OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie Matice slovenskej č.8 , 965 01 Žiar nad Hronom

Číslo spisu
OU-ZH-OSZP-2021/004393-020
Žiar nad Hronom
08. 06. 2021

Rozhodnutie
Rozhodnutie vydané zo zisťovacieho konania strategického dokumentu " Program rozvoja mesta
Žiar nad Hronom " na programovacie obdobie rokov 2021 - 2027.

Popis konania / Účastníci konania
Rozhodnutie vydané podľa § 7 odsek 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účastníci
konania: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Štefana Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Výrok
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 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 podľa § 56 písm. b) zákona č. 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 vplyvov na životné prostredie “ ) podľa § 7 ods. 5 zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na základe predloženého oznámenia o vypracovaní
strategického dokumentu „ Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom “, ktorý predložilo Mesto Žiar
nad Hronom, Ul. Štefana Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00321 125 po ukončení
zisťovacieho konania rozhodol podľa ustanovenia § -u 7 odsek 5 zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie takto: Strategický dokument „ Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom “ na
programovacie obdobie rokov 2021 - 2027 s a n e b u d e p o s u d z o v a ť na základe vykonaného
zisťovacieho konania podľa ustanovení §-u 7 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.
Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov navrhovaných
činností podľa tretej časti zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Odôvodnenie
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Štefana Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00321 125 v
zastúpení oprávneného zástupcu obstarávateľa Mgr. Petra Antala, primátora mesta Žiar nad
Hronom, predložil Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie
( ďalej len „ príslušný orgán “ ) dňa 24.07.2021 podľa § 5 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a strategický dokument „
Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom “ na programovacie obdobie rokov 2021 - 2027 (ďalej len

„ PHSR “ ). Program rozvoja mesta je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v
súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority
ustanovené v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku.
Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom 2021 - 2027 je v súlade s požiadavkami záväznej časti
nadradenej ÚPD - Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj (ÚPN VÚC) a
záväznej časti ÚPD mesta Žiar nad Hronom. Strategický dokument je vypracovaný v jednom
variantne. PHSR je komplexným dokumentom a nositeľom rozvojovej politiky mesta, predstáv jeho
vedenia a obyvateľov o jeho budúcnosti. Podrobne sa zaoberá sociálnymi a ekonomickými
aspektami. PHSR je vytvorený v rámci partnerstva a pozostáva z: a) analytickej časti, ktorá obsahuje
komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie mesta, odhad jej budúceho vývoja, možné
riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie s využitím vnútorného potenciálu
územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok jeho udržateľného rozvoja; b) strategickej
časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určí jeho
hlavné smery, priority a ciele rozvoja rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom
dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia; c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä
zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta; d) realizačnej časti,
ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a
organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta, systém monitorovania a hodnotenia
plnenia programu rozvoja mesta s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový
harmonogram realizácie programu jeho rozvoja formou akčných plánov; e) finančnej časti, ktorá
obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej
stránky realizácie programu rozvoja mesta. Aktualizácia PHSR sa vypracúva podľa potreby rozvoja
mesta. Vypracovaním PHSR je predpoklad dosiahnutia zlepšenia zručností a schopností aktérov
rozvoja pri realizovaní rozvojových aktivít mesta vrátane zvýšenia jeho konkurencieschopnosti pri
uchádzaní sa o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ a podpory z domácich a zahraničných
zdrojov. Cieľom programu je vytvorenie podmienok ako: a) odstraňovať alebo zmierňovať
nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja
mesta/obce v regióne a zabezpečiť trvalo udržateľný regionálny rozvoj, b) zvyšovať ekonomickú
výkonnosť, konkurencieschopnosť miest, obcí a regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri
zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov
miest a obcí v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja. V rámci stanovenia
prioritných oblastí zoradených podľa dôležitosti bolo stanovené poradie: 1. Bývanie; 2.
Nezamestnanosť; 3. Podnikanie a tvorba pracovných miest; 4. Zdravotníctvo; 5. Vzhľad obce a
krajiny; 6. Deti a mládež; 7. Oddych a šport; 8. Sociálna starostlivosť; 9. Vzdelávanie a osveta; 10.
Neprispôsobivá skupina obyvateľov; 11. Kriminalita a bezpečnosť; 12. Životné prostredie; 13.
Technická infraštruktúra; 14. Korupcia; 15. Iné. Strategickým cieľom na roky 2021 – 2027 je
vybudovanie moderného a inteligentného mesta Žiar nad Hronom ako mesta pre kvalitný život
jeho obyvateľov, ich prácu a oddych v zdravom a spravodlivom prostredí. Ako špecifické ciele a
opatrenia v PHSR mesta Žiar nad Hronom boli stanovené: A. Budovať zelené mesto s kvalitnejším
životným prostredím prostredníctvom: budovania mestskej ekologickej mobility, eliminovať rizika
z ohrozenia kvality životného prostredia, dekontaminácia a obnovenie priemyselných areálov a
znižovanie energetickej náročnosti. B. Budovať inteligentné a inovatívne SMART mesto
prostredníctvom: zlepšovania materiálneho a technického stavu základnej, dopravnej a technickej
infraštruktúry, modernizáciou verejnej správy a budovanie informačnej spoločnosti, rozvojom
bývania a tvorby podmienok pre oddych, šport a regeneráciu, podporou a stabilizáciou mladých a
vzdelaných, zlepšením podnikateľskej infraštruktúry pre hospodársky rast aj mimo priemyslu
závislého na hliníku a zvýšenie záujmu o podnikanie v meste. C. Budovať sociálne a spravodlivé
miesto pre život: zavádzaním riešenia a prevencie voči nárastu skupín odkázaných na sociálnu
pomoc a sociálne začlenenie ohrozených skupín obyvateľstva, zvýšením schopnosti obyvateľov
uplatniť sa na trhu práce a modernizácia vzdelávacích procesov hlavne v celoživotnom vzdelávaní,
tvorbou partnerskej spolupráce, podporou a vyššou participáciou MVO (mimovládne organizácie)

na verejnom živote a budovanie vzťahu k mestu D. Budovať udržateľný rozvoj v žiarskom
mestskom regióne prostredníctvom: tvorby podmienok územnej spolupráce udržateľného
mestského rozvoja a implementáciou stratégie udržateľného mestského rozvoja v mestskom
prostredí (integrované územné investície). Kontrola plnenia úloh a strategických zámerov bude
spočívať v pravidelnom vyhodnocovaní a monitoringu plnenia. Tieto činnosti budú predkladané na
zasadania mestského zastupiteľstva, kde budú podrobne analyzované a pravidelne
vyhodnocované. Strategický dokument podľa § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní strategických dokumentov, ktorý
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 7 ods. 1
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Príslušný orgán podľa § 6 ods. 2 zákona o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie zaslal oznámenie o strategickom dokumente pod č. s.:
OU-ZH-OSZP-2021/004393 ( č. záznamu: 0011756/2021 ) zo dňa 12.04.2021 na zaujatie stanoviska
dotknutým orgánom, dotknutým obciam a schvaľujúcemu orgánu. Oznámenie o strategickom
dokumente bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva: pod názvom „ Program rozvoja mesta
Žiar nad Hronom “, na webovom sídle Okresného úradu Žiar nad Hronom pod č. s.: OU-ZH-OSZP2021/04393 ( č. záznamu: 0012568/2021 ) zo dňa 12.04.2021 i vyvesené na úradnej tabuli
Okresného úradu Žiar nad Hronom. Dotknute Mesto Žiar nad Hronom informovalo verejnosť
podľa § 6 ods. 5 zákona, spôsobom v mieste obvyklým, vyvesením oznámenia na úradnej tabuli
obce. Okresnému úradu k oznámeniu o strategickom dokumente doručili písomné stanoviska tieto
dotknuté orgány, obce a fyzické osoby: 1.Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného
plánovania a životného prostredia, Banská Bystrica ( list č. 08093/2021/ODDUPZP-2 zo dňa
15.04.2021 ) vydáva nasledovné stanovisko: Pri realizácii konkrétnych zámerov požadujeme
rešpektovať Záväznú časť Územného plánu VÚC Banskobystrický kraj v platnom znení. Zároveň
požadujeme pri plánovaní realizácie zámerov, projektov a aktivít, ich umiestňovanie do
zastavaného územia mesta s cieľom stabilizovať výmeru záberov najkvalitnejšej
poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území mesta a poľnohospodárskej pôdy s vybudovanými
hydromelioračnými zariadeniami. Tieto sú možné len v nevyhnutých prípadoch a v odôvodnenom
rozsahu. Pri zabezpečovaní plnenia programu rozvoja mesta v prípade predpokladu napájania
miestnych a účelových komunikácií na cesty III. triedy a plánované činnosti v ochrannom pásme
cesty III. triedy je potrebné dodržať podmienky, ktoré stanoví správca ciest II. a III. triedy
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica na základe písomného vyžiadania.
Banskobystrický samosprávny kraj nemá ďalšie pripomienky k predloženému strategickému
dokumentu a nepožaduje ďalšie posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona o
posudzovaní v povinnom hodnotení, ale požaduje zahrnutie vyššie uvedených požiadaviek do
rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Predmetom tohto vyjadrenia sú všeobecne konštatované
existujúce skutočnosti, ktorými nevznikajú nové vplyvy na životné prostredie, Príslušný orgán berie
tieto skutočnosti na vedomie, dáva ich do pozornosti predkladateľovi a schvaľujúcemu orgánu
strategického dokumentu. 2. Okresný úrad Banská Bystrica, starostlivosti o životné prostredie ( list
č. OU-BB-OSZP1-2021/011653-11zo dňa 05.05.2021 )uvádza: Z hľadiska ochrany prírody a krajiny
sa Mesto Žiar nad Hronom sa nachádza v Banskobystrickom kraji, na strednom Pohroní, v Žiarskej
kotline. Rozprestiera sa prevažne na pravej terase rieky Hron. Katastrálna výmera mesta je 40,0
km2. Žiarska kotlina je na západe ohraničená pohorím Vtáčnik, na severe a východe Kremnickými
vrchmi a na juhu Štiavnickými vrchmi. Na tomto území bola prirodzene vytvorená križovatka
významných komunikačných spojov. Cesty z mesta sa lúčovite rozbiehajú v smeroch na Prievidzu,
Nitru, Zvolen a Martin. Mestom prechádza železničná trať Bratislava – Zvolen. Samotné k. ú. mesta
Žiar nad Hronom nezasahuje do veľkoplošného chráneného územia CHKO Štiavnické vrchy a preto
podľa zákona č. 543/2005 Z. z. o ochrane prírody a krajiny tu platí 1. stupeň územnej ochrany
prírody. Ďalej cez k .ú. preteká regionálny hydrický biokoridor RBkh2 – vodný tok Lutilský potok,
ktorý v južnom okraji k. ú. tvorí prítok nadregionálneho hydrického biokoridoru NRBkh 1 - vodný
tok Hron, ktorý tvorí hranicu medzi katastrami a jeho trasa meandruje medzi brehovými porastmi,
ktoré sú reliktami antropickou činnosťou narušených porastov prioritného biotopu európskeho

významu Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (NATURA 2000: 91E0*). Daný biotop je úzko
existenčne naviazaný na údolné nivy potokov a menších riek ovplyvňovaný povrchovými
záplavami, alebo podmáčaním prúdiacou podzemnou vodou. Vo vodnom toku Hron žijú druhy
európskeho významu mrena stredomorská (Barbus meridionalis), hrúz bieloplutvý (Gobio
albipinnatus), hrúz Kesslerov (Gobio kessleri), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), hlavátka
podunajská (Hucho hucho). Príbehové porasty, ktoré sa vyskytujú v okrajovej časti uvedeného
vodného toku tvoria tienené miesta so spleťou koreňového systému, čo uvedené druhy rýb
využívajú ako refúgium pred predátormi z triedy vtákov (Aves). Ďalej sa v k .ú. na trvalých trávnych
porastoch vyskytuje aj biotop európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (NATURA
2000: 6510). Okresný úrad v sídle kraja z hľadiska ochrany prírody a krajiny má k predloženému
strategickému dokumentu nasledovné pripomienky: - má formu všeobecne definovaných cieľov so
stručne uvedenými odpoveďami na jednotlivé body podľa štruktúry uvedenej v prílohe č. 2 zákona
o posudzovaní vplyvov. V tejto podobe nie sú vnesené konkretizované priemety navrhovaných
zámerov, ich priestorových limitov a záväzných regulatív pre umiestnenie aktivít podporujúcich
rozvoj regiónu, - chýbajú aj mapové podklady a z charakteru uvedeného dokumentu
predpokladáme, že niektoré navrhované ciele budú v strete s predmetmi záujmu ochrany prírody,
- nie sú vnesené konkretizované priemety navrhovaných zámerov, nevieme jednoznačne zaujať
stanovisko, či navrhovanými cieľmi, ktoré vyplývajú zo strategického dokumentu nebudú dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny a za uvedených podmienok nie je možné určiť či uvedené
rozvojové ciele tak ako sú zadefinované v predloženom dokumente nebudú mať rozsiahlejší vplyv
na záujmy ochrany prírody, - v ďalších postupoch pred realizáciou v strategickom dokumente
navrhovaných cieľov v konkrétnych lokalitách je nutné navrhované činnosti nanovo prehodnotiť v
zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Okresný úrad v sídle kraja nemá ďalšie
pripomienky k predloženému strategickému dokumentu Príslušný orgán berie uvedené
pripomienky na vedomie, dáva ich do pozornosti predkladateľovi a schvaľujúcemu orgánu
strategického dokumentu. 3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad
Hronom, ( list č. M/2021/00621-2 zo dňa 29.04.2021 ) vydáva podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007
Z. z. k predloženému strategickému dokumentu súhlasné záväzné stanovisko. 4. Okresný úrad Žiar
nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ( list č. OU-ZH-PLO-2021/005166-003 zo dňa 28.04.2021 )
nemá námietky k realizácií rozvojových aktivít uvedených v tomto dokumente za týchto
podmienok: 1. K záberu lesných pozemkov dôjde len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch,
najmä ak úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak. 2. Lesné
pozemky budú využívané na iné účely ako na plnenie funkcií lesov len ak príslušný orgán štátnej
správy, po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy, rozhodne o ich
dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií
lesov na nich v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. 3.
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. 4. Všetky navrhované stavebné objekty budú umiestnené a
využívané tak, aby nedošlo k narušeniu záujmov lesného hospodárstva, najmä k zamedzeniu
prístupu na lesné pozemky. 5. Lesné cesty, chodníky a lesné pozemky budú využívané pre
vybudovanie a využívanie cyklochodníkov/cyklotrás len po dohode s vlastníkmi, resp. správcami
lesných pozemkov a obhospodarovateľmi lesa. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný
odbor ( list č. OU-ZH-PLO-2021/005679-002 zo dňa 04.05.2021 ) uvádza nasledovné: Orgán ochrany
poľnohospodárskej pôdy navrhuje, aby predmetný dokument bol posudzovaný podľa zákona o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie z toho dôvodu, že cieľom uvádzaného zámeru je
vybudovanie rôznych objektov napr. výstavba viacpodlažných bytových domov, bytov a budov,
športového centra, materskej školy, vodovodu, kanalizácie.., ktoré môžu mať výrazný vplyv na
životné prostredie z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy. Príslušný orgán uvedené
stanoviská berie na vedomie a dáva ho do pozornosti spracovateľovi strategického dokumentu.

Predložený strategický dokument neobsahuje návrhy ktoré by zasahovali významným spôsobom
do lesných pozemkov. Posudzovaný strategický dokument je takej povahy, že nerieši konkrétne
zámery činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na
konkrétnych plochách a teda z tohto strategického dokumentu nie možné odôvodnene stanoviť
konkrétne jeho vplyvy na zábery najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy na území mesta Žiar nad
Hronom, z hľadiska ochrany najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy. Ako dotknutému orgánu
ochrany lesnej pôdy a ochrany poľnohospodárskej pôdy bude doručený každý zámer činnosti
vypracovaný v súlade s prílohou č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kde
dotknutý orgán si môže uplatniť svoje odôvodnené pripomienky a príslušný orgán ich bude
akceptovať. 5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných ( list č. OU-ZHOCDPK -2021/005235-002 zo dňa 26.04.2021 ) k predloženému strategickému dokumentu nemá
pripomienky a nepožaduje predmetný dokument posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie. 6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie
- štátna správa ochrany ovzdušia ( list č. OU-ZH-OSZP-005137-2/2021 zo dňa 27.04.2021 ) – súhlasí
s vypracovaným strategickým dokumentom a neodporúča predmetný dokument na ďalšie
posudzovanie. 7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna
vodná správa ( list č. OU-ZH-OSZP- 2021/005198-002 zo dňa 03.05.2021 ) predložený dokumentu
nepožadujeme posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 8. Okresný
úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa odpadového
hospodárstva ( list č. OU-ZH-OSZP-006243/2021 zo dňa 05.05.2021 ) z hľadiska odpadového
hospodárstva uvádza nasledovné: Mesto Žiar nad Hronom má systém zberu a separácie
komunálneho odpadu na vysokej úrovni. V roku 2019 mesto zhodnotilo až 39% z celkového objemu
komunálneho odpadu. V celom katastrálnom území mesta Žiar nad Hronom je zavedený
množstvový systém zberu komunálnych odpadov v zmysle platného a účinného všeobecne
záväzného nariadenia o spôsobe nakladania s KO a DSO na území mesta Žiar nad Hronom. V meste
každý pôvodca odpadov je povinný vykonávať triedený zber nasledujúcich zložiek komunálneho
odpadu: papier a lepenka, sklo, plasty, kovy (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s
odpadmi z obalov) a viacvrstvové kombinované materiály, elektroodpady z domácností, použité
prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory, veterinárne lieky a
humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami, jedlé oleje a tuky z domácností, biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad z domácností, použitý jedlý olej a tuky z domácností, nebezpečný odpad
(oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok) napr.
rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, tlačiarenské farby a iné, objemný odpad, drobný stavebný odpad,
šatstvo a textil, drevo, ojazdené pneumatiky . Od roku 2016 sa v meste prevádzkuje Centrum
zhodnocovania odpadov, ktoré je v rámci SR jedinečné svojou komplexnosťou, týkajúcou sa
nakladania s komunálnymi odpadmi, a zároveň najväčšou investíciou do odpadového
hospodárstva, ktorú na Slovensku realizovala samospráva. Centrum predstavuje spracovateľský
závod pozostávajúci zo štyroch samostatných a zároveň technologicky na seba nadväzujúcich
zariadení: dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (kapacita 20 tis.
ton), mechanická úprava nie nebezpečných odpadov (kapacita 40 tis. ton), energetické
zhodnocovanie bioaktívnych odpadov - fermentácia a bioplynová stanica (kapacita 15 tis. ton) a
gasifikácia (kapacita 6 tis. ton). V súčasnosti spracováva do 2 tis. ton komunálneho odpadu ročne,
zariadenia sú v skúšobnej prevádzke a ich kapacita je nadimenzovaná tak, že pri jej plnom využití
budú schopné zabezpečiť nielen potreby mesta, ale aj celého regiónu. Úlohou gasifikácie je výroba
tepla, ktoré sa plánuje využiť na vykurovanie centra alebo mestských objektov, a elektrická energia,
ktorá poputuje naspäť do siete, pričom výnosy sa použijú na financovanie prevádzky. Posledným
zariadením je mechanická úprava, do ktorej vstupuje zmesový komunálny odpad, z ktorého sa
odoberá biologická frakcia a suché komodity, aby sa vrátili späť do procesu v centre. Strategickým
cieľom posudzovaného dokumentu na roky 2021 – 2027 je vybudovanie moderného a
inteligentného mesta Žiar nad Hronom ako mesta pre kvalitný život jeho obyvateľov, ich prácu a

oddych v zdravom a spravodlivom prostredí. Po preštudovaní predmetného oznámenia o
strategickom dokumente štátny orgán odpadového hospodárstva neodporúča posudzovanú
činnosť postúpiť na ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a z hľadiska odpadového hospodárstva s oznámením o strategickom dokumente súhlasí bez
pripomienok. 9. Mesto Žiar nad Hronom ( list č. 1642/2021 zo dňa 03.05.2021) o zaslaní Oznámenia
informovalo verejnosť v zmysle § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
nasledovným spôsobom: Oznám o zaslaní Oznámenia s uvedením, kedy a kde má verejnosť
možnosť doň nahliadnuť , bol zverejnený odo dňa 16. 04. 2021 do 03.05. 2021 na úradnej tabuli
pred Mestským úradom v Žiari nad Hronom. Oznám o zaslaní Oznámenia bol od 16. 04. 2021 do
03.05. 2021 zverejnený na internetovej stránke www.ziar.sk. K oznámeniu o strategickom
dokumente po zákonom stanovenej lehote zaslali stanoviska: 10. Obec Lovča ( list č. 69/2021 zo
dňa 11.05.2021 ) uvádza: Oznámenie o strategickom dokumente bolo verejnou vyhláškou
zverejnené vyvesením na úradnej tabuli obce v dobe od 14.04.2021 do 29.04.2021 i na internetovej
stránke obce. Obec Lovča k predmetnému strategickému dokumentu nemá námietky a netrvá na
tom, aby strategický dokument bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie. 11. Obec Ladomerská Vieska ( list č. OcÚ-LV-S2021/00131-2 zo dňa 12.05.2021 )
zastúpená starostom obce Vladimírom Baranom v zmysle § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov
na ŽP vydáva k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nasledovne stanovisko:
nemá pripomienky, nakoľko všetky podmienky orgánov na ochranu ŽP ako aj ďalších dotknutých
orgánov v zmysle príslušnej legislatívy musia byť s plnené v ďalšom procese povoľovania,
vyjadrujeme názor, že môže byť upustené od ďalšieho posudzovania činnosti podľa zákona o
posudzovaní vplyvov na ŽP. Obec Ladomerská Vieska (list č. OU ZH – OSZP – 2021/004393-002 zo
dňa 14.04.2021) podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP informovala verejnosť o oznámení o
zmene strategického dokumentu, spôsobom v mieste obvyklým vyvesením na úradnej tabuli od
19.04.2021 do 04.05.2021 a zverejnením oznámenia vyhlásením v obecnom rozhlase. V
stanovenom termíne sa nikto osobne ani iným spôsobom o predmetnom zámere neinformoval.
Súčasťou stanoviska je oznam o zverejnení. 12. Obec Lutila ( list zo dňa 14.05.2021 ) uvádza: Obecný
úrad Lutila potvrdzuje zverejnenie strategického dokumentu na úradnej tabuli obce v termíne od
14.04.2021 do 14.05.2021 a na webovom sídle obce Lutila v termíne od 14.04.2021 do 30.04.2021.
V zákonnom stanovenej lehote neboli na obecný úrad v Lutile doručené žiadne pripomienky
občanov. Súčasťou stanoviska je oznam o zverejnení dokumentu na webovom sídle obce Lutila.
13. Peter Imriš, trvale bytom Kamenná ulica 196/22, 966 22 Lutila prechodne Kingston lane, UB8
3PH Uxbridge, United Kingdom ( list zo dňa 29.04.2021 doručený na úrad elektronickou poštou
dňa 11.05.2021) v ktorom uvádza nasledovné vyjadrenie: Na základe Vašej výzvy z 12.04.2021,
evidovanej pod číslom OU- ZH-OSZP-2021/004393-002, Vám zasielam moje stanovisko, ako
obyvateľ dotknutého regiónu a obce Lutila. Navrhované zmeny v dokumente, samé osebe, budú
predstavovať veľkú záťaž pre životné prostredie (ŽP). Pretože dopady na ŽP v meste Žiar nad
Hronom (ďalej len Sv. Kríž) sa nedajú jednoznačne oddeliť od ostatného okolia (katastre okolitých
obci), je potrebné ich posudzovať vo vzájomnej súčinnosti. V tejto súvislosti Vám dávam do
pozornosti, Vaše ostatné rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-2020/012214-030 z 15.12.2020, kde zmeny a
doplnky ( ZaD) k Územnému plánu (ÚP) obce Lutila, sa nebudú posudzovať podľa Zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Predpokladám, že takto podobne ste rozhodli aj
v ostatných samosprávach Okresu pri posudzovaní ÚP. Tu je ale potrebné povedať, že nielen
zmeny v jednotlivých katastroch môžu presiahnuť hranicu na posudzovanie ale, najmä ich
spoločné a kumulatívne pôsobenie v rámci širšieho regiónu. Pripomínam, že náš región je už
dlhodobo zaťažený viacerými zdrojmi znečistenia, ako sú hlinikáreň v Sv. Kríži, Novácka elektráreň,
diaľnica, ťažba bentonitu...a .i . Je preto nevyhnutné, aby sa detailne posúdil vplyv navrhovaných
zmien na životné prostredie. Pritom zdôrazňujem, že sa nejedná len o viacero závažných
jednotlivých dopadov na ŽP ale aj, čo je podstatnejšie, o ich možné spoločné kumulatívne
pôsobenie, ktoré nemožno posúdiť v rámci žiadneho iného konania, len v rámci takéhoto
strategického dokumentu ako je tento. A preto požadujem, aby sa tento strategický dokument

„Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom na programovacie obdobie 2021 - 2027" posudzoval
podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - tzv. veľká EIA. Pre
krátkosť času a nedostupnosť celej dokumentácie uvádzam aspoň nasledovné body odôvodnenia.
I. Lehota na podanie pripomienok: Hoci oznam o strategickom dokumente bol zverejnený na
internetovej stránke obce Lutila 14.04.2021, na stránke mesta Sv. Kríž bol zverejnený až 16.04.2021.
Preto podávam toto stanovisko v požadovanej 15-dňovej lehote od druhého spomenutého
zverejnenia. II. Pripomienkovanie vs. obmedzenia. Ešte predtým, ako sa dostanem k podstate veci,
je potrebné uviesť, že existovali vážne prekážky pre obyvateľov, aby sa aktívne zapojili do tohto
procesu svojimi pripomienkami, názormi, podnetmi a námietkami. Na prvom mieste poukazujem
na skutočnosť, že lehota na pripomienkovanie bola vyhlásená počas núdzového stavu (v súvislosti
s chrípkovým ochorením COVID-19), ktorý je v Slovenskom štáte od jesene 2020, a doteraz nebol
zrušený. Obyvatelia, ktorí sa chceli zoznámiť s dokumentáciou, alebo vykonať konzultácie tak, mali
sťažené možnosti. Pretože ak sa chceli chrániť pred nákazou, rešpektovať všetky nariadenia a
príkazy vlády a hygienikov tak, sa reálne nemohli dostaviť na úrad. Teda jedná sa o prekážku na
strane úradu nie obyvateľov. V mojom prípade, keďže som odcestovaný v zahraničí, nebola ani
možnosť sa dostaviť na Váš úrad, nielen pre spomenuté obmedzenia na Slovensku ale, aj pre
obmedzenia v Británii, a obmedzenia na cestovanie medzi krajinami rámci EU alebo mimo nej.
Podklady k rokovaniu boli zverejnené na internetovej stránke ministerstva životného prostredia
(MŽP), čo je iste vhodné najmä v tejto pandemickej situácii. Je potrebné poukázať aj na skutočnosť,
že priamy odkaz na internetovú adresu, kde sa mali podklady nachádzať nebol funkčný a bolo
potrebné tieto podklady hľadať na stránke MŽP (viď obrázky nižšie). Odkazy podľa svedectiev
nepracovali počas celej lehoty oznámenia. Napr. na stránke obce Lutila, bol len zverejnený oznam
z okresného úradu č. OU-ZH-OSZP-2021/004393-002 (vo formáte pdf), ktorý obsahoval odkazy na
nefungujúce internetové adresy citujem z uvedeného dokumentu: "Oznámenie o vypracovaní
strategického dokumentu je zverejnené aj s prílohami na internetovej stránke v časti EIA/SEA:
http:sea.enviroportal.sk/zoznampod názvom akcie: „ Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom " na
programovacie obdobie 2021 - 2027".Tieto skutočnosti možno považovať za prekážky, pretože aj
ľudia, ktorí majú isté počítačové zručnosti, mali ťažkosti si podklady dohľadať. Každopádne nie je
možné predpokladať, že všetci obyvatelia, majú počítačové zručnosti alebo pristúp k internetu, a
tak vznikla prekážka pre istú časť obyvateľstva, že nemohli isť na úrad, už len z dôvodu núdzového
stavu a opatrení na zamedzenie šírenia chrípky COVID-19. Preto Vás žiadam o nápravu a to
prerušenie alebo zrušenie konania a znovu zverejnenie dokumentácie po skončení núdzového
stavu na ďalších 15 dni (na tabuliach aj internete) tak, aby uvedený odkaz na internetové stránky
priamo súvisel s dokumentáciou, ktorá je predmetom oznamu , alebo aby bola umožnená návšteva
Vášho úradu bez obmedzení a umožnilo sa tak širokej verejnosti vyjadriť sa. Obrázky o
nefunkčnosti nefunkčnosť poskytnutých odkazov na zverejnenú dokumentáciu zo dňa 29.04.2021
z dokumentov "Oznámenie o strategickom dokumente „ Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom
na roky 2021 -2027 " – doručenie oznámenia." OU-ZH-OSZP-2021/004393-002 a „ Informácia o
oznámení " OU- ZH-OSZP-2021/004393-0012568/2021. Obrázky: zverejnenie oznamu na stránke
www.lutila.sk, OU-ZH-OSZP- 2021/004393-002. III. Záhradkárska osada Podháj pri Lutile: Na
internetovej stránke mesta v článku „V časti Podháj vznikne nová záhradkárska oblasť" zo
16.02.2021 (https : //www.žiar.sk/v-casti- podhaj-vznikne-nova-zahradkarska-oblast/?f=) som sa
dozvedel, že za nápadom a iniciatívou záhradkárskej osady Podháj je miestny mešťanosta
(primátor) Peter Antal. K tomuto návrhu malo dôjsť na základe toho, že mesto tam má pozemok a
na základe toho, že je pozitívna odozva zo strany verejnosti. Táto osada je aj predmetom
posudzovaného strategického dokumentu. Myslím, že názor odborníkov na územné plánovanie je
taký, že využitie územia sa má navrhnúť podlá jeho vhodnosti a nie podlá toho kde má kto, aký
pozemok, alebo podlá názorov laikov (hoci aj vo verejných funkciách). A preto iniciatívy
neodborníkov/amatérov, z hľadiska územného plánovania ale, aj životného prostredia, môžu byť
katastrofou pre spoločnosť. Potom sa dejú zlé riešenia, ako príklad len spomeniem umiestnenie
zimného štadióna v nevhodnej lokalite, pri cintoríne, v jarku a záplavovej oblasti, a bez vhodného

napojenia na dopravnú infraštruktúru. Také objekty je najlepšie plánovať napr. v blízkosti
železničnej stanice alebo inej dopravnej infraštruktúry, kde je predpoklad, aby sa fanúšikovia
dostali na štadión najkratšou cestou. Ako iný príklad nešťastnej architektúry spomeniem úpravu
námestia, kde sa postavila budova v tvare polkruhu. Takýto tvar budovy, nielenže nepasuje na
námestie ale, navyše jeho prípadná symbolika nemá nič spoločné s históriou, kultúrou a tradíciou
mesta a jeho obyvateľstva. Nehovoriac o tom, že v meste rozširovanie parkovísk sa deje práve na
úkor zelene. Niet sa preto čo čudovať, že mnohí ľudia sa v meste necítia dobre a majú pocit, že
potrebujú z mesta ísť do prírody a na dedinu. Dokonca sa verejne hovorí, že mešťanosta Antal býva
viac v Lutile ako v meste, takže asi aj tento paradox má možno v niečom svoje opodstatnenie. No
je skutočným riešením „zanedbanej" a asi aj neodbornej starostlivosti o mesto - záhradkárska
osada Podháj? Koľký ľudia sa reálne dostanú k záhradkám? Z verejných zdrojov sa dá zistiť, že ide
o asi 80 záhradiek. Teda ak na jednu záhradku počítame 3. ľudí, v priemere je to asi 240 z cca 20.000
obyvateľov Sv. Kríža. V prepočte na percentá to je asi 1%. Teda zanedbateľné. Nehovoriac o tom,
že náklady na túto zónu budú v takej výške, že priemerný obyvateľ si to len ťažko bude môcť dovoliť.
Takže oblasť sa stane pravdepodobne predmetom záujmu papalášov (možno aj z okresného alebo
mestského úradu), ktorí možno neskôr premenia svoje chatky na stavebné parcele a domy. Takúto
lukratívnu chatkovú oblasť postavenú „na kľúč" pomaly nemajú ani väčšie mestá, a preto je ozaj na
zamyslenie, či práve tejto dobe ekonomických ťažkostí by sa malo zameriavať na takého projekty
alebo skôr na pomoc obyvateľom postihnutým zhoršením ekonomickej situácie, a možno aj
biedou. Možno viac ako záhradky pre pár vyvolaných by pomohlo regiónu, aby sa investovali
prostriedky určené na chatky radšej do odstraňovania následkov na ŽP od ťažby bentonitu a výroby
hliníka a minimalizoval sa dopad na zdravie celého obyvateľstva regiónu. Toto bude iste väčšie
dobro pre najväčší počet obyvateľov. Alebo ide o pomoc len o "pomoc" alebo „nabalenie" firmám,
ktoré budú uvedenú lokalitu stavať? Čas ukáže, či sa ku zákazkám dostanú firmy, možno blízke
vedeniu samospráv. Ďalšim sprievodným motívom na vybudovanie osady je pravdepodobne
výstavba novej cesty smerom do Lutily, kde sa chystá ďalšia masívna výstavba (cca 200 rodinných
domov). Pri bližšom pozretí sa, na koho pozemkoch sa má v Lutile stavať (a ich vzťahy s osobami
vo vedení mesta) , sa skôr zdá, že toto by mohlo byť aj jedným z hlavných motívov celej akcie, t.j.
dotiahnuť, inžinierske siete a cestnú komunikáciu čo najbližšie k Lutile. Motívom môže byť aj rozvoj
na ďalších súkromných pozemkoch jednotlivcov v tejto lokalite. Ale toto už asi nie je v priamom
záujme obyvateľov mesta? Ak sa uprednostni princíp, že sa stavia tam, kde kto chce t.j. len za
účelom zisku jednotlivcov tak, na tom bude strácať celá spoločnosť a nielen esteticky. Pripomínam
Okresnému úradu, najmä tú skutočnosť, že plánovaná osada Podháj sa nachádza na hranici
viacerých chránených ložiskách, ktoré pre ilustráciu uvádzam nižšie na obrázku. Najmä ťažba
bentonitu spôsobuje v súčasnosti značné dopady na životné prostredie, prírodu a obyvateľov celej
Sv. Krížskej kotliny. Za všetko spomeniem prašnosť (PM10), radónové riziko, ubúdanie podzemnej
vody, praskanie ilovitého podložia atď. . Za zmienky stoji aj skutočnosť, že v súčasnosti sa
nachádzajú aktívne t. j. otvorené ložiská, kde sa povrchovo ťaží bentonit, asi cca 1500 m od danej
oblasti. Tieto sa v zmysle povolení a ďalšieho rozširovania budú viac a viac približovať k miestu
záhradiek (navyše prevládajúce severo-južné vetry budú prach z lomov posúvať priamo nad
uvedenú chatkovú osadu). Oveľa nebezpečnejšie z hľadiska tejto investície sa ale zdajú ložiská
vyznačené priamo v lokalite Podháj (žltou a zelenou farmou na obrázku nižšie). Existuje povolenie
alebo výnimka banského úradu na uvedenú chatkovú zónu? Teda je na mieste otázka, či tieto
záhradky sú v zdravom a čistom lone prírody alebo skôr, či neskôr sa nestanú zaprášenou oblasťou
a možno aj zdraviu škodlivou. Majú obyvatelia rekreovať v takejto zóne, len preto, že si to niekto
zmyslel? Nižšie uvádzam zoznam ložísk nerastného bohatstva v danej lokalite (podľa Štátneho
geologického ústavu Dionýza) Obrázok: Zobrazenie ložísk za obcou Ľútila a v blízkosti plánovanej
chatkovej osady Podháj (zdroj: web-stránka Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ)
- http://www.geology.sk, 2015). Pripomínam, že uvedená lokalita Podháj sa nachádza na hranici
lesa, ktoré má svoje ochranné pásmo. V širšej oblasti boli nájdene aj vzácne biotopy a chránené
druhy (rastlín a zvery) napr. rosička okrúhlolistá, jedná sa oblasť, kde hniezdia vtáky ale, aj migruje

a žije poľovná zver. A jedná sa aj o chránené druhy ako vlk, divá mačka, medveď hnedý, rys ostrovid
a pod.. Je to mimoriadne citlivé miesto na akékoľvek zásahy z hľadiska ochrany ŽP. Je preto
nevyhnutné, aby sa vykonal detailný prieskum tejto oblasti. Žiadam, aby takýto prieskum vykonala
Štátna Ochrana Prírody SR. Ako paradox znie správanie okresného úradu. Okresný úrad na jednej
strane povoľuje masívnu výstavbu domov v Lutile v Keluhe a Podbrezine (pri lese), v záhradkárskej
osady Podháj pri Sv. Kríži, a na strane druhej súhlasí s ťažbou bentonitu v ich tesnej blízkosti.
Takého rozporuplné až schizofrénne zmýšľanie vzbudzuje obavy z objektivity rozhodovania
miestneho okresného úradu. Okresný úrad by sa nemal stavať k týmto záležitostiam ako poslušný
pajác (prepáčte za výraz), len preto, že sídli v budove ktorú si prenajíma od mesta Sv. Kríž, ale hlavne
objektívne, na základe faktov. A ak sa preukáže, že návrhy mešťanostu, pána Petra Ántala sú
nevhodne, tak by to mal okresný úrad jednoducho a pravdivo povedať. Príkladom nám môže byť
príbeh a odvážne konštatovanie z rozprávky Cisárove nové šaty - "kráľ je nahý!". Žiadam vyradiť
uvedenú lokalitu Podháj z plánu rovnako ako aj výstavbu v Lutile (podbrezina, Keluha), ktorá
zasahuje značne do životného prostredia. Rovnako žiadam zastaviť približujúcu sa ťažbu bentonitu
bližšie k obydliam. Ak by sa tieto aj napriek zámery tomu nachádzali v návrhu, žiadam o vykonanie
veľkej EIA, ktorá daný stav posúdi. IV. Archeologický prieskum: Aj keď táto poznámka nesúvisí
priamo z obsahom výzvy okresného radu, chcel by som využiť príležitosť a poukázať na ďalšiu
stránku veci. Je známe, že v blízkosti Sv. Kríža je viacero historických nálezísk, napríklad aj z doby
kamenej ale, aj stredoveku. A preto je potrebné vždy, pred uskutočnením výstavby na väčšej
rozlohe, uskutočniť archeologický prieskum. Žiadam, aby sa tak udialo aj v prípade lokality Podháj
a ďalšich veľkých plôch na zastavanie. V. Posudzovanie ZaD ÚP v Lutile a iných obciach: Poukazujem
na to, že okresný úrad v rozhodnutí OU-ZH-OSZP- 2020/012214-030 z 15.12.2020 pri posudzovaní
ZaD k ÚP obce Lútila súhlasil so záberom cca 50 ha pôdy v čítané výstavby cca 200 rodinných
domov pri lese (v lokalite Keluha a Podbrezina t.j. neďaleko záhradkárskej osady Podháj) bez
vykonania veľkej EIA. Okresný úrad sa nemôže tváriť, že v tomto konaní nevie o svojom ostatnom
rozhodnutí. Preto je potrebne vykonať posúdenie aj v súvislosti so zmenami v tejto oblasti. Najmä
so záberom pôdy v blízkosti obce a katastra obce Lutila. Aké bude kumulatívne pôsobenie týchto
aktivít na ŽP? Kto to kedy posúdi? Nemožno predpokladať, že keď sa vykoná EIA pre všetky
jednotlivé navrhované činnosti v katastroch Lútila, Sv. Kríž a ďalšie obce oddelene, že všetko bude
v poriadku. Práve naopak, pretože nikto nikdy neposúdil kumulatívne dopady týchto činností na ŽP
(v rámci jedeného alebo viacerých katastrov) je vysoký predpoklad, že v súčinnosti budú znamenať
značný dopad na ŽP. Preto žiadam, aby sa posúdili všetky zmeny veľkou EIA v rámci predloženého
návrhu, a tiež posúdili aj súčasne navrhované zmeny v okolitých katastroch, ako sú najmä v Lutila
ale aj a iných obciach. Zároveň je potrebné do posúdenia zahrnúť aj známe vplyvy ako hlinikáreň,
Novácka elektráreň, diaľnica, atď. Bez takéhoto komplexného posúdenia sa nedá pravdivo zistiť
skutkový stav a dopad navrhovaných zámerov. Príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné
prostredie zaslal stanovisko Petra Imriša dňa 13.05.2021 obstarávateľovi strategického dokumentu
a vyzval ho, aby sa k stanovisku písomne vyjadril. Dňa 25.05.2021 pod č. 1642/2021 ( O:15064/2021
) na príslušný orgán posudzovania vplyvov na životne prostredie bolo doručené písomné
stanovisko obstarávateľa strategického dokumentu: Na základe Vašej žiadosti o doplňujúce
písomné informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanoviska
zaslaného k strategickému dokumentu Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom na
programovacie obdobie 2021-2027 na príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie
Petrom Imrišom, ktoré bolo prostredníctvom Okresného úradu Žiar nad Hronom zaslané mestu
Žiar nad Hronom, Vám ako obstarávateľ predmetného strategického dokumentu dáva nasledovnú
odpoveď: Vo svojom vyjadrení zo dňa 29. 4. 2021 p. Imriš požaduje, aby sa strategický dokument
Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom na programovacie obdobie 2021-2027 posudzoval podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - tzv. veľká EIA a v odôvodnení
uvádza dôvody, ktoré sa týkajú spôsobu informovania verejnosti a územnoplánovacej
dokumentácie obcí. K časti II. predloženého vyjadrenia uvádzame, že na stránke mesta Žiar nad
Hronom bolo Oznámenie o strategickom dokumente Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom na

programovacie obdobie 2021-2027 (ďalej len „ Program rozvoja mesta“ ) zverejnené od 16. 4. 2021
spolu s vlastným strategickým dokumentom vrátane jeho príloh (viď priložený printscreen webovej
stránky mesta Žiar nad Hronom) a dokumenty boli počas celej doby zverejnenia dostupné na
stránke mesta. Požiadavku na prerušenie alebo zrušenie konania a znovu zverejnenie
dokumentácie považujeme za neopodstatnenú, nakoľko v rámci všetkých konaní, ktoré sa
uskutočňujú v období mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu, sa skomplikoval a sťažil
osobný kontakt, avšak v prípade záujmu mala verejnosť možnosť prísť nahliadnuť do
dokumentácie počas aktuálne platných úradných hodín na Mestský úrad v Žiari nad Hronom.
Pripomienky v časti III., ktoré sa týkajú záhradkárskej osady Podháj, smerujú k procesu riešenia
zmien územného plánu a v rámci procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu
Program rozvoja mesta sú nerelevantné. V Programe rozvoja mesta je zriadenie záhradkárskej
osady Podháj zaradené medzi aktivity v rámci cieľa Budovať inteligentné a inovatívne SMART
mesto, kde je v bode 27. navrhnuté Budovanie plôch a zariadení pre regeneráciu po práci
(záhradkárske osady, oddychovo rekreačné zóny apod.). Umiestnenie, rozloha ani podmienky, za
akých bude záhradkárska osada v území umiestnená, však budú riešené až v rámci zmien a
doplnkov územného plánu mesta, ktoré budú predmetom samostatného konania o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie. V rámci tohto procesu a tiež aj v rámci procesu obstarávania zmien
a doplnkov územného plánu v zmysle ustanovení stavebného zákona sa k navrhovaným zmenám
a doplnkom územného plánu mesta Žiar nad Hronom vyjadria aj dotknuté orgány a ich
pripomienky bude obstarávateľ strategického dokumentu rešpektovať. Požiadavka na vyradenie
lokality Podháj z územného plánu mesta Žiar nad Hronom súvisí s procesom obstarávania
územnoplánovacej dokumentácie, a nie s procesom posudzovania strategického dokumentu
Program rozvoja mesta. K pripomienkam v časti IV. na uskutočnenie archeologického prieskumu
uvádzame, že v rámci územnoplánovacej dokumentácie sú v § 26 VZN č. 1/2009 o záväzných
častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom v platnom znení definované zásady a regulatívy
zachovania kultúrno-historických hodnôt, v ktorých sú zahrnuté aj požiadavky na zabezpečenie
archeologického výskumu, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých orgánov v rámci procesu
obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, ktorý sa vykonáva v súlade s ustanoveniami
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov. Územnoplánovacia dokumentácia je však iným strategickým dokumentom
ako Program rozvoja mesta, preto pripomienky týkajúce sa územného plánu a posudzovania zmien
a doplnkov územných plánov v Lutile a iných obciach, ktoré uvádza p. Imriš v časti V., nie sú
relevantné v procese posudzovania strategického dokumentu Program rozvoja mesta Žiar nad
Hronom, ktorý je vypracovávaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
Príslušný orgán posudzovania vplyvov na životne prostredie sa s jednotlivými pripomienkami Petra
Imriša doručenými podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
vysporiadal nasledovne: Posudzovaný strategický dokument je vypracovaný na celé územie mesta
Žiar nad Hronom a má koncepčný charakter, nerieši konkrétne jednotlivé zámery činnosti na
konkrétnych pozemkoch z toho dôvodu nie je možné akceptovať pripomienku týkajúcu sa veľkej
záťaže pre životné prostredie a ich kumulatívne hodnotenie. Z uvedeného dôvodu nie je možné
posúdiť vplyvy navrhovanej/ých konkrétnej/ých činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia
a ich vplyvy na obyvateľstvo. Peter Imriš nedefinuje konkrétne odôvodnené pripomienky k
jednotlivým navrhovaným investíciám na predmetných lokalitách, pretože v strategickom
dokumente ani nie sú uvedené. Po schválení PHSR a v prípade zámeru návrhu jednotlivých činnosti,
ktoré budú spĺňať ustanovenia §-u 18 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie budú
predmetov posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti v samostatnom konaní. Uvedené
pripomienky príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné vyhodnotil ako nedôvodnené v
tomto konaní. Oznámenie o strategickom dokumente „ Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom “
bolo zverejnené aj na webovom sídle Okresného úradu Žiar nad Hronom pod č. s.: OU-ZH-OSZP2021/04393 ( č. záznamu: 0012568/2021 ) zo dňa 12.04.2021 i vyvesením oznámenia na úradnej
tabuli Okresného úradu v Žiari nad Hronom. K pripomienke týkajúcej sa zverejňovania informácií

uvádzame, že príslušný orgán postupoval v súlade s ustanoveniami § 8 ods. 7 zákona o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie i v súlade s § 65g ods. 3 zákona č. 74/2020 Z. z., ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti MŽP SR v počas mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
Príslušný orgán i obec zverejňuje dokumentáciu na svojej úradnej tabuli i na webovom sídle, ak ho
má zriadené. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu, príslušný orgán i
obec na úradnej tabuli zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej
výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Príslušný orgán nemá informácie o tom,
že by text strategického dokumentu nebol prístupný verejnosti počas celého procesu
pripomienkovania. K pripomienke týkajúcej sa vyradenia lokality „ Podháj“ z plánu, príslušnému
orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie ale ani dotknutým orgánom nie je zverená
kompetencia zákonom/mi začleniť resp. vyradiť aktivitu/činnosť navrhovanú obstarávateľom
strategického dokumentu ale ju posúdiť v súlade so všetkými platnými zákonmi a nie len v oblasti
životného prostredia. Uvedenú pripomienku príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné
vyhodnotil ako nedôvodnú. Ostatný obsah listu pána Imriša nesúvisí s predmetom tohto konania
a orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie nemá kompetenciu sa s nimi zaoberať v tomto
konaní. Príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci zisťovacieho konania
posúdil navrhované oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho relevantnosti pre
podporu trvalo udržateľného rozvoja, rozsahu v ktorom vytvára rámec pre navrhované aktivity,
environmentálnych problémov vrátane vplyvov na zdravie, ako aj rozsah potencionálnych vplyvov
na hodnotené alebo citlivé oblasti. Príslušný orgán pri svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7
ods. 4 zákona o posudzovaní, prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3
tohto zákona, pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté
v oznámení, s prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva, ako aj na stanoviská dotknutých orgánov a Petra Imriša. Posudzovaný strategický
dokument nebude mať priamy vplyv na životné prostredie. Nepriamym vplyvom na životné
prostredie je návrh základnej funkcie územia a definícia prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich
podmienok určených pre uvedené lokality. Príslušný orgán sa zaoberal pripomienkami uvedenými
v stanoviskách zainteresovaných orgánov, akceptoval opodstatnené požiadavky súvisiace s
posudzovaním vplyvom na životné prostredie a podrobne odôvodnil pripomienky Peter Imriš.
Pripomienky vznesené k strategickému dokumentu boli všeobecne a správny orgán ich zdôvodnil
a vyhodnotil, že nie sú takého charakteru pre ktoré by bolo potrebné stanoviť rozsah hodnotenia
a následne posúdiť strategický dokument podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie. Stanoviská, ktoré neboli doručené v zákonom stanovenom termíne, príslušný orgán ich
považuje za súhlasné. Posudzovaný strategický dokument nebude mať priamy vplyv na životné
prostredie a vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na proces prerokovania a
schválenia strategického dokumentu, ich riešenie bude predmetom konania podľa osobitných
predpisov. Vzhľadom k charakteru strategického dokumentu je náročne posúdiť konkrétne
negatívne vplyvy jednotlivých aktivít a ich projektov. Strategický dokument disponuje zásobníkom
projektov, ale jeho úlohou nie je riešenie konkrétnych technických parametrov. V rámci procesu
tvorby strategického dokumentu sú navrhnuté projektové zámery, ktoré vychádzajú z
podkladových – východiskových dokumentov mesta aj mikro/regiónu. Niektoré navrhované
projektové zámery – činnosti budú podliehať samostatnému posúdeniu predpokladaných vplyvov
na životné prostredie v zmysle Prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
kde budú skúmané ich technické riešenia a odporučia sa vhodné opatrenia na zamedzenie alebo
zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov na životné prostredie, prípadne sa činnosť neodporučí
realizovať vôbec. Zo strany verejnosti k predloženému strategickému dokumentu neboli vznesené
žiadne pripomienky. Počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie nikto
nevyužil možnosť konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ako
už bolo uvedené v tomto rozhodnutí konzultáciu podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie vykonal dňa 13.05.2021 príslušný orgán s navrhovateľom strategického

dokumentu. Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhované oznámenie o
strategickom dokumente z hľadiska jeho relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja,
rozsahu v ktorom vytvára rámec pre navrhované aktivity, environmentálnych problémov vrátane
vplyvov na zdravie, ako aj rozsah potencionálnych vplyvov na hodnotené alebo citlivé oblasti v
zmysle kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 7 a prílohy č. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých orgánov. Nakoľko
predložený strategický dokument nebude mať významný vplyv na životné prostredie príslušný
orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. U p o z o r n e n i e: Nakoľko sa
jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez
zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa v zmysle ustanovenia § 64 písm. a) zákona o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto
rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v
znení neskorších predpisov.

Ing. Dušan Berkeš
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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