ROZSAH HODNOTENIA
strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Žiar nad Hronom",
určený podľa § 8 zákona NR SR číslo 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o posudzovaní").
Obstarávateľ strategického dokumentu Mesto Žiar nad Hronom, predložil Obvodnému úradu
životného prostredia v Banskej Štiavnici v zmysle § 5 zákona o posudzovaní dňa 15.03.2011
oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Žiar nad
Hronom".
Cieľom územného plánu mesta Zmien a doplnkov územného plánu č.2 je aktualizovať
územnoplánovaciu dokumentáciu mesta Žiar nad Hronom v zmysle zákona č. 50/1976 Z. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku na základe požiadavky spoločnosti EUROECOLOGY s.r.o.,
Bratislava, ktorá má záujem realizovať výstavbu malej vodnej elektrárne (MVE) na rieke Hron Šášovské Podhradie v rkm 134,620. Riešeným územím je plocha v k. ú. Šášovské Podhradie. Pre
dotknuté plochy nie je v platnom územnom pláne určené prislúchajúce využitie, nakoľko sú
definované ako plochy vodných tokov a susediace plochy majú charakter lesných pozemkov
a poľnohospodárskej pôdy. V Zmenách a doplnkoch územného plánu č.2 bude riešená zmena
funkčného využitia plôch, na ktorých je navrhované umiestnenie MVE, na funkčné využitie: výrobné
územie - technické vybavenie územia.
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici v rámci zisťovacieho konania posúdil
navrhovaný strategický dokument z hľadiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho
zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na
životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súlad s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne
spracovania oznámenia. Prihliadal pri tom na stanoviská doručené k oznámeniu o strategickom
dokumente od dotknutých orgánov a obcí a rozhodol, že navrhovaný strategický dokument sa bude
ďalej posudzovať v súlade so zákonom o posudzovaní.
Po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente, s prihliadnutím na stanoviská
doručené Obvodnému úradu životného prostredie v Banskej Štiavnici a po prerokovaní rozsahu
hodnotenia, ktoré sa uskutočnilo na Obvodnom úrade životného prostredia v Banskej Štiavnici, stálom
pracovisku v Žiari nad Hronom, s navrhovateľom dňa 09.05.2011 určuje orgán štátnej správy
posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 8 zákona o posudzovaní nasledovný rozsah
hodnotenia strategického dokumentu:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2
územného plánu mesta Žiar nad Hronom" zo stanovísk vyplynula požiadavka na variantné
spracovanie niektorých funkčných zámerov územného plánu, t.j. pre ďalšie hodnotenie vplyvu sa
určujú okrem nulového variantu (stavu, ktorý by nastal, ak by sa činnosť nerealizovala) ďalšie varianty
riešenia, na základe záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úrad Banská Bystrica, ktorý
požaduje, aby predložený dokument bol posudzovaný podľa platného zákona, a aby boli spracované

aspoň dva varianty, nakoľko súčasne predložené umiestnenie MVE Šašovské Podhradie v rkm
134,620 je neprípustné, nakoľko prehradenie toku je v päte hradného brala, nad ním proti prúdu je
navrhnutá vyvýšená hrádza na pravom brehu - negatívne sa objavuje priamo pod areálom hradu v pohľadovo najexponovanejšom mieste, na ľavom brehu dôjde k zaplaveniu pozostatkov pôvodnej
cesty popod hrad Pohroním, v exponovanom pohľade sa negatívne objavuje i súvisiaca betónová
stavba elektrárne.
2. ROZSAH HODNOTENIA
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy ohodnotení vplyvu strategického dokumentu
podľa prílohy č. 5 zákona o posudzovaní. S osobitným prihliadnutím na body uvedené v časti
špecifické požiadavky rozsahu hodnotenia.
2.1.2 Podľa § 9 ods. 5 zákona o posudzovaní obstarávateľ doručí Obvodnému úradu životného
prostredia v Banskej Štiavnici správu o hodnotení strategického dokumentu v písomnom
vyhotovení v počte 5 ks a správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom
strategického dokumentu (textová aj grafická časť) na CD nosiči a v počte 25 ks.
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici si vyhradzuje právo upresniť konečný
počet dokumentácií.
2.1.3 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce Časový rozsah.
2.2. Špecifické požiadavky
2.2.1.

Pri príprave správy ohodnotení strategického dokumentu a samostatného strategického
dokumentu zohľadniť pripomienky, ktoré boli zaslané k oznámeniu:

a) Obsah Strategického dokumentu dať do súladu so záväznou časťou schválenej
územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, ktorou je Územný plán veľkého územného
celku Banskobystrický kraj, schválený vládou Slovenskej republiky.
b) Postupovať pri obstarávaní ako aj spracovaní v súlade s ustanoveniami § 22 až § 28 zákona
č.50/1976 Zb. (stavebný zákon).
c) Rozsah strategického dokumentu dať do súladu s ustanoveniami § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
d) Záväznú časť dokumentu dať do súladu s ustanovením § 13 ods. 3 písm. b) stavebného
zákona.
e) Rešpektovať, zachovať a chrániť:
národnú kultúrnu pamiatku evidovanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR
(areál zrúcaniny hradu Šášov s valom pod č. 1266/0)
archeologické náleziská v okolí areálu hradu Šášov, a Podhradia - v nive rieky Hron,
umiestnenie hradu nad sútokom rieky Hron s Istebným potokom,
prírodné prostredie — hradné skalné bralo hradu Šášov, ruiny hradu sú staticky narušované
a ešte neprebehla konzervácia murív hradu,
stabilitu brala, vyhodnotiť geológiu a súvisiaci porast,
spoluvnímané prírodné a kultúrne dedičstvo - brala s ruinami hradu nad riekou Hron a jej
sútokom s Istebným potokom - ako špecifického krajinného obrazu,
ť) Mimoriadne exponovaný pohľad na scenériu hradu s bralom nad sútokom rieky a potoka vnímaného v krajine v širokom zornom uhle cca 135 stupňov - od severozápadu, severu,
severovýchodu až po východ,
g) Posúdiť strety (ich vzájomné vplyvy) - krajiny, vývoja hradu a podhradia, kultúrne
ahistorické pamiatky, pozoruhodnosti, archeologické náleziská, paleontologické náleziská
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2.2.2.

a významné geologické lokality a špecifické vývojové faktory na formovanie hradu a jeho
podhradia - a teda zhodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na
životné prostredie v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Vypracovanú správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie žiadame predložiť oznámiť jej spracovanie - prerokovanie na Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Územnoplánovaciu dokumentáciu doplniť o náležitosti ustanovené § 4 vyhlášky MP SR
č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí
a obmedzení z plnenia funkcií lesov
Posúdenie v zmysle zákona MŽP o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Zb. z. o ochrane
pamiatkového fondu - zákon č. 49/2002 Zb. z. - Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva,
Nie je preukázané ako táto nová činnosť v území bude v súlade so záväznou časťou
Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj (ďalej ÚPN VÚC BBK) a to
v oblasti vodnej turistickej trasy na rieke Hron (regulatív 3.1.6.),
Zohľadniť existenciu plavby na vodnom toku.
Realizáciou stavby nenarušiť splavnosť vodných ciest.
Nie je preukázaný súlad s regulatívom 4.9. - Eliminovať systémovými opatrenia stresové
faktory pôsobiace na prvky územného systému ekologickej stability, (znečistenie prostredia,
eutrofizácia, fragmentácia krajiny, šírenie inváznych druhov organizmov, výrub drevín,
rybochody umožnia migráciu len určitej Časti rýb, zhorší sa kvalita vody usadzovaním
sedimentov barierový efekt dopravných koridorov a priečnych prekážok v tokoch,
prehradením toku sa obmedzí súvislé splavovanie Hrona,...), zo záväznej časti ÚPN VÚC
BBK.
Vzhľadom na závažnosť problematiky budovania MVE na rieke Hron a s tým súvisiace
využívanie hydroenergetického potenciálu (HEP) v náväznosti na dobudovanie JE Mochovce
i vzhľadom na vodné diela na Hrone, ktoré sú v riešené v ÚPN VÚC Banskobystrický kraj
v jeho záväznej časti (v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania
územia a vo verejnoprospešných stavbách spojenými s realizáciou záväzných regulatívov)
požaduje preukázať súlad týchto aktivít,
V Smernej časti ÚPN VÚC BBK - ZaD 2009 sú v časti 2.15 , 2.15.1.1. vybraté MVE , ako
bolo dohodnuté pri prerokovaní Návrhu ÚPN VÚC BBK s príslušným orgánom štátnej
správy a to KÚŽP Banská Bystrica,
Riešiť Plán organizácie výstavby s návrhom opatrení na minimalizovanie nepriaznivých
vplyvov na obyvateľov blízkych rodinných domov a tiež na dotknuté prvky flóry a fauny,
Riešiť problematiku možného ovplyvnenia vodných zdrojov pitnej vody pre rodinné domy,
ktoré sú situované v blízkosti plochy MVE a v prípade, že umiestnením MVE dôjde k
zhoršeniu kvalitatívnych alebo kvantitatívnych parametrov
týchto zdrojov, navrhnúť
eliminačné opatrenia.
Dokumentovať protipovodňovú ochranu územia, dotknutého navrhovaným umiestnením
MVE.
Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia
pre navrhovaný strategický dokument. V prípade nesplnenia zdôvodniť.

3. UPOZORNENIE
Podľa § 8 ods. 6 zákona o posudzovaní je obstarávateľ povinný zverejniť rozsah hodnotenia
strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení formou informácie o rozsahu hodnotenia
strategického dokumentu spôsobom obvyklým.
V súlade s § 8 ods. 5 zákona o posudzovaní Obvodný úrad životného prostredia v Banskej
Štiavnici, stále pracovisko v Žarnovici zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu na
internetovej stránke Ministerstva ZP SR po jeho určení.

Podľa § 8 ods. 7 zákona o posudzovaní verejnosť, dotknuté orgány a obce, dotknutý
samosprávny kraj, a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického
dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 5 a 6 zákona o posudzovaní na Obvodný
úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko v Žarnovici, Bystrická 53, 966 81
Žarnovica, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.
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Doručí sa :
Mesto Žiar nad Hronom, S. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom
Na vedomie:
1. Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici - ÚP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
2. Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici , Nám. Ľ, Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica
3. Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
4. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica
5. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8,975 65 Banská Bystrica
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova 9, 965 01
Žiar nad Hronom
7. Obvodný lesný úrad v Žarnovici, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
8. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul, 9. mája č. 2,974 01 Banská Bystrica
9. Obvodný úrad životného prostredia v Žiari nad Hronom, Ul. SNP 124, 965 01 Žiar nad
Hronom
10. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Ul. SNP 120,965 OlŽiar nad
Hronom
11. Obvodný úrad v Žiari nad Hronom - odbor krízového riadenia, Nám. MS č. 8,965 01 Žiar nad
Hronom
12. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
13. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Ul. SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
14. Regionálna veterinárna a potravinová správa, ul. SNP 612/120,965 01 Žiar nad Hronom
15. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
16. Občianske združenie Šášovčan, Šášovské Podhradie č. 103, 965 01 Žiar nad Hronom
17. Mestský športový klub, spol. s.r.o., A. Dubčeka 45,965 01 Žiar nad Hronom
18. Združenie pre záchranu hradu Šášov, Š. Moysesa 42/4, 965 01 Žiar nad Hronom

Dotknuté Obce:
1. Obec Ladomerská Vieska, Obecný úrad č.132,965 01 Žiar nad Hronom
2. Obec Pitelová, Obecný úrad č.79, 966 11 Tmavá Hora
3. Obec Trnavá Hora, Obecný úrad č.229, 966 11 Trnavá Hora
4. Obec Stará Kremnička, Obecný úrad č. 198, 965 01 Žiar nad Hronom

