ROZHODNUTIE
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 56 písm. b) a podľa § 7 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") na základe
predloženého oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky Č. 2 územného plánu mesta
Žiar nad Hronom", predloženého Mestom Žiar nad Hronom vykonal v zmysle § 7 zákona zisťovacie
konanie a po ukončení zisťovacieho konania vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona toto rozhodnutie:

sa

bude

posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ODÔVODNENIE
Obstarávate!' strategického dokumentu Mesto Žiar nad Hornom, predložil Obvodnému úradu
životného prostredia v Banskej Štiavnici v zmysle § 5 zákona dňa 15.3.2011 oznámenie
o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Žiar nad Hronom".
Cieľom územného plánu mesta ZaD 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 vrkm 134,620.
Riešeným územím je plocha v k. ú. Šášovské Podhradie. Pre dotknuté plochy nie je v platnom
územnom pláne určené využitie, nakoľko sú definované ako plochy vodných tokov a susediace
plochy majú charakter lesných pozemkov a poľnohospodárskej pôdy. V ZaD č. 2 bude riešená zmena
funkčného využitia plôch, na ktorých je navrhované umiestnenie MVE, na funkčné využitie: výrobné
územie - technické vybavenie územia.
Predložené oznámenie o strategickom dokumente, ktorým je územnoplánovacia
dokumentácia podľa prílohy č. 1 k zákonu, časti II.- POLITIKY, PLÁNY A PROGRAMY, KTORÉ
URČUJÚ VYUŽÍVANIE ÚZEMIA, časť č. 2 - Územnoplánovacie dokumenty, v bode 2.3 ako
územné plány obcí (nad 2000 obyvateľov) je dokumentom, ktorý podlieha zisťovaciemu konaniu
podľa § 7 zákona.
V rámci zisťovacieho konania Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici ako
príslušný orgán vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 56 písm. a) zákona rozoslal
v súlade s § 6 ods. 2 zákona oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska dotknutým
orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.
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V zákonom stanovenej lehote doručili na Obvodný úrad životného prostredia v Banskej
Štiavnici, stále pracovisko Žarnovica svoje písomné stanoviska tieto subjekty (stanoviska sú uvádzané
v skrátenom znení):
Krajský stavebný úrad vBanskej Bystrici (list č. KSU BB-2011-419/667-l:C)ÚP zo dňa
25.3.2011) dáva nasledovné stanovisko:
- Požaduje 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,
postupovať pri obstarávaní ako aj spracovaní v súlade s ustanoveniami § 22 až § 28 zákona
č.50/1976 Zb. (stavebný zákon),
rozsah strategického dokumentu dať do súladu s ustanoveniami § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
záväznú časť dokumentu dať do súladu s ustanovením § 13 ods. 3 písm. b) stavebného
zákona.
Predložený strategický dokument neobsahuje také zmeny, ktoré b si vyžadovali jeho posudzovanie
v zmysle zákona.
Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov ažriedel v Bratislave (list Č.
Z18525/2011-IKŽ zo dňa 5.4.2011) oznamuje nasledovné stanovisko:
Územie, ktoré je predmetom riešenia oznámeného strategického dokumentu sa nachádza na
hranici ochranného pásma II. stupňa prírodných zdrojov v Sklených Tepliciach /vyhláška MZ SR č.
57/2005 Z.z./.
K uvedenému cieľu a predmetu nemáme námietky, za podmienky rešpektovania ustanovení §
26, § 28 a § 40 ods. 2 písm. a), d) a e) zákona č. 538/2005 Z.z., vzťahujúce sa na ochranné pásmo II.
stupňa prírodných liečivých zdrojov, v ďalších stupňoch prípravy navrhovanej územnoplánovacej
dokumentácie.
Zároveň Vám oznamujeme, že z hľadiska ochrany vyššie uvedených záujmov podľa zákona č.
538/2005 Z.z. predmetný strategický dokument nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006
Z.z..
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (list č.
C/2011/00494 zo dňa 23.3.2011) podľa § 13 ods. 2 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov k predloženému dokumentu
vydáva súhlasné záväzné stanovisko: Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, navrhovanou Činnosťou (MVE) však
nesmú byť prekročené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí uvedené vo
vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z., tabuľka č. 1, kategória územia II., priestor pred oknami obytných
a rodinných domov.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žiar nad Hronom (list č.
8/2011/00659 zo dňa 25.3.2011) k zmenám a doplnkom č. 32 územného plánu mesta Žiar nad Hronom
nemá pripomienky.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (list č. BB-11/681-2/2594/MAR zo dňa
31.3.2011) dáva záväzné stanovisko:
Požaduje, aby predložený dokument bol posudzovaný podľa platného zákona, a aby boli
spracované aspoň dve varianty, nakoľko súčasne predložené umiestnenie MVE Šášovské
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
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pozostatkov pôvodnej cesty popod hrad Pohroním, v exponovanom pohľade sa negatívne objavuje
i súvisiaca betónová stavba elektrárne.
Požadujeme riešiť v ďalšom konaní strategického dokumentu tieto pripomienky:
1/ 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 j ej
sútokom s Istebným potokom - ako špecifického krajinného obrazu,
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.
2/ Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica vydal pre spoločnosť EuroEcology s.r.o., Bratislava
k územnému konaniu stavby MVE na rieke Hron - Šášovské Podhradie záväzné stanovisko BB11/475/1533/MIŇ zo dňa 21.2.2011, kde neodporučil umiestnenie stavby MVE do predmetnej
lokality v rkm 134,620.
3/ Posúdiť strety (ich vzájomné vplyvy) - krajiny, vývoja hradu a podhradia, kultúrne a historické
pamiatky, pozoruhodnosti, archeologické náleziská, paleontologické náleziská 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.
4/ Vypracovanú správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie žiadame predložiť oznámiť jej spracovanie - prerokovanie na Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica.

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici (list č. 2011/00584 - Pr zo dňa
11.4.2011) dáva nasledovné stanovisko:
"Osobitne chránené Časti prírody a krajiny s vyšším stupňom ochrany sa v mieste staveniska
nenachádzajú. Južne od rieky Hron sa nachádza lesná cesta (par. č. 611), ktorá je hranicou územia
európskeho významu označeného SKUEV0265 - Suť (NATURA 2000). Je predpoklad, že výstavba
MVE do tohto územia nezasiahne, no územie pre svoju blízkosť môže byť ovplyvnené prevádzkou
elektrárne. Na území európskeho významu 0SKUEV265 - Suť platí tiež druhý stupeň ochrany.
Podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.57/2005, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo
prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach, sa k.ú. Šášovské Podhradie nachádza
v ochrannom pásme II. stupňa.
Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Žiar nad
Hronom, ktorý vypracoval EKOTRUST Banská Štiavnica v roku 1992 vychádzajúc z Generelu
nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (GNÚSES) sa
v hodnotenom území nachádzajú nasledovné biokoridory a biocentrá, ktoré budú stavbou dotknuté:
- nadregionálny biokoridor - Alúvium rieky Hron,
- regionálny biokoridor - Potok Rudnica,
- lokálne biocentrum - Pod Blanovkou,
- lokálne biocentrum - Nad starou pílou.
Mimo dosahu stavebných prác, ale v dosahu sekundárnych účinkov sa nachádza:
- regionálne biocentrum - Demian,
- lokálne biocentrum - Šášovský hradný vrch a okolie.
Podľa reportingu Európskej komisie v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch (spracovala
Slovenská ichtyologická spoločnosť) a iných dostupných výsledkov ichtyologických prieskumov sa
v uvedenom úseku vyskytujú aj chránené druhy rýb európskeho významu. Tiež tu bol potvrdený
potravný a reprodukčný biotop chránenej w d r v riečnej, ako aj hodnotné pobrežné biotopy.
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MVE Šášovské Podhradie nevyhovuje uvedeným kritériám ŠOP SR, a preto sa v danom
zozname ŠOP SR - Koncepcia energetického využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov
v SR, nenachádza. Najbližšia MVE, ktorá bola na rieke Hron odsúhlasená je v k. ú. Žiar nad Hronom
a k. ú. Hronská Dúbrava. Medzi týmito ŠOP SR odsúhlasenými MVE sú z hľadiska vplyvov
nepremyslene navrhnuté ešte ďalšie dve, Šášovské Podhradie a Jalná. Takáto hustota vodných diel
v danom území by súčasný prírodný charakter rieky Hron významne zdegradovala.
Okrem iného, je pre SR záväzná Rámcová smernica o vode (RSV). Smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2000/60/EC ustanovujúca rámec pôsobnosti Spoločenstva v oblasti vodnej
politiky, skrátene nazývaná RSV, vstúpila do platnosti 22.decembra 2000. RSV poskytuje základný
legislatívny rámec pre komplexnú ochranu a riadenie vodných zdrojov s cieľom zabrániť ďalšiemu
zhoršovaniu stavu vôd a docieliť obnovu poškodených vodných útvarov a s nimi spojených vodných
ekosystémov s cieľom dosiahnutia dobrého stavu vôd do roku 2015. Rámcovou smernicou o vode sa
zavádza jednotná vodná politika v krajinách EÚ, základom ktorej sú nové princípy riadenia vodných
zdrojov, od ktorých sa odvíjajú povinnosti jednotlivých členských štátov EÚ. Výstavba VE a najmä
prehustenie siete VE nieje v súlade s uvedenou smernicou.
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici na základe vyššie uvedených
pripomienok k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Žiar
n/Hronom" žiada pokračovať v procese posudzovania strategického dokumentu, aby sa zistili, opísali
a vyhodnotili priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom (list č. 296/2011 zo dňa
24.3.2011)
nie je v tomto konaní dotknutým orgánom a preto nemá povinnosť vyjadriť sa
k Oznámeniu o strategickom dokumente - „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Žiar nad
Hronom4'.
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (list č. 610-959/2011 zo dňa 22.3.2011) nemá
pripomienky k strategickému dokumentu a predložený dokument vzhľadom na povahu a rozsah
navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu predpokladaných vplyvov na životné prostredie,
nemá byť posudzovaný podľa zákona.
Obvodný lesný úrad v Žarnovici (list č. 2011/00151 zo dňa 21,3.2011) dáva nasledovné
vyjadrenie: Územnoplánovacia dokumentácia neobsahuje 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:
a) výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných
pozemkov podľa katastrálnych území.
b) Vyhodnotenie regulatív dotýkajúcich sa lesných pozemkov vyplývajúcich z vyšších stupňov
územnoplánovacích dokumentácií.
c) Údaje o predkladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné účely a údaje
o súvisiacom rozsahu vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov z plnenia
funkcií lesov s uvedením ich navrhovaného funkčného využitia podľa etáp.
d) Grafické znázornenie predpokladaného rozsahu a etáp realizovania využitia lesných
pozemkov na iné účely s vyznačením ochranného pásma lesov.
e) Zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhovaného využívania lesných
pozemkov na iné účely.
f) Návrh pozemkov určených na zalesnenie.
OLÚ v Žarnovici vydá písomné stanovisko k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2
územného plánu mesta Žiar nad Hronom" po doplnení územnoplánovacej dokumentácie 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.
Obvodný úrad, odbor CO a krízového riadenia v Žiari nad Hronom (list č.
A/2011/01080-2 zo dňa 29.3.2011) vydáva súhlasné stanovisko k strategickému dokumentu „Zmeny
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a doplnky č. 2 územného plánu mesta Žiar nad Hronom". Z hľadiska odboru COaKR ObÚ ZH
predložený zámer nemá byť posudzovaný podľa zákona.
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko Žiar nad
Hronom, štátna vodná správa (list Č. 2011/00558/ZH zo dňa 4.4.2011) dáva nasledovné vyjadrenie:
1. Na základe Uznesenia vlády SR č. 178 z 9.3.2011 k návrhu koncepcie využitia
hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 je možné s predloženou
zmenou súhlasiť len v tom prípade, ak sa stavba MVE bude realizovať na rieke Hron v rkm
134,720 (viď. Príloha č. 2 Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov
SR do roku 2030).
2. Podľa § 60 ods. 1 písm. a) bod. 4vodného zákona Krajský úrad životného prostredia v Banskej
Bystrici vo veci uvedenej MVE rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni štátnej vodnej
správy a podľa § 60 ods. 1 písm. c) vodného zákona dáva vyjadrenie vo veciach, v ktorých
v správnom konaní rozhoduje v prvom stupni.
Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona a v súlade s čl. XVIII bod. 9 zákona NR SR č. 479/2005 Z.z. sa
toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko. Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom
konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného
zákona.
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko Žiar nad
Hronom, štátna správa odpadového hospodárstva (list č. 2011/00556-002/ZH zo dňa 7.4.2011)
dáva nasledovné stanovisko:
Predložený strategický dokument nepovažujeme za potrebné ďalej posudzovať podľa platného
zákona.
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko Žiar nad
Hronom, štátna správa ochrany ovzdušia (list č, 2011/00578/ZH zo dňa 5.4.2011) nemá žiadne
pripomienky.
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko Žarnovica,
štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií (list č. 2011/00331/ZC zo dňa
30.3.20í 1) súhlasí so strategickým dokumentom.
Orgány verejnej správy, ktoré podľa osobitných predpisov vypracúvajú (obstarávajú) alebo
schvaľujú rozvojové koncepcie alebo územnoplánovaciu dokumentáciu, alebo povoľujú stavby,
zariadenia a iné činnosti sú povinné zohľadniť nutnosť dodržať dostatočnú vzdialenosť medzi
podnikmi kategórie A a kategórie B navzájom, medzi podnikmi uvedených kategórií a inými
stavbami, zariadeniami, Činnosťami, najmä sídelnými útvarmi a inými miestami s pravidelným
výskytom väčšieho množstva ľudí, územiami chránených podľa osobitných predpisov, dopravnými
trasami, energetickými rozvodmi^ alebo určiť dostatočné technické a iné opatrenia tak, aby sa
nezvýšilo riziko závažnej priemyselnej havárie.
Obvodnému úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, na úseku štátnej správy prevencie
závažných priemyselných havárií, ktorý je povinný viesť register podnikov kategórie A a kategórie B,
sú známe v navrhovanom území podniky uvedených kategórií.
V priemyselnej zóne v Žiari nad Hronom je vedený jeden podnik kategórie „A": SLOVALCO
a.s., Žiar nad Hronom. Podľa schválenej bezpečnostnej správy prevádzkovateľovi podniku kategórie
A, podľa scenárov možného vzniku závažnej priemyselnej havárie je dosah následkov do vzdialenosti
cca 500 m od miesta vzniku.
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, na úseku Štátnej správy prevencie
závažných priemyselných havárií, ktorý je povinný viesť register podnikov kategórie A a kategórie B,
preto súhlasí so zmenami a doplnkami č.2 strategického dokumentu mesta Ziar nad Hronom bez
pripomienok a z hľadiska sledovaných záujmov prevencie závažných priemyselných havárií
predmetné oznámenie o strategickom dokumente nieje potrebné posudzovať v zmysle § 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Združenie na záchranu hradu Šášov, Žiar nad Hronom (list zo dňa 1.4.2011) dáva
nasledovné stanovisko:
požadujeme posudzovanie vplyvov na životné prostredie - nakoľko stavba MVE priamo bude
mať vplyv na geológiu hradného kopca Šášov,
priamo bude mať vplyv na výraz krajiny - vnímanie siluetu hradu Šášov a pod ním MVE,
- požadujeme aj 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.
Občianske združenie Šášovčan, Žiar nad Hronom dáva nasledovné pripomienky:
Intenzita dopravy na ceste III. Triedy m/065028, ktorá je jedinou prístupovou cestou do obce
sa zvýši, žiadame aby po skončení výstavby túto komunikáciu v celej dĺžke od hlavnej cesty
až po stavbu opraviť, nakoľko predpokladáme j ej značné zničenie.
V prípade poškodenia existujúceho mosta cez potok, ktorý bude zaťažený ťažkými
mechanizmami, žiadame jeho vybudovanie.
Žiadame nahradiť brehový porast novými drevinami, ktoiý bude vyrúbaný.
Zachovanie prístupových ciest, ktoré si vybudovali obyvatelia ŠáŠovského Podhradia.
Ak sa výstavbou MVE ovplyvní hladina vody v studniach (zníži), žiadame prehĺbenie studní
na náklady prevádzkovateľa.
Žiadame, ak budú škody na majetkoch v plnej výške uhradiť.
Združenie Slatinka, Zvolen žiada aby v procese posudzovania vplyvov strategického
dokumentu umiestnenie stavby MVE Šášovské Podhradie nebolo odporučené.
Mestský športový klub, spol. s.r.o., Žiar nad Hronom dáva nasledovné stanovisko:
V Súlade s Koncepciou využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do r. 2030,
Príloha č. 1 Zohľadniť existenciu plavby na vodnom toku,
Usmernenie pre investorov (str.5) realizáciou stavby nenarušiť splavnosť vodných ciest,
Žiadame o dodržanie hore uvedených podmienok.
Obec Ladomerská Vieska (list č. 88/2011 zo dňa 30.3.2011) dáva súhlasné stanovisko, za
podmienok:
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Žiar nad Hronom, by mali byť zakomponované
v rámci schváleného územného plánu BBSK,
Zohľadnenie hydroenergetického potenciálu na predmetnom území,
Zohľadnenie pripomienok a názorov v územnom konaní.
Ako dotknutá obec § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
informovala verejnosť nasledovným spôsobom:
- na úradnej tabuli obce od 18.3.2011 do 30.3.2011
Obec Pitelová (zo dňa 30.3.2011) ako dotknutá obec § 6 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, k MVE nemá žiadne námietky. A požaduje, aby
uvedený strategický dokument bol posudzovaný v zmysle zákona.
Ako dotknutá obec § 6 ods. 3 zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
informovala verejnosť nasledovným spôsobom:
- na úradnej tabuli obce od 18.3.2011 do 4.4.2011

Obec Stará Kremnička (list č. 126/2011 zo dňa 11.4.2011) ako dotknutá obec § 6 ods. 4
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, sa nemá posudzovať predložený
strategický dokument.
Ako dotknutá obec § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
informovala verejnosť nasledovným spôsobom:
- na úradnej tabuli obce od 18.3.2011 do 4.4.2011
Obec Trnavá Hora (list č. 67/2010 zo dňa 16.3.2010) ako dotknutá obec § 6 ods. 4 zákona č.

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné ^ prostredie, dáva nasledovné vyjadrenie:
k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Mesta Žiar nad Hronom"
predmetom ktorého je výstavba malej vodnej elektrárne na rieke Hron - Šašovské Podhradie v rkm
134,620 nemá pripomienky.
Obec Trnavá Hora navrhuje zámer „Malá vodná elektráreň Šašovské Podhradie" posudzovať
podľa zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v aktuálnom znení.
Dokument bol v období od 18.3.2011 do 8.4.2011 zverejnený opakovaným vyhlásením
v obecnom rozhlase a informovaním na zasadaní obecného zastupiteľstva.
Mesto Žiar nad Hronom (list č. 1083/2011 06344/201 lzo dňa 5.4.2011) ako obstarávateľ
strategického dokumentu v súlade s § 6 ods. 3 zákona informovalo verejnosť nasledovným
spôsobom:
na úradnej tabuli mesta MsÚ v Žiari nad Hronom od 22.3.2011 do 6.4.2011
na internetovej stránke mesta Žiar nad Hronom www.ziar.sk
v mestskom rozhlase
Oznámenie o strategickom
www.enviroportal.sk.

dokumente

bolo

zverejnené

na

internetovej

stránke

Okresné riaditeľstvo hasičského zboru v Žiari nad Hronom sa v stanovenej lehote pre vydanie
písomného stanoviska k oznámeniu strategického dokumentu nevyjadrili.
Verejnosť k predloženému strategickému dokumentu nedoručila pripomienky a návrhy
Obvodnému úradu v Banskej Štiavnici, stále pracovisko Žarnovica v stanovenej lehote do 15 dní odo
dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici v rámci zisťovacieho konania posúdil
navrhovaný strategický dokument k Územnému plánu Mesta Nová Baňa 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 od dotknutých orgánov a obcí a rozhodol, tak ako je uvedené vo
výrokovej časti rozhodnutia.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu a z požiadaviek účastníkov procesu posudzovania
strategického dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky, pre ktoré je potrebné
strategický dokument posudzovať:
-

-

Požaduje 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,
postupovať pri obstarávaní ako aj spracovaní v súlade s ustanoveniami § 22 až § 28 zákona
č.50/1976 Zb. (stavebný zákon),
rozsah strategického dokumentu dať do súladu s ustanoveniami § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
záväznú časť dokumentu dať do súladu s ustanovením § 13 ods. 3 písm. b) stavebného
zákona.
Rešpektovať, zachovať a chrániť:
a) národnú kultúrnu pamiatku evidovanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR
(areál zrúcaniny hradu Šášov s valom pod č. 1266/0)
b) archeologické náleziská v okolí areálu hradu Šášov, a Podhradia - v nive rieky Hron,
umiestnenie hradu nad sútokom rieky Hron s Istebným potokom,
c) prírodné prostredie - hradné skalné bralo hradu Šášov, ruiny hradu sú staticky narušované

8

a ešte neprebehla konzervácia murív hradu,
d) stabilitu brala, vyhodnotiť geológiu a súvisiaci porast,
e) spoluvnímané prírodné a kultúrne dedičstvo - brala s ruinami hradu nad riekou Hron a jej
sútokom s Istebným potokom - ako špecifického krajinného obrazu,
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.
Posúdiť strety (ich vzájomné vplyvy) - krajiny, vývoja hradu a podhradia, kultúrne
ahistorické pamiatky, pozoruhodnosti, archeologické náleziská, paleontologické náleziská
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
Uzemnoplánovacia dokumentácia neobsahuje 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:
a) výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných
pozemkov podľa katastrálnych území.
b) Vyhodnotenie regulatív dotýkajúcich sa lesných pozemkov vyplývajúcich z vyšších stupňov
územnoplánovacích dokumentácií.
c) Údaje o predkladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné účely a údaje
o súvisiacom rozsahu vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov z plnenia
funkcií lesov s uvedením ich navrhovaného funkčného využitia podľa etáp.
d) Grafické znázornenie predpokladaného rozsahu a etáp realizovania využitia lesných
pozemkov na iné účely s vyznačením ochranného pásma lesov.
e) Zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhovaného využívania lesných
pozemkov na iné účely.
f) Návrh pozemkov určených na zalesnenie.
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.

Ostatné požiadavky a podrobnosti budú spresnené v rozsahu hodnotenia strategického
dokumentu, ktorý určí Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko
v Žarnovici v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie s obstarávateľom.
Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknuté mesto Žiar nad Hronom bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie:
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších právnych predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov.
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Doručí s a :
/

Mesto Žiar nad Hronom, Š. 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 ä pozemné komunikácie, Ul. SNP 120, 965 01Žiar nad
Hronom
11. Obvodný úrad v Žiari nad Hronom - odbor krízového riadenia, Nám. MS č. 8, 965 01 Žiar nad
Hronom
12. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Ul. SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
13. Regionálna veterinárna a potravinová správa, ul, SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom
14. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
15. Občianske združenie Šášovčan, Šášovské Podhradie Č. 103, 965 01 Žiar nad Hronom
16. Mestský športový klub, spol. SJ.O., A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom
17. Združenie pre záchranu hradu Šášov, Š. Moysesa 42/4, 965 01 Žiar nad Hronom
18. a/a

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

