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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: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta Nová Baňa, 2021-2027“, ktoré bolo predložené dňa 08.03.2021 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: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Nová Baňa, 2021-2027“ 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 niektoré 

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: 

 Strategický dokument definuje rekreačnú oblasť Nová Baňa – Tajch, okrem iného, ako oblasť 

aj s možnosťou kúpania vo vodnej nádrži Tajch, v jednom zo svojich programov definuje 

rozvoj oddychových zón vrátane lokality Tajch. Upozorňujeme, že podľa § 19 ods. 10 zákona 

č. 355/2007 Z.z. fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré v blízkosti vodných 

plôch, ktoré nie sú vodou určenou na kúpanie alebo prírodným kúpaliskom prevádzkujú 

objekty (ubytovacie zariadenia, telovýchovno – športové zariadenia a zariadenia spoločného 

stravovania) a v ponuke svojich služieb spotrebiteľovi alebo v reklame výslovne ponúkajú 

možnosť kúpania, sú povinní poskytnúť verejnosti aktuálnu informáciu o kvalite vody na 

kúpanie, ktorá je vyšetrená a posúdená podľa požiadaviek platnej legislatívy.  

 Vyriešiť problematiku kontroly kvality vody vo vodnej nádrži Tajch, ktorú počas leta 

návštevníci využívajú na kúpanie.  

 Zohľadniť skutočnosť o zaradení k.ú. Nová Baňa medzi zraniteľné oblasti v zmysle 

Nariadenia vlády SR č.  74/2017, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti a 

návrh opatrení na zlepšenie stavu v tejto oblasti, 

 Pri plánovaní aktivít uvedených v strategickom dokumente (kapitola 2.8. ývanie) rešpektovať 

strategické dokumenty: 

• Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Bystrická 53 

 966 81  Žarnovica 
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• Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Banskobystrického kraja, 

spracovaný Okresným úradom Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie 

podľa § 36 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

• Plán udržateľnej mobility BBSK (v procese schvaľovania) 

• Kostrová sieť cyklotrás BBSK (v procese spracovania) 

 K záberu lesných pozemkov môže dôjsť 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. 

 Doplniť údaje o prvkoch RÚSES, ÚSES prípadne MÚSES. 

 Rešpektovať exitujúce chránené územia a všetky prvky ÚSES, taktiež všetky významné 

krajinné prvky a to najmä lesy, aleje, remízky, vodné toky a brehové porasty. 

 Každú navrhovanú aktivitu a projektovú dokumentáciu investícií posúdiť individuálne, na 

základe presných údajov a konkrétnej lokalizácie. 

 Pred samotným schválením PHRaSR je potrebné požiadať o záväzné stanovisko Okresný rad 

Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 9 ods. 1 písme o) a § 68 písm. 

d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

 Zohľadniť hierarchiu a ciele odpadového hospodárstva v zmysle ustanovení zákona 

o odpadoch č.79/2015 Z.z.. 

 V plánovanej obytnej zóne naplánovať také opatrenia, aby boli dostatočne riešené zberné 

miesta odpadov v nadväznosti na separovaný zber. 

 Vhodne navrhnúť priestor pre umiestnenie zeleného odpadu, BRKO a DSO. 

 

ODÔVODNENIE 

 

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

Nová Baňa  (ďalej len „obstarávateľ“),  predložil dňa 08.03.2021, 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 podľa § 53 

písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov, oznámenie strategického dokumentu: „Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa, 2021-2027“, (ďalej len 

„PHRaSR“) 

PHRaSR je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je to program 

cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja 

mesta Nová Baňa, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný 

a doplňovaný. Ciele  PHRaSR vychádzajú z § 3 zákona č. 309/2014 Z.z. o podpore regionálneho 

rozvoja v znení neskorších zmien a doplnkov, kde hlavným cieľom podpory regionálneho 

rozvoja je odstraňovať alebo zmierňovať nežiadúce rozdiely na úrovniach hospodárskeho 

rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov, zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj 

mesta Nová Baňa zvyšovaním ekonomickej výkonnosti, konkurencieschopnosti, rozvojom 

inovácií ako aj zvyšovaním zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov v regióne. 
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Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom 

disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných, kultúrno-historických a 

ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude mesto smerovať do 

cestovného ruchu, kultúry, výroby, poľnohospodárstva, pre ktoré má ideálne rozvojové 

predpoklady. Zabezpečiť ochranu životného prostredia a jeho zveľaďovanie hlavne v podobe 

rozvoja a kultivácie oddychových zón v meste. Mesto bude podporovať výrobu, ktorá nezaťažuje 

životné prostredie. Systematickými opatreniami pre podporu malého podnikania sa bude snažiť 

znižovať vysokú nezamestnanosť. Pre obyvateľov dôchodkového veku vytvorí podmienky pre 

dôstojné prežitie staroby. Obsahom strategického dokumentu je analytická, strategická, 

programová, realizačná a finančná časť. 

Analytická časť PHRaSR obsahuje podrobné informácie o charakteristike mesta najmä 

hodnotenia a analýzu hospodárskej, sociálnej a environmentálnej situácie a situácie v oblasti 

kultúry, vybavenosti a obsluhy územia obce, súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a 

sociálno-ekonomickú charakteristiku mesta a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy 

územia. Obsahuje aj SWOT analýzy – analýzy silných a slabých stránok prioritných rozvojových 

oblastí. Strategická časť obsahuje víziu a poslanie mesta Nová Baňa, formuluje strategický cieľ a 

formuluje stratégie na jeho dosiahnutie. Programová časť obsahuje 10 programov a merateľné 

indikátory ich plnenia. Prioritné programy možno ešte rozčleniť do troch prioritných oblastí a to 

do hospodárskej, sociálnej a environmentálnej prioritnej oblasti. Zároveň každý program 

obsahuje konkrétny podprogram, jeho cieľ a aktivity na dosiahnutie stanoveného cieľa. 

Realizačná časť je zameraná na zabezpečenie realizácie PHRaSR, inštitucionálne zabezpečenie, 

organizačné zabezpečenie, časový harmonogram realizácie formou akčných plánov a systém 

monitorovania a hodnotenia. Finančná časť PHRaSR obsahuje finančný plán celého programu a 

jednotlivých programov. 

 

Príslušný orgán vyzval prípisom č. OU-ZC-OSZP-2021/000537-003 zo dňa 15.03.2021 

obstarávateľa a 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 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: „Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa, 2021-2027“, tiež na úradnej 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-velka-lehota
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tabuli Okresného úradu Žarnovica https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-

centra&urad=51&sekcia=uradna-tabula#popis.  

 

              V zákonom stanovenom termíne a do doby vypracovania tohto rozhodnutia doručili  

Okresnému úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská 

tieto subjekty: 

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom – záväzné stanovisko 

č. M/2021/00473-2 zo dňa 01.04.2021 

2. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie ÚPaŽP, Banská Bystrica – stanovisko č. 

07860/2021/ODDUPZP-2 zo dňa 25.03.2021 

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

OU-ZC-OSZP-2021/000000683-2 zo dňa 06.04.2021 a stanovisko ŠSOH č. OU-ZC-OSZP-

2021/000568 zo dňa 01.04.2021  

4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor – stanovisko č. OU-ZH-PLO-

2021/003916-002 o dňa 19.03.2021 

(stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení) 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom – záväzné stanovisko č. 

M/021/00473-2, zo dňa 01.04.2021 

 Strategický dokument definuje rekreačnú oblasť Nová Baňa – Tajch, okrem iného, ako oblasť 

aj s možnosťou kúpania vo vodnej nádrži Tajch, v jednom zo svojich programov definuje 

rozvoj oddychových zón vrátane lokality Tajch.  

 Upozorňujeme, že podľa § 19 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z.z. fyzická osoba – podnikateľ a 

právnická osoba, ktoré v blízkosti vodných plôch, ktoré nie sú vodou určenou na kúpanie 

alebo prírodným kúpaliskom prevádzkujú objekty (ubytovacie zariadenia, telovýchovno – 

športové zariadenia a zariadenia spoločného stravovania) a v ponuke svojich služieb 

spotrebiteľovi alebo v reklame výslovne ponúkajú možnosť kúpania, sú povinní poskytnúť 

verejnosti aktuálnu informáciu o kvalite vody na kúpanie, ktorá je vyšetrená a posúdená podľa 

požiadaviek platnej legislatívy.  

 Rozvoj rekreačnej lokality Tajch je síce programovaný, ale nie je riešená problematika 

kontroly kvality vody vo vodnej nádrži Tajch, ktorú počas leta návštevníci využívajú na 

kúpanie. Za predpokladu rešpektovania legislatívy z oblasti ochrany životného prostredia by 

nemalo dôjsť k negatívnym dopadom na zložky životného prostredia.  

 Úlohou strategického dokumentu je nepriamo zabezpečiť zlepšovanie zdravotného stavu 

obyvateľstva, nakoľko medzi ciele rozvoja mesta patrí aj zlepšenie životného prostredia a 

podmienok pre život obyvateľov.  

 V dokumente je použitá neplatná legislatíva. V súvislosti s hlukom v životnom prostredí je 

potrebné používať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhl. č. 237/2009 Z. 

z. (str. 31 strategického dokumentu). Strategický dokument je potrebné upraviť podľa 

uvedenej legislatívy. 

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie ÚPaŽP, Banská Bystrica – stanovisko č. 

07860/2021/ODDUPZP- zo dňa 25.03.2021 

Banskobystrický samosprávny kraj konštatuje, že strategický dokument neobsahuje: 

 skutočnosť o zaradení k.ú. Nová Baňa medzi zraniteľné oblasti v zmysle Nariadenia vlády SR 

č.  74/2017, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti a návrh opatrení na 

zlepšenie stavu v tejto oblasti, 

 údaje o napojení bytov na verejnú kanalizáciu (kapitola 2.8. Bývanie), Pri plánovaní aktivít 

uvedených v strategickom dokumente odporúčame rešpektovať strategické dokumenty: 

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=51&sekcia=uradna-tabula#popis
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=51&sekcia=uradna-tabula#popis
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• Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

• Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Banskobystrického kraja, 

spracovaný Okresným úradom Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie 

podľa § 36 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

• Plán udržateľnej mobility BBSK (v procese schvaľovania) 

• Kostrová sieť cyklotrás BBSK (v procese spracovania) 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemková a lesný odbor, pracovisko Žarnovica – vyjadrenie č. 

OU-ZH-PLO-2021/003916-002 zo dňa 19.03.2021 

 K záberu lesných pozemkov môže dôjsť 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. 

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

a krajiny – stanovisko č. OU-ZC-OSZP-2021/000000683-2 zo dňa 06.04.2021 

 Odporúčame do dokumentácie doplniť údaje o prvkoch RÚSES, ÚSES prípadne MÚSES. 

 V rámci rozvoja požadujeme rešpektovať exitujúce chránené územia a všetky prvky ÚSES, 

taktiež všetky významné krajinné prvky a to najmä lesy, aleje, remízky, vodné toky a brehové 

porasty. 

 Každá aktivita a projektová dokumentácia investícií bude posúdená individuálne, na základe 

presnejších údajov a konkrétnej lokalizácie. 

 Upozorňujeme na skutočnosť, že pred samotným schválením PHRaSR je potrebné požiadať 

o záväzné stanovisko Okresný rad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie 

v súlade s § 9 ods. 1 písme o) a § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov.  

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom 

hospodárstve – stanovisko č. OU-ZC-OSZP-2021/000568 zo dňa 01.04.2021 

 Pri riešení rozvoja mesta je potrebné zohľadniť hierarchiu a ciele odpadového hospodárstva 

v zmysle ustanovení zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z.. 

 V plánovanej obytnej zóne naplánovať také opatrenia, aby boli dostatočne riešené zberné 

miesta odpadov v nadväznosti na separovaný zber. 

 Vhodne navrhnúť priestor pre umiestnenie zeleného odpadu, BRKO a DSO. 

 

Požiadavky a pripomienky, ktoré boli v jednotlivých  stanoviskách, sú zapracované vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ani jeden subjekt nepožadoval posudzovanie strategického 

dokumentu PHRaSR podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 

               
V zákonom stanovenom termíne a do doby vypracovania tohto rozhodnutia doručil  

Okresnému úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanovisko 

aj nasledovný subjekt, ktoré bolo bez pripomienok a príslušný orgán berie stanovisko na 

vedomie. : 

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

ovzdušia – stanovisko č. OU-ZC-OSZP-2021/000677-002 zo dňa 06.04.2021 

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 
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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. 

 

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 obce: 

1. Obec Brehy, 968 01  Nová Baňa  

2. Obec Rudno nad Hronom, 966 51  Rudno nad Hronom  

3. Obec Malá Lehota, Malá Lehota č. 383, 966 42 Malá Lehota  

4. Obec Veľká lehota, 966 41 Veľká Lehota  

5. Obec Orovnica, 966 52  Tekovská Breznica  

6. Obec Tekovská Breznica, 966 52  Tekovská Breznica  

7. Obec Horné Hámre, 966 71  Horné Hámre  

8. Obec Píla, 966 81 Žarnovica  

9. Obec Tekovské Nemce, Tekovská č. 405, 966 54 Tekovské Nemce  

Dotknuté orgány: 

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

11. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor CDaPK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica 

 

Verejnosť v zákonom stanovenom termíne, nedoručila  písomné stanoviská príslušnému 

orgánu podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov.  

Počas zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu nikto nevyužil 

možnosť konzultácie. 

 

ZÁVER 

 

Okresný úrad  Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, 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 stavieb na riešených plochách, s podmienkou 

predložiť príslušným orgánom dokumentáciu, zodpovedajúcu príslušnému stupňu povoľovania 

stavby, ktorá vyplýva z legislatívy a bude následne rešpektovaná v ďalších stupňoch 

povoľovania konkrétnych  stavieb.      

  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. 

  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. 
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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  
Doručí sa: 

Obstarávateľ / dotknutá obec :  

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

Schvaľujúci orgán:  

2. Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

Dotknuté obce: 

3. Obec Brehy, 968 01  Nová Baňa 

4. Obec Rudno nad Hronom, 966 51  Rudno nad Hronom  

5. Obec Malá Lehota, Malá Lehota č. 383, 966 42 Malá Lehota 

6. Obec Veľká lehota, 966 41 Veľká Lehota 

7. Obec Orovnica, 966 52  Tekovská Breznica  

8. Obec Tekovská Breznica, 966 52  Tekovská Breznica 

9. Obec Horné Hámre, 966 71  Horné Hámre 

10. Obec Píla, 966 81 Žarnovica 

11. Obec Tekovské Nemce, Tekovská č. 405, 966 54 Tekovské Nemce 

Dotknuté orgány: 

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

01 Banská Bystrica 

13. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor CDaPK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica 

14. Okresný úrad Žiar nad Hronom, PaLO, Nám. Matice slov. 8, 965 01 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 

 


