Odbor starostlivosti o životné prostredie
Bystrická 53
966 81 Žarnovica
Číslo: OU-ZC-OSZP-2021/000751-019

V Žarnovici dňa: 24.06.2021

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy v zmysle § 1 ods. 1 písm. c) a § 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 ako príslušný orgán podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní
vplyvov“), vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na základe predloženého
oznámenia o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Píla 2021-2026“, ktoré bolo predložené dňa 14.05.2021 obstarávateľom: Obec Píla, Píla
27/27, 966 81 Žarnovica, v súlade s § 5 zákona o posudzovaní vplyvov a po vykonaní
zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu v zmysle § 7 ods. 1 zákona
o posudzovaní vplyvov toto rozhodnutie:
Strategický dokument: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Píla
2021-2026“, obstarávateľa: Obec Píla, Píla 27/27, 966 81 Žarnovica, IČO: 00648051,
sa nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli konkrétne
požiadavky vo vzťahu ku strategickému dokumentu, ktoré je potrebné zohľadniť v procese
konania o prerokovaní a schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov
na eliminovanie a zmiernenie vplyvu na životné prostredie:
 Rešpektovať pri jednotlivých aktivitách a činnostiach výstupy a návrhy schválených
a pripravovaných dokumentov ochrany prírody a krajiny.
 Na území bez osobitných podmienok ochrany (prvý stupeň ochrany) je potrebné postupovať v
súlade so zásadami všeobecnej ochrany prírody a krajiny a navrhované činnosti v rámci
PHSR realizovať tak, aby rešpektovali prírodné danosti územia.
 V rámci rozvoja požadujeme rešpektovať existujúce chránené územie a všetky prvky
územného systému ekologickej stability, taktiež všetky významné krajinné prvky a to najmä
lesy, aleje, remízky, vodné toky a brehové porasty.
 Zvyšovať ekologickú stabilitu katastra výsadbou pôvodných druhov, ponechaním časti
krovín, solitérov na trvalo trávnych porastoch a na ornej pôde (uplatňovanie § 47 ods. 5
zákona).
 V rámci rozšírenia stavebného územia obce z dôvodu potenciálnej výstavby nájomných
bytov, rodinných domov a rekreačných chát požadujeme plné rešpektovanie platného
územného plánu VÚC Banskobystrického kraja.
 Neurbanizovať územie Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.
 Vzhľadom na možný výskyt prírodných biotopov a možný výskyt chránených druhov rastlín
a živočíchov v predmetnom území navrhujeme pri plánovaní činností, aktivít a vymedzení
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funkčných plôch predovšetkým v extraviláne obce včasné konzultácie a spoluprácu
s odbornou organizáciou ochrany prírody ŠOP SR, Správou CHKO Ponitrie.
Pri realizácii jednotlivých aktivít a ich umiestňovaní v zastavanom území obce a mimo
zastavaného územia obce, ktorými môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, sa
môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako bude v danej veci doručené rozhodnutie orgánu
ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky
zo zákazu, odborné stanovisko alebo vyjadrenie, ak sa tieto vyžadujú podľa zákona č.
543/2002 Z.z.
Pri realizácii konkrétnych zámerov rešpektovať Záväznú časť Územného plánu VÚC
Banskobystrický kraj v platnom znení. Zároveň pri plánovaní realizácie zámerov, projektov a
aktivít dôsledné vyhodnotenie aj obmedzenie nových záberov najkvalitnejšej
poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území obce a poľnohospodárskej pôdy s
vybudovanými hydromelioračnými zariadeniami. Tieto sú možné len v nevyhnutých
prípadoch a v odôvodnenom rozsahu.
Pri zabezpečovaní plnenia programu rozvoja obce v prípade predpokladu napájania miestnych
a účelových komunikácií na cestu II. triedy a plánované činnosti v ochrannom pásme cesty II.
triedy je potrebné dodržať podmienky, ktoré stanoví správca ciest II. a III. triedy
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica na základe písomného
vyžiadania.
Zohľadniť hierarchiu a ciele odpadového hospodárstva v zmysle ustanovení zákona
o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
V obytnej zóne naplánovať také opatrenia, aby boli dostatočne riešené zberné miesta odpadov
v nadväznosti na separovaný ber,
Vhodne navrhnúť priestor pre umiestnenie zeleného odpadu, BRKO a DSO.
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.
Skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
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 územia pre
stavebné účely.
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a
stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
K záberu lesných pozemkov dôjde len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, najmä ak
úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak a lesné pozemky
budú využívané na iné účely ako na plnenie funkcií lesov len na základe právoplatného
rozhodnutia v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších
predpisov.
V prípade realizácie činností v ochrannom pásme lesa ( 50 m od okraja lesných pozemkov )
sa v zmysle § 10 ods. 2 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na
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vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia vyžaduje aj záväzné stanovisko
orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
ODÔVODNENIE
Obstarávateľ strategického dokumentu: Obec Píla, Píla 27/27, 966 81 Žarnovica (ďalej
len „obstarávateľ“), predložil dňa 14.05.2021, v zmysle § 5 ods. 1 zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) Okresnému úradu Žarnovica, odboru
starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov
na životné prostredie (ďalej len „OÚZC“) podľa § 53 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov,
oznámenie strategického dokumentu: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Píla 2021-2026“, (ďalej len „PHRSR“)
PHRSR je strednodobý strategický dokument, ktorý je kľúčovým dokumentom pre
riadenie samosprávy, ktorý zohľadňuje konkrétne potreby a predstavy občanov, podnikateľov,
záujmových skupín o budúcom rozvoji obce, jeho obstarávateľom je Obec Píla. Dokument
PHRSR obce Píla s výhľadom do roku 2026 na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie
vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Píla sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu,
ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie
sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Píla, ktorý na základe výsledkov ročného
hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný. Súčasťou programu je aj návrh jeho
administratívneho a finančného zabezpečenia. Dokument definuje nasledujúce prioritné oblasti:
podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie, infraštruktúra pre hospodársky rast a
zamestnanosť, rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce, trvalo udržateľné a
efektívne využívanie prírodných zdrojov, moderná a profesionálna verejná správa. Obec sa
rozhodla presadzovať integrovaný prístup a zameriavať sa na inovačne orientované Smart
stratégie rozvoja integrujúce tvrdé infraštruktúrne riešenia s mäkkými organizačnými,
inštitucionálnymi a sociálnymi inováciami, ktoré využívajú najnovšie poznatky zo sociálnych,
prírodných a technických vied a najmodernejšie technológie pre efektívny a udržateľný rozvoj a
zabezpečenie kvality života obyvateľov a kvality podnikateľského prostredia.
Implementácia Smart stratégie rozvoja nie je o zvyšovaní výdavkov, ale o efektívnejšom
využívaní finančných zdrojov, ktoré obci majú priniesť úsporu v strednodobom a dlhodobom
horizonte.
Strategický dokument je rozdelený na úvod a na časti A až H. Časť A obsahuje základnú
charakteristiku obce Píla a vymedzenie územia, prírodné, vodné, klimatické a pôdne pomery,
demografickú charakteristiku, technickú vybavenosť obce Píla, finančnú analýzu, zhodnotenie
celkového súčasného stavu územia a SWOT analýzy, analýzy problémov a zhodnotenie plnenia
predchádzajúceho PHSR. Časť B je strategickou časťou dokumentu a obsahuje aj strategické
ciele a stratégiu rozvoja obce Píla na obdobie rokov 2021 2026. Časť C je Programová časť
(plánovacia) na roky 2021 - 2026 a obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie
realizácie strategických cieľov.
Časť D je realizačná časť a obsahuje inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
realizácie PHRSR. V časti E je spôsob monitorovania PHRSR. Časť F je Finančnou časťou a
obsahuje finančné zabezpečenie PHRSR. Časť G je Záver a Časť H je Implementačnou časťou.
Obec si stanovila prioritné oblasti svojho rozvoja počas rokov 2021 – 2026. Ide o tieto prioritné
oblasti:
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1. Prioritná oblasť hospodárska a ekonomická základňa obce - Vybudovanie stabilnej
hospodárskej a ekonomickej základne v obci.
2. Prioritná oblasť sociálna - Vybudovanie sociálnej infraštruktúry v obci.
3. Prioritná oblasť environmentálna - Kvalitné životné prostredie.
4. Prioritná oblasť - Ľudské zdroje a zamestnanosť.
5. Prioritná oblasť- Ekonomika a podnikateľské prostredie.
6. Prioritná oblasť- Propagácia a informovanosť.
Ciele v 1. prioritnej oblasti: dopravná infraštruktúra, technická vybavenosť obce, administratívne
budovy, stabilná hospodárska a ekonomická základňa. Opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov:
zlepšenie celkovej infraštruktúry obce, modernizácia administratívnych budov v správe obce,
podpora cestovného ruchu, zabezpečenie vysokej úrovne hospodársko ekonomickej základne,
rozvoj samosprávy v obci a rekonštrukcia miestnych komunikácií.
Ciele v 2. prioritnej oblasti: školstvo a vzdelanie, verejné priestranstvá, bývanie, športoviská,
sociálna vybavenosť a kvalitná infraštruktúra. Opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov: budovanie
oddychových zón a obnova športovísk, detských ihrísk, rekonštrukcia budov v majetku
samosprávy, zlepšenie kvality sociálnej vybavenosti obce a sociálnej infraštruktúry v obci,
podpora sociálnych a zdravotníckych služieb a sociálnej starostlivosti v obci, príprava pozemkov
a inžinierskych sietí pre IBV rodinných domov a ďalších bytových jednotiek, budovanie a
podpora športových akcií a turistických atrakcií v obci, rekonštrukcia cintorína a okolia,
rozšírenie súčasnej hranice zastavaného územia obce z dôvodu potenciálnej výstavby a obnova
požiarnej zbrojnice.
Ciele v 3. prioritnej oblasti: odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia,
environmentálna infraštruktúra a vodné hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny. Opatrenia na
dosiahnutie týchto cieľov: podpora aktivít v oblasti odpadového hospodárstva, podpora
ostatných aktivít a projektov v oblasti vodného hospodárstva, zabezpečenie ochrany prírodného
dedičstva, zlepšovanie stavu ovzdušia, podpora znižovania energetickej náročnosti budov v
správe obce a zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia.
Hlavným cieľom v 4. prioritnej oblasti je cestovný ruch a podpora a rozvoj cestovného ruchu v
obci a v regióne.
Hlavným cieľom v 5. prioritnej oblasti sú ľudské zdroje. Opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov:
podpora zamestnanosti, vytváranie podmienok pre podnikanie na vidieku, podpora miestnych
spolkov a združení v obci a členstvo v združeniach regionálneho rozvoja atď.
Hlavným cieľom v 6. prioritnej oblasti je propagácia a informovanosť o obci Píla, ich
zvyšovanie. Všetky opatrenia v rámci prioritných cieľov sú presne rozpracované v programovej
časti strategického dokumentu.
Monitorovanie PHRSR budú uskutočňovať inštitúcie zriadené obcou ako výbor pre PHRSR,
komisia strategického rozvoja, koordinátor pre stratégiu, starosta obce Píla a obecné
zastupiteľstvo. Financovanie aktivít bude závisieť na aktuálnej finančnej situácii obce ako aj na
spoločensko - ekonomických podmienkach. Financovanie jednotlivých projektov bude viac
zdrojové. Bude sa zabezpečovať z rozpočtu obce a doplnkovými zdrojmi (finančné prostriedky z
Európskej únie, finančné prostriedky zo štátnych dotácií, finančná podpora z VÚC Banská
Bystrica a iné).
PHRSR vypracoval: Mgr. RNDr. Anna Štefanková, ktorý svojim predmetom, uvedeným
v § 4 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov patrí medzi strategický dokument uvedený v
ods. 1 tohto zákona, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni, podlieha
zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚZC vykonal podľa § 7 zákona o posudzovaní vplyvov.
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Príslušný orgán prípisom č. OU-ZC-OSZP-2021/000751-002 zo dňa 26.05.2021 podľa §
6 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov oznámil doručenie oznámenia obstarávateľovi,
dotknutým obciam, dotknutému orgánu a schvaľujúcemu orgánu. OÚCZ vyzval obstarávateľa,
dotknuté obce, aby v súlade s § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov, informovali verejnosť
do troch pracovných dní od doručenia oznámenia a zároveň upovedomil dotknuté orgány
a dotknuté obce, na možnosť doručiť svoje písomné stanoviská k oznámeniu príslušnému orgánu
najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov.
Verejnosť mohla doručiť písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu podľa § 6 ods. 6
zákona o posudzovaní vplyvov najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v zmysle §
6 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov. Oznámil adresu, na ktorú môže verejnosť predkladať
svoje stanoviská: Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická
53, 966 81 Žarnovica.
Zároveň príslušný orgán oznámil, že konzultácie podľa § 63 ods. 1 možno vykonať počas
celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu.
Predmetom konzultácií sú najmä doplňujúce informácie o strategickom dokumente,
informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie, vzájomné
oboznámenie sa s doručenými stanoviskami, doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
obsah a rozsah poprojektovej analýzy a pod..
Oznámenie je zverejnené aj s prílohami na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky: https://www.enviroportal.sk/
pod názvom akcie: „Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Píla 2021-2026“, tiež na úradnej tabuli
Okresného úradu Žarnovica https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=51&sekcia=uradnatabula#popis.

V zákonom stanovenom termíne a do doby vypracovania tohto rozhodnutia doručili
OÚZC svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie ÚPaŽP, Banská Bystrica – stanovisko č.
08573/2021/ODDUPZP-2 zo dňa 03.06.2021
2. Obec Horná Ves – stanovisko č. OcÚHV-457-001/2021
3. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava – stanovisko č. 32140/2021/OSD/72054 zo
dňa 10.06.2021
4. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie –stanovisko ŠSOPaK č.
OU-ZC-OSZP-2021/000921-002 zo dňa 15.06.2021, stanovisko ŠSOH č. OU-ZC-OSZP2021/000926-002 zo dňa 14.06.2021 a stanovisko ŠSOO č. OU-ZC-OSZP-2021/000920-002
zo dňa 14.06.2021.
5. Ministerstvo životného prostredia, sekcia vôd Bratislava, č. 31546/2021 zo dňa 11.06.2021
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom – stanovisko č. M/2021/00755002 zo dňa 07.06.2021
7. Okresný úrad žiar nad Hronom, odbor CDaPK – stanovisko č. OU-ZH-OCDPK2021/006701-002 zo dňa 04.06.2021
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor – stanovisko č. OU-ZC-PLO2021/00680-003 zo dňa 02.06.2021
(stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení)
Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie ÚPaŽP, Banská Bystrica
 Pri realizácii konkrétnych zámerov požadujeme rešpektovať Záväznú časť Územného plánu
VÚC Banskobystrický kraj v platnom znení. Zároveň požadujeme pri plánovaní realizácie
zámerov, projektov a aktivít dôsledné vyhodnotenie aj obmedzenie nových záberov
najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území obce a poľnohospodárskej pôdy s
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vybudovanými hydromelioračnými zariadeniami. Tieto sú možné len v nevyhnutých prípadoch a
v odôvodnenom rozsahu.
 Pri zabezpečovaní plnenia programu rozvoja obce v prípade predpokladu napájania miestnych
a účelových komunikácií na cestu II. triedy a plánované činnosti v ochrannom pásme cesty II.
triedy je potrebné dodržať podmienky, ktoré stanoví správca ciest II. a III. triedy
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica na základe písomného vyžiadania.
Vyjadrenie OÚZC: predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia
Odôvodnenie: OÚZC vyhodnotil predložené pripomienky ako relevantné, opodstatnené a
odôvodnené nato, aby ich zapracovanie požadoval do podmienok tohto rozhodnutia. Dotknutý
orgán nepožaduje jeho posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov
Obec Horná Ves
Bez pripomienok
Vyjadrenie OÚZC: akceptuje sa
Odôvodnenie: Dotknutý orgán nepožaduje jeho posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní
vplyvov
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava
Bez pripomienok
Vyjadrenie OÚZC: akceptuje sa
Odôvodnenie: Dotknutý orgán nepožaduje jeho posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní
vplyvov











Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody
a krajiny
Rešpektovať pri jednotlivých aktivitách a činnostiach výstupy a návrhy schválených
a pripravovaných dokumentov ochrany prírody a krajiny.
Na území bez osobitných podmienok ochrany (prvý stupeň ochrany) je potrebné postupovať v
súlade so zásadami všeobecnej ochrany prírody a krajiny a navrhované činnosti v rámci PHSR
realizovať tak, aby rešpektovali prírodné danosti územia.
V rámci rozvoja požadujeme rešpektovať existujúce chránené územie a všetky prvky územného
systému ekologickej stability, taktiež všetky významné krajinné prvky a to najmä lesy, aleje,
remízky, vodné toky a brehové porasty.
Zvyšovať ekologickú stabilitu katastra výsadbou pôvodných druhov, ponechaním časti krovín,
solitérov na trvalo trávnych porastoch a na ornej pôde (uplatňovanie § 47 ods. 5 zákona).
V rámci rozšírenia stavebného územia obce z dôvodu potenciálnej výstavby nájomných bytov,
rodinných domov a rekreačných chát požadujeme plné rešpektovanie platného územného plánu
VÚC Banskobystrického kraja.
Neurbanizovať územie Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.
Vzhľadom na možný výskyt prírodných biotopov a možný výskyt chránených druhov rastlín
a živočíchov v predmetnom území navrhujeme pri plánovaní činností, aktivít a vymedzení
funkčných plôch predovšetkým v extraviláne obce včasné konzultácie a spoluprácu s odbornou
organizáciou ochrany prírody ŠOP SR, Správou CHKO Ponitrie.
Pri realizácii jednotlivých aktivít a ich umiestňovaní v zastavanom území obce a mimo
zastavaného územia obce, ktorými môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, sa
môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako bude v danej veci doručené rozhodnutie orgánu
ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo
zákazu, odborné stanovisko alebo vyjadrenie, ak sa tieto vyžadujú podľa zákona č. 543/2002 Z.z.
Vyjadrenie OÚZC: predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia
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Odôvodnenie: OÚZC vyhodnotil predložené pripomienky ako relevantné, opodstatnené
a odôvodnené nato, aby ich zapracovanie požadoval do podmienok tohto rozhodnutia. Dotknutý
orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie. Pripomienky majú charakter upozornenia na potrebu
dodržania legislatívou definovaných opatrení a boli premietnuté do podmienok tohto
rozhodnutia. Pripomienky majú charakter nevyžadujúci si ďalšie posudzovanie podľa zákona
o posudzovaní vplyvov
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia
 Územie nepatrí medzi oblasti, ktoré by si vyžadovali osobitnú ochranu ovzdušia v zmysle § 8
zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, čo znamená, že v dotknutom
území nie je prekročená limitná hodnota niektorej zo základných znečisťujúcich látok, ani
hodnota dlhodobého cieľa pre prízemný ozón, ani sa v rozsiahlejšom území nevyskytujú pachové
látky v koncentrácii, ktoré znepríjemňujú život obyvateľstva.
 Textovú časť upraviť, v niektorých kapitolách nahradiť obec „Ostrý Grúň“ za „Píla“ a názov
úradu „KÚŽP Banská Bystrica“ za „Okresný úrad v sídle kraja“
Vyjadrenie OÚZC: berieme na vedomie
Odôvodnenie: Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní
vplyvov.
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva
 Zohľadniť hierarchiu a ciele odpadového hospodárstva v zmysle ustanovení zákona o odpadoch
č. 79/2015 Z.z.
 V obytnej zóne naplánovať také opatrenia, aby boli dostatočne riešené zberné miesta odpadov
v nadväznosti na separovaný ber,
 Vhodne navrhnúť priestor pre umiestnenie zeleného odpadu, BRKO a DSO.
Vyjadrenie OÚZC: predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia
Odôvodnenie: Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie. Pripomienky majú charakter
upozornenia na potrebu dodržania legislatívou definovaných opatrení. Boli premietnuté do
podmienok tohto rozhodnutia a majú charakter nevyžadujúci si ďalšie posudzovanie podľa
zákona o posudzovaní vplyvov.
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
 V katastrálnom území obce Píla (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.
 V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.
Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej
dokumentácii.
 V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových
deformácií. 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
kombináciou. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území.
Územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
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 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 územia pre stavebné účely.
 Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na
priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia
územia.
 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 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia
územia:
 výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia
územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť
inžinierskogeologickým prieskumom.
 výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s
výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Vyjadrenie OÚZC: predložené pripomienky komplexne zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie: Dotknutý orgán neuviedol také nedostatky, ktoré by bránili schvaľovaciemu
procesu pri akceptácii navrhovaných podmienok. Pripomienky majú väčšinou charakter
upozornenia na potrebu dodržania legislatívou definovaných opatrení a boli premietnuté do
podmienok tohto rozhodnutia. K potrebe posudzovania strategického dokumentu podľa zákona
o posudzovaní vplyvov sa dotknutý orgán nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje
ďalšie posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Pripomienky majú charakter nevyžadujúci si ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní
vplyvov.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom
Bez pripomienok
Vyjadrenie OÚZC: akceptuje sa
Odôvodnenie: K potrebe posudzovania strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní
vplyvov sa dotknutý orgán nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie
posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Žiadame v plnej miere dodržiavať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušných technických
noriem.
Vyjadrenie OÚZC: akceptujeme
Odôvodnenie: Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie. Pripomienka nebráni
schvaľovaciemu procesu pri jej akceptovaní, má charakter upozornenia na potrebu dodržania
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legislatívou definovaných opatrení a má charakter nevyžadujúci si ďalšie posudzovanie podľa
zákona o posudzovaní vplyvov.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor
 Tunajší úrad nemá námietky k realizácii rozvojových aktivít uvedených v tomto strategickom
dokumente za predpokladu, že k záberu lesných pozemkov dôjde len v nevyhnutných a
odôvodnených prípadoch, najmä ak úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno
zabezpečiť inak a lesné pozemky budú využívané na iné účely ako na plnenie funkcií lesov len
na základe právoplatného rozhodnutia v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v
znení neskorších predpisov.
 V prípade realizácie činností v ochrannom pásme lesa ( 50 m od okraja lesných pozemkov ) sa v
zmysle § 10 ods. 2 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu
štátnej správy lesného hospodárstva.
Vyjadrenie OÚZC: predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.
Odôvodnenie: Pripomienky majú charakter upozornenia na potrebu dodržania legislatívou
definovaných opatrení a boli premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia. K potrebe
posudzovania strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa dotknutý orgán
nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie strategického
dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Pripomienky majú charakter nevyžadujúci si
ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu doručili nasledovné obce:
1. Obec Píla, Píla 27/27, 966 81 Píla – 31.05.2021 – 15.06.2021
2. Obec Veľké Pole, 966 74 Veľké Pole – 31.05.2021 – 15.06.2021
3. Obec Malá Lehota, 966 42 Malá Lehota – 01.06.2021 – 16.06.2021
4. Obec Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre – 01.06.2021 – 15.06.2021
5. Obec Horná Ves, Horná Ves 17, Horná Ves 972 48 – 02.06.2021 – 17.06.2021
6. Mesto Nová Baňa, Nám. slobody 1/1, 968 01 Nová Baňa – 01.06.2021 – 17.06.2021
7. Obec Ostrý Grúň, Ostrý Grúň 193, 966 77 Ostrý Grúň – 01.06.2021 – 15.06.2021
8. Obec Župkov, Župkov 12, 966 71 Župkov – 01.06.2021 – 16.06.2021
Podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov nedoručili, v zákonom stanovenom
termíne a ani do doby vypracovania tohto rozhodnutia, príslušnému orgánu štátnej správy vo
veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, písomné stanoviská tieto dotknuté orgány:
Dotknutý orgán/obce:
1. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
2. Obec Píla, Píla 27/27, 966 81 Píla
3. Obec Veľké Pole, 966 74 Veľké Pole
4. Obec Malá Lehota, 966 42 Malá Lehota
5. Obec Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre
6. Obec Ostrý Grúň, Ostrý Grúň 193, 966 77 Ostrý Grúň
7. Obec Župkov, Župkov 12, 966 71 Župkov
8. Mesto Nová Baňa, Nám. slobody 1/1, 968 01 Nová Baňa
Verejnosť v zákonom stanovenom termíne, nedoručila písomné stanovisko príslušnému
orgánu podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov.
Počas zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu nikto nevyužil
možnosť konzultácie.
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ZÁVER
OÚZC v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente z
hľadiska jeho relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, rozsahu, v ktorom vytvára
rámec pre navrhované aktivity, riešenie environmentálnych problémov vrátane vplyvov na
zdravie, ako aj rozsah potenciálnych vplyvov na hodnotené alebo citlivé oblasti v zmysle kritérií
pre zisťovacie konanie podľa § 7 a prílohy č. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, s prihliadnutím
na doručené stanoviská dotknutých orgánov.
Podrobnejšie riešenia jednotlivých krokov v rámci strategického dokumentu budú
predmetom ďalších stupňov projektových dokumentácií, prípadne zámerov navrhovaných
činností súvisiacich s prípravou konkrétnych činností, opatrení, návrhov, stavieb atď.
s podmienkou predložiť príslušným orgánom dokumentáciu, zodpovedajúcu príslušnému stupňu
povoľovania vyplývajúci z legislatívy na vyjadrenie a následné ich rešpektovanie v jednotlivých
stupňoch povoľovania.
Na základe uvedených skutočností, orgán štátnej správy vo veciach posudzovania
vplyvov na životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie
Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov, dotknutá obec bezodkladne informuje
o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania
konkrétnych činností podliehajúcich podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Dotknutá verejnosť má podľa § 6a ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov právo zúčastniť
sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia
strategického dokumentu.
POUČENIE
Na zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu sa v zmysle § 64 zákona
o posudzovaní vplyvov nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov a preto sa voči rozhodnutiu zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického
dokumentu nemožno odvolať. Zákonnosť tohto rozhodnutia možno preskúmať súdom podľa
zákon č. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Ivana Borgulová
vedúca odboru
Rozdeľovník
Obstarávateľ / dotknutá obec :
9. Obec Píla, Píla 27/27, 966 81 Žarnovica
Schvaľujúci orgán:
10. Obecné zastupiteľstvo obce Píla
Dotknuté obce:
11. Obec Veľké Pole,
12. Obec Malá Lehota, 966 42 Malá Lehota
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13. Obec Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre
14. Mesto Nová Baňa, nám. slobody 1, 968 01 Nová Baňa
15. Obec Župkov, 966 71 Horné Hámre
16. Obec Ostrý Grúň, 966 77 Ostrý Grúň
17. Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves
Dotknuté orgány:
18. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody č. 6, 810 05 Bratislava 26
19. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Nám. Ľ. Štúra č.1, 811
04 Bratislava
20. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie dopravy a regionálneho rozvoja, Nám. SNP č. 23, 974
01 Banská Bystrica
21. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor CDaPK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
22. Okresný úrad Žiar nad Hronom, PaLO, Nám. Matice slov. 8, 965 01 Žiar nad Hronom
23. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8, 975 65 Banská Bystrica
24. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
25. Okresný úrad Žarnovica, odbor SŽP, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

