
 
 
 

Číslo spisu: OU-ZH-OSZP-2020/003792                                                              V Žiari nad Hronom 
Číslo záznamu: 0013334/2020                                                                                               dňa  16.04.2020 
                                    

 

 

 
                                         

                                             R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 Okresný  úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán  

štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa  §  56 písm. b) zákona  č. 

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

v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie “ ) vydáva 

podľa § 7 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na  základe  predloženého  

oznámenia  o zmene strategického  dokumentu  „ Územný plán Obce Krahule, Zmeny a doplnky č. 3  “, 

ktorý  predložil obstarávateľ: Obec Krahule,  Krahule  č. 26, 967 01 Kremnica, IČO: 30230365 

v zastúpení oprávneného zástupcu obstarávateľa: Miroslava Schwarza – starostu obce,  predložila  dňa 

24.02.2020  po ukončení   zisťovacieho konania  rozhodol takto: 

  

I. Strategický dokument „ Územný plán Obce Krahule, Zmeny a doplnky č. 3   “  

 

 

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

 

                                na základe  vykonaného zisťovacieho konania 

 

    podľa  zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  Zmenu  strategického  dokumentu po 

    doplnení v zmysle bodu II.  bude  možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.   

 

II. Zo  stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli nasledovné pripomienky  

     a požiadavky, ktoré je obstarávateľ povinný rešpektovať a splniť v ďalších konaniach pri    

     napĺňaní  strategického   dokumentu podľa osobitných predpisov: 

 

1. Zmenu strategického dokumentu dať do súladu so záväznou časťou  ÚPN VÚC BBK v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

2. Evidované staré banské diela a evidované zosuvné územia v jednotlivých urbanistických  lokalitách 

vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a 

územnoplánovacej dokumentácii a  vyznačiť ich v územnoplánovacej dokumentácii.  

3. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného a vysokého radónového 

rizika v jednotlivých urbanistických lokalitách posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia.   

4. Urbanistické lokality, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce napojiť na verejný vodovod 

a verejnú kanalizáciu.  

5. Prevádzka poľnohospodárskeho podniku nesmie negatívne ovplyvňovať obytné prostredie  hlukom, 

prachom,  zápachom, výskytom hlodavcov a pod. 

6. Rešpektovať platné právne akty, ktoré v dotknutých lokalitách riešených v zmene strategického 

dokumentu chránia verejné záujmy na základe osobitných zákonov a  predpisov o ochrane zdravia 

ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok,  o vodách,  o štátnej ochrane prírody, o 

pozemných komunikáciách,  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o ochrane pred 

povodňami. 

 

 

        odbor starostlivosti o životné prostredie 

         Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 
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                                             O d ô v o d n e n i e 

 
          Obstarávateľ, Obec  Krahule,  Krahule  č. 26, 967 01 Kremnica, IČO: 30230365 v zastúpení 

oprávneného zástupcu obstarávateľa: Miroslava Schwarza – starostu obce,  predložil  Okresnému úradu 

Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie dňa 24.02.2020  podľa  § 5 ods. 1 zákona 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznámenie  o zmene strategického  dokumentu  „ Územný 

plán Obce Krahule, Zmeny a doplnky č. 3  “.   

 

          Hlavným dôvodom vypracovania strategického dokumentu „ Zmien a doplnkov č. 3“  (ďalej „ ZaD 

č. 3“) je zosúladenie funkčných plôch, zdokumentovanie pripravovaných zámerov v obci, ako i 

vytvorenie podmienok pre výstavbu v nových lokalitách,  z dôvodu aktuálnych požiadaviek  a potrieb 

rekreačno – oddychovej zóny pre územný rozvoj obce, ako aj z hľadiska zosúladenia územného plánu  

obce s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou. Územný plán obce Krahule - Blaufuss, Zmeny a 

doplnky č. 2 bol schválený v roku 2007. Významným impulzom pre spracovanie ZaD č. 3 je skutočnosť, 

že od roku 2007 bola realizovaná sieť obslužných komunikácií, ktorých trasy využívajú stávajúce poľné 

cesty, ktoré boli geodeticky zamerané a ich línie sa líšia od trás, navrhovaných v roku 2007 a uvedené v 

ÚPN-Z č. 2. V ZaD č. 3 ide o uvedenie obslužných komunikácií do skutočného stavu, stanovenie ich 

hranice a vymedzenia nových verejnoprospešných stavieb ( priebeh cestných komunikácií ) vzhľadom na 

aktuálne zameranie jednotlivých pozemkov v r. 2019, ktoré zachytávajú zmeny vo vlastníckych vzťahoch 

a vyjadrené v novom katastrálnom pláne obce. ZaD č. 3 sa týka celého katastrálneho územia obce 

Krahule.  

ZaD č. 3 pozostáva z týchto urbanistických  lokalít: 

 ZaD 3/1 v urbanistická lokalita ( ďalej len „UL“)  č. 5:  v južnej časti urbanistickej lokality boli zrušené 

   garáže a nahradené objektom súkromných garáží, 

  ZaD 3/2 v UL č.7, 8 a 42:  trasa plánovanej obslužnej komunikácie medzi UL č.7 a UL č. 8 bola 

   zmenená a došlo aj k zmenám vo funkčnom využití UL č. 7 -  zóna individuálnej výstavby bude  

   doplnená  o parkovaciu  plochu pre relax ľudí, budú realizované obslužné komunikácie, ktoré   

   vyvolávajú  zmeny aj v UL č. 42 a UL č. 43 a menia líniu ich obvodu,  

  ZaD 3/3 v UL č. 9:  na južnom okraji obce sa predlžuje smerom k ČOV, čím sa zväčšuje plocha pre 

 IBV,  

 ZaD 3/4 v UL č. 14: UL v stredovej časti západného okraja obce je rozšírená za intravilán o zónu IB,  

    bude vybudovaná prístupová komunikácia v tejto lokalite 

 ZaD 3/5 v UL č.15:  v dotyku s UL č. 14 je zo severnej strany navrhované rozšírenie smerom na 

západ, kde je situovaná zóna individuálneho bývania -  rodinné domy (ďalej len „IBV“) a parkoviská,  

 ZaD 3/6 v UL č.18:  v tejto lokalite boli asanované objekty JRD a mení sa na novú funkcia využitia - 

na individuálnu rekreáciu (ďalej len „IR“) 

 ZaD 3/7 v UL č. 22:  rozšírenie UL nachádzajúcej sa v západnej časti obce (severná polovica  územia) 

- lokalita pre IR a zariadenie cestovného ruchu (ďalej len „CR“),  

 ZaD 3/8 v UL č. 27:  UL východne od ochrannej zóny kostola a cintorína je navrhovaná lokalita s  

funkciu IBV,  

 ZaD 3/9 v UL č. 29:  UL v severozápadnej okrajovej polohe obce je navrhovaná lokalita pre IBV, 

 ZaD 3/10 v UL č. 37-39 a čiastočne aj v UL č.36:  úpravy a vybudovanie obslužnej komunikácie v 

trasách existujúcich nespevnených ciest a realizované stavby  IR menia tvar a rozlohu tejto UL s tým, 

že sa navrhuje zlúčenie UL č. 37 a č. 39, z dôvodu pôvodne plánovaného využitie v UL č. 39 sa mení 

(farma) - odstraňuje a presúva (viď ZaD 3/15), nakoľko sa nachádza v kontaktnej zóne ochrany 

vodného zdroja, 

 ZaD 3/11 v UL č. 40:  pôvodne plánované využite v UL na severovýchodnom okraji obce na šport , 

mení sa na vybudovanie zariadenia pre seniorov  a obslužné plochy,  

 ZaD 3/12 v UL č. 41:  UL v stredovej polohe a na východnom okraji obce má prevládajúcu funkciu - 

využitie pre CR a jej západná časť obvodu sa upravuje a pripája sa k UL č. 42, ktorá má jednotnú 

funkciu  IBV, 

 ZaD 3/13 v UL č. 4 a č. 45-46:  aktualizácia a zreálnenie siete obslužných komunikácií aj v týchto UL 

na juhovýchodnom okraji obce menia ich trasy a vymedzujú po novom zóny pre využitie pre 

IR, 
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 ZaD 3/14 v UL č. 47:  na južnom okraji obce v UL došlo k úprave  obslužných komunikácií a vnikla 

potreba na doplnenie funkcie CR o možnosť IR, navrhuje sa upraviť aj obvod UL,  

 ZaD 3/15 v UL č. 39:  na pôvodnom mieste  sa odstraňuje  a presúva sa severnejšie tak, že rozširuje 

areál už v súčasnosti tu situovaného salaša o ďalšie objekty a priestory. Zmena súvisí  so zrušením UL 

č. 52 pôvodne plánovanej farmy situovanej na západ  od intravilánu obce.  
 

           Posudzovaný strategický dokument  bol  vypracovaný v jednom  variante.   

           Strategický dokument podľa § 4 ods. 2 zákona podlieha zisťovaciemu konaniu  o posudzovaní 

strategických dokumentov, ktoré  Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné 

prostredie vykonal  podľa § 7 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.      

 

          Príslušný orgán podľa § 6 ods. 2 zákona zaslal oznámenie o zmene strategického  dokumentu  pod 

č. s.: OU-ZH-OSZP-2020/003792 ( č. záznamu: 0008318/2020 )  zo dňa 26.02.2020 na zaujatie 

stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým  obciam  mestu: Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geologického práva 

a zmluvných vzťahov, Ministerstvo obrany SR, Úrad Banskobystrického   samosprávneho  kraja, 

Okresný  úrad Banská Bystrica, odbor  výstavby a BP, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor 

opravných prostriedkov, referát poľnohospodárstva, Krajský pamiatkový úrad  Banská Bystrica, Obvodný 

banský úrad, Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, odbor CD a PK, pozemkový 

a lesný odbor,  odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresné riaditeľstvo hasičského  a záchranného  

zboru v Žiari nad Hronom,  Regionálny úrad verejného  zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, 

Regionálny veterinárna a potravinová správa  so sídlom v Žiari nad Hronom a dotknutým obciam: 

Kremnica a Kremnické  Bane.   

  

            Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva pod 

názvom http://eia.enviroportal.sk/zoznam  pod názvom „ Územný   plán   Obce  Krahule, Zmeny 

a doplnky č. 3 “ a na  http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-49. 

 

           Informácia pre verejnosť  bola zverejnená  pod č. s.: OU-ZH-OSZP-2020/003792 (č. záznamu: 

0008372/2020 ) zo  dňa  26.02.2020  na úradnej tabuli Okresného úradu Žiar nad Hronom a na webovom 

sídle Okresného úradu Žiar nad Hronom.        

       

          Dotknutá obec Krahule informovala verejnosť podľa § 6 ods. 5 zákona, spôsobom v mieste 

obvyklým, vyvesením oznámenia na úradnej  tabuli obce.                                                                               

 

        V súlade s § 6 ods. 6 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente príslušnému orgánu  doručili 

svoje písomné stanoviska tieto subjekty  ( stanoviska sú uvedené v skrátenom znení- typ písma „ 

kurzíva“):                                                                                                                                                          

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov ( list č.4397/2020- 

5.3, 14658/2020  zo dňa 13.03.2020 ):  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor 

štátnej geologickej správy (ďalej len „ministerstvo“) Vám na základe oznámenia o zmene strategického 

dokumentu ÚP obce Krahule, zmeny a doplnky č. 3 podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasiela nasledovné 

stanovisko:  1. V katastrálnom území obce Krahule (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované staré 

banské  diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.   Ministerstvo žiada evidované staré banské diela 

vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a 

územnoplánovacej dokumentácii a  vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. 2. V predmetnom území 

sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. 

Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 

12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a  vyznačiť v územnoplánovacej 

dokumentácii. V katastrálnom území   obce Krahule  je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt 

potenciálnych svahových deformácií. Svahové deformácie pravdepodobne  vznikli klimatickými faktormi 

a účinkom podzemných vôd. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových 

deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Aktivizácia svahových 

deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi , resp. ich 

http://eia.enviroportal.sk/zoznam
http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-49
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kombináciou. Hodnotené územie patrí do rajónu nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie 

antropogénne zásahy. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v 

textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie 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 a kol., 2006 ), ktorý je prístupný na 

mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava ( http://apl.geology.sk/atlassd ). 

Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových 

deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.   Svahové deformácie v predmetnom území 

negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.  3. Predmetné územie 

spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape.  Stredné 

a vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.  4. Informácie o 

geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického 

ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie 

http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14. Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o 

geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje 

nasledovné riziká stavebného využitia územia:  a) výskyt  potenciálnych svahových deformácií. Vhodnosť 

a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť 

inžinierskogeologickým prieskumom. b) stredné a vysoké radónové riziko. Vhodnosť a podmienky 

stavebného využitia územia s výskytom stredného a vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť 

podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho 

žiarenia. Príloha: Mapa v mierke  1:30 000 s vyznačením starých banských diel, svahových deformácií 

a radónového rizika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie pripomienky dáva do pozornosti 

obstarávateľovi a spracovateľovi  strategického dokumentu a zároveň ich uviedol v bode II. výroku tohto 

rozhodnutia, ako podmienky s ktorými sa obstarávateľ musí vysporiadať v ďalšom procese schvaľovania 

strategického dokumentu.           

 

2. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia ( list 

č. 07153/2020/ODDUPZP-2 zo dňa 09.03.2020)  ako dotknutý orgán k oznámeniu o zmene strategického  

dokumentu a návrhu strategického dokumentu vydáva nasledovné stanovisko: Predložený návrh „ 

Územného plánu obce Krahule, Zmeny a doplnky č. 3“ nie je v súlade so  Záväznou   časťou Územného 

plánu  veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení ( ďalej len“ ÚPN VÚC BBK) – 

v časti 2.2. V oblasti hospodárstva so záväzným regulatívom. 2.2.10. Stabilizovať výmeru najkvalitnejších 

pôd a ich ochranu uskutočňovať ako ochranu hospodársko -  sociálneho potenciálu štátu ako aj súčasť 

ochrany prírodného a životného prostredia. V časti 4 v oblasti usporiadania územia z hľadiska 

ekologických aspektov, ochrany prírody a pôdneho fondu so záväzným regulatívom. 4.10.  Rešpektovať  

poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky ako limitujúci faktor urbanistického rozvoja územia osobitne 

chrániť poľnohospodársku pôdu s veľmi vysokým  až stredne vysokým produkčným potenciálom, 

poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia.  Vzhľadom nato, že 

obec nemá zachovaný pôvodný územný plán, upozorňujeme na znenie § 11 ods. 2 písm. a) stavebného 

zákona, podľa ktorého obce s menej ako 2 000 obyvateľmi sú povinné mať územný plán obce , ak je 

potrebné riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu 

v obci v zmysle § 139a ods. 11 ) stavebného zákona alebo umiestniť verejnoprospešné stavby. Termínom 

územný plán obce sa vyjadruje potreba vypracovať plán pre celé územie administratívnej jednotky. Pri 

plánovaní  rozvoja územia obce požadujeme: Realizáciu nových obytných a rekreačných plôch v celom 

území obce podmieniť vybudovaním technickej infraštruktúry ( najmä kanalizácie s ČOV )  s dodatočnou 

kapacitou a v predstihu pred rozvojom územia. Retenčnú schopnosť v krajine zvyšovať účinnými 

opatreniami  a návrhom vodozádržných opatrení v súlade so strategickým dokumentom Stratégia 

adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Pri návrhu dopravného riešenia 

mesta ( zrejmé chyba v písaní ) rešpektovať koncepcie strategických dokumentov BBSK „Plán udržateľnej 

mobility BBSK“,( v procese schvaľovania) a  „ Kostrová sieť cyklotrás BBSK“(  v procese spracovania).   

Príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie  k uvedenému stanovisku uvádza: relevatné 

pripomienky tohto vyjadrenie  boli  uvedené do podmienok v bode II. výroku tohto rozhodnutia. 

 

http://apl.geology.sk/atlassd
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3.Obvodný banský úrad Banská Bystrica ( list č. 229-655/2020  zo dňa 11.03.2020 ) v katastrálnom 

území Krahule neeviduje žiadne chránené ložiskové územie a ani dobývací priestor. K oznámeniu o zmene 

strategického dokumentu nemá pripomienky.   Podľa OBÚ v Banskej Bystrici nie je potrebné strategický  

dokument posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..   

    

4. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica ( list č. KPUBB-2020/5589-2/17353/HOJ zo dňa 

03.03.2020 ) z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom určuje  oznámenie o strategickom 

dokumente za prípustné a nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie. KPÚ Banská Bystrica vydal stanovisko č. KPÚBB-2020/2239-2/5948/HOJ, PUS zo dňa 

10.02.2020 k návrhu Územného  plánu obce Krahule – Zmeny a doplnky č. 3. Toto stanovisko je 

podkladom pre konanie orgánu štátnej správy podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    

    

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ( list č. L/2020/00388-2 

zo dňa 17.03.2020 ) vydáva k predloženému  návrhu súhlasné záväzné stanovisko. Strategický  dokument 

nie je potrebné posudzovať podľa zákona č.  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Zároveň požadujeme: 1. Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. zabezpečiť plnenie povinností dodávateľa pitnej 

vody podľa § 17a, ods. 2, písm. a) až n). 2.Lokality zmien  a doplnkov č. 3, ktoré sa nachádzajú 

v zastavanom území, napojiť na verejný vodovod a kanalizáciu. 3.Farma nesmie negatívne ovplyvňovať 

obytné prostredie  hlukom, prachom,  zápachom, výskytom hlodavcov a pod. Toto záväzné stanovisko 

slúži ako podklad k ďalšiemu konaniu v pôsobnosti príslušného úradu v predmetnej vec.   
Príslušný orgán uvedené stanovisko dáva do pozornosti spracovateľovi obstarávateľovi a spracovateľovi  

strategického dokumentu a zároveň ich uviedol do podmienok v bode II. výroku tohto rozhodnutia.           

 

6. Okresný  úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie  - štátna správa 

ochrany ovzdušia ( list č. OU-ZH-OSZP-003867-2/2019 zo dňa 09.03.2020 ). Štátny orgán  ochrany 

ovzdušia súhlasí so zmenou strategického dokumentu a neodporúča predmetnú zmenu dokumentu na 

ďalšie posudzovanie. 

  

7. Okresný  úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa 

odpadového hospodárstva ( list č. OU-ZH-OSZP-003878-2/2020 zo dňa 09.03.2020 ) z hľadiska štátnej 

správy odpadového hospodárstva odporúča v texte  strategického   dokumentu zmeniť „ Navrhujeme 

vybudovať zberný dvor  s príslušnými právnymi povoleniami“. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán odpadového hospodárstva z hľadiska záujmov 

spoločnosti  v oblasti nakladania  s odpadmi súhlasí s predloženým strategickým dokumentom 

a neodporúča zámer na ďalšie posudzovanie.    

Príslušný orgán uvedené stanovisko dáva do pozornosti obstarávateľovi a spracovateľovi strategického 

dokumentu. 

 

8. Okresný  úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie  - štátna vodná správa 

( list č. OU-ZH-OSZP- 2020/003919-002 zo dňa 12.03.2020 ) uvádza: so zreteľom na povahu a rozsah 

navrhovanej činnosti, miesto vykonávania, ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov  a význam 

očakávaných vplyvov nepovažuje za potrebné ďalšie posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie 

podľa zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z hľadiska ochrany 

podzemných  a povrchových vôd.  

 

9. Obec Krahule ( list č.  zo dňa 31.03.2020 ) oznámenie o zmene  strategického   dokumentu bolo  v 

 dňoch od  27.02.2020 do 14.03.2020  zverejnené na  úradnej tabuli obce. V zákonom stanovenej lehote 

zo strany obyvateľov neboli podané námietky.    

 

         Na príslušný orgán v zákonom stanovenej lehote nebolo zaslané písomné stanovisko podľa § 6 ods. 

6   dotknutej verejnosti podľa § 6a zákona  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.                

 

         Okresný úrad  Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie  pri svojom rozhodovaní 

postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, prihliadol na kritéria 

pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 

pričom bral do úvahy všetky stanoviska doručené  podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na 
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životné prostredie i výsledky konzultácií podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 

zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností i s prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na 

životné prostredie a zdravie obyvateľstva.     

      

          Posudzovaná zmena  strategického dokumentu nebude mať  priamy vplyv na životné prostredie. 

Príslušný orgán sa zaoberal pripomienkami  uvedenými v stanoviskách zainteresovaných orgánov, 

akceptoval opodstatnené požiadavky súvisiace s posudzovaním vplyvom na životné prostredie  a uviedol 

ich do podmienok v bode II. výroku tohto rozhodnutia, ktoré obstarávateľ strategického dokumentu  musí    

rešpektovať v ďalšom procese spracovania, prerokovania a schvaľovania podľa  osobitných predpisov.  

 

         Okresný úrad  Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredia v rámci zisťovacieho 

konania posúdil navrhované oznámenie o zmene strategického dokumentu z hľadiska jeho relevantnosti 

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

environmentálnych problémov vrátane vplyvov na zdravie, ako aj rozsah potencionálnych vplyvov na 

hodnotené alebo citlivé oblasti v zmysle kritéria pre zisťovacie konanie  podľa § 7 a prílohy č. 3 zákona 

o posudzovaní vplyvov  na životné prostredie s prihliadnutím na doručené stanoviská  dotknutých 

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

   

U p o z o r n e n i e:  

          Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá 

obec bez zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.                                                      

  

P o u č e n i e:  

          Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa v zmysle  ustanovenia §-u 64 písmeno a) 

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nevzťahuje  zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno     odvolať.   Toto   

rozhodnutie   možno  preskúmať    súdom    podľa     zákona  č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

  
                                                                                                               Ing. Dušan Berkeš    

                                                                         vedúci odboru  

 

 

 
 

Doručuje sa: 

1. Obec Krahule, Krahule  č. 26, 967 01 Kremnica     

2. Obecné  zastupiteľstvo Obce Krahule, Krahule  č. 26, 967 01 Kremnica     

3. Obec Kremnické Bane, Kremnické Bane  č. 26, 967 01 Kremnica     

4. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1,  967 01 Kremnica  

5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor ÚP, odbor dopravy, odbor 

cestovného ruchu, Nám. slobody6, 810 05 Bratislava  

6. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica 

7. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geologického práva a zmluvných vzťahov, Nám. Ľ. 

Štúra č. 1, 812 35 Bratislava   

8. Úrad Banskobystrického  samosprávneho  kraja, odd. RR,  Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica 

9. Okresný  úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 974  05 Banská 

Bystrica 

10. Okresný  úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 

1, 974 05 Banská Bystrica 

11. Okresný  úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP,  OP a K, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská 

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

13. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, ul. 9. Mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica   

14. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor  CD a PK, M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom 

15. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor KR, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad  Hronom 

16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 121, 965 01 Žiar nad 

Hronom 

17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metóda č. 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom 

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

19. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, 

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Nám. M. 

Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


