétnych investičných akcií  rešpektovať záväznú časť ÚP VÚC 

BBSK a pri zásahu do ciest III. triedy požiadať o stanovisko Oddelenie správy  majetku a cestnej 

infraštruktúry  ÚBBSK. 
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Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica – záväzné stanovisko č. KPUBB-2017/12797-

4/40638/MAT  zo dňa 26.05.2017 

 

- Územie obce Malá Lehota alebo jej časti neboli vyhlásené za pamiatkovo chránené 

územia v súlade s pamiatkovým zákonom.  

-  V území sa nenachádzajú národné kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu.  

- V k.ú. Malá Lehota je evidovaný archeologický nález Jazvinská jaskyňa ( tiež 

nazývaná Debnárova jaskyňa) – nález rímskej importovanej keramiky terra sigillata ( mladšia 

doba rímska ). 

- V k.ú. Malá Lehota je zachovaná špecifická historická urbanistická štruktúra tzv. 

štálov a nasledovná historická architektúra: 

1. Rímsko- katolícky kostol Narodenia Panny Márie, postavený v roku 1820 

v klasicistickom štýle, prestavba a prístavba v rokoch 1960, 1963 a 1966; 

2. Drevené a liatinové kríže na cintoríne; 

3. Božie muky, prícestné kríže ( prícestná kaplnka ); 

4. Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny; 

5. Urbanistická – roztratená zástavba – tzv. štále – menovite 17 : Blažkov, 

Šmikniarov, Tomov, Debnárov, Rajnohov, Pacalajov, Adamcov, Zimmermanov, Domčekov, 

Pavlov, Hubačov, Udičkov, Hudecov, Kopanica, Horná a Dolná  Šajba a Pod Horou; 

6. Historický typ ľudovej architektúry, dvory s obytným domom, sýpokou, 

humnom, maštaľou – ľudový dom prízemný, čiastočne podpivničený do svahu, kamenný 

omietaný, s miestnosťami radenými za sebou, ojedinele s pristavaným gangom dvojosovou 

fasádou orientovanou do ulice, atypické drevené okná s lištou a členením, medzi oknami s malou 

nikou s plastikou, dom krytý valbovou alebo sedlovou strechou so štítom a podlomenicou, alebo 

s polvalbou, typ krytiny – nezachovaný drevený šindeľ alebo slama, ojedinele biela betónová 

alebo keramická škridla, azbestocementové šablóny a keramická červená škridla; 

- Sýpka prízemná, stojaca vedľa domu, zrubová alebo kamenná, ojedinele z nepálenej 

tehly, krytá valbovou alebo sedlovou strechou, krytina detto ako dom; 

- Ďalšie hospodárske stavby – humno, maštaľ, pivnica, sklad – prízemná kamenná alebo 

drevená ( zrubová ) stavba, ojedinele humná – prízemné veľké stavby, tvar strechy 

a krytina – detto ako sýpka 

- Iné stavby – studňa. 

Pre ďalší rozvoj obce je potrebné: 

1. V zmysle § 14 ods.1 pamiatkového zákona je povinnosťou obce zachovať, 

chrániť, obnoviť a využívať pamiatkový fond na území obce Malá Lehota, t.j. archeologické 

nálezy a náleziská a evidované pamätihodnosti obce a utvárať preto všetky potrebné podmienky; 

2. V k.ú. Malá Lehota sa nachádzajú objekty s pamiatkovými hodnotami, preto je 

potrebné zachovať a revitalizovať urbanistickú štruktúru historickej zástavby – tzv. „štálov“ 

a ulíc so zachovaním architektonických prvkov tejto zástavby, t.j. tektoniku fasád, veľkosť 

otvorov, šikmé tvary striech, pôvodné materiály. 

3. Pri novej výstavbe uplatňovať charakteristické regionálne architektonické prvky. 

4. V zmysle § 14 ods.4 pamiatkového zákona obec môže rozhodnúť o utvorení 

a odbornom vedení pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností obce možno zaradiť 

okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické 

udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce 

( starý kostol, štále, kaplnka, božie muky, pamätník I. a II. sv. vojny, zaniknuté objekty – 2 

mlyny,  ľudový kroj, ľudové slávnosti – Gajdošské fašiangy v r. 2017 – 30. ročník). 
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SVP, š.p. OZ Piešťany - stanovisko CS SVP OZ PN4614/2017/2 CZ 18313/220 zo dňa 

08.06.2017. 

 

 V rámci riešeného územia obce Malá Lehota, sú vodný tok  Žitava č. 272, číslo 

hydrologického poradia : 4 -21- 13- 001 a vodný tok Hostiansky potok č.273, číslo 

hydrologického poradia : 4 – 21 – 13 -008 zaradené medzi vodohospodársky významné vodné 

toky a vodárenské toky v zmysle  vyhlášky MŽP SR č.211/2005 Z.z.   

Pre návrh rozvojových zámerov  z hľadiska záujmov vodného hospodárstva a ochrany vôd 

dodržať tieto požiadavky:  

1. Postupovať podľa platných legislatívnych opatrení a to v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. 

o vodách a v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v platnom znení. 

2. Rešpektovať ochranné  pásmo vodných tokov  „STN 75 2102 Úpravy riek a potokov“, 

časť 13. Ochranné pásma. Minimálna šírka ochranného pásma je stanovená na 6 m od brehovej 

čiary pre vodné toky, ktoré majú šírku medzi brehovými čiarami do 10 m a min. 10 m od 

brehovej čiary alebo vzdušnej päty hrádze pri vodných tokoch so šírkou koryta viac ako 10 m. 

V ochrannom pásme vodného toku nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu 

ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych 

sietí a ťažba zeminy. 

3. Pre výkon správy vodných tokov zachovať podmienky vyplývajúce z § 49 ods.2 zákona 

č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Správca vodných tokov môže pri výkone 

správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. 

Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie sú pri 

vodohospodársky významnom toku pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných 

tokoch pozemky do 5 m od brehovej čiary. 

4. Pri návrhu odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd zohľadňovať požiadavky na 

čistenie vôd v zmysle NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd. 

5. V zmysle čl.4 ods.7 Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady Európskej 

únie, ktorá bola transponovaná do zákona o vodách, nesmie navrhovanými činnosťami dôjsť 

k zhoršeniu súčasného stavu útvaru povrchových a podzemných vôd. 

6. Ďalšie stupne riešenia a nové skutočnosti vyplývajúce z navrhovaného strategického 

dokumentu vopred prerokovať a odsúhlasiť s  SVP, š.p. OZ Piešťany. 

 

 

 

ODÔVODNENIE 

 

            Obstarávateľ, Obec Malá Lehota, IČO: 00 320 862 ( ďalej len obstarávateľ) doručil 

10.05.2017  Okresnému úradu Žarnovica, odboru starostlivosti  o životné prostredie, podľa  § 5 

zákona  oznámenie o strategickom dokumente :  „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja Malá Lehota 2015 -2022“ ( ďalej len PRO 2015 - 2022).  Oznámenie o strategickom 

dokumente vypracoval Dušan Pacalaj, starosta obce Malá Lehota.  Zároveň doručil aj samotný 

dokument s názvom „ Malá Lehota- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce- 

Programové obdobie 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2022“.     

PRO 2015 -2022 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. 

 Strategický cieľ PRO 2015 – 2022, ako aj čiastkové ciele v rámci jednotlivých politík 

vychádzajú z § 3 zákona č. 309/2016 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, kde je hlavným 
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cieľom podpory regionálneho rozvoja odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni 

hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo 

udržateľný rozvoj regiónov, zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov 

a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja, zvyšovať 

zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov. 

K napĺňaniu tohto strategického cieľa budú v nasledujúcom programovacom období viesť 

nasledovné priority a opatrenia, ku ktorým sú v Oznámení priradené aktivity : 

1. Priorita – Budovanie technickej infraštruktúry 

1.1 Opatrenie -  Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry 

1.2 Opatrenie – Budovanie a rozvoj kultúrno – spoločenskej infraštruktúry 

1.3 Opatrenie -  Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry 

1.4 Opatrenie -  Budovanie a rozvoj verejnej infraštruktúry 

1.5 Opatrenie – Budovanie a revitalizácia obecnej infraštruktúry 

2.   Priorita  - Rozvoj ľudských zdrojov 

 2.1 Opatrenie – Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a zamestnanosti v obci 

 2.2 Opatrenie – Zvýšenie kultúrno – spoločenskej a športovej úrovne života v obci 

3. Priorita – Sociálno – ekonomický rozvoj obce 

 3.1 Opatrenie – Rozvoj sociálnej starostlivosti o starých, nevládnych a sociálne 

vylúčených občanov 

3.2 Opatrenie – Podpora rozvoja podnikania v obci 

 4. Priorita – Ochrana a tvorba životného prostredia v obci 

      4.1 Opatrenie – Podpora ochrany životného prostredia v obci 

       4.2 Opatrenie – Rozvoj a budovanie životného prostredia v obci 

 5. Priorita – Rozvoj turizmu a cestovného ruchu 

      5.1  Opatrenie – Budovanie turistickej infraštruktúry 

      5.2  Opatrenie – Rozvoj služieb v oblasti turizmu a cestovného ruchu 

 6. Priorita  - Podpora propagácie a informovanosti obce 

     6.1  Opatrenie – Tvorba propagácie a podmienok pre efektívnu informovanosť medzi 

obyvateľmi obce, samosprávou a inými subjektmi 

     6.2  Opatrenie – Tvorba propagácie a podmienok efektívnej informovanosti pre 

turistov a návštevníkov obce. 

Dokument nebol  riešený variantne, vzhľadom na to, že koncepcia nevyžaduje žiadne 

územné zmeny.   

Strategický dokument  podľa § 4 ods. 2  zákona o posudzovaní vplyvov, podlieha na 

základe oznámenia  zisťovaciemu konaniu o posudzovaní strategických dokumentov, ktoré  

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal  podľa § 7  zákona 

o posudzovaní vplyvov.       

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, ako príslušný orgán vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 6 

ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov,  oznámil obstarávateľovi  listom č. OU-ZC-OSZP-

2017/000866 zo dňa 15.05.2017 adresu, na ktorú môže verejnosť predkladať svoje stanoviská: 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 

Žarnovica alebo zaslať elektronickou poštou na adresu: tatiana.herchlova@minv.sk a zároveň ho 

vyzval,  aby  oznámenie zverejnil formou informácie povinne na úradnej tabuli a nepovinne 

miestnou tlačou, miestnym rozhlasom, televíziou ( spôsobom v mieste obvyklým) spolu 

s informáciou , kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na 

vlastné náklady zhotoviť kópie, pričom oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po 

dobu 14 dní od jeho doručenia.  

mailto:tatiana.herchlova@minv.sk
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Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 6 ods.2 

zákona o posudzovaní vplyvov doručil listom č. OU-ZC-OSZP-2017/000866 zo dňa 15.05.2017 

oznámenie  dotknutým obciam, dotknutým orgánom a schvaľujúcemu orgánu. V liste tiež 

oznámil, že podľa § 63 zákona je možné vykonať konzultácie počas celého procesu 

posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie. Miestom pre vykonanie 

konzultácií bol Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 

966 81 Žarnovica, v pracovných dňoch. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, zároveň oznámenie o strategickom dokumente a  informáciu  pre verejnosť  zverejnil 

na webovom sídle ministerstva:  

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-

mala-lehota-2015   a informáciu pre verejnosť  aj na úradnej tabuli Okresného úradu Žarnovica 

a na svojom  webovom sídle : http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-161. 

 

              V zákonom stanovenom termíne doručili  Okresnému  úradu Žarnovica, odboru 

starostlivosti   o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty: 

1. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny; 

2. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej 

správy; 

3. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve; 

4. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy 

ochrany ovzdušia; 

5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor; 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom; 

7. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Žiar nad Hronom; 

8. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy, Banská Štiavnica; 

9. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská 

Bystrica; 

10. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy; 

11. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie  regionálneho rozvoja; 

12. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; 

13. SVP, š.p. OZ  Piešťany a OZ Banská Bystrica; 

14. Obec Jedľové Kostoľany; 

15. Obec Veľká Lehota; 

16. Obec Skýcov; 

17. Mesto Nová Baňa. 

Požiadavky a pripomienky, ktoré boli  v jednotlivých  stanoviskách, sú uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ani jeden subjekt nepožadoval posudzovanie strategického 

dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja obce Malá Lehota 2015 - 

2022 “,  podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 

Podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov nedoručili, v zákonom stanovenom 

termíne, príslušnému orgánu štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie,  

písomné stanoviská tieto dotknuté orgány : 

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor CD a PK; 

a tieto dotknuté obce: 

- Obec Píla; 

- Obec Veľké Pole; 

- Obec Hostie. 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-rozvoja-obce-horne-hamre-na-roky-2014-2022
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-rozvoja-obce-horne-hamre-na-roky-2014-2022
http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-161
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Počas zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu sa dotknutá 

verejnosť  osobitne nevyjadrila, ani nikto nevyužil možnosť konzultácie. 

  Okresný úrad  Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho 

konania posúdil  oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho relevantnosti pre podporu 

trvalo udržateľného rozvoja, rozsahu, v ktorom vytvára rámec pre navrhované aktivity, riešenie 

environmentálnych problémov vrátane vplyvov na zdravie, ako aj rozsah potencionálnych 

vplyvov na hodnotené alebo citlivé oblasti v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie  podľa § 7       

a prílohy č. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, s prihliadnutím na doručené stanoviská  

dotknutých orgánov.   

         Podrobnejšie riešenia jednotlivých krokov v rámci  strategického dokumentu budú 

predmetom ďalších stupňov projektových dokumentácií, súvisiacich s prípravou konkrétnych  

stavieb na riešených plochách s podmienkou predložiť príslušným orgánom dokumentáciu, 

zodpovedajúcu príslušnému stupňu povoľovania stavby, ktorá vyplýva z legislatívy a bude 

následne rešpektovaná v ďalších stupňoch povoľovania konkrétnych  stavieb.      

 Na základe uvedených skutočností,  orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na 

životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov, dotknutá obec bezodkladne informuje 

o tomto rozhodnutí verejnosť  spôsobom v mieste obvyklým. 

 Dotknutá verejnosť má podľa § 6a, ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov právo zúčastniť sa 

prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu a to až do schválenia strategického 

dokumentu. 

 

 

POUČENIE 

 

Na zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu sa v zmysle § 64 zákona 

o posudzovaní vplyvov  nevzťahuje  zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov a preto sa voči rozhodnutiu zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického 

dokumentu  nemožno odvolať. Zákonnosť tohto rozhodnutia možno preskúmať súdom podľa 

zákona č. 160/2015 Z.z. - Občiansky súdny poriadok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Búciová 

              vedúca odboru  
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Doručí sa: 

1. Obec Malá Lehota, Obecný úrad, 966 42 Malá Lehota 383; 

2. Obec Píla, Obecný úrad, 966 74 Píla 27; 

3. Mesto Nová Baňa, Námestie slobody č.1, 968 01 Nová Baňa; 

4. Obec Veľké Pole, Obecný úrad, 966 74 Veľké Pole 1;   

5. Obec Veľká Lehota,  Obecný úrad, 966 41 Veľká Lehota ; 

6. Obec Jedľové Kostoľany,  Obecný úrad, 951 96 Jedľové Kostoľany 297; 

7. Obec Hostie,  Obecný úrad, 951 94 Hostie 1; 

8. Obec Skýcov, Obecný úrad, Š 

9. kolská 294, 951 85 Skýcov; 

10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 

974 31 Banská    Bystrica; 

11. MŽP SR , Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľ. Štúra 1,  812 35  Bratislava; 

12. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja,  Oddelenie  reg. rozvoja, Námestie SNP 23, 

974 01 Banská Bystrica; 

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 

357/23, 965 01  Žiar nad Hronom; 

14. Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom, SNP 612/120, 965 01 Žiar 

nad Hronom; 

15. SVP š.p., OZ Piešťany,  Nábrežie I. Krasku 3/384, 921 80 Piešťany; 

16. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Bystrická 53, 966 81  Žarnovica; 

17. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81  

Žarnovica; 

18. Okresný úrad Žiar nad Hronom,  odbor cestnej dopravy  a pozemných komunikácií, SNP 

120, 965 01 Žiar nad Hronom; 

19. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 

Banská Štiavnica; 

20. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná č.8, 975 65 Banská Bystrica. 

 

 

 

Telefón: Fax: E-mail:                   Internet: IČO: 
+421- 045/6790908 -                              tatiana.herchlova@minv.sk                               www.minv.sk  00151866
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