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Ž i a r  n a d  H r o n o m 

13. 09. 2022

Vec
Oznámenie o zmene  navrhovanej   činnosti  „  Oprava komunikácií  I/9 v km 207,00 -213,500“   - oboznámenie s 
podkladmi pred vydaním rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní.

Navrhovateľ, CiDeCo,  s. r. o.,  so sídlom SNP 579/145, 965 01 Žiar nad Hronom   IČO: 54 079 420 zastúpený   
spoločnosťou  INECO, s. r. o., so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379 ( ďalej len „ 
navrhovateľ “ ) doručil dňa 02.08.2022   Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie 
podľa  § 18 ods. 2 písm. d)  zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  ( ďalej len „ zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie “ ),  oznámenie o zmene 
navrhovanej    činnosti   „ Oprava komunikácií  I/9 v km 207,00 -213,500 “, ktoré vypracovala spoločnosť CiDeCo s.r.o., so 
sídlom SNP 579/145, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 54 079 420 v 03/2022.  

        Investorom navrhovanej činnosti je  Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 003 328, IVSC BB, 
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.  

         Oznámenie o zmene  navrhovanej činnosti  rieši úsek jestvujúcej cesty I/9, ktorý  prechádza z časti v  extraviláne a z 
časti v intraviláne mesta Žiar nad Hronom. Celková dĺžka  trasy je 5740,57 m. Cieľom oznámenia o zmene navrhovanej 
činnosti je  odstrániť nevyhovujúci stav, príčiny, ktoré vyvolávajú poruchy na komunikácií, zlepšiť stavebno-technický stav 
komunikácie a tak  zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť premávky na komunikácií a vytvoriť lepšie estetické prostredie.  
Oznámením o zmene navrhovanej činnosti budú dotknuté pozemkoch parciel Mesto Žiar nad Hronom  parcely č.: 2595, 
991, 2594, 1798/143, 2034/81, 2034/87, 2034/85, 2034/75, 536/1, 2034/6, 671/1,  2034/72, 670/2, 669/1, 2034/71, 668/1, 
667/4, 667/3, 2034/69, 666/1, 665/1, 664/4, 664/3,  663/1, 662/1, 661/2, 660/1, 659/1, 658/1,  657/1, 656/1, 655/1, 654/1, 
653/1, 652/1,  651/1, 650, 9-620/3, 2034/79, 2034/80, 647/1, 646/2, 645/1, 644/1, 643/1, 642/1, 9-620/7, 641/1, 640/1, 
639/1, 9-620/4, 638/1, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 9-620/6, 629,  628, 627, 626, 625, 624, 9-620/15, 623, 622,  
621, 2034/59, 858/1, 619, 618, 617, 616, 615,  614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607,  9-590/56, 9-555/3, 9-590/2, 475, 
474/3, 474/2, 2034/40, 472/2, 471/4, 471/1, 2034/14, 470/2, 2034/68, 2034/67, 2034/66, 2034/56, 2034/61, 2034/31, 
469/1, 9-469/10, 9-156/4, 155,  2034/43, 868, 877/1, 2031, 101/1, 9-860/2,  2035, 9-585;  
Ladomer parcely č.:  818, 813, 819, 816, 123/1;  
Lutila parcely č.: 1001/23, 1001/22, 1001/21, 1002, 999, 998, 997, 996, 995, 990/3;  
Lovčica parcela č. 2232, 2595, 991, 2594, 1798/143, 2034 800, 99/2, 705/6, 94/2, 125, 82/1126,127. 

Samotná stavba sa skladá z troch stavebných objektov, ktoré budú spoločne tvoriť jeden komplexný celok. Začiatok 
úpravy je za kruhovým objazdom pri obci Lovčica – Trubín za rozhraním práve prebiehajúcej rekonštrukcie v km 207,70. 
Úsek prechádza cez mesto Žiar nad Hronom a končí v km 213,50 v obci Ladomerská Vieska na križovatke s cestou I/65.  
Dokumentácie rieši tri  stavebné objekty: 
SO 101-00 Oprava komunikácie I/9 v km 207,700 – 213,500; 
SO 201-00 M562, 50 - 157  Most cez Hron v Žiari nad Hronom; 
SO 202-00 M1220, 50- 155 Most cez podchod pre peších v  k. ú. Žiar nad Hronom.  

  Príslušný orgán v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a zákonom č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ správny poriadok“) začal správne konanie vo veci zisťovacieho 
konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie dňom podania účastníka konania príslušnému 
orgánu, t. j. dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľom, o čom upovedomil účastníka konania, ako aj 
rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, žiadosťou o vyjadrenie v súlade s § 23 ods. 1 zákona  
o posudzovaní listom č. OU-ZH-OSZP-2022/010998-002 ( č. záznamu: 0039477/2022 ) zo dňa 12.08.2022. 

Príslušný orgán zámer navrhovanej činnosti  zverejnil na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ Oprava komunikácií I/9 v km 207,00 -213,500  a informácia pre verejnosť  bola 
zverejnená na úradnej tabuli pod č. s. OU-ZH-OSZP-2022/010998-003 ( č. záznamu: 0039491/2022 ) zo dňa 12.08.2022.  
Oznámenie i informácia o predložení zámeru obsahovali základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, čím zároveň oznámil účastníkom konania a zúčastneným osobám, že v 
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zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu 
jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a nahliadnuť do spisu. 

Príslušný orgán oznámil podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dotknutým obciam  a 
mestu adresu, na ktorú je možno predkladať stanoviská verejnosti a vyzval ich na bezodkladné zverejnenie zámeru. 
Dotknuté  mesto a obce o doručení zámeru informovali  verejnosť na úradnej tabuli obcí/ mesta a zároveň oznámili, kde a 
kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu 
pripomienky podávať. Zároveň príslušný orgán dotknuté obce/mesto upozornil, že  zámer  navrhovanej činnosti musí byť 
verejnosti prístupný najmenej po dobu 10 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. Verejnosť môže doručiť svoje 
písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od zverejnenia zámeru  
navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva, alebo od zverejnenia v dotknutej obci.  Písomné stanovisko sa 
považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutých obcí/mesta. 

V súlade s § 23 ods. 4  zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie doručili príslušnému orgánu svoje písomné 
stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti, v zákonom stanovenej lehote, nasledovné subjekty :  

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy  a pozemných komunikácií, ( list. č. 
11426/2022/SCDPK/86702 zo dňa 22.08.2022) uvádza:  Vzhľadom na to, že predložená zmena navrhovanej činnosti bude 
mať málo významný vplyv na životné prostredie počas výstavby a realizáciou dôjde k skvalitneniu životného prostredia, 
ministerstvo požaduje ukončiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania.   

2. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia ( list. č. 
09856/2022/ODDDUPZP-2 zo dňa 16.08.2022)  ako dotknutý orgán  k predloženému zámeru  navrhovanej činnosti vydáva 
nasledovné stanovisko: Predložená zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore s Územným plánom veľkého územného 
celku Banskobystrický kraj v platnom znení (ďalej len "ÚPN VÚC BBK"). Pri realizácii zámeru požadujeme rešpektovať 
regulatívy záväznej časti ÚPN VÚC BBK najmä: 4.5. Rešpektovať platné územné systémy ekologickej stability. Pri dodržaní 
opatrení uvedených v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti na zmiernenie negatívnych vplyvov životné 
prostredie a jej potenciálnych vplyvov doložených v oznámení o zmene a rovnako vzhľadom na charakter tejto zmeny 
nepožadujeme predloženú zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  

3. Regionálny úrad verejného  zdravotníctva so sídlom v  Žiari nad Hronom  ( list č. N/2022/1183-3909 zo dňa 19.08.2022 )  
vydáva súhlasné záväzné stanovisko podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. Na základe uvedených skutočností, ako aj 
po vyhodnotení možných vplyvov predkladaného zámeru na verejné zdravie, RÚVZ v Žiari nad Hronom konštatuje, že v 
ďalšom procese hodnotenia nie je potrebné pokračovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  Toto záväzné stanovisko slúži ako 
podklad k ďalšiemu konaniu v pôsobnosti príslušného úradu v predmetnej veci.  

4. Okresný  úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia ( list č. OU-
ZH-OSZP -011407-2/2022 zo dňa 18.08.2022 ) ako dotknutý orgán uvádza, že z hľadiska ochrany ovzdušia bude počas 
realizácie prác zvýšená prašnosť zo spaľovania palív v používaných mechanizmoch a prašnosť pri manipulácii s 
materiálmi. Čistením mechanizmov a minimalizáciou prejazdov budú tieto emisie znížené.  Štátny orgán ochrany ovzdušia 
so  zmenou navrhovanej činnosti  súhlasí bez pripomienok a nepovažuje za potrebné ďalšie posudzovanie vplyvov 
činnosti na životné prostredie podľa zákona  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  

5. Okresný  úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie  - štátna  správa odpadového hospodárstva   
( list č. OU-ZH-OSZP–011530-3/2022  zo dňa 22.08.2022 ) so zmenou navrhovanej činnosti  súhlasí a neodporúča zámer 
na ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.   

6. Okresný  úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie  - štátna vodná správa  ( list č. OU-ZH-OSZP–
2022/011774-002 zo dňa 23.08.2022 ) uvádza: Predložený dokument je z pohľadu ochrany vôd prijateľný. Orgán štátnej 
vodnej správy ho nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvu na životné prostredie.  

7. Okresný  úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna  správa ochrany prírody a krajiny   
( list č. OU-ZH-OSZP–2022/010998-002 zo dňa 06.09.2022 ) uvádza:  Z hľadiska ochrany prírody a krajiny  oznámenie o 
zmene navrhovanej  činnosti  nezasahuje do veľkoplošného chráneného územia a nie je súčasťou územia európskeho 
významu ani chráneného vtáčieho územia. Tiež nezasahuje do maloplošného chráneného územia národného významu.  
Činnosť bude realizovaná  mimo  územia CHKO Štiavnické vrchy,   kde podľa zákona o ochrane prírody a krajiny platí 
všeobecná ochrana s prvým  stupňom územnej ochrany.  Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability 
( ďalej len „ RUSES“) okresu Žiar nad Hronom, ktorý bol schválený Okresným úradom Žiar nad Hronom, odborom 
starostlivosti o životné prostredie pod č. s.: OU- ZH- OSZP- 2015/000257-040 ( č. záznamu: 0000953/2015) z 12.01.2015  
jestvujúca komunikácia je vedená  cez   hydrický biokoridor nadregionálneho významu NRBkh 1 Hron. Predmetné územie 
je v tejto časti bez legislatívnej ochrany.  Upozorňujeme  navrhovateľa činnosti na  znenie  ustanovenia  § 3  a  § 4  zákona 
o  ochrane prírody a krajiny :   - každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a 
starať sa podľa  svojich  možností  o jej zložky a prvky na účel ich zachovania  a ochrany,  zlepšovania   stavu  životného  
prostredia  a vytvárania  a  udržiavania územného  systému  ekologickej stability; 
- každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, 
povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému   úhynu alebo k  poškodzovaniu a ničeniu;  - podnikatelia  a  
právnické  osoby,  ktorí  svojou  činnosťou  zasahujú  do  ekosystémov, ich  zložiek  alebo  prvkov, sú  povinní  na  vlastné  
náklady  vykonávať  opatrenia  smerujúce k  predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia. 

7. Mesto Žiar nad Hronom ( list č. OZPI-2416/2022,O:19754/2022 zo dňa 02.09.2022 ) vydáva toto stanovisko: s 
predloženým Oznámením o zmene navrhovanej činnosti súhlasí za nasledovných podmienok:  spôsob organizácie 
dopravy počas stavebných prác na území mesta Žiar nad Hronom vopred odkomunikovať s mestom Žiar nad Hronom 
(prostredníctvom odboru životného prostredia a infraštruktúry). Zároveň vyjadrujeme názor, že môže byť upustené od 
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ďalšieho posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Mesto Žiar nad Hronom o zaslaní 
Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informovalo verejnosť v zmysle § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie nasledovným spôsobom: Oznam o zaslaní Oznámenia s uvedením, kedy a kde má verejnosť možnosť 
doň nahliadnuť, bol zverejnený odo dňa 16. 8. 2022 do 2. 9. 2022 (t. j. po dobu 10 pracovných dní) na úradnej tabuli mesta 
pred MsÚ v Žiari nad Hronom. Oznam o zaslaní Oznámenia bol od 16. 8. 2022 do 2. 9. 2022 zverejnený na internetovej 
stránke mesta Žiar nad Hronom www.ziar.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli CUET. Počas zákonom stanovenej 
lehoty verejnosť neprišla na Mestský úrad v Žiari nad Hronom nahliadnuť do predloženého Oznámenia.  

8. Obec Lovčica – Trubín  ( list pod č. OcU- 2022/246 zo dňa 05.09.2022 ) uvádza: Oznámenie o zmene strategického 
dokumentu  bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Lovčica – Trubín v období od 15.08.2022 do 31.08.2022.  

9. Obec  Lutila ( list pod č. 213/2022 zo dňa 08.09.2022 ) uvádza: Oznámenie o zmene strategického dokumentu  bolo 
vyvesené na úradnej tabuli obce v období od 12.08.2022 do 26.08.2022 a na webovom sídle Obce Lutila v termíne od 
12.08.2022 do 26.08.2022 ( príloha potvrdenia). V zákonnom stanovenej lehote neboli na obecný úrad v Lutila doručené 
žiadne stanoviska.  

10. Obec  Ladomerská Vieska ( list pod č. OcU- 2022/246 zo dňa 05.09.2022 ) uvádza: Oznámenie o zmene strategického 
dokumentu  bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Lovčica – Trubín v období od 15.08.2022 do 31.08.2022.  

11. Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava ( list zo dňa 15.08.2022 ). Združeniu domových 
samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní� vplyvov na životné prostredie 
postavenie  dotknutej verejnosti pri posudzovaní� vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných 
povoľovacích konaní. Predkladáme Stanovy Združenia domových samospráv: https://online.fliphtml5.com/txsmk/xtdt/, 
výpis z registra občianskych združení� MV SR: https://ives.minv.sk/rmno/detail?
id=7hBEUOI3nhVqv7v56IrqvrxmDXCpt3nJ9NDcV62g3KF8WvfhvcBt0qZVTPjMKk19 a potvrdenie o pridelení IČO: 
https://online.fliphtml5.com/txsmk/ahnt/. 
Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org 
Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk. 
K predstavenému zámeru „I-9 Oprava komunikácie v km 207,00 - 213,500“ predkladáme nasledovné stanovisko: 
1.      Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty 
a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do 
základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové 
recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu. 
2.      Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej 
komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ 
VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie 
správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle 
§3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného 
prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí 
však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-
s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad. Uvedené 
žiadame subsumovať pod cestnú zeleň podľa §14 Cestného zákona. 

3.      Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými 
vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, 
realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu 
lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo 
všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; 
súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových 
a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať 
minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-
1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-
vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie. 
Uvedené žiadame subsumovať pod cestnú zeleň podľa §14 Cestného zákona. 
4.      Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie a recyklácie 
jeho jednotlivých súčastí. 
5.      Žiadame použiť na konštrukciu ciest vodopriepustné asfalty a betóny s prímesou recyklovaných plastov. 
6.      Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a 
spoločných interiérových prvkov bolo aj  nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby; najvhodnejšie sú 
na to mostné a viaduktové objekty. Žiadame mostné objekty umelecky dotvoriť, napr. ako grafitti alebo kocky LEGO 
(https://www.thisiscolossal.com/2012/07/street-artist-megx-creates-giant-lego-bridge-in-germany/): 

Uvedený spôsob zabráni vandalizmu, ktorý je už aj na Slovensku bežným javom, pričom SSC údržbu a čistenie objektov 
nielenže podceňuje, je doslova nedostatočná. Z uvedeného dôvodu sa takýmto jednoduchým opatrením podarí 
dosiahnuť hneď dva ciele: podporiť umenie a preventívne pôsobiť voči vandalizmu. Maľba môže mať súčasne aj ochranný 
charakter, teda chrániť konštrukciu mosta pred eróziou a inými vplyvmi. 
Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014 Z.z. platnej od 1.1.2015 
„Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006  Z. z. v znení neskorších predpisov dôsledky 
nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími 
procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov, ktorým tak 
nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní, resp. majúcej záujem o 
výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika implementácie v rámci právneho 
poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského dohovoru (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti 
verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zo dňa 25. júna 
1998), ktoré smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“. Podľa čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z.z. má 
verejnosť právo efektívne presadzovať svoje práva a záujmy pričom štátne orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva 

Page 3 z 5Úradný list

20. 9. 2022http://srviss/portal_iss/EFormViewAttachHttpHandler.ashx?vwId=APSZ7HLIY5WIE...



efektívne zabezpečiť. Žiadame v odôvodnení rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené ustanovenie 
naplnené v predmetnom konaní a to vo vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných podľa čl.41 Charty základných práv 
EÚ najmä vo vzťahu k realizácii práva na informácie o životnom prostredí podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a možnosti 
efektívne reálne ovplyvniť výsledok zámeru podľa čl.6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky rozhodnutia sú 
materiálno-právnym prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu k spravodlivosti v otázkach 
životného prostredia pre nasledovné konania. 
Podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov alebo 
navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim 
orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť 
zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov. (2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, 
obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä a) doplňujúce informácie 
o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a 
navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, d)doplnenie 
alebo upresnenie navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. (3) Príslušný orgán uvedie výsledky 
konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v záverečnom stanovisku podľa § 14 a 
37.“; v dôsledku §64 zákona EIA sa konzultáciu vykoná na zvolanom ústnom pojednávaní podľa §21 Správneho poriadku, 
ktorú má príslušný úrad povinnosť zvolať, ak si verejnosť uplatní svoje právo na konzultáciu podľa §63 ods.1 zákona EIA, 
posledná veta. 

Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povoľujúcim orgánom resp. 
schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má 
možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. 
Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane 
verejnosti by malo byť najmä:   
a)      doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, 
b)      informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane 
zdravia,  
c)      vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, 
d)      doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, 
e)      obsah a rozsah poprojektovej analýzy. 
Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia. 

      Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán v rámci zisťovacieho 
konania vykonal úkony na zabezpečenie podkladov pre vydanie rozhodnutia v predmetnej veci z hľadiska jej povahy a 
rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné 
prostredie a zdravie obyvateľstva, pričom bude brať do úvahy aj súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. 

         Pri rozhodovaní príslušný orgán primerane použije aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o 
posudzovaní (transpozícia prílohy č. III. Smernice 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných 
projektov na životné prostredie), kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní uvedené v Prílohe č. 10 
citovaného zákona. Príslušný orgán pri rozhodovaní vychádza zo stanovísk doručených k zámeru podľa § 24 ods. 4 zákona 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.   

         V zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným 
osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie. Na základe uvedeného týmto listom orgán štátnej správy  posudzovania vplyvov na životné 
prostredie  vyzýva účastníkov konania a zúčastnené osoby, aby sa vyjadrili k doručeným podkladom rozhodnutia v lehote 
do 7 dní   odo dňa doručenia tejto písomnosti.  

         Dotknuté obce  podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informujú bezodkladne, 
najneskôr do 3 dní, verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce formou verejnej vyhlášky  o doručení 
tohto oboznámenia s podkladmi pre vydanie rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní,  informuje o 
ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oboznámenia nahliadnuť, v akej lehote 
môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Oboznámenie musí byť verejnosti 
prístupné najmenej po dobu 7 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.  

         Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oboznámeniu, príslušnému orgánu do  7 dní od jeho 
zverejnenia na webovom sídle ministerstva, alebo od zverejnenia v dotknutej obci. Písomné stanovisko sa považuje za 
doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.  

        Do podkladov tohto správneho konania možno nahliadnuť v termíne dohodnutom telefonicky č. tel. 096164-2961 
alebo e-mailom: helena.nogova@minv.sk na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, odbore starostlivosti o životné prostredie, 
Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, v kancelárii 46 na 4. poschodí. 
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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