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odbor starostlivosti
Nám. Matice slovenskej

ZIARI{AD HROI{OM
o Životné prostredie
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sa

Y Ziari nad Hronom
07.0 r.2016

ROZHODNUTIE
okresny urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako

príslušn;f orgán štátnej správy podťa $ 5 ods. 1 zákona NR SR ě. 52512003 Z, z. o štátnej

ipráve starostlivosti o Životné prostredie a o Zmene a doplnení niektor1fch zákonov v znení

neskoršíchpredpisov avsťrlade sustanoveniami $ 2 ods.3, ods.6 a $ 3 ods. 1písm. e)

zákonač. 180/2013 o organizovaní miestnej štátnej správy a o Zmene adoplnení niektorych

ziíkonov azneni neskorších predpisov, v spojení S ustanoveniami $ 56 písm. b) zákona ě.

2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o zmene a doplnení niektorych

zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len,, zákon o posudzovaní.. ) rozhodol podťa

$ 29 ods. 11, 13, 74 zákonao posudzovaní a $ 46 a $ 47 zákonač,7111967 Zb. o správnom

konaní v znenineskorších predpisov ( ďalej len 
', 

správny poriadok .. 
) na zák|ade oznámenía

o zmene navrhovanej ěinnosti oo obnova potenciálu pol'nohospodárskej vfroby
poškodeného prírodnfmi katastrofami a katastrofickfmi udalost'ami a zavedenie

nt'oony.t' preventívnych opatrení.. predloŽeného navrhovateťom Hydromeliorácie, štátny

podnik, Vrákunská 29, 825 63 Bratislava, tČo rs 860 839 a po vykonaní zisťovacieho

konania o posudzov ani zmeny navrhovanej činnosti podl'a $ 29 zéi<ona takto:

Zmena navrhovanej činnosti ,, obnova potenciálu pol'nohospodárskej vyroby
poškodeného prírodnymi katastrofami a katastrofickfmi udalostoami a zavedenie

nnoa''y.t, preventívnych opatrení o,, pozostáva z osadenia stavidla na jestvujricom

hydromelioráčnom kanáli a vytvorenie možnosti zabezpečenia zadržiavania vody v itzemí na

podporu pofnohospodárskej krajiny v obdobiach suchá, rea|izovaná na pozemkoch CKN par.

8. qbs' gÓ3B+,89311|"893169,89313,s93l93.984,98713,987lI,98712,98715,98714a973/I
v k. ri. Bzenica

nebude posudzovat)

podťa zákonao posudzovaní.

il. V procese konania o povolení činnosti podlia osobitn!;,ch predpkov je potrebné

zohl,adiit, a v plnej miere rešpektovat, clŤvodné pripomienky, ktoré vyplynuli zo stanovísk

doručen!,ch k ozntÍmeniu o zmene navrhovanej činnosti. Na aÍklade t!,chto skutočnosti

prísluši!, orgdn pre povol,ovanie nuvrhovanej činnosti stanovuje tieto podmienky:

]. Zásah do hydromelioračného kanála uskutočniť v mimohniezdnom a mimovegetačnom

období.
2. IÝa dotknutom tLzemí

prevád,l,y stavby,
vykonávat, monitoring pred, počas vystavby a následne aj počas

3. IÝa základe vysledkov monitoringu v prípade

dotknuté zemie zabezpečí nairhovatel' realizaciu
preukázania nepriaznivych vplyvov na

opatrení na ich elimináciu,
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odÓvodnenie

Navrhovateť, Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29,825 63 Bratislava, IČo
35 860 839, doruěil podťa $ 18 ods.2 písm. d) v s lade s ustanoveniami $ 29 ods. l písm. b)
zákona o posudzovaní vplyvov' na okresny irad Žiat nad Hronom, odbor starostlivosti
o Životné prostredie, ako príslušnf orgán štátnej správy, dĎa 09.l I.20I5 doručil oznámenie
o zmene navrhovanej ěinnosti ,, obnova potenciálu poťnohospodárskej vyroby poškodeného
prírodnymi katastrofami a katastrofickfmi udalosťami a zavedenie vhodnych preventívnych
opatrení ...

ozniímenie o Zmene navrhovanej činnosti vypracované Hydromelioráciami, štátny
podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava v I1l20I5 svojimi parametrami je zaradené do
prílohy č. 8 zákona oposudzovaní do kapitoly č. 11. Poťnohospodarská alesná qfroba,
pol.' ě. 3 a) Vodohospodrírske projekty pre poťnohospodiírstvo vrátane melioračnfch
zásahov, odvodnenie, záv|ahy, protierÓzna ochrana pÓd, ripravy pozemkov v ěasti B
stanoveny limit od 10 do 500 ha podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré vykonal okresny
trad Ť'iu nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako prísiušn;f orgrín vo
veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podl'a $ 29 zákona o posudzovaní.
Nazisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecn} predpis osprávnomkonaní (správny
zákon). Správne konanie vo veci zistenia, ěi zmena navrhovanej činnosti podlieha
posudzovaniu podťa zákona o posudzovani zača|o predložením ozniímenia na príslušn;f orgán
štátnej správy dria 09.1I.2015

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Banskobystrickom kraji, okres Žiar
nad Hronorn' na pozemkoch CKN par. č. 988, 893/8 4, 893l7I, 893169' 89313, 8g3l93, g84,
98713,987lI,98712,98715,98714 a973l| v k. ťr. Bzenica'

Zmenanavrhovanej činnosti rieši rekonštrukciu existujriceho hydromelioraěného kanála
( ev. ě. 5 3012 004 001 ) v k. . Bzenica. Zmena spočíva v obnovení pÓvodnfch parametrov
existujriceho.hydromelioračného kanála, ktorého profil je lichobeŽníkovy so šírkou dna 0,5 m
a celkovej dlžke 2,066 km. Prietokoqf profil kanála je v sriěasnosti zmenšenj nánosmi,
zuasteny burinou a kríkmi, čím jeho funkčnosť je značne obmedzená. Územie ovplyvřované
hydromelioračnym kanálom má plochu 90,0 ha adreně je na polche 60,0 ha. Drenaž do
kanála zarisťuje na 8}Yojeho dížky. Rekonštrukcia hydromelioračného kanála spoěíva v tom,
že sa obnoví pÓvodná funkcia existujricej vodnej stavby určenej najmá na odvádzanie
prebytočnej vody zpoťnohospodárskej krajiny. Rekonštrukcia spočíva najmá v odstránení
niínosov, buriny a náletovych drevín. Pri rekonštrukcií budri pouŽité štandardné stavebné
stroje na vykonávanie zemnych prác z brehov kanála. Novym technologickym prvkom bude
rozšírenie vybavenia kaná|a o stavidlo, čím sa vytvoria podmienky na akumuláciu vody zo
zbernej oblasti a tym sa zabrani vysušovaniu pol'nohospodarskej pÓdy počas suchych období.



rozhodnutie č. s. OU-ZH-OSZP -20|6/000026.N
č. záznamu: 20 1610000 862 strana 3 15

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti obsahovalo všetky náležitosti podťa ustanovení $
29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní, príslušn;f orgán oznámil listom pod č. s.: oU-ZH-
osZP-20|5l0Il929 (č. záznamu: 2015/0036709 ) dřa I2.II.20I5 v riímci zisťovacieho
konania podťa $ 29 ods. 6 zékona o posudzovaní zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej
ěinnosti povoťujricemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutym obciam
azátoveŤt ho zverejnilo na webovej stránke http://www.enviroportal.slďs1ďeiďobnova
potenciálu poťnohospodárskej vyroby poškodeného prírodn;fmi katastrofami a katastrofic\fmi
udalosťami a zavedenie vhodn;fch preventívnych opatrení .

oznámenie o predloŽení oznámenia o zmene navrhovanej ěinnosti a informácia pre
verejnosť bolo zverejnená na riradnej tabuli a webovom sídle okresného riradu Žiar nad
Hronom a na uradnej tabuli obce Bzenica.

Príslušn;f orgán podťa $ 29 ods. 3 záú<ona o posudzovaní pri rozhodovaní o tom , či sa
zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podťa zákona o posudzovaní, primerane pouŽil
kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 a zétrove prihliadal aj na stanoviska
predložené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podťa $ 29 ods. 9 zékona
o posudzovaní.

V termíne, podťa $ 29 ods. 9 zěkona o posudzovaní sa k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti vyjadrili tieto subjekty: ( predloŽené stanoviska sri uvedené v skrátenom
znení ):

l.Ministerstvo p dohospodárstva arozvoja vidieka sR ( list č. 29l70l20t5 zo dŤ:'a

08.|2.2015 ), uvedenri zmenu navrhovanej činnosti hodnotí pozitívne anemá knej zásadné
pripomienky. Činnosť odporuča neposudzovať ďalej podťa zákona.

2. okresny r[rad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ( list č. oU.
BB.OSZP1 -20|51030992 zo dŤn03.12,2015): 1. Zásah do uvedeného kanála realizovať vo
vymerách a na plochách deklarovanych navrhovateťom. 2. Zásah bude ohraničen! na
mimohniezdne obdobie a mimovegetačné obdobie ( od 1. oktÓbra beŽného roka do 15. marca
nasledujriceho roka ). 3. Termín začatia prác ohlásiť telefÓnicky min. t!ždeĚ vopred na Štatnu
ochranu prírody SR ( ďalej len ,, ŠoP SR.. ), Správa Chránenej krajinnej oblasti ( ďalej len,,
S _ CHKO .. 

) Štiavnické vrchy.4. Dotknuté rizemie bude zahrnuté do monitoringu stavby a to
pred jej qfstavbou, počas vystavby a následne počas prevádzky. Monitoring uskutoční S-
CHKO Štiavnické wchy. 5. Na zéklade qfsledkov monitoringu v prípade preukézania
nepriaznivych vplyvov na dotknuté rizemie zabezpečí navrhovateť rcalizáciu opatrení na ich
elimináciu.
Príslušnj, orgdn ndmietky uviedol do vj,roku tohto rozhodnutia a povoťujtici org n sa
s nimi bude zaoberat, v samostatnom konaní pri povol,ovaní činnosti.

3. Regionálny rad verejného zdravotníctva,Žiar nad Hronom ( list č,. Gl20I5l0l806-2
zo dŤn26.tl,2015 ) vydal k navrhovanej činnosti srihlasné závázné stanovisko.

4. okresny Úrad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna
vodná správa ( list č. OU.ZH-OSZP.20I5|0|2283-002 zo d a27.||,2015): Kpredloženému
zámeru uvádza nasledovné: Rekonštrukciu hydromelioraěného kanála je možné uskutoěniť
na zák|ade ohlásenia stavebnyc"h riprav na vodnej stavbe orgánu štátnej vodnej správy.
Z hťadiska ochrany podzemnych a povrchoqfch vÓd je dokument prijateťn;f a netrvá na jeho
povinnom hodnotení.
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Príslušn!, orgdn považuje ndmietku za skutočnost, uypfi,vaj cu zo ztÍkona o voddch
a orgán štdtnej vodnej sprduy sa s nimi buďe zaoberat, v samostatnom konaní pri
povoťovaní činnosti, bez ohl,adu na to, či sa predmetn zmena činnosti bude ďalej
posudzovat'.

5. okresny trad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna
správa odpadového hospodárstva ( list č. OU-ZH.OSZP -2O|5lO|2245 zo dřa
02.12.2015 ): So zmenou navrhovanej činností srihlasí a nepožaduje posudzovanie
predloženého zámeru podťa zákona.

6. okresny Úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna
správa ochrana prírody a krajiny ( list č. OU-ZH-OSZP -20I5l0I2279 zo día0I.|2.20|5 )
nemá námietky k činnosti posudzovanej v predloŽenom oznámení o Zmene navrhovanej
činnosti. Uvedená činnosť sa bude vykonávať v rizemí s prrnfm stupřom ochrany podťa
zákona o oehrane prírody a krajiny. Navrhovaná činnost' nezasahuje do veťkoplošného
chráneného i:zemía a nie je s časťou zemia eurÓpskeho qfznamu ani chráneného vtáčieho
rizemia. Nezaďalruje do maloplošného chráneného zemia národného vyznamu. organ
ochrany prírody a krajiny z hťadiska jeho sledovanych záujmov a vztrl'adom na rozsah
nneny navrhovanej činnosti nepožaduje jej posudzovanie podťa zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie. Vypracovanri projektovri dokumentáciu pre stavebné (
vodoprávne ) povolenia požaduje predložiť orgánu ochrany prírody a krajiny na vyjadrenie
podťa $ 9 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny.
Príslušn!, orgdn považuje n mietku za skutočnost, vyp$,vaj cu zo zdkona o ochrane
prírody a krajiny a povoťujtici orgdn sa s řou bude zaoberat' v samostatnom konaní pri
povoťovaní činnosti, bez ohl,aďu na to, či sa predmetnd zmena činnosti buďe ďalej
posudzovat'.

V stanovenom termíne sa nikto osobne ani inym spÓsobom o predmetnej zmene
navrhovanej činnosti neinformoval.

Verejnost' sa v priebehu zisťovacieho konania v zmysle $ 23 ods. 4 zákona o
posudzovaní mohla vyjadriť knavrhovanej činnosti do 10 pracovnych dní od doby
zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva a okresného riradu.

Zainteresovaná verejnost', Íyzická osoba podl'a $ 2a $ zákona o posudzovaní sa
nevyjadrila k predloženému zámeru

okresnf urad Žiat nad Hronom, odbor starostlivosti o Životrré prostredie v rámci
zisťovacieho konania posridil navrhovan zmenu činnosti z hl]adiska povahy a rozsahu
nawhovanej ěinnosti, miesta jej vykonávania, najmá jeho rinosného zaťaŽenia a ochranu
poskytovanri podl'a osobitn;fch predpisov a podťa vyznamu očakávan;fch vplyvov na životné
prostredie azdravie obyvateťstva, s ladu sťtzemno . plánovacou dokumentáciou arirovne
spracovania zámeru. ZpredbeŽného zhodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na
životné prostredie vyplyva, Že sa počas jej rea|izácie a prevádzky nepredpokladajri také
negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok vyznamne zhoršenie staw životného prostredia
azďravta obyvateťov vzáujmovom rizemí oproti sťrěasnému apovolenému stav. Príslušn!
orgiín na posudzovanie prihliadal na doručené stanoviska k oznátrneniu o zmene navrhovanej
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činnosti a pripomienky pre ktoré by bolo potrebné stanoviť rozsah hodnotenia a následne
posridiť zmenu ěinnosti podťa zákona, príslušn;f orgán upustil od vypracovanie správy
o hodnotení a rozhodol tak, ako je uvedené vo rn.frokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zisti, Že skutoěné vplyvy posudzovanej činnosti sri váčšie ako sa uvádza
v oznámení o zmene navrhovanej ěinnosti je ten, kto činnosť r,ykonáva, povinny zabezpeěiť
opatrenia na zos ladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedenym v zámere a v srilade s
podmienkami urěenymi v rozhodnutí o povolení ěinnosti podťa osobitnych predpisov.

Na základe preskrimania a zhodnotenia navrhovanej Zmene činnosti uvedenej v zétmerc
spouŽitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedenych vprílohe č. l0 zákona sprihliadnutím
na stanoviská podl'a $ 23 ods. 4 zékona, príslušn;f orgán nepredpok|adávyznam očakávan1fch
vplyvov znavrhovanej činnosti taky, aby bolo potrebné posudzovanie podťa zákona a
rozhodol tak, akoje uvedené vo vyrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Podl'a $ 29 ods. 16 zikona dotknutá obce bezodkladne informujr'i o tomto rozhodnutí

verejnosť spÓsobom v mieste obvyklfm.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podťa $ 53 a $ 54 zakonaě.7|11967Zb.
o sprármom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších predpisov na okresnomwade Žiar
nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehoto do 15 dní odo dria doručenia
rozhodnutia ríčastníkovi konania. V prípade verejnosti podl'a $ 24 ods. 4 zákona sa za deri
doručenia rozhodnutia považuje 15. deř zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní podťa $ 29 ods. 15 zékona. Toto rozhodnutie je preskrimateťné sťrdom podťa V. časti
zákona ě.9911963 Zb, - oběiansky sťrdny poriadok v znení neskorších predpisov.

:

\ -'' , -.-. ! -i\,i
'lrng. Drršan Berkeštr^l\. t-u W

.'v:.gdťlci 
odboru
i

Doručuje sa:
l. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakrinska 29,825 63 Bratislava

Na vedomie:
l. Ministerstvo pÓdohospodárstvaarozvojavidieka SR, Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava
2. obec Bzenica, Bzenica č.74,966 0I Hliník nad Hronom
3. okresn;f rirad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o Životné prostredie, oPP, Nám. ť.

Štrira ě. I, 974 01 Banská Bystrica
4. Regionálny rad verejného zdravotníctva, Sládkovičova 48419,965 24 Žiat nadHronom
5. okresné riaditeťstvo hasičského azáchratttého zboru v Žiarinad Hronom. Ul.

Priemyselná|2,965 0| Žiar nad Hronom
6. okresn;f tradŽiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. M. Slovenskej č.8, 965 0l

Žiar nadHronom
7. okresny fuadŽiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie . štátna vodná

správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa odpadového hospodarstva
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