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sa nebude posu dzov ať

nad Hronom
23.05.2016

ROZHODNUTIE
okresnj trad Žíat nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako

príslušnf orgrín štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podťa
.s 

s oaš. I zékona ě. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

á o 
"-.,," 

a doplnení niektorfch zákonov v znení neskorších predpisov a podlia $ 56 písm.

b) zrákona t. zqtzooa Z, z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o zÍnene a doplnení

rriektorfch ziíkonov v znení neskorších predpisov( ďalej len ,, zikon.. ). Vydáva podl'a $ 7

ods. 5 zákona na zéklade .predloženého oznámenia o vypracovaní strategického

dokumentu ,, Program hospod-árskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Ves na roky

2015 . 202]r,,, ktorf predlozil ob't*ávateÍ obec Horná Ves, so sídlom Horná Ves č. 17,

967 0I Kremnica, tČo:toqs33 toto:

rozhodnutie:

Nawhovany strategic[f dokument ,, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Horná Ves na roky 2015 .2021,, ,

podťa zákona, Navrhovany strategick;i dokument je

o sobitn;fch predpi sov.
T;imto nie je dotknutá povinnosť posudzovať jednotlivé

zékona o posud Zovaní vplyvov na životné prostredie.

moŽné prerokovať a schv áIiť podťa

navrhované činnosti podťa tretej časti

Od6vodnenie

obstarávateť, obec Horná Ves, so sídlom Homá Ves ě. |7, 967 01 Kremnica,. IČo

3109533, v zastripení oprávneného zástupcu obstarávateťa Simony Holicovej, starostky obce

Homá Ves, predloŽil. okresnému Íadu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné

prostredie d aO6.04.2016 podťa $ 5 ods. I zákona,oznámenie o vypracovaní strategického

dokumentu ,, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce llorná Ves na rolry

2015 -2021$.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Horná Ves na roky 2015

_ 2021- ( dálej len ,, PHSK. ) je strednodobf strategick dokument na urovni miestnej

,u'no5p,á,,y , ktory ia zil<lade ana|yzy hospodarskeho a sociálneho rozvoja stanovuje jeho

strategické ciele a.priority ďalšieho- smerovania a rozvoja obce. Je to program cielen;fch

opatrJní, nawhnut,.í pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultumeho rozvoja obce so

zreteťom na Životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnovďry, šetrné vytrŽitie prírodn;fch

zdrojov a zachovanie civilizačnfch a kulttirnych zdrojov.
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Strategicky dokument je vypracovan;f v jednom variantne.

Strategick;f dokument podťa $ 4 ods. 2 zákona podlieha zisťovaciemu konaniu
o posudzovaní strategickfch dokumentov, ktoré okresn;i inad Žiar nad Hronom, odbor
starostlivosti o Životné prostredie vykonal podťa $ 7 ods. I zákona.

Príslušnf orgán podťa $ 6 ods. 2 zákonazas|a| oznámenie o strategickom dokumente
pod č. s.: oU.ZH-osZP-20I6 i005388 ( ě. zžnnamu: 20|6100|3970 ) zo dťta 13.04.20|6 na
zaljatie stanoviska dotknutlm orgánom, dotknutfm obciam a schvaťujricemu orgánu.

ozniímenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva:
pod nazvom ,, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Horná Ves na rolcy
2015 - 202| " a na webovom sídle okresného uradu Žiat nad Hronom pod č. s.: oU.ZH.
osZP -20| 6 /005 3 8 8 ( č,. zér;narrtu: 20 1 6/00 1 4218 ) dřa 1 5.04 .20| 6.

Dotknutá obec - Horná Ves informovala verejnosť podlia $ 6 ods. 5 zákona,

sp sobom v mieste obvyklym, vyvesením oznámenia na uradnej tabuli obce.

okresnér4u riradu k oznámeniu o strategickom dokumente doruěili písomné

stanoviska tieto dotknuté orgány a obce ( ich stanoviska s uvedené v skrátenom znení):

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava ( list č. 3052120|6-7.3,2475812016
zo dřa 05.05.2016 ) uvádza: 1. V katastrálnom zemí obce Horná Ves ( ďalej len

,, predmetné rizemie .. 
) sa nachádza_ vfhradné loŽisko ,o Bartošova LehÓtka _ Veťkf Háj (

742) _bentonit .. s urěenym dob;fvacím priestorom ( DP ) pre Ing. Majer Peter , SARMAT'
Kremnica.
Vfhradné ložisko o, Stará Kremniěka I ( 848) _ bentonit.. s určen;fm doblvacím priestorom

( DP ) a chrrínen;fm loŽiskovlm rizemím ( CHLU ) ,, Kopernica V .. pre REGOS' s.r.o.'

Luěenec.
Vfhradné ložisko Bartošova LehÓtka - V9rk! Háj ( 400 ) - keramické íly' s určen]Ím

chránenjm ložiskoqfm rizemím ( CHLU ) ,, Bartošova LehÓtka .., ktorého ochranu

zabezpeěuje lng. Majer Peter, SARMAT, Kremnica.
Vfhradné ložisko ,o Bartošova Leh tka . Dolná Ves . sever ( 399 ) _ keramické í|y ,, ,

s určen:im CHLÚ 
', 

Bartošova LehÓtkď. , ktorého ochranu zabezpeěuje pre Ing. Majer Peter,

SARMAT, Kremnica.
VÍhradné |ožisko ,,Bartošova LehÓtka . Dolná Ves ( 398 ) _ keramické íly .. , s urěenfm

CHLÚ ,, Bartošova LehÓtkď. , ktorého ochranu zabezpeěuje Ing. Majer Peter, SARMAT'
Kremnica.
Vfhradné ložisko ,, Stará Kremnička I. ( 141) _ kremenec ..

Vfhradné ložisko ,, Stará Kremnička I. (774) - bentonit..
Vjhradné loŽisko ,, Stará Kremnička I. ( 348) - bentoniť.
Vyhradné ložisko ,, Stará Kremnička I, (347) _ bentonit ..

Vfhradné loŽisko,, Stará Kremnička I. ( 346) _ bentonit..
Vfhradné ložisko ,, Stará Kremnička I. ( 95) _ bentonit..
Vfhradné ložisko ,, stará Kremnička I. ( l44) _ kremenec ..

Vfhradné ložisko ,, Stará Kremniěka I. ( 143) - kremenec ..

Vjhradné ložisko ,, Stará Kremnička I. (|42) _ kemenec..
Podťa $ 15 ods. I zékona ě. 44l|988 Zb. o ochrane avyuŽiti nerastného bohatstva ( banslcÍ

zákon j v znení neskorších prbdpisov sri orgríny ťrzemného plánovania a spracovatelia

rizemnoplánovacej dokumentácie povinní pri rizemnoplanovacej činnosti vychádzať
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z podkladov o zisten;fch predpokladanfch vfhradnfch ložiskách a sri povinní navrhovať
riešenie, ktoré je z hťadiska ochrany avytlžítia nerastného bohatstva a ďalších verejnych
záujmov naj vyhodnej šie.
Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia $ 18 a$19 banského zákona tak, aby bola
zabezpeěená ochrana vyhradnych ložísk proti znemoŽneniu alebo sťaženiu ich dobyvania
apodťa $ 17 ods. 5 a $ 26 ods. 3 banského zákonavyznaěiť hranice chránenych ložiskoqfch
rizemí a dobjvacích priestorov v zemnoplánovacej dokumentácií. Vzhťadom na s časné
a predpokladané využívanie loŽísk Žiada zemie v blízkosti dobyvacích priestorov nevyužívať
na obytrré, prípadne rekreačné čely.
2. V predmetnom tlzemí sa nachádza prieskumné rizemie ( PU ) ,, Lutila II - Au, Ag, Cu,Zn,
Pb, sb, Hg rudy .. určené pre držiteťa prieskumného rizemia Kremnica GOLD, s.r.o.' Banská
Bystrica s platnosťou do 26.09 .20|6 a PÚ ,, Kremnické vrchy - Lutila - bentonit, keramické
íly .o určené pre drŽiteťa prieskumného ,(:zemia Regos, s. r. o.' Bratislava s platnosťou do
25.08.20|6. Ministerstvo je dotknutfm orgiínom v zemnom konaní podl'a $ 23 ods. 16
zál<ona ě. 56912007 Z, z, o geologiclcfch prácach ( geologickf zákon ) v znení neskorších
predpisov. Nako]]ko podťa $ 22 ods. 1 geologického zákona mÓŽe ministerstvo lehotu
prieskumného zemia preďLŽiť, žíada v srilade s $ 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky tvtŽp sn e.

55l200I Z. z. o rizemnoplrínovacích podkladoch a rizemnoplánovacej dokumentácii vyznaěiť
hranice prieskumn;fch rizemí v zemnoplánovacej dokumentácií.
3. V predmetnom zemí sri evidované staré banské diela tak, ako sri zobrazené na priloženej
mape. MinisterŠtvo Žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžaduj ce
zv'fšenri ochranď podťa $ 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky MŽP sR č. 55l20O| Z, z.
rizemnoplanovacích podkladoch a rizemnoplánovacej dokumentácie avyznačiť v
rizemnoplfuiovacej dokumentácií.
4. V predmetnom zemí sri evidované dve odvezené skládky, tak ako zobrazené na priloŽenej
mape. Ministerstvo odporuča uvedené skládky odpadov dodatočne zohťadniť
v rizemnopliínovacej dokumentácií.
5. Vpredmetrom inemíje na základe qipisu iInformačného systému environmentálnych
zátaží evidovaná pravdepodobná environmentálna záťaž s nízkou prioritou: ZH (003 )/ Horná
Ves _ odkalisko, druh- spracovanie nerastn;fch surovín. Pravdepodobná environmentálna
záťaŽmÓŽe negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia izemia.
6. V predmetnom tlzemi sri evidované svahové deformácie ( zosuvné rizemia) tak, ako sri
zobrazené na priloŽenej mape. Ministerstvo Žíada evidované zosuvné uzemia vymedziť ako
plochy vyŽadujrice zqfšenri ochranu podťa $ 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 55l200I Z. z. o rizemnoplánovacích podkladoch a
rizemnopliínovacej dokumentácie avyznačiť v rizemnopliínovacej dokumentácii.
V predmetnom zemí je podťa priloženej mapy zaregistrované svahová deformácia-
potencirílny zosuv. Nachádza sa v severnej časti k. ri. na svahu ťrdolia Lriěanského potoka.

Územie so zaregistrovanou svahovou deformáciou je zatadené do rajÓnu nes1abilnych
zemíso stredn;fm rizikom aktivácie svahovych pohybov prírodnych podmienok. Uzemie je

citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Viaceré svďry ridolia Kremnického potoka sri

zarudené do rajÓnu potenciálne nestabilnych zemí s priaznivou geologickou stavbou pre

občasn1f vznik svahoqfch deformácií. organy rizemného planovania sri podl'a $ 20 ods. 1

zái<ona ě. 56912007 o geologickfch prácach ( geologiclc! zékon ) v znení neskorších
predpisov povinné v textovej a grafickej ěasti rizemnoplánovacej dokumentácie zohl]adniť
vysledky geologickych prác, vkonkrétnom prípade vjsledky inŽinierskogeologického
prieskumu spracované v závereěnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 

'
ktorá je vol'ne prístupná na Štátnom geologickom stave Dionyza Štura Bratislava a na
http ://www. geolo gy. sk/lrledsVsub/Geoisnomenďgeof/atlas-st-sv.
Svahové deformácie v predmetnom zemí negatívne ovplyvřujri moŽnosti vyltžitia
nestabilnych zemí pre stavebné riěely.
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7. Predmetné zemie spadá do nízkeho aŽ stredného radÓnového rizika tak, ako je to

zobrazené na priloŽenej mape. Stredné radÓnové riziko mÓŽe negatívne ovplyvniť moŽnosti

ďalšieho vyrrŽitia ilz:emia.

8. lnformácie o geotermálnej energií v predmetnom ilzemí sri k dispozicií na webovej

stránke Štátneho geologického ristavu Dionyza Štrira . aplikácia Atlas geotermálnej energie

http ://apl. geolo g.v. slďmapportal/mrieŽka / aplikaciď l 4.

Podfa $ 20 ods. 3 zákona č,. 56912007 o geologickych prácach ( geologickf zákon ) v znení

neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné ťrzika stavebného vyuŽitia rizemia:

a) vyslqrt potencialnych svahovych deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného vpžitia
tzemia s vfskytom potenciálnych svahoqfch deformácií je potrebné postidiť a overiť

inžinierskogeologickym prieskumom.
b) stredné radÓnové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného vnrŽitia ,tu;emia s vfskytom

stredného radÓnového nzikaje potrebné posridiť podťa zékona č. 35512007 Z. z. o ochrane,

podpore arozvoji verejného zdtavia a o zmene a doplnení niektoqfch zákonov v znení

neskorších právnych predpisov a vyhlášky MZ SR č,, 52812007 Z. z., ktorou sa ustanovujri

podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie oŽiarenia z prírodného Žiarenia.

Predmetom iohto vyjadrenia s všeobecne konštatoyané existuj ce shttočnosti, horymi

nevznikajti nové, vplyvy na životné prostredie navrhovan!,mi zmenatni strategick,ého

dohlnentu. Príslušnj, orgán berie tieto skutočnosti na vedomie a dáva ich do pozornosti

navrhov at e ťov i a s c hv al uj ťtc e mu or gánu s tr at e gic ké ho do kum e ntu,

2. Ministerstvo obranY SR, Agentrira správy majetku, Banská Bystrica ( list ě. ASMdpS-
l-678120|6 zo día 19.04.2016 ): Srihlasí s predložen;fm strategickfm dokumentom _ bez

pripomienok. Projektant ( investor ) uvedené stanovisko je povinnf doruěiť v odpise všet(im

ďďším orgánom, oryarizáciálm' ktoré budri na akcií zainteresované.

3. Banskobystriclcf samosprávny krajo oddelenie regionálneho rozvoja ( list č.

o7065/2o|6/oDDRR-2 , |4t76l2o!6 zo dŤn 20.04.2016) nemá pripomienky. Upozorřuje, Že

dĚa 11. decembra 2015 bol schválenf noqf Program hospodarskeho asociálneho rozvoja

Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015 _ 2023 vznesením Zastupiteťstva

Banskobystrického samosprávneho kraja ě, I98|20I5. Pri rea|izácií konkrétnych investičn;fch

akcií je potrebné rešpektovať závázni ěasť UPN VUC BBK a pri zásahu do ciest II. a III.

triedv p,ziuauť o stanovisko oddelenie investícií, správy majetku a dopravy Úggsr.
odporuča ukončiť pťoces posudzovania podťa zékona.

rrístusni, orgán pripomienku berie na vedomie a dáva ich do pozornosti navrhovateťovi

a s chv aťuj tic emu or gánu s tr at e gi c ké ho do kumentu,

4. obvoány bansk} rad Banská Bystrica ( list č. 890-1357l20t6 zo d a20.04.20|6),

( ďalej len,, ogÚ..-Banská Bystrica )uvádza: Do katastrálneho ,(uemiaHorná Ves zasahuje

cnrrenene ložiskové rizemia Bartošova LehÓtka IV určené na ochranu 4' . Ag rud a chranené

ložiskové rizemie Lutila III urěené na ochranu bentonitu. oBÚ v Banskej Bystrici

upozorĚuje, že pri prípadnom posudzovaní vplyvov na Životné prostredie je potrebné

respektovať tieto ctrranene ložiskové i.zemia, Podťa oBÚ v Banskej Bystrici nie je

poirebné, aby bolo predloŽen;f dokument bol posudzovany podťa zélkota č.2412006 z. z. .

š. Krajst pamiatŘovy rírad Banská Bystrica ( list ě. KPUBB.2016l10327-2l30l49lMAR
zo dřa 25.04.20|6 j z hťadiska záujmov chranenfch pamiatkovfm zákonom urěuje

strategicky dokument za prípustnf a nepožaduje jeho posudzovanie podťa zékona

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

6. okresnf 1irad Banská Bystricao odbor vfstavby a bytovej politiky ( list ě. oU _ BB.

oVBPI-2016/014980.VM zo dřa2O,O4.20I6 ) konštatuje, že: obsah a štruktura strategického
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dokumenfu je v zásade v srilade s prílohou č.2 zákona o posudzovaní vplyvov na Životrré
prostredie. Pre oblasť tizemného plrínovania je platnf $ l l ods. 2 písm. b ) zakona č.5011976
o rizemnom planovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej stavebny
zákon ), podťa ktorého mestá a obce s viac ako 2000 obyvateťmi sri povinné mať uzemqf plan
obce. ostatné obce sri povinné mať rizemn! plan obce, ak to vypljva zo závaznej ěasti
rizemného planu regiÓnu, najmá na splnenie medzinárodnych závázkov alebo na umiestnenie
verejného dopravného a technického vybavenia uzemia celoštátneho vyznamu. obec Homá
Ves má platnf tuemny plán obce, ktorj je ,,Územny plan obce Homá Ves .. schviíleny uzn.
obecného zastupiteťstva obce Horná Ves č. 4211207 zo d a 04.07.2012 v znení neskorších
predpisov.
7. okresnf rÍrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ( list č. oU -
BB.OSZP1.20I6|0|5392-004-SP zo d a 05.05.2016 ) uvádza: K. . obce Horná Ves
nezasahuje do Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, preto podl'azál<onač.54312002
Z. z. o ochrane prírody akrajiny vznení neskorších právnych predpisov ( ďalej len o, zákon
oPaK.. ) tu platí I. stupeř ochrany. Na dotknutom rizemí sa nevyskytuj maloplošné
chránené ttzemia a nie je tu evidované ani eurÓpska s stava chránen;fch ,ízemí. Dané rizemie
je sriěasťou tizemného systému ekologickej stability ( ďalej len Ó USES..), v ktorom boli
vyělenené biocentra, biořoridory a interakčné prvky na regionálnej rirovni v rámci RÚSES
okresu Žiar nadHronom. V k. . obce sa vys$rtujri lokality s biotopmi eurÓpskeho vfznamu
na lesn;fch pozenikoch Ls Lesy, identifikované ako Ls 3.5.1. Sucho a kyslomilné dubové lesy,
Ls 3.5.l Sucho a kyslomilné dubové lesy, Ls5.1 Bukové a jedl'ové _ bukové kvetnaté lesy
( NATURA 2000, 9130 ), Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy ( NATURA 2000' 9110 ) a Ls4.0
Lipovo _ javorové sutinové lesy ( NATURA 2000, 9180* prioritn;f biotop), uvedené na
priloženej mape. Z dÓvodu rozsiahleho iaemia, ktoré je predmetom hodnotenia nie je možné
vylriěiť vyslq,t chránenfch druhov živočíchov a rastlín. okresnf urad v sídle kraja konštafuje,
že do strategického dokumenfu nie sri v dotknutom k. ri. obce vznesené konkretizované
priemety nawhovanych zámerov a preto nie je moŽné jednoznačne zaujať stanovisko, či
navrhovanfmi zrímermi vypljvajricich zo strategického dokumentu nebudri dotknuté záujmy
ochrany prírody. Zauvedenlch podmienok nie je moŽné urěiť, či uvedené rozvojové ciele, tak
ako sri definované v predloŽenom dokumente, nebud mat' rozsiďrlejší vplyv na záujmy
ochrany prírody. Preto v ďalších posfupoch pred reďizáciou v strategickom dokumente
nawhovanych zétmercv v konkrétnych rizemiach je nutrré, aby boli nawhované činnosti
nanovo prehodnotené v zmysle ziíkona. osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia
zákona, ostávajri vydaním tohto stanoviska nedotknuté.
Pripomienkn je akceptovaná a bude predmetom podmienok orgánu ochrany prírody a lvajiny,
alro dotkrtutého orgánu štdtnej správy pri povoťovaní jednotliv!,ch činnosti v predmetnom

zet í, Horé bud navrhované resp. povoťované v s lade s tymto.strategicb!,rn dokumentom.

8. Regionálny rÍrad verejného zdravotníctva so sídlom v Ziari nad Hronom, ( list č.

Hl20t6l007t7-2 zo dřa 03.05.20|6 ) vydáva kpredloženému návrhu srihlasné závánÉ
stanovisko. Strategickf dokument nie je potrebné posudzovat'podl'a zékona o posudzovaní
vplyvov na Životné prostredie.
9. okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru v Ziari nad Hronomr ( list č.

oRÍ1Z-ZH1.32|l20|6 zo dĎa 25.04.20|6 ) z hťadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá
vznik negatívnych vplyvov na Životné prostredie.
10. okresnf rrirad Žiar nad Hronom, pozemkovf a lesny odbor ( list ě. OU.ZH.PLO-
20|6105589 zo dia2|,04.20l6' oU.ZH.PLo.20t6l05647 zo dŤn20.04.20l6 ): orgrán štátnej

správy z hl'adiska ochrany poťnohospodárskej pÓdy uvádza: Prí rca|izácií jednotlivfch
zétmercv spracovaného dokumentu sa bude uvaŽovať s použitím poťnohospodárskej pÓdy na

nepol'nohospodiírske ričely, v takortr prípade je potrebné dbať na jej ochranu a v plnom
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rozsahu rešpektovať ustanovenia zél<ona č. 22012004 Z. z. o ochrane avyužívani
poťnohospodarskej pÓdy a o zmenne zákona č,, 24512013 Z. z. o integrovanej prevencií
a kontrole znečisťovania Životného prostredia a o zmene a doplnení niektoqfch ziíkonov
v znení neskorších predpisov ďalej len ,' zákon* adodtžiavať zásady ochrany
pol'nohospodarskej pÓdy vypljvajricich z ustanovenia $ 12 zákona. Poťnohospodrírsku pÓdu

moŽno pouŽívať na nepoťnohospodárske ričely len v nevyhnutrrfch prípadoch
a v odÓvodnenom rozsahu, pričom je potrebné chrrániť najkvalitnejšiu pÓdu podťa kÓdu

bonitovej pÓdno.ekologickej jednotky v k. ťr. Horná Ves. V navrhovanom strategickom
dokumente nie je vyhodnoten;f rozsah záberu pol'nohospodrírskej pÓdy pre čely
hospodrírskeho a sociálneho rozvoja obce Homá Ves na roky 20|5 _ 202I. Po preštudovaní

podkludolo azváženi všetlcfch okolností, odbor nepoŽaduje za potrebné, aby strategichÍ

dokument bol posudzovan1f podl'a zái<onač.24l2006 Z. z.
orgrín štátnej správy lesného hospodarstva nemá nrámietky krealizácií rozvojoqfch aktivít za
predpokladu, Že kvynatiu alebo obmedzeniu vyrržívania lesnfch pozemkov d6jde len

v nevyhnutn;fch a odÓvodnenych prípadoch, najmá ak rilohy spoloěenského a ekonomického
rozvoja nemožno zabezpečiť inak. V prípade realrizácie činnosti v ochrannom pasme lesa ( 50

m od okraje lesnych pozemkov ) sa v zmysle $ 10 ods. 2 zékona ě.32612005 Z. z. o lesoch

v znenineskorších predpisov na vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby a o využití izemia
vyžaduje aj závámé stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodarstva. okresnf urad

Žiat nad Hronogr, pozemkoqi a lesnf odbor netrvá na posudzovaní predloženého

dokumentu podťa zái<onao posudzovaní vplyvov na Životné prostredie.

Predmetom vyjadrení s sktltočnosti, Horé s predmetom povoťovania činnosti, ktoré sa mÓžu

v predmetnom zemí realizovať v s lade so strategicklrn dokumentom a s visiacimi
predpismi podťa stavebného zákona. Príslušn!, orgán berie tieto skutočnosti na vedomie

a bude ich uplatžlovať v príslušnych stavebttych konaniach, a|co dotlvtuty orgdn štátnej správy

v zmysle stavebného zákona.
11. okresnf rrirad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia ( list ě. OU-ZH.OKR-
20161002474-8 zo dťra 2|.04.20|6 ): Z hťadiska civilnej ochrany obyvateťstva nepožaduje,

aby strategickf dokument bol posudzovan! podťa zál<ona NR sR č. 2412006 Z. z,
o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie.
12. okresnf tadŽiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna
správa ochrany ovzdušia ( list č. oU.ZH.oSZP-20I6l005529lI zo dřa 03.05.2016 ) suhlasí

so strategic(im dokumentom bez pripomienok anepovaŽuje za potrebné ďalšie
posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podťa zékona ě. 2412006 z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

13. Okresnf r
ad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna vodná spráVa (

list č' oU-ZH-osZP-2Ot6lO05606-002 zo dŤ:B 25.04.2016 ) koznrímeniu ostrategickom

dokumente dáva nasledovné stanovisko: Pri itzemnom rozvoji obce zabezpeěiť: I.

odvádzanie azneškodřovanie odpadovfch vÓd vzmysle ustanovení vodného ziíkona aNV
SR č. 269120|0 Z.z,, ktorfu sa ustanowjťr poŽiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vÓdo

odvádzanie v6d z powchového odtoku odtekajticeho zo zastavaného rizemia obce a z
pozemnfch komunikácií pre motorové vozidlá, wátane parkovísk a odstavnych plÓch s

prečistením zachfiávajttcim plávajrice látky, na miestach, kde sa predpokladá obsah látok,

ktoré mÓžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu powchovej a podzemnej vody (odstavné plochy,

parkoviská, plochy vo vyrobnfch prevádzkach ) zrea|izovať potrebné opatrenia na ich
elimináciu, osadiť lapače na zachytávanie ropn;ich látok.

2. Spevnené plochy a komunikácie po stavebnej a technickej stránke musia vyhovovať

ustanoveniam vodného zákona a počas ich prevádzky nesmie dÓjsť k ohrozeniu povrchoqfch

a podzemnfch vÓd.
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3.Prirca|izácií vodnfch stavieb postupovať v sťrlade s ustanoveniami vodného zákona.
Podťa $ 36 ods. 3 vodného zikona komuntilne odpadové vody, ktoré vznikajri
v aglomeráciách menších ako 2 000 ekvivalentnych obyvatel'ov, ktoré nemajri vybudovanri
verejnri kanalizáciu bez primeraného čistenia alebo v riedko osídlenych oblastiach mimo
aglomerácií možno okrem verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo
injmi primeran;imi systémami, kto4Ími sri najmá vodotesné ž*py a pre riedko osídlené
oblasti aj malé čistiarne odpadovych vÓd s primeranym čistením tak, aby sa dosiďrli
environmentiílne ciele pre powchové vody a podzemné vody v sirlade s $ 5 vodného ziákona.
Pri nakladarrí s odpadoqfmi vodami akumulovan;fmi vo vodotesnych Žumpách podťa $ 36
odsekov 2 a3 vodného zákona sa postupuje podťa osobitrr1fch predpisov, priěom tieto musia
byť zneškodřované v čistiarni odpadoqfch vÓd. V zmysle $ ro oas. 4 vodného zákona
povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individurilneho systému moŽno
vydať len na dobu určitu. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná
kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude. So zreteťom na
povďru a rozsah navrhovanej .ěinnosti, miesto vykonávania, ochranu poskytovanri podl'a
osobifrrfch predpisov avyznam očakávanych vplyvov nepovažuj eme za potrebné ďalšie
posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podlia zékona č:. 2412006 Z, z.
o pošudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o zmene a doplnení niektorlch zákonov
a z hťadiska ochrany podzemnych a povrchovych vÓd.
Predmetom vyjadrenia s sh,ttočnosti, horé s predmetom povoťovania činnosti, ktoré sa
mÓžu v predmetnoin zemí realizovat, v s lade so strategicb!,m dokumentom a s visiacimi
predpismi podťa zálana o vodách. Príslušrr!, orgán berie tieto skutočnosti na vedomie a bude
ich uplatúovať v príslušnllch stavebnllch lananiach, ako dotkrtur!, orgán štátnej spráyy
v zmysle vodného zákona.
14. okresnf Ú,r:ad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna
správa odpadového hospodárstva ( list č. oU-ZH-osZP.20I61005607 zo dťta29.04.20|6 )
požaduje, aby pri ďalšom konaní sa prihliadalo aj na požiadavky vypljvajrice z novej
legislatívy v oblasti odpadového hospodrírstva ( novy zékon o odpadoch a s ním srivisiace
lykonávacie predpisy ), ktoré vstupili do platnosti v roku 2016. Nepožaduje posudzovanie
preďoženého dokumentu podl'a zěkona.
Príslušn!, orgán berie na vedornie a dáva do pozornosti obstarávateťovi strategického
dohtmentu.
15. Mesto Kremnica ( list č. org. 2Ot6l0102l zo dťta 04.05.20|6 ) uvádza: Strategick;f
dokument bol zverejneny sp sobom v mesta obvykljm - v uradnfch tabuliach mesta v čase
od 19,4.20|6 do 03.05 .20|6, tj. 15 dní. Mesto Kremnica nemá pripomienky k strategickému
dokumentu.
16. obec Horná Ves ( list č. 09212016 zo ď a 04.05.2016 ) oznámila, že strategick;f
dokument v srilade s $ 6 ods. 3 zál<ona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bol
wercjneny v dobe od 18.4.2016 do 04.05,2016 na riradnej tabuli obce Horná Ves. V uvedenej
dobe verejnosť nepred|ožilažiadne stanoviska na obecnom urade v Hornej Vsi.

Dotknutá verejnost' podťa $ 24 zákona o posudzovaní sa vy,jadrila k posudzovanému
dokumentu
l7. }Ů'danátn Homola, Ing. arch. Jarmila Maršálková, Barbora Homolová, Katarína
Homolová, bytom Lrričky č,. t,967 01 Kremnica ( list zo d a 27,04.2016 ), ako vlastníci
nehnutel'nosti v Lriěkach a v Kremnici, ktorych citácie v dokumente v širších váizbách ich
záujmov tykaj podávajri námietky kstrategickému dokumentu: cit. . l. Kstrategickému
dokumentu PHSR mesta Kremnica na roky 2015 _ 2024 sme podali nrímietky na viíš urad
listom día 23.02.2016, Vfsledok" alebo odpoveď sme dodnes neobdrŽali. 2. Detto ako
v PHSR Kremnica: Slovenská správa ciest, okresny rirad dopravy a pozemnych komunikácií
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Banslcí BysÍica, Narodná dialhičná spoločnosť - riadené Ministerstvom dopravy , qfstavby
...SR pripravujri v ridolí Kremnického potoka a,, Kremnicou.. alebo 

', 
obchvatom Kremnice

.. a Kremnickych Bani rfchlostn cestu - medzintírodnf koridor R3 a rozšírenie cesty V65.
Chybné aprotirečivé ridaje sri uvádzané v PHSR Hornej Vsi najmá na str. 44 _bod 6. , bod
II. - 1. verejnoprospešné stavby. Rozpor s ÚpN Kremnice, ÚPN Hornei vsi, ÚPN BBSK *.

Y závere lvádza cit. ,, V rámci prípravy cestrrej siete považujeme uvádzanie ridajov za
timyselne skresťované a teda požadujeme opakovane _ jednoznačné vyjadrenie od príslušnjch
dotknuffch radov, ridaje správne opraviť...
K bodu ]: Uvedená námietka sa nerj,ka posudzovania predtnetného strategického dokumentu.

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania PHSR Kremnicaje predmetom samostatného lronania.

Kbodu 2: obsahom Vašej námietlE je problematilra nadradenej dopravnej infraštruktťtry.

Príslušnlrn orgánom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie r!,chlostnj,ch ciest
a diaťnic je Ministerstvo životného prostredia SR. V prípade povoťovania činnosti bu i
osobitne posudzované jednotlivé činnosti dopravnej infraštruh ry v zmysle zákona
o posudzovaní vplyvov na životilé prostredie. Ku všetlcym zárnerom trasovania rychlostnej

cesty R3 a kronojov m zámerom cesty I/65 a ht všetlEm projektovymi dohlmentáciatni sa

vyjadruje a ods hlasuje aj ol<tesny rad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy

apozemn ch komunilracií. T!,mto však nie je dotlcrtuté posudzovanie jednotliv!,ch

navrhovanj,ch činnosti uvedenych v zdmere, tak alrn je to uvedené vo uÍ;,roku tohto

rozhodnutia. Príslušrr!, orgán alrceptuje pripomienlE v časti, ltorá sa dotyka zemia obce
Hornd Ves a je potrebné v predmetnom zámere akceptovať schválené dolalmenty nadradenej

dopr avnej infr aštrukt ry v po sudzov anom zemí.

okresn;f urad Žiat naď Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie pri svojom

rozhodovaní postupoval podťa $ 7 ods. 4 zákona o posudzovaní, prihliadol na kritéria pre

zisťovacie konanie uvedené v prílohe ě. 3 tohto zálkona, pričom zváŽi| srihrn všet(fch
uveden;fch skutočností a ďďšie informácie obsiahnuté v ozniímení, s prihliadnutím na v!,n,an
očakávanfch vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateťstva, ako aj na stanoviská

dotknuťfch orgánov. Posudzovany strategick;f dokument nebude mať priamy vplyv na

životré prostredie. Nepriamym vplyvom na Životné prostredie je návrh zakladnej funkcie
rizemia a definícia prípustnfch, obmedzujricich a vylučujricich podmienok určenych pre

uvedenri lokďitu. Príslušn;f orgiín sa zaoberal pripomienkami uvedenymi v stanoviskách

zainteresovanfch orgánov a akceptoval opodstatrrené poŽiadavky a pripomienky. V ďalšom
procese obstarávania, prerokovania a schval]ovania podťa osobitnych predpisov ukladá

obstanívateťovi strategického dokumentu tieto požiadavky a pripomienky rešpektovať.
.okresny urad Žiat nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredia v rámci

zisťovacieho konania posridil nawhované oznétmenie o strategickom dokumente z hťadiska

jeho relevantnosti pre podporu trvalo udržatel'ného rozvoja, rozsahu v ktorom vytvára rámec

ire nawhované aktivity, environmentálnych problémov vrátane vplyvov na zdravie, ako aj

iozsah potencionálnych vplyvov na hodnotené alebo citlivé oblasti v zmysle kritéria pre

zisťovacie konanie podl'a $ 7 a prílohy č. 3 zrákona s prihliadnutím na doruěené stanoviská

dotknutfch orgánov a rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej časti tohto rozhodnutia.

K doruěen;fm pripomienkam, upozomeniam a odporuěaniam citovanych

v predchádzajricom texte tohto rozhodnutia správny orgán po ich preskrimaní zau1al toto

stanovisko:
Zo stanovísk doručenfch k oznámeniu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky

vo vzt'ahu k strategickému dQkumentu, ktoré bude potrebné zohl'adnit' v procese

obstaraniao prerokovania a schválenia strategického dokumentu,, Program
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hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Horná Ves 2015 - 2024 " podl'a
osobitnfch predpisov:

1. Rozsah strategického dokumentu dať do s ladu s ustanoveniami $ 12 Vyhláš|ry č. 55/2001
Z. z. o zemnoplánovacích podkladoch a zemnoplánovacej dokumentácie.

2. V s lade s ustanovenia s 18 a s19 banského z kona zabezpečiť ochranu vyhradn!,ch
ložískproti znemožneniu alebo stbženiu ich dobluania.

3. Wodnosť a podmienlry stavebného využitia zemia s vyslrytom potenciálrrych svahovych
deformácií je potrebné postidiť a overiť inžinierskageologiclrym prieshlmom,

4' Wodnosť a podmienlE stavebného využitia zemia s vyslcytom stredného radÓnového
rizilra je potrebné postidiťpodťa č.355/2007 z. z. avyhlášlcy č. 528/2007 Z. z.

J. Pri jednotliv!,ch ěinnostiach vyplyvaj cich zo strategického dokumentu pri hor!,ch je
predpoklad záber polhohospodárskej pÓdy je potrebné dodržať požiadavlE z hťadiska
ochrany pÓdnehofondu,

6. V prípade realizácie činnosti v ochrannom pásme lesa na vydanie rozhodnutia
o umiestnenie stavby a o využití zemia požiadať o závcjzné stanovisko orgán štátnej
spr áruy le sné ho ho spo dár s n a

7. Pri jednotlivych činnostiach rešpektovať v dotlcnutom zemí biotopy eurÓpskeho vyznamu'

8. Rešpektovať všetlql schválené zámery pripravovanej novej trasy rj,chlostnej cesty R3
a romojové , zámery cesty I/65 v s lade s navrhovanymi šttjdiami a projektovllmi
dolalmentáciami a predložiť na odstjhlasenie na BanskobystriclE samosprávrry lcraj,

oddelenie investícií a správy majetku a olcresny rad Banská Bystrica, odbor cestnej
dopravy a pozemnllch lrcmunikácií.

9, Pri zemnom rozvoji mesta zabezpečiť odvddzanie azneškodfiovanie odpadovych vÓd
v s lade s vodnym zákonom a NV SR 269/2010 Z. z,

]0. Posudzovanie vplyvov plánovaného strategickeho dokumentu nenahrádza posudzovanie
vplyvov navrhovan ch činností povoťovan ch v s lade so strategicb!,m dolalmentom.

Vzhl'adom na skutočnosť predmetné vy'jadrenia a námietky uvedené v bode 1 _ 7 sri
predmetom konania podťa $ 16 až $ 26 stavebného ziákona a nemajri povahu námietok podťa
zékona o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie. Tunajší urad sa k nim nevyjadril
a uviedol ich len pre informáciu pre kompetentné orgríny a organtzácie a ričastrríkov konania.
Predložen;f strategichÍ dokument nemá vynamny vplyv na Životné prostredie preto príslušnf
orgrín rozhodol tak, ako je uvedené vo qfroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Nakol'ko sa jedná o strategicky dokument s miestnym dosahom podťa $ 7 ods. 7 zákona

dotknutá obec bez zbytoěného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spÓsobom

v mieste obvykljm.

Poučenie:
Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevďahuje zékon ě. 7111967

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, apreto sa voči
nemu nemoŽno odvolať. Toto rozhodnutie moŽno preskrimať sridom podťa zžlkonač'.99lt963
Zb. oběiansky sridny poriadok v zneni neskorších predpisov.

tr'ng. Dušan Bbrkeš
1' 'veduci odboru

'\
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Doručuje sa:

1. obec Horná Ves, Horná Ves 17, 967 }lKremnica
2, obecné zastupiteťstvo obce Homá Ves, obecn;f urad Horná Ves ě. 17, 967 0|

Kremnica
3. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geolÓgie aprírodnfch zdrojov, Nám. r.

Štura e. !, 8|235 Bratislava
4. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteťného majetku a vystavby, DP Stred, ČSA 7,

974 3I Banská Bystrica
5. Banskobystricky samosprávny kraj, oddelenie RR, Nám SNP č. 23, 974 0l Banská

Bystrica
6. okresny urad Banská Bystrica, odbor vfstavby a BP - sek ÚP, Nám. r. Štura l,974

05 Banská Bystrica
7. okresnf rirad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ZP _ oP a K , Nám. L. Stura 1,

974 05 Banská Bystrica
8. Krajskf pamiatkoqf urad Banská Bystrica, Lazovnáulica ě. 8,975 65 Banská Bystrica
9, obvodnf banskf urad v Banskej Bystrici, Ul. 9. Mája, 975 90 Banská Bystrica
10. olaesnf tradŽiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemn;fch komunikácií,
. ul. SNP 120, 965 0l Žiar nadHronom
11. okresnf irad Žiat nad Hronom' pozemkov! a lesnf urad, SNP 124,965 0l Žiat nad

Hronom
12. okresn;f fuadŽíar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. M. Sloven. 8, 965 01

Žiat nadFlronom
13. Regionátny urad verejného zdravotrríctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila

a MetÓda 357l23,Žiar nadHronom
14. okresné riaditeťstvo hasičského azácltanrtého zboru Žiat nad Hronom, Ul. SNP 127,

965 01 Žiar nadHronom
15. okresnf fuad Žiu nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie _ riseky:

Švs, oH a oo, Nám. M. Slovenskej 8, 965 01 ŽiarnadHronom
l6. Mesto Kremnica, ŠteÍtánikovo námestie llt,965 0l Kremnica
17. obec Dolná Ves, Dolná Ves č. 81,967 01 Kremnica
l8. obec Nevoťné, Nevoťné č. 33, 967 0| Kremnica
19. obec Kopernica, Kopemica ě.l, 967 0l Kremnica

20. obec Lričky, Lričky č.t8, 967 0l Kremnica

zl.Mané6r Homola, Ing. arch. Jarmila Maršálková, Barbora Homolová, Katarína

Homolová, bytom Lričky ě. |,967 01 Kremnica

b


