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č. s.: }IJ-ZH-OSZP -2016/005594.N Žtarinad Hronom
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ROZHODNUTIE
okresnf iraď Žiar nad Hronom' odbor starostlivosti o životné prostredie' ako

príslušn;f orgrán štátrrej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podťa

$ 5 ods. I zákona t'.. šzstzoo3 Z, z. oitatne3 správe starostlivosti o životné prostredie

a o zmene a doplnení niektoqfch zákonov u 
"n.ní 

neskorších predpisov a podťa $ 56 písm.

b) zakona č,.2412006 Z. z, o-posvdzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektoqfch zákonov v menineskorších p,eápisou1 d.alej |en ,, 
zákon.. ). Vydáva podťa $ 7

ods. 5 zákona na zák7ade predlozénerro oznáménia o vypracovaní strategického

dokumentu ,, Program hospod.árskeho a sociálneho rozvoja obce st<l91é Teplice na

roky 2014 .202ol., k.o'17 predloŽil obstarávateť obec Sklené Teplice, Sklené Teplice ě.

t6t-, 96603 Sklené Teplice, tČo oo:zt001 toto:

, rozhodnutie:

Nawhovan;f strategiclf dokument ,, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Sklené Teplice na roky 20t4 -2020 u 
,

V

sa nebude posu ďzov ať

podťa zákona. Navrhovany strategick;f dokument je

o sobitn;fch Predpisov.
T;imto nie jl ooiknutá povinnosť posudzovať jednotlivé

zákona o p-osud Zovarlí vplyvov na Životné prostredie.

moŽné prerokovať a Schv áLiť podlla

navrhované činnosti podl'a tretej ěasti

odÓvodnenie

obstarávateť,obecSklenéTeplice,SklenéTepliceč.161,96603SklenéTeplice,
tČo oo:z1001, v zast pení oprávneného zástup.., ob't*áuateťa Ing. Lubomíra Meliša,

starostu obce Sklené Teplice, predloŽil okresnému riradu Žiat nad Hronom, odboru

starostlivosti o Životné prostredie ona is.o+.2016 podťa $ 5 ods. I zÍkona, ozniimenie

o vypracovaní strategického dokumentu n, Program hospodárskeho a sociálneho

ro#oja obce Sklené Teplice na roky 20|4 _2020 ",

. Program hospodarskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sklené Teplice na roky

2o|4_2o2o(ďalejlen,,PHSK.)jestrednodobfrozvojovfstrategickfdokumentnaurovni
miestnej samosprávy, ktory na zžk|ade unáty,y liospodarskeho a sociálneho rcwoja

stanovuje jeho strategické ciele a priority ďalšieho' smerovania arozvoja obce. Je to program

cie1enfch opatrení, rávrhnutj pre ozi..enie sociálneho, ekonomického a ku1trirneho rozvoja

obce so zreteťom na životné prostredif dosiahnutie ekologickej rovnováhy, šetrné využitie

prírodn;fch zdroj ov a zachov anie civilizaěn;f ch a ku1t rnych zdroj ov.



rozhodnutie č. s. OU-ZH.OSZP -20I6l005594.N
č. záznamu: 20 I 6 l 002404 |

strana 2lll

Strategicky dokument je vypracovan!, v jednom variantne.

Strategiclf dokument podťa $ 4 ods. 2 zákona podlieha zist'ovaciemu konaniu
o posudzovaní strategickfch dokumentov, ktoré okresn;f irad Žiat nad Hronom, odbor
starostlivosti o životné prostredie vykonal podl'a $ 7 ods. 1 zákona.

Príslušnf orgán podl'a $ 6 ods. 2 zákonazasla| ozniímenie o strategickom dokumente
pod č. s.: oU-ZH-oSZP-20l6 1005594 ( ě. záznamu:2016100|5448 ) zo dŤn25.04.2Ot6 na
zaujatie stanoviska dotknu{fm orgánom, dotknu|fm obciam a schvaťujricemu orgánu.

oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva:
pod niízvom ,, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Sklené Teplice na
rolqy 2014 _ 2020 ,o ana webovom sídle okresného uradu Žíar nad Hronom pod č. s.: oU-
ZH.osZP-20|6 1005594 ( č. zěr,namu,,201610015458 ) dĎa 29.04.2016.

Dotknutá obec - Sklené Teplice informovala verejnost'podťa $ 6 ods. 5 zákona,
spÓsobom v mieste obvyklym, r4yvesením oznámeniana riradnej tabuli obce.

okresnému riradu k oznámeniu o strategickom dokumente doručili písomné
stanoviska tieto dotknuté orgány a obce ( ich stanoviska sri uvedené v skrátenom znení):

l. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava ( list č. 305412016-7.3,2749712016
zo dčra 18.05.2016 ) uvádza: 1. V katastrálnom tnemi obce Sklené Teplice ( ďalej
len ,, predmetné rizemie .. 

) sa tachádza- q/hradné loŽisko ,, Sklené Teplice _ zeo|it ( 750) ..

s určen;fm chranenym loŽiskovym rizemím ( CHLU ), ktorého ochranu zabezpeěwj Štátny
geologicky ristav Dionyza Štura Bratislava.
Podl'a $ 15 ods. I zákona banského zákona sri organy rizemného plrínovania a spracovatelia
rizemnopliínovacej dokumentácie povinní pri rizemnoplánovacej činnosti vychádzať
z podkladov o zistenych predpokladan;fch qfhradnfch ložiskách a sri povinní navrhovať
riešenie, ktoré je z hťadiska ochrany avy itia nerastného bohatstva a ďalších verejnych
záujmov naj vyho dnej ši e.

Ministerstvo požaduje dodtžať ustanovenia $ 18 a $19 banského zěkona tak, aby bola
zabezpeěená ocbrana vyhradnych ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobyvania
apodťa $ 17 ods. 5 a $ 26 ods.3 banského zákonavyznačiť hranice chránen;fch ložiskorn.fch
,fuemí a dobyvacích priestorov v zemnoplánovacej dokumentácií, Vzhťadom na sričasné
a predpokladané vytlžívanie loŽísk žiada zemie v blízkosti chráneného loŽiskového rÍzemia
nevpžívať na obytné, prípadne rekreačné ričely.
2. V predmetnom uzemí sanachádza: prieskumné rizemie ( PÚ ) ,, Žiarskakotlina : termálne
podzemné vody .. určené pre dtžiteÍa prieskumného rizemia CALISTA, s. r. o., Bratislava
s platnosťou do 25.09.2018 a PU ', Hliník nad Hronom, kaolín, keramické i|y azeo|it,
určené pre držiteťa prieskumného rízemia CoNCEPT MINERALS, s. r. o.' Kopernca,
Kremnica s platnosťou do 19.05.20t9. Ministerstvo je dotknutym orgánom v rizemnom
konaní podťa $ 23 ods. |6 zákona č, 56912007 Z. z, o geologickych prácach ( geologic[f
zákon ) v znení neskorších predpisov. Nakoťko podlia $ 22 ods. 1 geologického zákona mÓže
ministerstvo lehotu prieskumného rizemiapred|žiť, žiadav srilade s $ 12 ods. 4 písm. n)
Vyhlášky vtŽp sn č. 55l2O0I Z. z. o rizemnopliínovacích podkladoch a zemnopliínovacej
dokumentáciivyznaěiť hranice prieskumnych ťrzemí v zemnoplánovacej dokumentácií.
3. V predmetnom ,(nemí sťt zaregistrované potenciálne a stabilizované svahové deformácie
( zoŠuvné tnemia) tak, ako sí zobrazené na priloženej mape. Blokové polia, zosuvy' občas
i prudy sa vyskytujťr na svahoch Štiavnick;fch vrchov v severnej , severozápadnej aj
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severoqfchodnej časti k. ri. Nach adzqn sa najmá na svahoch ridolia vodného toku Teplá,

prípadná jej príioko,,' Územie so zaregistrovan:Ími svahoqfmi deformáciami je zaradené do

,4o,,., ,'.,tutit,,1'.h,Územísostredn;fm,miestamiaŽsvyso(fmrizikomakJivizácie
svahovfch pohybov vp|yvom prírodn1fch podmienok a s moŽnosťou rozširovania existujťrcich.

Je tieŽ moŽnosť w.iy," *áty.t' aktivnych zosuvn;fch foriem v potenciálnom zosuvnom

n,"*l-. Úilt. je citlivé nanegatívná antropogénne zásahy, DorajÓnu potenciálne

nestabiln1fch Íyemi s priaznivou geologickou stávbou pre občasn;f vznik svahoqfch

deformácií s zaradené 
^ďalšie 

svahy ťrdoli vodnfch tokov. organy rizemného plánovania sťr

podťa $ 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti rizemnoplánovacej

dokumentácie zohťadrriť qfsledky gáo1ogickfch prác, v konkrétnom prípade vysledky

inžinierskogeo1ogického prieskumu spracŇané v závereěnej správe: Atlas máp stability

svahov SR v M 1 ;;0;ó.isi;;k""á, Mu.ti,'čeková et. ai., žooey Hst 36-3I Žiar nad

Hronom, ktorf je prístupny na mapovo- '"*.'i 
Štátneho geologického ristaw Dionyza Štťrra

Bratislava. Na wetolnycrr stránkach '|.,'*l*Tu"u 
uj informácie o Tr:'r'fldelorrnaclacn

a zaregistrovanych svahovYch

(http://www.geo1ogv.slnhew/slďsub/Geoisnomenďgeof/atl1s.st-sv.http://mapserver.geo10g}r.s

lďzosuv.v/). Suut,o.,é dďo.-á.i. u p."d,*tnorn tyemi negatívne ovplyvĚujri možnosti
Á^ ^!-l,alnn 

qž

ffi;""u'r'i.t'izemíprestavebnériče1y.4.Predmetnétizemiespadádonizkehoaž
stredného radÓnovéh o rízika, takako je to zobrazené na priloŽenej mape. Stredné radÓnové

riziko mÓŽe ncgatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využítía ivemia. 5' Informácie

o geotermálnej energii v predmetnom rizemí sri k dispo zícíi na webovej stránke Štátneho

geologického ristaůl iionyza Štura aplikácia Atlas geotermálnej energie

http://ap1.geo1og.v.sk/mapportáV#iaolikaciď14. 
^I,odťa 

$ 20 ods. 3 geologického zákona

ministerstvo 'y',.a^3JffiTáta 'tu*u''ot'o 
vyrržitia ,Územía.. a) vyskyt potenciálnych a

stabilizovan;fch zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného vyrrŽitia ,Územia s qfskytom

potenciamych a stabili zovanych"o,,,uou je potrebné posridiť a overiť inžinierskogeologic[fm

prieskumom .IJzemias vfsliytom aktívnych.svahor ch deformácií nie sri vhodné pre stavebné

ričely. organy rizemného piánovania sí podťa $ 20 od;. 1 geologického zakona povinné

v textovej a grafickej ěasti tizemnoptánovacej dokumentácie zohťadniť qísledky geologic[fch

prác. b) vfskyt stredného radÓnového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného vyvžítia

uzemía s qfskytom stredného radÓnové rizika je potrebné pos diť podlia zákona

ě. 35512007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení

niekto4fch ziíkonov v zneni neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR Ó. 52812007 Z. z.,

ktorou sa ustanovujri podrobnosti opožiadavkách na obmedzenie oŽiarenia zprírodného

žiarenía.
Predmetom tohto vyjadrenia su všeobecne konštatované existuj ce skutočnosti, ktor!,mi

nevzni|raj nové ,pl1,,y na životné prostredie' Príslušn!, orgán berie tieto skutočnosti na

vedomie a dáva ich do pozornosti navrhovateťovi a s,chvalujticernu orgánu strategibkeho

dokumentu.
2. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát krÍpel'ov a žriediel ( list ě. Z20219-2016-

I<Z zo día 13.05.2016 ) uvádza nusl"do\,né pripomienky: 1. Vsrilade sterminolÓgiou

v zmysle zákonač. 538/20b 5 Z, z. požaduje u."lo- materiáli namiesto slova ,, k pele ,, ta

všetkych miestach a vo všetkych tvaroch ivádzať Slova ,, prírodné liečebné hipele,. fesp.

v rivode materiálu vhodne zaviesť skratku. 2. Na str' ] 2, stat, 2.I.4. Hydrologicke pomery -

v srilade s textom ohťadom ,, termálnych prameŽtov ., v Sklen;fch Tepliciach spresniť, že

v registri adataběnpminerálnych vÓd, ltom uz SR vedie podťa $ 44 ods. 2 písm. i) zákona

53812005 Z. z, evidujir v Sklenfch Tepliciach 15 zdrojov resp. prameřov s termálnou vodou.

I nad 20 c I, ztotro s lzipser ( sT - 1), Born ( sT-2), fans(i, vojtech, Jozefl je MZ SR

uznanjch za prírodné liečivé zdroje poáÍu citovaného zákona resp. podlla predchádzajricich

predpisov. odporuča vhodne text upraviť.
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3. Na str. ] 3' stať 2' l.7 Chránené zemia v katastrálnom zemí obce a jej okolí _ poŽaduje

vhodne začleniť ochranu záujmov podlia zákona č. 538/2005 Z. z. _ kripeťné rizemie

kripeťného miesta Sklené teplice, vymedzené v Štatrite kripeťného miesta Sklené Teplice

( vydany uznesením vlády sR č. 62311998 v zneni uznesenia vlády SR č. 45611999) na ktoré

sa vzťahujri zákazy a obmedzenia činnosti podťa $ 35 a $ 41ods. 2. zákonač:.53812005 Z. z.

- ochranné pásma prírodn;fch liečivjch zdrojov v Sklenych Tepliciach ( vyhláška MZ SR

č,.57l20O5 Z. z,), na ktoré sa vzťahujri zákazy a obmedzenia činností podťa $ 40 ods. 2' s 26

až28 a $ 50 ods. 17 zákonač:.53812005 Z. z.
4, Text na str..32, odsek pod odrážkami, navrhujri: - prvri vetu upraviť atext doplniť

nasledovne: Na rizemí obce sa 15 zdrojov resp. prameĎov stermálnou vodou steplotou 37

aŽ 52,5 C, z toho 5 lZípser ( ST _ 1), Born ( ST.2), Bansk;f, Vojtech, Jozef je MZSR
uznanych zaprirodné liečivé zdroje podťa zákona ě. 538/2005 Z. z.. Jedná sa oprírodnri

liečivri vodu' ilabo mineru.1izovan,fu síranov , vápenato - horečnatri, termálnu, hypotonickri...

Ďatej _ piatu vetu upravit, a text doplniť nasledovne: ,, Na základe povolenia MZ SR sa tu

liečia choroby pohybového tistrojenstva, nervové choroby, choroby tráviaceho strojenstva,

choroby , pi,ichy látkovej u!,mteny a žliaz s vn tornou selcréciou, ženské choroby, ako aj

k r!,mto ri traaam prislichaj ce choroby z povolania a onkologické choroby. V rámci

pásfu,tovania h}petnej starostlivosti sa využíva 2]0 lÓžok z celkovej lÓžkovej kapacity

pr ír o dn!,ch lie čiu!,ch k p e ťov,, ._5. 
Na str. 47, v stati i.] V,,ito,ná swot analyza, v stípci ,, silné striinky..- navrhujri vtretej

odrá ke namiesto slov ,, liečivá termálna vodď. v srilade s terminolÓgiou v zmysle zákona ě,

358/2005 Z. z, uviesť slová ,' prírodná lieěivá voda( termálna) oo uvedené sa tyka i textu na

str. 53, stať 4.1. Hlavné smery rozvoja obce, druh;f odsek a bod 1. _ šiesta odrážka.

6. Na str. 48, v stípci ,,rizika,,, vru)tornej swot analilzy - v tretej odrážke namiesto slov

,, z kripel'ného pásmď. odporuča v srilade so zákonom ě. 53812005 Z. z,, uviesť slová ',
z kripeťného rizemia ttrpefheho miestď. reSp. o, z kťrpeťného miesta.o rgSp. ,, z ochranného

pásÁa prírodnych liečivych zdrojov I. stupřď. . podťa toho, ktoré konkrétne rizemie mal

spraeovateť na mysli'
i' xo str' 49, v stati 3,2 Vonkajšia SW)T analyza, v položke životné prostredie - v druhej

odrrížke namiesto slov ,, prírodné liečivé zdroje,. v srilade s terminolÓgiou v zmysle zél<ona č.

538/2005 Z.z. ,uviesť slová,, prírodné liečivé zdrojeoo.

8. Na str. 62, bod 1]. Tabut\E _ vsťrvislosti splanovanou modernizáciou, zlepšením

arozvojom polhohospodarskej vyroby alesného hospodarstva apod. dáva do pozornosti, že

v ochrann;fcil pasmach prírodnych liečivych zdrojov je moŽné rcalrizovať len také činnosti,

ktoré negatívne neovplyvnia fyziká|ne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti

prírodnef fiečivej uoav, jej r.ytrŽiteťné mnoŽstva, zdravotnri bezchybnosť alebo qfdatnosť

qfchtozárojov (s27 oo'. z, gis oas. 3zákonač.538/2005 Z.z.)preto jepotrebné rea|izáciu

uvedenfch činnosti zvážiť resp. navrhnriť s ohťadom na tieto ustanovenia.

9. Na str. 69, vtabuťke prtority ,, blnanie aslužby obyvateťstvu,,_v tabuťke č. 1 poŽaduj

upraviť text nasledou,,.' ,, ochrana prírodnych zdrojov a hodnÓt a budovanie ekologickej

'tuuitity 
vrátane podzemnych vÓd, termálnych a minerálnych vÓd...

Z hťadiska ochrany záujmov podťa zákona č. 538/2005 Z. z, nepožaduje predmetqf

stratggic[f dokumánt poiudzovať podťa zákona č,. 2412006 Z, z,, Pri schval'ovaní ako aj

samotlrej tea|izácii programu poŽadujri rešpektovať ustanovenia $ 26 aŽ 5 28, $ 25' $ 40 ods.

2 a $ 50 ods. 17 zákonač:. 53812005 Z. z,
Predmetom tohto vyjadrenia s skutočnosti, ktorymi nevznikaj nové vplyvy na životné

prostredie' Prístušn orgán pripomienlE berie na vedomie a dáva ich do pozornosti

navrhov at e ť ov i a s c hv aťuj ti c e mu or gánu s tr at e gi c ké h o do kume nt u,
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3. Ministerstvo obrany SR' Agentlira spráry majetku, Banská Bystrica ( list č. ASMdpS-
|.78412016 zo d a 02.05.2016 ): Srihlasí s predloženym strategic\fm dokumentom _ bez
pripomienok a netrvá na posudzovaní dokumentu podťa zékona č. 2412006 Z. z. v platnom
zneni. Projektant ( investor ) uvedené stanovisko je povinn;f doruěiť v odpise všetkjm ďalším
orgiínom, orgarizáciám, ktoré budri na akcii zainteresované.
4. Banskobystricky samosprávny kraj' oddelenie regionálneho rozvoja ( list ě.

07204|20I6/ODDRR-2, |574312016 zo dřa 04.05.2016) nemá pripomienky. Pri rcalízácii
konlirétnych investičnych akcií je potrebné rešpektovaé závilznr[ čast' ÚpN vÚc nnr
a pri zásahu do ciest II. a III. triedy požiadat' o stanovisko Oddelenie investícií' správy
majetku a dopravy UBBSK. odporuča ukončiť proces posudzovania podťa zékona.
Príslušn!, orgán pripomienku berie na vedomie a dáva ich do pozornosti navrhovateťovi
a s chv a l uj tic e mu or gánu s tr at e gi c ké ho d o kum e nt u.

5. obvodnf bansky rÍrad Banská Bystrica ( list ě.970-|511120|6 zo dŤta 03.05.2016 )'
( ďalej len ,, oBÚ .. Banská Bystrica ) nemá nrámietky ani pripomienky k ozniímeniu
o strategickom dokumente, nakoťko uvedenym zámerom nebudri dotknuté záqmy ochrany
a vy-tlžív ania ložísk nerastného bohatstva.
6. Krajsky pamiatkovy r'irad Banská Bystrica ( list č. KPUBB-20I6||I390-2|35432/GRE
zo d:a |7.05.2016 ) zhťadiska záujmov chranenych pamiatkovym ziíkonom uvádza
nasledovné pripomienky na opravu a doplnenie dokumentu: 1) V analytickej časti dokumentu
doplniť špecifikáciu kulturneho dedičstva tak, aby bola v sirlade s Programovou ěasťou

dokumentu a doplniť uvedené ťrdaje: obec sa nachádza v ochrannom pásme lokality
svetového kultrimeho dedičstva UNESCO ,, Banská Štiavnica atechnické pamiatlql vjej
olrolí,,, ktorá bola do Zoznamu svetového dedičstva zapísaná na zžklade rozhodnutia V1fboru
svetového dedičstva č. 618rev pijatá na jeho zasadnutí v dřoch 6. _ II.I2.I993 v Cartagene.
T;fm bola celej lokalite priznaná jedinečná svetová ( univerzálna) hodnota, k ochrane
azabezpeěeniu ktorej sa Slovenská republika zaviaza\a ratifikovaním medzinarodného
Dohovoru o ochrane svetového kultrirneho a prírodného dedičstva ( oznámenie ě.

r59l199rzb.)
2. Do prílohovej časti dokumentu doplniť mapu hraníc lokality svetového dedičstva
UNEsCo ,, Banská Štiavnica a technické pamiatlry v jej okolí,. a jej ochranné pásma, ktorá
je dostupná na intemetovej adrese http://whc.unesco.orďeďlist/618/multiple:l
unique_number734
Príslušny orgán pripomienlqt berie na vedomie a dáva ich do pozornosti navrhovateťovi
a s c hv a l uj tic e mu or gánu s tr at e gi c ké ho do kum e ntu.

7. okresny r[rad Banská Bystrica, odbor vfstavby a bytovej politiky ( list č. oU - BB-
ovBPI.2016l0I6438-002.BD zo dřa 05.05.2016 ) konštatuje, Že.. obsah aštruktura
strategického dokumentu je v zásade v srilade s prílohou ě. 2 zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie. Pre oblasť rizemného plánovania je platny $ 11 ods. 2 písm. b ) zakona
č.5011976 o rizemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej
stavebny zékon ), podl'a ktorého mestá a obce s viac ako 2000 obyvatel'mi sri povinné mať

izemny plrín obce. ostatné obce sri povinné mat'ťrzemny pliín obce, ak to vyplyvazo záváznej
časti rizemného planu regiÓnu, najmá na splnenie medziniírodnfch závázkov ďebo na
umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia ,6zemia celoštátneho qfznamu.
obec Sklené Teplice má platny ,Územny plán obce, ktory je Územny p|án zÓny Sklené
Teplice, schválen;f uznesením Rady SKNV Banská Bystrica č. 133/85 zo dla 03.09.1985
v znení neskorších zmien a doplnkov.
8. okresny rírad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ( list č. oU -
BB-OSZPI.20I6l0|6432-0.SP.004-sP zo dťta 3|.05.2016 ) uvádza: K. . obce Sklené
Teplice zasahuje do Chrrínenej. krajinnej oblasti ( ďalej len ,, CHKo.. ) Štiavnické vrchy
ap|atí tu 2. stupeř ochrany v zmysle zákona ě, 54312002 Z, z. o ochrane prírody a krajiny
v znenineskorších právnych predpisov ( ďalej len,, zákon oPaK.. ). Na dotknuté rizemie
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v severne časti zasahuje maloplošné chránené inemia, Prírodná pamiatka ( ďalej len ,'PP.. )Kapifulské bralá s5. StupĎom ochrany vzmysle zákona oPaK. Je tu evidovaná eurÓpskas stava chrrínenych izemi SKUEV0265 Suť. Dané uzemie je sričast'ou rizemného syst?mu
ekologickej stability ( ďalej len ,,ÚSES..)' v ktorom boli vyčlenené biocentra, biokoridory
a interakčné prvky na regionálnej rirovni v riímci RÚSES okresu Žiar nad'Hronom. V k. ri. sa
vyskytujri lokality s biotopmi eurÓpskeho vyznamu na nelesn;fch pÓdach identifikované akoTrl Suchomilné travinno- bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte ( NATURA
2000'62|0) Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
( NATURA 2000,6230x prioritn;y biotop) a Lkl Nížinné sa podhorské kosné luky (NATURA
2000'6510 ) na lesnych pozemkoch Ls Lesy, identifikované ako Ls 2.2 Dubovo _hrabové
lesy panÓnske (NATURA 2000,91Go* prioritqf druh ), Ls 3.1 Teplomilné submeditertínné
dubové lesy ( NATURA 200O,91Ho* prioritny d.uh), is4 Lipovo _lavorové sutinové lesy
( NATURA 2000,9180* prioritny druh ), Ls5.1 Bukové a jedlbvé _ bukové kvetnaté lesy
( NATURA 2000, 9130 ), Ls5,2 Kyslomilné bukové lesy ( NATURA 2000,91| ) als5.4
Vápnomilné bukové lesy ( NATURA 2OO0, 9150), uvedené na priloženej mape. Z dÓvodutak rozsiahleho uzemia, ktoré je predmetom hodnotenia nie je mozie vylričiť vyskyt
chránen;fch druhov živočíchov a rastlín. okresn;f rirad v sídle kraja konštatuje nemá
z hťadiska ochrany prírody a krajiny žiadne pripomienky k oznámeniu o strategickom
dokumente. ospbitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajri vydaním tohto
stanoviska nedotknuté.
Prip.omienka je akceptovaná a bude predmetom podmienok orgánu ochrany prírody a bajiny,
ako dotlcrlutého orgánu štátnej správy pri povoťovaní jednottivych činnisti v predmeinom
zemí, ktoré bud navrhované resp. povoťované v s lade s tymto-itrategiclEm dokumentom,

9. Regionálny r'irad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ( list č.
H/20|6l00805.2 zo dřa 12.05.2016 ) vydáva kpredloženému návrhu srihlasné záv.inné
stanovisko. Strategic\f dokument nie je potrebné posudzovat'podťa zákona o posudzovaní
vplyvov na živ otné prostredie.
10. Okresnf rÍrad Žiar nad Hronom, pozemkovy a lesny odbor ( list č. 9U-ZH-PL9.
2016100615| zo d a 03.05.2016, )IJ-ZH-PL}-2OI6!O06|47 zo d a 06.05,20|6 ): orgrín
štátnej správy z hťadiska ochrany poťnohospodárskej pÓdy uvádza: Ak pri rea|izáciíjednotlivych zámerov podl'a spracovaného dokumentu sa bude uvažováť s použitím
poťnohospodrírskej pÓdy na nepol'nohospodárske ričely, v takom prípade je potrebné dbať najej ochranu a v plnom rozsahu rešpektovať ustanoveni a zákona ě. 22O/2OO4 Z. z. o ochrane
avyuživaní poťnohospodrírskej pÓdy a o zmenne zákona ě, 245l2OI3 Z. z. o integrovanej
prevencií a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niěttoryctr
ziíkonov v znení neskorších predpisov ďalej len ,, zákon* a d,održiavai zásady ochrany
pol'nohospodarskej pÓdy vypljvajricich zustanovenia $ 12 zákona. Polnohospodrírsku p6du
možno používať na nepoťnohospodiírske ričely len v nevyhnutn;fch prípadoch
a v odÓvodnenom rozsahu, pričom je potrebné chrríniť najkvalitnejšiu pÓdu po-ará toau
bonitovej pÓdno-ekologickej jednotky v k. ri. Sklené Teplice. V navrhovanom strategickom
dokumente nie je vyhodnoteny rozsah záberu poťnohospodarskej pÓdy pre ričely
hospodrárskeho a sociálneho rozvoja obce Sklené Teplice na roky zďt+ _ 2020. Po
preštudovaní podkladov azvážení všetkych okolností, odbor nepovažuje za potrebné, aby
strategicky dokument bol posudzovany podťa zákonač.2412006 Z, z,
orgán štátnej správy lesného hospodrírstva nemá námietky krea|ízácii rozvojovych aktivit za
predpokladu, že kvyřatiu alebo obmedzeniu ryrrŽívania lesnych pozemkov dÓjde len
v nevyhnutnych a odÓvodnen;fch prípadoch, najmá ak rilohy spoločenského a ekonomického
rozvoja nemožno zabezpečiť inak. V prípade rea|izácie činnosti v ochrannom pásme lesa ( 50
m od okraje lesnych pozemkov ) sa v zmysle $ 10 ods. 2 zákona č.32612005 Z. z. o lesoch
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v zneni neskorších predpisov na vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby ao využití zemia
vyžaduje aj závázné stanovisko orgiínu štátnej správy lesného hospodrírstva.
Predmetorn vyjadrení s skutočnosti, ktoré s predmetom povoťovania činnosti, ktoré sa mÓžu
v predmetnom zemí realizovať v s lade so strategicb!,m dolalmentom a s visiacimi
predpismi podťa stavebného zákona. Príslušn!, orgán berie tieto skutočnosti na vedomie
a bude ich uplatúovať v príslušnlch stavebn ch konaniach, ako dotlcrtuty orgán štátnej správy
v zmysle stavebného zákona'
1I.. Okresny rad Žiar nad, Hronom, odbor krízového riadenia ( list č. OU-ZH.QKR-
20|61002474.10 zo dr1a 16.05.2016 ): Z hťadiska civilnej ochrany obyvateťstva nepožaduje,
aby strategicky dokument bol posudzovanj, podťa zákona NR SR ě. 2412006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie.
12. okresny radŽiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna
správa ochrany ovzdušia ( list č. oU-ZH-osZP.20l6/006040lJ zo dia04.05.20l6 ) srihlasí
so gtrategick;fm dokumentom bez pripomienok a nepovažuj e za potrebné ďalšie
posudzovanie vplyvov činnosti na Životné prostredie podl'a zžkona ě. 2412006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
13. okresnf Ú,r:ad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna
vodná správa ( list č. oU-ZH-oSZP.2016l006016-002 zo día |3.05,2016 ) koznrímeniu
o strategickom dokumente dáva nasledovné stanovisko: Pri zemnom rozvoji obce
zabezpeěiť: 1. odvádzanie azneškodriovanie odpadovych vÓd v zmysle ustanovení vodného
zákona a NV SR. č. 26912010 Z. z.,ktorym sa ustanovuju požiadavky na dosiahnutie dobrého
staw vÓd, odvádžanie vÓd z powchového odtoku odtekajťrceho zo zastavaného rizemia obce
a z pozemnych komunikácií pre motorové vozid|á, vrátane parkovísk a odstavnych plÓch s
prečistením zacbytavajircim plávajrice látky' na miestach, kde sa predpokladá obsah látok,
ktoré mÓžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej a podzemnej vody (odstavné plochy,
parkoviská, plochy vo vyrobnych prevádzkach ) zrealizovať potrebné opatrenia na ich
elimináciu, osadiť lapače nazachyávanie ropn;fch látok.
2. Spevnené plochy a komunikácie po stavebnej a technickej stránke musia vyhovovať
ustanoveniam vodného zákona a počas ich prevádzky nesmie dÓjsť k ohrozeniu povrchovych
a podzemn1fch vÓd.
3. Pri reďizácií vodn;fch stavieb postupovať v srilade s ustanoveniami vodného zákona.
Podťa $ 36 ods. 3 vodného zákona komunálne odpadové vody, ktoré vznikajri
v aglomeráciách menších ako 2 000 ekvivalentn;fch obyvateťov, ktoré nemajri vybudovanri
verejnri kana|izáciu bez primeraného čistenia alebo v riedko osídlen;fch oblastiach mimo
aglomerácií moŽno okrem verejnej kana|izácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo
injmi primeran;fmi systémami, ktor;fmi sri najmá vodotesné Žumpy a pre riedko osídlené
oblasti aj malé čistiarne odpadoqfch vÓd s primeranym čistením tak, aby sa dosiahli
environmentálne ciele pre povrchové vody a podzemné vody v srilade s $ 5 vodného zákona.
Pri nakladaní s odpadoqfmi vodami akumulovanymi vo vodotesn;fch žumpách podťa $ 36
odsekov 2 a 3 vodného zékona sa postupuje podťa osobitn;fch predpisov, pričom tieto musia
byt' zneškodřované v čistiarni odpadovych vÓd. V zmysle $ 36 ods. 4 vodného zákona
povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému možrro
vydať len na dobu určitu. V lokalitách' kde je vybudovaná a uvedená do ptevádzky verejná
kana|ízácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlŽovať nebude. So zreteťom na
povďru a rozsah navrhovanej ěinnosti, miesto vykonávania, ochranu poskytovanri podl'a
osobitnfch predpisov avyznan očakávan;fch vplyvov nepovažujeme za potrebné ďalšie
posudzovanie vplyvov činnosti na Životné prostredie podťa zákona č. 2412006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorfch zákonov
a z hťadiska ochrany podzemnych a powchovych vÓd.
Predmetom vyjadrenia s skutočnbsti, ktoré s predmetom povoťovania činnosti, ktoré sa
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mÓžu v predmetnom zemí realizovať v s lade so strategic|cym dokumentom a stivisiacimi
predpismi podťa zákona o vodách. Príslušnj, orgán berie tieto skutočnosti na vedomie a bude
ich uplatúovať vpríslušnych stavebnych konaniach, ako dotknuty orgán štátnej správy
v zmysle vodného zákona.
14. okresnf rÍrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna
správa odpadového hospodárstva ( list č. oU-ZH-oSZP-2OI6!006080 zo d a06.05.20l6 )požaduje, aby pri ďalšom konaní sa prihliada|o aj na požiadavky vypl;fvaj ce ,,o,ěi
legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva ( novy zékon o odpadoch-a.s ním s visiace
vykonávacie predpisy )' ktoré vstripili do platnosti v roku 20|6. Nepožaduje posudzovanie
predloŽeného dokumentu podťa zékona.
Príslušny orgán berie na vedomie a dáva do pozornosti obstarávateťovi strategického
dokumentu.
l'5. Mesto Žiar nad Hronom ( list č.: 2277120|6, 01460612016 zo dřa 18.05.2016 )
k predloŽenému ozniímeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky, zároveťtvyjadrujá
názor, že m6že byt' upustené od ďalšieho posudzovania podťa zékona ě. 2412006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Mesto Žiar nad Hronom o zas|aní oznétmenia
informovalo verejnosť v zmysle $ 6, ods. 5 zákonanasledovnym spÓsobom: oznam o zaslaní
oznámenia s uvedením, kedy a kde má verejnosť možnosť doř nahliadnuť je zverejneny odo
dria 03.05.2016 do 18.05.2016 na uradnej tabuli mesta pred MsÚ v Žiarinad Hronom. oznam
o zaslaní oznámlenia bol od 03.05,2016 do 18.05.20|6 zvercjnen;f na internetovej strrínke
mesta Žiar nad,Hronom www.ziar.sk. Počas zákonomstanovenej lehoty verejnosť něprišla na
Mestsk;f urad v Ži*i 

''ua 
H.no''' 

''"ot'liadnut'do 
predloženého oznrímenia.

16. Mesto Banská Štiavnica ( list č.: I856l2O|6lRRaMV zo d a 13.05.20\6 ) uvádza:
ozniímenie o strategickom dokumente bolo verejnosti sprístupnené na radnej tabuli Mesta
Banská Štiavnica od 03.05.2016 ana elektronickéj riradn..| tuu.'ti Mesta Banská Štiavnica od
03.05.2016 a na internetovej adrese: hťtp://www'banskastiavnica.slďobcaď4525.oznamenie-o.
gtrategickom.html . K strategickému dokumentu má nasledovné pripomienky: V kapitole 1.5
Širšie zemné vázhy aaj inde sa uvádza, že ,, obec sa nachádza tieŽ v ochrannom pásme
GEoPARKU Banská Štiavnica....... Upozorřqi, že Geopark Banská Štiavnica uz nie ;e
v existencií, nie je ani veden;f v evidencií geoparkov na Slovensku.
odporuča, aby strategick]f dokument nebol posudzovany podťa zékonaNR sR č,.2412006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie
17. obec Podhorie ( list č. 36|12016 zo díta l8.05.2016 ) oznémi|a, že strategic[f dokument
bol verejne prístupn;f od02.05.2016 do I7,05.2016. obec Podhorie s hlasí, aby strategick;f
dokument nebol posudzovan;f podťa zákona.
18. obec Sklené Teplice ( list ě. 20161155.| zo d a 14,05.2016 ) oznrímila, Že dokument bol
zverejneny na uradnej tabuli a domovskej stránke obce od 03.05.2016 do 27.05.2016. V čase
zverejnenia neboli doručené žiadne pripomienky ani návrhy. oznámenie o strategickom
dokumente bolo prerokované v obecnom zastupiteťstve v Sklenych Tepliciach na jeho
riadnom zasadnutí dřa 3 1 . 05.2 0| 6 bez pripomienok

Dotknutá verejnost'podťa $ 24 zákona o posudzovaní sa nevy'jadrila k posudzovanému
dokumentu.

. okresn;f urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom
rozhodovaní postupoval podlia $ 7 ods. 4 zékona o posudzovaní, prihliadol na kritéria pre
zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 tohto zákona, pričom zváži| srihrn všetkych
uveden;fch skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím navyznam



rozhodnutie č. s. 0U-ZH-OSZP -2016/005594-N
č. záznamu: 20 1 6 l 002404 |

strana 9l | |

očakávanych vplyvov na Životné prostredie a zdtavie obyvateťstva, ako aj na stanoviská
dotknutych orgánov. Posudzovany strategicky dokument nebude mať priamy vplyv na
životné prostredie. Nepriamym vplyvom na Životné prostredie je návrh zék|adnej funkcie
uzemia a definícia prípustnych, obmedzujricich a vylučujricich podmienok urěenych pre
uveden lokalitu. Príslušny orgán sa zaoberal pripomienkami uvedenymi v stanoviskách
zainteresovanfch orgiínov a akceptoval opodstatnené požiadavky a pripomier'ky. V ďalšom
procese obstarávania' prerokovania a schval'ovania podťa osobitn;fch predpisov ukladá
obstarávatel'ovi strategického dokumentu tieto poŽiadavky a pripomienky rešpektovať.

okresny rirad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredia v rámci
zisťovacieho konania posridil navrhované oznámenie o strategickom dokumente z hťadiska
jeho relevantnosti pre podporu trvalo udržateťného rozvoja, rozsahu v ktorom vytvára rámec
pre navrhované aktivity, environmentálnych problémov vrátane vplyvov na zdravie, ako aj
rozsah potencioniílnych vplyvov na hodnotené alebo citlivé oblasti v zmysle kritéria pre
zisťovacie konanie podťa $ 7 a prílohy č. 3 zékona s prihliadnutím na doruěené stanoviská
dotknuffch orgánov a rozhodol tak, akoje uvedené vo vyrokovej ěasti tohto rozhodnutia.

K doručen;fm pripomienkam, upozorneniam a odporučaniam citovanych
v predchádzajťrcom texte tohto rozhodnutia správny orgán po ich presk mani zauja| toto
stanovisko:

Zo stanovísk doručenych k oznámeniu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky
vo vzt'ahu k 'strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohl'adnit' v procese
obstarania, prérokovania a schválenia strategického dokumentu ,, Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sklené Teplice na roky 2014 _2020"
podl'a osobitnfch predpisov:
1. Rozsah strategického dokumentu dať do s ladu s ustanoveniami $ ]2 Vyhlášlql č' 55/200]

Z. z. o zemnoplánovacích podkladoch a zemnoplánovacej dokumentácie.
2. V s lade s ustanovenia s 18 a $I9 banského zákona zabezpečiť ochranu v hradn!,ch

ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobyvania.
3' Wodnosť a podmienlql stavebného využitia zemia s v slqltom potenciálnych

a stabilizovanych zosuvov a svahovych deformácií je potrebné postidiť a overiť
inžinier sko geolo giclEm prie skumom.

4. Wodnosť a podmienlE stavebného využitia zemia s vilslEtom stredného radÓnového
rizika je potrebné postidiť podťa č'355/2007 z' z' a vyhldšlE č. 528/2007 Z. z.

5. Textovti časť strategického dokumentu dat' do s ladu s terminolÓgiou podťa zákona č.
538/2005 Z. 2..

6. Pri schvaťovaní i realizácií programu rešpektovať ustanovenia $ 26 až $ 28, s 25, s 40
ods. 2 a $ 50 ods. ]7 zákona č, 538/2005 Z, z,

7. Pri realizácií jednotliu!,ch činností vyplyvaj cich zo strategického dokumentu pri
horych je predpoklad záber polhohospoddrskej pÓdy je potrebné dodržať požiadavlcy
z hťadislra ochralty pÓdneho fondu.

8. Pri realizácií konlcrétnych činnosti v ochrannom pásme lesa na vydanie rozhodnutia
o umiestnenie stavby a o využití zemia požiadať o závtjzné stanovisko orgán štátnej
spr ávy l e s ného ho sp o dár s tv a

9. Pri jednotlivych činnostiach rešpektovať v dotlcrlutom zemí vyhláserui PP s 5. stupúom
zemnej ochrany s jej ochrannym pásmom a eurÓpsku stistavu chránenych zemí.

10. Pri realizácií konlvétnych investičnych akcií je potrebné rešpektovat' závcizrui casť ÚPN
vÚc nnr a pri zásahu do ciest II, a III, triedy požiadat, o oddelenie investícií a správy
majetku a dopravy Únrsx a olvesny tirad Banska Bystrica, odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikácií,
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Il.AnalytichÚ iprílohov časť strategického dokumentu doplniť vzmysle stanoviska
Kr aj s ké ho p am i at kov é h o r a du B an s ká By s tr i c a.

]2.Pri zemnom rozvoji obce zabezpečiť odvádzanie azneškodúovanie odpadovlchvÓd
v s lade s vodnlm zákonom a NV SR 269/20]0 Z. z.

]3. Posudzovanie vplyvov plánovaného strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie
vplyvov navrhovanych činností povoťovanllch v s lade so strategiclcym dokumentom.

Vzhťadom na skutoěnosť predmetné vyjadrenia a námietky uvedené v bode l _ 7 sri
predmetom konania podťa s |6 až $ 26 stavebného zákona a nemajri povahu nrímietok podťa
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tunajší 

-rirád 
sa k nim nevyjadril

a uviedol ich len pre informáciu pre kompetentné orgány a otganizácie a ričastníkov konania.
Predloženy strategicdf dokument nemá vyznatnny vplyv na životné prostredie preto príslušny
orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Nakoťko sa jedná o strategicky dokument s miestnym dosahom podl'a $ 7 ods. 7 zěkona

dotknutá obec bpz zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spÓsobom
v mieste obvykljm

Poučenie:
Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevďahuj e zékon č,, 7|l|967

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších predpisov, apreto sa voči
nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskrimať sridom podl'a zákonač. 99111963
Zb. občiansky sridny poriadok v znení neskorších predpisov.

Doručuje sa:

1. obec Sklené Teplice, Sklené Teplice |6|, 966 03 Sklené Teplice
2. obecné zastupiteťstvo obce Sklené Teplice, obecné zastupiteťstvo Sklené Teplice,

966 03 Sklené Teplice
3. Mesto Žiar nadHronom, Moysesova č,.46, 965 19 Žiat nad Hronom
4. Mesto Banská Štiarmica, Radničné námestie č. t,969 24BanskáŠtiavnica
5. obecRepište, Repište č. 158, 96603 SklenéTeplice
6. obec LehÓtka pod Brehmi, LehÓtka pod Brehmi č,.22, 966 Ot Hliník nad Hronom
7. obec Podhorie, Podhorie č. 84, 969 82 Podhorie
8. Ministerstvo Životného prostredia SR, sekcia geolÓgie a prírodnych zdrojov, Nám. L.

Štura e. |, 81235 Bratislava
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9. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kripeťov aŽriedie|,Limbová 2,837 52
Bratislava

l0. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnutel'ného majetku a qfstavby, DP Stred, ČSA 7,
974 3| Banská Bystrica

1l. Banskobystrick;f samosprávny kraj, oddelenie ÚP a ŽP, Nám sNP č. 23, g74 OI
Banská Bystrica

12. okresn;f urad Banská Bystrica, odbor v;fstavby a ÚP, Nám. r. Štura I,974 05 Banská
Bystrica

13. okresn;f urad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP _ oP a K, Nám. L. Štura 1,
974 05 Banská Bystrica

14. Krajskf pamiatkoqf urad Banská Bystrica, Lazovnáulica č. 8,975 65 Banská Bystrica
15. obvodn;f banskf rad v Banskej Bystrici, Ul. 9. Mája975 90 Banská Bystrica
16. okresny tradŽiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy apozemnych komunikácií,

ul. SNP I2O,965 0I Žiar nad Hronom
17. okresny :iurad Žiar nad Hronom' pozemkoqf a lesn;f rirad, SNP |24, 965 0| Žiar nad

Hronom
18. okresn1f tnadŽiat nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. M. Sloven. 8, 965 01

Žiar nad.Hronom
19. Regionálry ttrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila

a MetÓda 357l23,Žiar nadHronom
20. okresné riaditeťstvo hasičského a záchranného zboru Žiar nadHronom, Ul. sNP , 965

. 0| Žiar nad Hronom
21. okresnf rad Žiat nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - riseky:

ŠVS, oH a oo, Nám. M. Slovenskej 8, 965 01 Žiar nadHronom


