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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 

obce Veľké Pole na programové obdobie 2021-2026“, ktoré bolo predložené dňa 06.07.2021 

obstarávateľom: Obec Veľké Pole,  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 

Veľké Pole na programové obdobie 2021-2026“, obstarávateľa: Obec Veľké Pole, Veľké Pole 1, 

966 74  Veľké Pole, IČO: 00321079 

 

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: 

 Podľa Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení sa v 

danom území počíta s výstavbou ČOV pre obec Veľké Pole (výkres Technickej infraštruktúry). 

Táto aktivita sa nachádza len v projektových zámeroch v rámci Kľakovského mikroregiónu. 

 Pri projektovej príprave a realizácii aktivít uvedených v strategickom dokumente je nutné 

rešpektovať Záväznú časť Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v 

znení zmien a doplnkov v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (ďalej len "stavebný zákon") a to najmä záväzné regulatívy: 

1.7.2 zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 

zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí 

a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov. 

1.7.5. vytvárať ekonomické a územnotechnické podmienky pre zachovanie charakteristického 

rozptýleného osídlenia v južnej a centrálnej časti územia Banskobystrického kraja ako 

špecifického a rovnocenného typu sídelnej urbanistickej štruktúry Slovenska. 

2.2.10. stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd a ich ochranu uskutočňovať ako ochranu 

hospodársko-sociálneho potenciálu štátu aj ako súčasť ochrany prírodného a životného 

prostredia, 

4.5. Rešpektovať platné územné systémy ekologickej stability 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Bystrická 53 

 966 81  Žarnovica 
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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 a osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej činnosti, 

 V zmysle zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy podľa 

§ 12 je poľnohospodársku pôdu možne použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v 

nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu, pričom rozhodujúcim limitom je 

najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda v k.ú. (podľa kódu BPEJ). 

 7.1.6 rezervovať priestor na výhľadové vybudovanie skupinových kanalizačných systémov. 

 7.1.11. postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s ČOV za rozvojom 

verejných vodovodov: b, prioritnou výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach ležiacich v 

ochranných pásmach vodárenských zdrojov, ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov 

a prírodných minerálnych zdrojov.  

 Vzhľadom na charakter územia, jeho hodnoty a plánované investičné aktivity odporúčame obci 

Veľké Pole ako orgánu územného plánovania podľa § 16 stavebného zákona v súčinnosti s § 11 

ods. 1 a 2 obstarať územný plán obce alebo viacerých obcí. 

 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 PHRSR. 

 Skládky odpadov dostatočne zohľadniť v PHRSR. 

 V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov a stabilizovaných 

zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. 

Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až 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 list 35 – 42 Partizánske), ktorý je prístupný na mapovom 

serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú 

dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: 
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a http://apl.geology.sk/atlassd/ 

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre 

stavebné účely. 

 Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. 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: 

a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia 

územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť 

inžinierskogeologickým prieskumom. 

b) 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. 
 Pred schválením samotného PHRSR je potrebné požiadať orgán ochrany prírody o záväzné 

stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. o) zákona o ochrane prírody a krajiny k schváleniu základného 

http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/
http://apl.geology.sk/atlassd/
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dokumentu podpory regionálneho rozvoja (príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie 

záväzného stanoviska je podľa § 68 písm. d)  zákona o ochrane prírody a krajiny okresný úrad). 

 Za účelom zabezpečenia ochrany prírody a krajiny pri plánovaní a realizácií plánovaných 

činností rešpektovať: 

 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 PHRSR 

realizovať tak, aby rešpektovali prírodné danosti územia. 

 V rámci rozvoja rešpektovať existujúce chránené územie vrátane území európskeho významu 

sústavy NATURA 2000 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 plne rešpektovať platný územný plán VÚC 

Banskobystrického kraja.  

 Neurbanizovať územie Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v jeho extravilánovej časti vrátane 

území európskeho významu sústavy NATURA 2000, ako aj extravilánových častí mimo tieto 

osobitne chránené územia.  

 Vzhľadom na možný výskyt prírodných biotopov a možný výskyt chránených druhov rastlín 

a živočíchov v predmetnom území pri plánovaní činností, aktivít a vymedzení funkčných plôch 

predovšetkým v extraviláne obce včasne konzultovať a spolupracovať 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.   

 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.  

 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. 

 

Upozornenie: 

 Opraviť číslovanie železničnej trate podľa „Tabuliek traťových pomerov ŽSR“ 

https://www.zsr.sk/dopravcovia/infrastruktura/tabulky-tratovych-pomerov/ a používať označenie železničná trať č. 121; 

 Na str. 37 opraviť tvrdenie „Sídelné útvary v obci Veľké Pole ležia po ľavej a pravej strane cesty 

III. triedy/ 2523.“, obcou prechádza ako jediná cestná komunikácia II/512. 
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 Textová časť návrhu PHRSR na str. 20 v bode 1.3.1 Starostlivosť o životné prostredie 

a o ochranu životného prostredia uvádza, že do riešeného katastrálneho územia Veľké Pole 

zasahujú územie európskeho významu sústavy NATURA 2000 – Vtáčnik, kde sa uplatňuje 5. 

stupeň ochrany. 

Upozorňujeme na tú skutočnosť, že tento údaj nie je správy a preto je dôležité doplnenie tejto 

časti nasledovne: 

Katastrálne územie Veľké Pole zasahuje do územia osobitne chránenej časti, tj. veľkoplošného 

chráneného územia Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. 

Následne sa tu nachádza niekoľko území európskeho významu sústavy NATURA 2000 

vyhlásených v zmysle Výnosu  MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva 

národný zoznam území európskeho významu, opatrením MŽP SR zo 7. decembra 2017 č. 

1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1 a opatrením 

MŽP SR z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 

2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení 

opatrenia č. 1/2017 a to v nasledovnom rozsahu: 

1) SKUEV 0013 – Stráž 

2) SKUEV 0023 – Tomov štál 

3) SKUEV 0273 – Vtáčnik (z časti prekrýva MCHÚ NPR Vtáčnik) 

4) SKUEV 0593 – Sokolec (z časti prekrýva MCHÚ PR Sokolec) 

Okrem menovaných vyhlásených území európskeho významu sa aktuálne nachádzajú aj 

navrhované územia obdobného charakteru.  

Vo vyššie uvedených osobitne chránených územiach sa uplatňuje § 13 zákona o ochrane prírody 

a krajiny, tzn. 2. stupeň ochrany prírody.  

V posudzovanej lokalite majú zastúpenie aj maloplošné chránené územie a to:   

1) Prírodná rezervácia Sokolec, ktorá bola vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou KÚ v 

Banskej Bystrici č.1/1997 z 23.1.1997 a v ktorej sa uplatňuje 5. stupeň ochrany prírody. 

2) Národná prírodná rezervácia Vtáčnik, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou Ministerstva životného 

prostredia SR č. 83/1993 Z.z. z 23. marca 1993 a v ktorej sa uplatňuje tiež 5. stupeň ochrany 

prírody. NPR Vtáčnik je zároveň súčasťou územia európskeho významu sústavy NATURA 

2000 – SKUVE0273 Vtáčnik. 

 

ODÔVODNENIE 

 

Obstarávateľ strategického dokumentu: Obec Veľké Pole, Veľké Pole 1, 966 74  Veľké 

Pole (ďalej len „obstarávateľ“), predložil dňa 06.07.2021, 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 Veľké Pole  na programové obdobie 2021-2026“, (ďalej len „PHRSR“) 

PHRSR obce Veľké Pole s výhľadom do roku 2026 je strednodobý strategický 

dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho 

strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania 

rozvoja obce. Strategický dokument je rozdelený na úvod a na časti A až H. Časť A obsahuje 

základnú charakteristiku obce Veľké Pole, jej audit a vymedzenie územia, prírodné, vodné, 

klimatické a pôdne pomery, demografickú charakteristiku, technickú vybavenosť obce Veľké 

Pole, finančnú analýzu, zhodnotenie celkového súčasného stavu územia a SWOT analýzy, 

analýzy problémov a zhodnotenie plnenia predchádzajúceho PHSR. Časť B je strategickou 
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časťou dokumentu a obsahuje aj strategické ciele a stratégiu rozvoja obce Veľké Pole 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 priority svojho rozvoja počas rokov 2021 – 2026: 

Priorita 1 Budovanie technickej infraštruktúry,  

Priorita 2 Rozvoj ľudských zdrojov,  

Priorita 3 Sociálno– ekonomický rozvoj obce,  

Priorita 4 Ochrana a tvorba životného prostredia,  

Priorita 5 Rozvoj turizmu a cestovného ruchu  

Priorita 6 Podpora propagácie a informovanosti. 

Ciele pre prioritu 1: budovanie a rozvoj občianskej, kultúrno – spoločenskej, verejnej a obecnej 

infraštruktúry. Opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov: výstavba nájomných bytov, rekonštrukcia 

cintorína (budovanie kaskád a urnového hája), rekonštrukcia a nadstavba kultúrneho domu, 

vybudovanie telocvične a multifunkčného ihriska, vybudovanie verejného vodovodu, rozšírenie 

internetizácie, modernizácia verejného osvetlenia a obecného rozhlasu, revitalizácia centra obce, 

rekonštrukcia autobusových zastávok, mosta a lávky, miestnych komunikácií a chodníkov, parku 

a lavičiek, detského ihriska. 

Ciele pre prioritu 2: zvýšenie vzdelanostnej úrovne a zamestnanosti v obci, zvýšenie 

kultúrnospoločenskej a športovej úrovne života v obci. Opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov: 

realizácia vzdelávacích a motivačných programov a projektov zamestnanosti, realizácia 

kultúrno-spoločenských podujatí a športových podujatí. 

Ciele pre prioritu 3: rozvoj sociálnej starostlivosti o starých, nevládnych a sociálne vylúčených 

občanov a podpora rozvoja podnikania v obci. Opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov: realizácia 

a rozšírenie systému sociálnej starostlivosti v obci – opatrovateľská služba, realizácia ďalších 

programov sociálnej starostlivosti o starých, nevládnych a sociálne vylúčených občanov, tvorba 

prostredia pre podnikanie a investorov a realizácia projektov spolupráce s podnikateľmi.  

Ciele pre prioritu 4: podpora ochrany životného prostredia v obci, jeho rozvoj a budovanie. 

Opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov: odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, 

vybudovanie a vybavenie zberného dvora, vybudovanie kompostoviska, skvalitnenie zberu 

odpadu a jeho zhodnocovanie, vybudovanie oddychových zón a výsadba a ochrana zelene.  

Cieľ pre prioritu 5: rozvoj služieb v oblasti turizmu a cestovného ruchu. Opatrenia na 

dosiahnutie tohto cieľa: rozvoj turistiky a agroturistiky a projekty rozvoja služieb v oblasti 

turizmu a cestovného ruchu. 

Ciele pre prioritu 6: tvorba propagácie a podmienok pre efektívnu informovanosť medzi 

obyvateľmi obce, samosprávou a inými subjektmi, tvorba propagácie a podmienok efektívnej 

informovanosti pre turistov a návštevníkov obce. Opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov: 

skvalitnenie poskytovania informácií na verejných tabuliach, tvorba a vydanie propagačných 

materiálov pre obyvateľov, tvorba a aktualizácia web stránky, tvorba propagačných materiálov 

pre návštevníkov a turistov, programy rozvoja informačného systému v obci a regióne pre oblasť 

turizmu. Všetky opatrenia v rámci prioritných cieľov sú presne rozpracované v programovej 

časti strategického dokumentu spolu so spôsobom financovania týchto priorít.  

Monitorovanie PHRSR budú uskutočňovať inštitúcie zriadené obcou ako výbor pre PHRSR, 

komisia strategického rozvoja, koordinátor pre stratégiu, starosta obce Veľké Pole 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 
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z Európskej únie, finančné prostriedky zo štátnych dotácií, finančná podpora z VÚC Banská 

Bystrica a iné). Orgánom kompetentným na prijatie PHRSR je obecné zastupiteľstvo Obce 

Veľké Pole a bude schválený uznesením obecného zastupiteľstva. 

 

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.  

 

Príslušný orgán prípisom č. OU-ZC-OSZP-2021/001027-002 zo dňa  07.07.2021 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 Veľké Pole na programové obdobie 2021-

2026“, tiež na úradnej 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  

OÚZC svoje písomné stanoviská tieto subjekty: 

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

08929/2021/ODDUPZP-2 zo dňa 19.07.2021 

2. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava – stanovisko č. 36579/2021/OSD/85810 zo 

dňa 19.07.2021 

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

OU-ZC-OSZP-2021/001029-002 zo dňa 23.07.2021, stanovisko ŠSOH č. OU-ZC-OSZP-

2021/001053-002 zo dňa 27.07.2021  a stanovisko ŠSOO č. OU-ZC-OSZP-2021/001040-002 

zo dňa 23.7.2021. 

4. Ministerstvo životného prostredia, sekcia vôd Bratislava, prípis č. 3789/2021 zo dňa 

26.07.2021 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom – stanovisko č. M/2021/00885-2 

zo dňa 15.07.2021 

6. Okresný úrad žiar nad Hronom, odbor CDaPK – stanovisko č. OU-ZH-OCDPK-

2021/00008166-002 zo dňa 15.07.2021 

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
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=51&sekcia=uradna-tabula#popis
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7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor – stanovisko č. OU-ZC-PLO-

2021/008190-003 zo dňa 13.07.2021 

8. Obec Horná Ves – stanovisko č. OcÚHV-486-001/2021 zo dňa 19.07.2021 

(stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení) 

 

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie ÚPaŽP, Banská Bystrica  

 Podľa Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení sa v 

danom území počíta s výstavbou ČOV pre obec Veľké Pole (výkres Technickej infraštruktúry). 

Táto aktivita sa nachádza len v projektových zámeroch v rámci Kľakovského mikroregiónu. 

 Pri projektovej príprave a realizácii aktivít uvedených v strategickom dokumente je nutné 

rešpektovať Záväznú časť Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v 

znení zmien a doplnkov v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (ďalej len "stavebný zákon") a to najmä záväzné regulatívy: 

1.7.2 zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 

zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí 

a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov. 

1.7.5. vytvárať ekonomické a územnotechnické podmienky pre zachovanie charakteristického 

rozptýleného osídlenia v južnej a centrálnej časti územia Banskobystrického kraja ako 

špecifického a rovnocenného typu sídelnej urbanistickej štruktúry Slovenska. 

2.2.10. stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd a ich ochranu uskutočňovať ako ochranu 

hospodársko-sociálneho potenciálu štátu aj ako súčasť ochrany prírodného a životného 

prostredia, 

4.5. Rešpektovať platné územné systémy ekologickej stability 

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 a osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej činnosti, 

 V zmysle zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy podľa 

§ 12 je poľnohospodársku pôdu možne použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v 

nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu, pričom rozhodujúcim limitom je 

najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda v k.ú. (podľa kódu BPEJ). 

7.1.6 rezervovať priestor na výhľadové vybudovanie skupinových kanalizačných systémov. 

7.1.11. postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s ČOV za rozvojom 

verejných vodovodov: b, prioritnou výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach ležiacich v 

ochranných pásmach vodárenských zdrojov, ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov 

a prírodných minerálnych zdrojov.  

 Banskobystrický samosprávny kraj nepožaduje ďalšie posudzovanie strategického dokumentu 

podľa zákona o posudzovaní v povinnom hodnotení. 

 Banskobystrický samosprávny kraj vzhľadom na charakter územia, jeho hodnoty a plánované 

investičné aktivity odporúča obci Veľké Pole ako orgánu územného plánovania podľa § 16 

stavebného zákona v súčinnosti s § 11 ods. 1 a 2 obstarať územný plán obce alebo viacerých 

obcí. 

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 podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Pripomienky majú 

charakter nevyžadujúci si ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov  
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Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava 

 žiadame opraviť číslovanie železničnej trate podľa „Tabuliek traťových pomerov ŽSR“ 

https://www.zsr.sk/dopravcovia/infrastruktura/tabulky-tratovych-pomerov/ a používať označenie železničná trať č. 121; 

 na str. 37 žiadame opraviť tvrdenie „Sídelné útvary v obci Veľké Pole ležia po ľavej a pravej 

strane cesty III. triedy/ 2523.“, keďže obcou prechádza ako jediná cestná komunikácia II/512. 

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. Pripomienky majú 

charakter nevyžadujúci si ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov a boli 

zapracované do upozornenia.  

 

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

a krajiny  

Textová časť návrhu PHRSR na str. 20 v bode 1.3.1 Starostlivosť o životné prostredie 

a o ochranu životného prostredia uvádza, že do riešeného katastrálneho územia Veľké Pole 

zasahujú územie európskeho významu sústavy NATURA 2000 – Vtáčnik, kde sa uplatňuje 5. 

stupeň ochrany. 

Upozorňujeme na tú skutočnosť, že tento údaj nie je správy a preto je dôležité doplnenie tejto 

časti nasledovne: 

Katastrálne územie Veľké Pole zasahuje do územia osobitne chránenej časti, tj. veľkoplošného 

chráneného územia Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. 

Následne sa tu nachádza niekoľko území európskeho významu sústavy NATURA 2000 

vyhlásených v zmysle Výnosu  MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva 

národný zoznam území európskeho významu, opatrením MŽP SR zo 7. decembra 2017 č. 

1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1 a opatrením 

MŽP SR z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 

2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení 

opatrenia č. 1/2017 a to v nasledovnom rozsahu: 

5) SKUEV 0013 – Stráž 

6) SKUEV 0023 – Tomov štál 

7) SKUEV 0273 – Vtáčnik (z časti prekrýva MCHÚ NPR Vtáčnik) 

8) SKUEV 0593 – Sokolec (z časti prekrýva MCHÚ PR Sokolec) 

Okrem menovaných vyhlásených území európskeho významu sa aktuálne nachádzajú aj 

navrhované územia obdobného charakteru.  

Vo vyššie uvedených osobitne chránených územiach sa uplatňuje § 13 zákona o ochrane prírody 

a krajiny, tzn. 2. stupeň ochrany prírody.  

V posudzovanej lokalite majú zastúpenie aj maloplošné chránené územie a to:   

3) Prírodná rezervácia Sokolec, ktorá bola vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou KÚ v 

Banskej Bystrici č.1/1997 z 23.1.1997 a v ktorej sa uplatňuje 5. stupeň ochrany prírody. 

4) Národná prírodná rezervácia Vtáčnik, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou Ministerstva životného 

prostredia SR č. 83/1993 Z.z. z 23. marca 1993 a v ktorej sa uplatňuje tiež 5. stupeň ochrany 

prírody. NPR Vtáčnik je zároveň súčasťou územia európskeho významu sústavy NATURA 

2000 – SKUVE0273 Vtáčnik. 

S predloženým oznámením a návrhom strategického dokumentu PHRSR z hľadiska ochrany 

prírody a krajiny orgán ochrany prírody súhlasí za rešpektovania nasledovnej podmienky:  

  Pred schválením samotného PHRSR je potrebné požiadať orgán ochrany prírody o záväzné 

stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. o) zákona o ochrane prírody a krajiny k schváleniu 

základného dokumentu podpory regionálneho rozvoja (príslušným orgánom ochrany prírody na 
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vydanie záväzného stanoviska je podľa § 68 písm. d)  zákona o ochrane prírody a krajiny 

okresný úrad). 

Za účelom zabezpečenia ochrany prírody a krajiny pri plánovaní a realizácií plánovaných 

činností orgán ochrany prírody odporúča rešpektovať nasledovné odporúčania: 

 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 PHRSR 

realizovať tak, aby rešpektovali prírodné danosti územia. 

 V rámci rozvoja požadujeme rešpektovať existujúce chránené územie vrátane území európskeho 

významu sústavy NATURA 2000 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 v jeho extravilánovej časti vrátane 

území európskeho významu sústavy NATURA 2000, ako aj extravilánových častí mimo tieto 

osobitne chránené územia.  

 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 

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 a odporúčania 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. 

Vyjadrenie OÚZC: berieme na vedomie 

Odôvodnenie: Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov. 
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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 Veľké Pole (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza: 

a) ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Veľké Pole - Zaller – stavebný kameň (4517)“, ktoré 

využíva Obec Veľké Pole, Veľké Pole, 

b) ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Veľké Pole stavebný kameň (5083)“, ktoré je 

v evidencií ŠGÚDŠ Bratislava, Bratislava. Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 

banského zákona súčasťou pozemku. 

 V predmetnom území 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 zosuvov a stabilizovaných 

zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. 

Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až 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 list 

35 – 42 Partizánske), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu 

Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o 

zaregistrovaných svahových deformáciách: http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv 

http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a http://apl.geology.sk/atlassd/ 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: 

http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/
http://apl.geology.sk/atlassd/
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c) výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia 

územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť 

inžinierskogeologickým prieskumom. 

d) 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: berieme na vedomie 

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 
Bez pripomienok 
Vyjadrenie OÚZC: berieme na vedomie 

Odôvodnenie: Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie.  

 

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.  
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Obec Horná Ves, Horná Ves 

Bez pripomienok 

Vyjadrenie OÚZC: berieme na vedomie 

Odôvodnenie: Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie.  

 

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu  doručili nasledovné obce: 

1. Obec Veľké Pole, Veľké Pole 1 – 09.07.2021 – 26.07.2021 

2. Obec Píla, Píla 27/27, 966 81  Žarnovica – 09.07.2021 – 23.07.2021 

3. Obec Malá Lehota, 966 42  Malá Lehota – 09.07.2021 – 26.07.2021  

4. Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48  Horná Ves – 13.07.2021 – 28.07.2021  

5. Obec Radobica, Radobica 124, 972 48  Radobica – 09.07.2021 – 30.07.2021 

6. Obec Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké  Uherce – 12.07.2021 – 02.08.2021 

7. Obec Skýcov, Školská 294/2, 951 85  Skýcov– 13.07.2021 – 28.07.2021   

 

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 Veľké Pole, Veľké Pole 1  

3. Obec Píla, Píla 27/27, 966 81  Žarnovica  

4. Obec Malá Lehota, 966 42  Malá Lehota 

5. Obec Radobica, Radobica 124, 972 48  Radobica 

6. Obec Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké  Uherce 

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. 
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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  
Príloha pre obstarávateľa: 

Mapa skládok 

 

Rozdeľovník 

Obstarávateľ / dotknutá obec :  

8. Obec Veľké Pole, Veľké Pole 1, 966 74  Veľké Pole 

Schvaľujúci orgán:  

9. Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Pole 

Dotknuté obce: 

10. Obec Píla, Píla 27/27, 966 81  Žarnovica  

11. Obec Malá Lehota, 966 42 Malá Lehota 

12. Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48  Horná Ves 

13. Obec Radobica, Radobica 124, 972 48 Radobica 

14. Obec Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké Uherce 

15. Obec Skýcov, Školská 294/2, 951 85  Skýcov 

Dotknuté orgány: 

16. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody č. 6, 810 05 Bratislava 26 

17. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Nám. Ľ. Štúra č.1, 811 

04 Bratislava 

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

01 Banská Bystrica 

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

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

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

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

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

 

 


