
 

Číslo: OU-ZC-OSZP-2021/000767-011                  V Žarnovici dňa: 18.06.2021 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
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: „Nízkouhlíková stratégia mesta Nová Baňa“, ktoré bolo 

predložené dňa 05.05.2021 obstarávateľom: Mesto Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01  

Nová Baňa,  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: „Nízkouhlíková stratégia mesta Nová Baňa“ obstarávateľa: Mesto 

Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01  Nová Baňa, IČO: 00 320897, 

 

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

 

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: 

 Pri realizácii aktivít uvedených v strategickom dokumente je nutné rešpektovať záväznú časť 

Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov 

a záväznú časť ÚPD mesta Nová Baňa v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku. 

 V prípade znižovania energetickej efektívnosti prostredníctvom komplexných renovácií, príp. 

rekonštrukcií existujúcich objektov verejnej správy, rodinných domov a budov terciárneho 

sektora dbať hlavne na dodržanie všeobecnej ochrany prírody a všeobecnej ochrany rastlín 

a živočíchov v súlade s § 35 zákona  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

 Stavebné úpravy uvedených existujúcich objektov zabezpečiť tak, aby nedošlo k rušeniu 

ohrozeniu alebo usmrteniu prípadne zistených chránených druhov živočíchov, ani 

k poškodeniu či ničeniu ich stanovíšť a hniezd v súvislosti s kompletnými renováciami 

stavebného a technického charakteru. 

 V prípade zistenia výskytu netopierov alebo chránených druhov vtákov na riešených 

objektoch, zabezpečiť ich vysťahovanie z objektu osobu s príslušnou výnimkou zo zákona 

o ochrane prírody a krajiny. V prípade hniezdenia vtáctva táto osoba určí podmienky 

vykonávania prác v závislosti od vývinového štádia jedincov. Zrušenie hniezd po vyhniezdení 

chránených druhov živočíchov môže vykonať len osoba, ktorá má na uvedenú činnosť 

udelenú výnimku MŽP SR.  

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Bystrická 53 

 966 81  Žarnovica 
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 V materiáli „oznámenie o strategickom dokumente“ v kapitole 7.  „Vzťah k iným 

strategickým dokumentom“ doplniť medzi „národné sektorové stratégie, akčné plány, 

programy a iniciatívy“ dokument „H2ODNOTA JE VODA – Akčný plán na riešenie 

dôsledkov sucha a nedostatku vody“ (https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-aplanovacie-

dokumenty/h2odnota-je-voda-akcny-plan-riesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.html) 

 

 

ODÔVODNENIE 

 

Obstarávateľ strategického dokumentu: Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 

Nová Baňa  (ďalej len „obstarávateľ“),  predložil dňa 05.05.2021, 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: „Nízkouhlíková stratégia mesta Nová Baňa“, 

(ďalej len „NUS“) 

NUS je strednodobý strategický dokument, s dosahom v rámci katastrálneho územia 

Nová Baňa. Hlavným cieľom NUS na roky 2021-2031 je poskytnúť ucelený strednodobý (10-

ročný) strategický výhľad prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku mesta a tým zabezpečiť súlad 

s ostatnými strategickými dokumentmi a akčnými plánmi na národnej, regionálnej a lokálnej 

úrovni v rámci mesta Nová Baňa vo všetkých hodnotených sektoroch (sektor budov, verejného 

osvetlenia, dopravy, SMART Cities, obnoviteľných zdrojov energie a adaptačných a 

mitigačných opatrení na zmenu klímy). Výsledkom vypracovanej stratégie je zoznam 

navrhovaných opatrení vedúcich k zníženiu emisií CO2 a možností ich financovania. 

Na základe uskutočnených aktivít a analýzy navrhovaných opatrení sa mesto Nová Baňa 

prihlasuje v NUS za účelom zníženia emisie skleníkových plynov o 40% oproti referenčnému 

roku 2010. Tento cieľ predpokladá zníženie emisií skleníkových plynov z východiskovej 

hodnoty (rok 2010) 7 016 ton CO2/rok na hodnotu približne 4 233 ton CO2/rok, teda o cca 2 783 

ton CO2/rok. 

  

ÚDAJE O VSTUPOCH 

Spracovanie a realizácia NUS si vyžaduje ľudské a finančné zdroje. Miestna samospráva zvolila 

pri tvorbe NUS prístupy využitia externých zdrojov a to delegovaním pracovných úloh na 

pracovný tím z Katedry procesnej techniky, Fakulty výrobných technológií Technickej 

univerzity Košice. Interné kapacity mesta predstavujú zamestnanci Oddelenia výstavby a 

životného prostredia. Ľudské zdroje alokované na vypracovanie NUS boli z finančného hľadiska 

vysoko produktívne, čo v konečnom dôsledku prinesie pri implementácii stratégie úspory 

nákladov na energie. Ciele a opatrenia vyplývajúce z tejto stratégie budú plnené v rámci 

disponibilných personálnych kapacít a budú včlenené do existujúcich procesov a organizačných 

štruktúr mesta. 

Vypracovaná stratégia sa opiera sa o bilanciu základných emisií (BEI) a zároveň navrhuje 

opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy. Riešenie tejto problematiky si 

vyžadovalo zapojenie subjektov a externých odborných kapacít (spracovatelia NUS), ako i 

spoluprácu s poskytovateľmi dát z dôvodu získania údajov o spotrebe palív, energie i emisiách 

CO2. Z pohľadu udržateľnosti a realizácie navrhnutých opatrení je potrebné s týmito partnermi 

udržiavať vzájomný kontakt a dojednať si frekvenciu poskytovania dát o spotrebe palív i energie 

na území mesta Nová Baňa v požadovanom rozsahu počas celej doby implementácie. 
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ÚDAJE O VÝSTUPOCH 

Výstupom hodnotenia vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie je samotná 

Nízkouhíková stratégia mesta Nová Baňa schválená mestským zastupiteľstvom.  

Stratégia ponúkne zoznam navrhovaných potenciálnych energeticky, environmentálne a 

ekonomicky efektívnych opatrení v sektore budov miestnej samosprávy, terciárnej sféry, 

obytných budov, dopravy, verejného osvetlenia, SMART Cities, obnoviteľných zdrojov energie 

a opatrení na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy (adaptačné opatrenia), ktorých 

implementácia prinesie očakávaný prínos v redukcii skleníkových plynov a dodržiavania 

zvolených záväzkov.  

Implementačná časť stratégie identifikuje možné zdroje financovania navrhovaných opatrení, 

odhad ich plánovaného prínosu k zníženiu emisií skleníkových plynov alebo k zvýšeniu 

záchytov, vrátane návrhu indikátorov na sledovanie a vyhodnocovanie dosahovania cieľa.  

Riešená problematika je interdisciplinárna a preto pri jej plnení bude potrebné aktívna 

účasť všetkých relevantných účastníkov z organizácií miestnej samosprávy, podnikateľských 

subjektov, neziskových organizácii, mimovládnych inštitúcií, aktivistov pôsobiacich v rámci 

jednotlivých hodnotených sektorov a kľúčových oblastí a v neposlednom rade aj občanov mesta. 
 
ÚDAJE O PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

Potenciálne vplyvy stratégie a návrhov mitigačných opatrení, s ohľadom na prierezovosť 

problematiky, sa dotýkajú sektorov budov miestnej samosprávy, terciárnej sféry, obytných 

budov, dopravy, verejného osvetlenia, SMART Cities a obnoviteľných zdrojov energie ako aj 

jednotlivých zložiek životného prostredia. Návrhy a nástroje sú v stratégii smerované k 

znižovaniu emisií skleníkových plynov a k zvyšovaniu záchytov. Nízkouhlíková stratégia je 

navrhnutá konkrétne a obsahuje súbor opatrení, ktorých implementáciou je možné predpokladať 

neutrálne alebo skôr priame ako aj nepriame prevažne pozitívne vplyvy na životné prostredie. 

Rozsah dopadov je pritom závislý od riešenej oblasti, charakteru a spôsobu implementácie 

jednotlivých opatrení.  

VPLYV NA ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA  

Schválením nízkouhlíkovej stratégie a realizáciou mitigačných opatrení v jednotlivých sektoroch 

a oblastiach sa očakávajú skôr všeobecne prospešné dopady alebo dopady bez negatívneho 

následku na zdravie obyvateľstva a kvalitu jeho života.  

VPLYV NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA VRÁTANE NÁVRHU OPATRENÍ NA ICH 

ZMIERNENIE  

Nízkouhlíková stratégia návrhmi mitigačných opatrení a nástrojov má znížiť emisie 

skleníkových plynov a zvýšiť záchyty. Ciele stratégie a navrhované mitigačné opatrenia nie sú 

priestorovo ohraničené a sú navrhované v intraviláne mesta Nová Baňa. Stratégia podporuje 

využívanie medzisektorálneho prístupu a je preto predpoklad, že pri definovaní cieľov a opatrení 

sa bude prihliadať na záujmy ochrany prírody a možné dopady na chránené územia. Návrh a 

schválenie Stratégie nevytvára predpoklad negatívnych vplyvov na chránené územia.  

MOŽNÉ RIZIKÁ SÚVISIACE S UPLATŇOVANÍM STRATEGICKÉHO MATERIÁLU  

Riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu, vo vzťahu k životnému prostrediu, sa 

neočakávajú.  

VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE  

V rámci vypracovania oznámenia a identifikácie predpokladaných vplyvov strategického 

dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia, neboli identifikované významné negatívne 

vplyvy, ktoré by presahovali štátne hranice. Zo zamerania a cieľov strategického dokumentu sa 

predpokladajú skôr pozitívne vplyvy presahujúce štátne hranice. 
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V RÁMCI NÍZKOUHLÍKOVEJ STRATÉGIE SÚ HODNOTENÉ A NAVRHOVANÉ 

OPATRENIA V TÝCHTO SEKTOROCH: 

1. Rekonštrukcia a modernizácia objektov samosprávy  

2. Rekonštrukcia a modernizácia objektov terciárnej sféry  

3. Rekonštrukcia a modernizácia budov na bývanie  

4. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia  

5. Modernizácia verejnej dopravy a podpora ekologických spôsobov dopravy  

6. Zavádzanie opatrení v oblasti SMART Cities  

7. Zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie 

8. Opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

 

NUS vypracoval: prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Letná 9, 042 00  Košice. NUS 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.  

 

Príslušný orgán vyzval prípisom č. OU-ZC-OSZP-2021/000767-002 zo dňa 06.05.2021 

obstarávateľa aby v súlade s § 5 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov, v lehote do 3 pracovných 

dní od doručenia výzvy, doplnil svoje podanie o vyhotovení oznámenia na elektronickom nosiči 

dát. Dňa 11.05.2021 obstarávateľ odstránil nedostatky svojho podania. OÚZC v konaní 

pokračoval oznámením o doručení oznámenia prípisom č. OU-ZC-OSZP-2021/005 zo dňa  

12.05.2021 podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov obstarávateľovi, dotknutému orgánu 

a schvaľujúcemu orgánu. OÚCZ vyzval obstarávateľa/dotknutú obec, 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 v súlade s § 65g 

zákona o posudzovaní vplyvov počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje 

vykonanie konzultácii, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci 

orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú písomne v listinnej podobe 

alebo v elektronickej podobe a možno ich 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 bolo zverejnené aj s prílohami na webovom sídle Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky: https://www.enviroportal.sk/  pod názvom akcie: 

„Nízkouhlíková stratégia mesta Nová Baňa“, tiež na úradnej tabuli Okresného úradu Žarnovica 

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=51&sekcia=uradna-tabula#popis.  

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-velka-lehota
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=51&sekcia=uradna-tabula#popis
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              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. 

08385/2021/ODDUPZP-2 zo dňa 19.05.2021 

2. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie –stanovisko ŠSOPaK č. 

OU-ZC-OSZP-2021/000790-2 zo dňa 28.05.2021, stanovisko ŠSOH č. OU-ZC-OSZP-

2021/000781-002 zo dňa 27.05.2021  a stanovisko ŠSOO č. OU-ZC-OSZP-2021/000779-002 

zo dňa 27.05.2021. 

3. Ministerstvo životného prostredia, sekcia vôd Bratislava, č. 9365/2021-4.1 28072/2021 zo dňa 

25.05.2021 

(stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení) 

 

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie ÚPaŽP, Banská Bystrica  

Banskobystrický samosprávny kraj konštatuje, že strategický dokument neobsahuje: 

 Pri realizácii aktivít uvedených v strategickom dokumente je nutné rešpektovať záväznú časť 

Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov 

a záväznú časť ÚPD mesta Nová Baňa v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku. 

Vyjadrenie OÚZC: predloženú pripomienku zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia 

Odôvodnenie: OÚZC vyhodnotil predloženú pripomienku ako relevantnú, opodstatnenú nato, aby 

jej zapracovanie požadoval do podmienok tohto rozhodnutia. Dotknutý orgán nepredpokladá 

nepriaznivé vplyvy predloženého strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie 

obyvateľov a nepožaduje jeho posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov 

 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody 

a krajiny  

 V prípade znižovania energetickej efektívnosti prostredníctvom komplexných renovácií, príp. 

rekonštrukcií existujúcich objektov verejnej správy, rodinných domov a budov terciárneho 

sektora dbať hlavne na dodržanie všeobecnej ochrany prírody a všeobecnej ochrany rastlín 

a živočíchov v súlade s § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

 Stavebné úpravy uvedených existujúcich objektov zabezpečiť tak, aby nedošlo k rušeniu 

ohrozeniu alebo usmrteniu prípadne zistených chránených druhov živočíchov, ani 

k poškodeniu či ničeniu ich stanovíšť a hniezd v súvislosti s kompletnými renováciami 

stavebného a technického charakteru. 

 V prípade zistenia výskytu netopierov alebo chránených druhov vtákov na riešených 

objektoch, zabezpečiť ich vysťahovanie z objektu osobu s príslušnou výnimkou zo zákona 

o ochrane prírody a krajiny. V prípade hniezdenia vtáctva táto osoba určí podmienky 

vykonávania prác v závislosti od vývinového štádia jedincov. Zrušenie hniezd po vyhniezdení 

chránených druhov živočíchov môže vykonať len osoba, ktorá má na uvedenú činnosť 

udelenú výnimku MŽP SR.  

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 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  

 



 

 

 

 

OU-ZC-OSZP-2021/000767-011         6 

 

 

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. 

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. 

Vyjadrenie OÚZC: berieme na vedomie 

Odôvodnenie: Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie. Pripomienka má charakter 

upozornenia na potrebu dodržania legislatívou definovaných opatrení a má charakter 

nevyžadujúci si ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov.. 

 

Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava 

V materiáli „oznámenie o strategickom dokumente“ v kapitole 7.  „Vzťah k iným strategickým 

dokumentom“ žiadame doplniť medzi „národné sektorové stratégie, akčné plány, programy 

a iniciatívy“ dokument „H2ODNOTA JE VODA – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha 

a nedostatku vody“ (https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-aplanovacie-dokumenty/h2odnota-je-voda-akcny-

plan-riesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.html) 

 na strane 15 v časti „Súlad nízkouhlíkovej stratégie s legislatívnymi predpismi Európskej únie 

a Slovenskej republiky“ žiadame doplniť zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 

a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon) a zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,  

 na str. 119 odporúčame pri „Opatrenie 1 Budovanie plôch so zatrávňovacou dlažbou“ 

v prípade vyčlenenia daných plôch ako parkovacie miesta pre motorové vozidlá zohľadniť 

možné znečistenie (pôdy, vody...) ropnými / olejovými látkami, 

 na str. 119 odporúčame  „Opatrenie 3 Budovanie  zelených striech“ upraviť na nasledovný 

tvar „Opatrenie 3 Budovanie  vegetačných striech“ (...ako aj slovné spojenie „zelené strechy“ 

nahradiť v celom dokumente „vegetačnými strechami“), 

 na str. 120 odporúčame „Opatrenie 5 Budovane vertikálnych záhrad a zelených stien“ upraviť 

na nasledovný tvar „Opatrenie 5 Budovane vertikálnych záhrad a vegetačných stien“ (...ako aj 

slovné spojenie „zelené steny“ nahradiť v celom dokumente „vegetačnými stenami“). 

Vyjadrenie OÚZC: akceptuje sa  

Odôvodnenie: Dotknutý orgán neuviedol také nedostatky, ktoré by bránili schvaľovaciemu 

procesu pri akceptácii navrhovaných podmienok. K potrebe posudzovania strategického 

dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa 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.  

 

 Mesto Nová Baňa zaslala oznámenie o zverejnení strategického dokumentu v termíne od 

13.05.2021 do 28.05.2021, listom doručeným dňa 02.06.2021. 
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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: 

Dotknuté orgány: 

1. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 

2. Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, žiar nad Hronom 

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

Banská Bystrica 

5. Okresné riaditeľstvo HaZZ, SNP 127, 965 01  Žiar nad Hronom 

6. Okresný úrad Žarnovica, odbor krízového riadenia, Žarnovica 

 

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. 

 

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 



 

 

 

 

OU-ZC-OSZP-2021/000767-011         8 

 

 

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  
 

 

Doručí sa: 

Obstarávateľ / dotknutá obec :  

7. Mesto Nová Baňa, Nám. slobody  1, 968 01 Nová Baňa  

Schvaľujúci orgán:  

8. Mestské zastupiteľstvo Nová Baňa 

Dotknuté orgány: 

9. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie dopravy a regionálneho rozvoja, Nám. SNP č. 23, 974 

01 Banská Bystrica 

10. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierova 19, 827 15 Bratislava 

11. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

12. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor VaBP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica 

13. Okresný úrad Žarnovica, odbor KR, Bystrická 53, 966 81  Žarnovica 

14. Okresné riaditeľstvo HaZZ, SNP 127, 966 81  Žiar nad Hronom 

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

16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom 

17. Okresný úrad Žarnovica, odbor SŽP, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 

 


