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R O Z H O D N U T I E  
 

 

 
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 55 
písm. b) zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon") vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente 
„Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2007-
2013 – aktualizácia súčasného dokumentu“, ktoré predložil obstarávateľ Banskobystrický samosprávny 
kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:   

 
Strategický dokument „Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického 
samosprávneho kraja 2007-2013 – aktualizácia súčasného dokumentu“ 
 
 

s a  n e b u d e  p o s u d z o v ať  
 

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

 

O D Ô V O D N E N I E  

 

Obstarávateľ Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100, 
predložil Krajskému úradu životného prostredia v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský úrad") podľa § 5 
ods. 1 zákona, dňa 24.10.2011, Oznámenie  o strategickom dokumente „Program hospodárskeho, 
sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2007-2013 – aktualizácia 
súčasného dokumentu“, ktorý vypracoval Ing. Vladimír Brieda, v mesiaci október 2011. 
 
Program  hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja je 
základným programovým dokumentom Banskobystrického samosprávneho kraja 2007 – 2013 (ďalej len 
„PHSR BBSK“) a je schválený Zastupiteľstvom Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len 
„Z BBSK“). Slúži ako podklad pre koncepčné rozhodovanie na úrovni kraja V súčasnej dobe je PHSR 
BBSK aktualizovaný v súlade so zákonom č.539/2008 Z.z., o podpore regionálneho rozvoja. Obsahuje 
jednotlivé opatrenia, ktoré sú ďalej rozpracované v jednotlivých odvetvových koncepciách a ďalších 
strategických dokumentoch. 
 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku je strednodobý rozvojový 
dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a je 
vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácii regiónu. Aktualizácia tohto dokumentu 
vychádza zo súčasného PHSR BBSK, ktorý bol spracovaný v roku 2007 a dokument pred schválením 
v Zastupiteľstve BBSK prešiel verejným prejednávaním v pracovných skupinách, kde boli zastúpené 
rozhodujúce subjekty regionálnej politiky: zástupcovia miest, obcí a mikroregiónov, podnikateľov, 
profesijných organizácií, vzdelávacích inštitúcií a neziskového sektora. PHSR BBSK má schválenú Správu 
o hodnotení strategického dokumentu podľa zákona.  
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Dokument pozostáva  z analytickej a návrhovej časti. Pre dokument sú zásadné tieto riešené rozvojové 
oblasti:   
Prioritná os 1 – Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvality života obyvateľov 
Prioritná os 2 – Ekonomický rozvoj, podpora investícií a inovácií 
Prioritná os 3 – Cestovný ruch 
Prioritná os 4 – Doprava 
Prioritná os 5 – Informačná spoločnosť 
Prioritná os 6 – Životné prostredie 
Prioritná os 7 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka 
 
Cieľom aktualizácie súčasne platného PHSR BBSK je zohľadnenie reálneho vývoja Banskobystrického 
samosprávneho kraja ako aj zosúladenie s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
(ďalej aj ako NSRR SR). 
 
Uvažované variantné riešenia: 
Invariantný návrh - výsledný dokument bude bez variantov. 
 
V rámci zisťovacieho konania krajský úrad ako príslušný orgán vo veci posudzovania strategických 
dokumentov podľa § 55 písm. b) zákona rozoslal v súlade s § 6 ods. 2 zákona oznámenie o strategickom 
dokumente na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej  obci. 
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor výkonu štátnej správy, Bratislava (list zn.: 
3370/2011-2.2 zo dňa 14.11.2011): 
Podľa § 67 ods. g) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“) vydáva vyjadrenie k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja [§ 9 
ods. 1 písm. o) zákona] príslušný Krajský úrad životného prostredia, t.z. MŽP SR nie je dotknutým 
orgánom štátnej správy ochrany prírody v procese posudzovania.  
V prípade pokračovania v procese posudzovania žiada rešpektovať ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozsah hodnotenia strategického dokumentu 
vydať po dohode s ich odborom. 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Bratislava (list zn.: 2011-17817/44168:2-
922 zo dňa 10.11.2011): 

V oblasti Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvality života obyvateľov strategického dokumentu 
upozorňuje na skutočnosť, že v časti Regionálne školstvo a vzdelávanie v BBSK materiálu Analýza 
súčasného stavu – Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvality života obyvateľov sa uvádza neplatný 
zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon). Školy a školské zariadenia 
uskutočňujú výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
V nadväznosti na nový školský zákon č. 245/2008 Z.z. odporúča túto časť prepracovať (napr. zavedenie 
štátnych vzdelávacích programov a školských vzdelávacích programov, zrušenie SOU, zaradenie 
jazykových škôl a základných umeleckých škôl do sústavy škôl). 
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Sekcia práce, Bratislava (list zn.: 47964/2011 
zo dňa 07.11.2011): 

1. V časti II., bod 4. Obsah (osnova), v 2. odseku, v 3. vete, odporúča slová „zákona č. 24/20006 Z.z.“ 
nahradiť slovami „zákona č. 24/2006 Z.z.“. 

2. V časti III., bod 7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice, v 1. odseku odporúča 
za slová „negatívny vplyv“ doplniť slová „na životné prostredie“ a zároveň slovo „presahujúci“ 
nahradiť slovom „presahujúce“. 

3. V časti III., bod 7 Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice, v 2. odseku, v 2. vete 
odporúča slovo „splatnou“ nahradiť slovami „s platnou“. 

4. V časti IV., bod 2. Zoznam dotknutých subjektov, v 2. vete odporúča za slovami „vo väzbe“ 
doplniť slovo „na“. 

5. V časti IV., bod 2. Zoznam dotknutých subjektov, v 1. vete odporúča za slovom „podmieňuje“ 
doplniť slovo „jeho“. 

6. V časti IV., bod 2. Zoznam dotknutých subjektov, v zozname dotknutých subjektov, v 5. odrážke 
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žiada nahradiť adresu sídla Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z „Špitálska 4“ na 
„Špitálska 4, 6, 8“. 

7. V časti V. Doplňujúce údaje, v 1. odseku, v 1. vete odporúča slovo „Uznesením“ nahradiť slovom 
„uznesením“. 

8. V časti V. Doplňujúce údaje, v 1. odseku, v 2. vete odporúča za slová „z platného PHSR BBSK, 
na“ doplniť chýbajúce slová, napr. „základe ktorého“. 

9. V časti V. Doplňujúce údaje, v 1. odseku, v 2. vete odporúča slová „zákona č. 24/20006 Z.z.“ 
nahradiť slovami „zákona č. 24/2006Z.z.“ 

10. Odporúča v celom dokumente používať zavedené skratky jednotlivých pojmov. 
 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Bratislava (list zn.: Z61185-
2011-IKŽ zo dňa 21.11.2011): 
Z hľadiska ochrany záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z.z. sú na riešenom území dotknuté lokality: 
- Brusno, Číž, Dudince, Kováčová, Sliač a Sklené Teplice – kúpeľné miesta, v ktorých sú zriadené 

prírodné liečivé kúpele a kúpeľné liečebne využívajúce na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti 
prírodné liečivé zdroje; v Brusne sa zároveň prírodná liečivá voda plní do spotrebiteľských obalov, 

- Čačín, Klokoč, Fiľakovo, Maštinec, Santovka, Slatina, Tornaľa – lokality s prírodnými minerálnymi 
zdrojmi využívanými na plnenie do spotrebiteľských obalov vo vybudovaných plniarňach minerálnych 
vôd (Čačín, Maštinec, Santovka, Slatina, Tornaľa); v Klokoči a vo Fiľakove zatiaľ nie sú vybudované 
plniarne minerálnych vôd – v budúcnosti sa plánuje prírodnú minerálnu vodu plniť do spotrebiteľských 
obalov. 

Prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje majú vymedzené ochranné pásma, na ktoré sa vzťahujú 
ustanovenia § 26 až 28 a § 50 ods. 17 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných 
liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kúpeľné miesta majú v zmysle štatútov kúpeľných miest vymedzené kúpeľné územia, na ktorých sa 
uplatňuje ochrana liečebného režimu a vzťahujú sa na ne ustanovenie § 35 zákona č. 538/2005 Z.z. 
V nadväznosti na vyššie uvedené odporúčame pri spracovaní programu v zmysle osnovy uvedenej 
v predloženom oznámení vhodne začleniť i informácie o záujmoch chránených v zmysle zákona č. 
538/2005 Z.z. 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Riadiaci orgán pre Regionálny 
operačný program, Bratislava (list zn.: MPRV-2011-1633/11711-34 zo dňa 18.11.2011): 
Bez pripomienok. 
 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava (list zn.: 3357/2011-3100 zo dňa 18.11.2011): 

Pod prioritnou osou 2 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti priemyslu je v návrhu opatrení pre Prioritu 
2.1: Rozvoj znalostnej ekonomiky a inovácií zaradené opatrenie: Vybudovanie regionálneho inovačného 
centra (ďalej len „RIC“). 
V súvislosti s realizáciou tohto opatrenia upozorňujú na nasledovné: 
Z rozboru možnosti financovania RIC z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) vyplýva, že tento 
spôsob nie je možné zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej 
len MŠVVŠ SR) realizovať. Hlavným dôvodom sú ťažkosti pri preukázateľnosti trvalej udržateľnosti 
projektu v závislosti od financovania z ERDF a dodržanie želaného financovania 95:5. Ako aj nedoriešené 
otázky vyplývajúce z nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Napríklad 
riešenie finančných vzťahov vyplývajúcich z problematiky projektu generujúceho príjem a, v nadväznosti 
na to, aj vznik rizika neoprávneného poskytovania štátnej pomoci v budúcej činnosti RIC pre komerčnú 
sféru. V nadväznosti na uvedené MŠVVŠ SR v rámci prípravy Národného programu reforiem SR 2011 až 
2014 (ďalej „NPR“) predložilo návrh na zrušenie predmetnej úlohy a vláda SR v bode D.1 uznesenia č. 
256/2011 k NPR zrušila plnenie úloh z akčných plánov uvedených v prílohe Implementačnej správy 2009, 
t. j. zrušila aj povinnosť plnenia opatrenia na budovanie RIC.  
MH SR odporúča preto neuvažovať s financovaním budovania RIC zo zdrojov Operačného programu 
výskum a vývoj, Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačného programu 
zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
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Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu konštatuje, že predkladaný dokument je 
spracovaný v zmysle požiadaviek zákona a požaduje pri realizácii opatrení obsiahnutých v Programe zobrať 
na vedomie odporúčanie a skutočnosť, ktorá vznikla prijatím uznesenia vlády SR č. 256/2011. 
 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia záležitostí EÚ 
a medzinárodných vzťahov, Oddelenie programovania dopravnej infraštruktúry, Bratislava (list zn.: 
25405/2011/SSZMV/z.59793, zo dňa 14.11.2011): 
Oznámenie o vypracovaní aktualizácie Programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja 
Banskobystrického samosprávneho kraja 2007-2013 – aktualizácia súčasného stavu dokumentu berie na 
vedomie a súčasne odporúča spracovateľovi, aby v dokumente boli používané čo najaktuálnejšie dostupné 
údaje zo Štatistického úradu SR. 
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Sekcia ekonomiky a projektového riadenia, Bratislava (list zn.: MK-
300/2011-100/15793, zo dňa 16.11.2011): 
K strategickému dokumentu nemajú pripomienky. 
Dávajú do pozornosti možnosť využiť, napr. v oblasti podpory aktivít cestovného ruchu, alebo v oblasti 
zachovávania, obnovovania a prezentovania kultúrneho dedičstva, či voľnočasových aktivít, aj potenciál 
štátnych príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR (Štátna vedecká 
knižnica a Múzeum Slovenského národného povstania), ktoré pôsobia na území Banskobystrického 
samosprávneho kraja. 
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava (list zn.: OHŽP-7862/2011, zo dňa 30.11.2011): 
Úrad verejného zdravotníctva SR súhlasí s Programom. 
Žiada spracovať hodnotenie dopadov na verejné zdravie – HIA (§52 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. HIA požadujú zamerať okrem iného na hodnotenie hlukovej záťaže 
ovplyvneného obyvateľstva z dopravy, priemyslu a poľnohospodárstva, ako sú bioplynové stanice, 
priemyselné, veterné a solárne parky, priemyselné závody, objekty živočíšnej výroby atď. 
Ďalej pri vypracovaní strategického dokumentu je potrebné: 

1. Doplniť do aktualizácie strategického dokumentu ako ďalšiu z priorít v rámci kapitoly „Životné 
prostredie“ ochranu pred hlukom. 

2. Doplniť kapitolu 1.4. zdravotníctvo o chýbajúce relevantné údaje o indikátoroch životného štýlu 
a stavu zdravia v konkrétnych územných celkoch kraja v aktuálnom čase. 

3. Návrh opatrení v kapitole 1.16.1. rozšíriť o časť „Optimalizácia ambulantnej, špecializovanej 
siete a siete služieb verejného zdravotníctva“. 

4. Prehodnotiť tabuľku (analýza súčasného stavu – životné prostredie) o prehľad obcí napojených 
na verejný vodovod a % obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov (podľa údajov na 
RÚVZ v okrese Lučenec je 25 obcí s verejným vodovodom, v tabuľke je 31 a podiel 
zásobovaných obyvateľov je 69,82 % v tabuľke je 82,72%; v okrese Poltár je 14 obcí s verejným 
vodovodom, v tabuľke je 17 a podiel zásobovaných obyvateľov je 72,83%, v tabuľke je 95,13%). 

5. Navrhnúť opatrenia na prevádzkovanie verejných vodovodov v súlade s platnými právnymi 
predpismi – zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov a zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. 

6. Doplniť využívanie prírodných kúpacích oblastí na kúpanie a rekreáciu (analýza súčasného stavu 
– životné prostredie) a zároveň určiť opatrenia na ochranu vôd vo vyhlásených kúpacích 
oblastiach vodnej nádrže Ružiná. 

 
Štátna ochrana prírody a krajiny Slovenskej republiky, Banská Bystrica (list zn.: ŠOP SR/4015/2011, zo dňa 
14.11.2011): 

Ochranou prírody a krajiny sa v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v z.n.p. rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy 
života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov 
takých zásahov. Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy. 
Pri rešpektovaní nasledovných navrhovaných podmienok nepredpokladá významný negatívny vplyv 
schválenia strategického dokumentu a realizácie činností z neho vyplývajúcich  
na záujmy ochrany prírody a krajiny: 
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– Rešpektovať všetky záujmy ochrany prírody a krajiny (chránené územia vrátane území sústavy 
Natura 2000), chránené živočíchy, rastliny a biotopy, chránené stromy, chránené nerasty a 
skameneliny, mokrade, prvky územného systému ekologickej stability (biocentrá a biokoridory 
nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu a pod.), ich územné vymedzenie a obmedzenia 
v nich, vyplývajúce z legislatívnych predpisov. 

– Vplyvy konkrétnych navrhovaných činností alebo aktivít, vyplývajúcich zo strategického 
dokumentu, vyhodnocovať samostatne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie 
v zmysle zákona EIA. 

– Niektoré podklady sú už zastarané, preto sa v nich vyskytujú viaceré nepresnosti, ktoré sa odvíjali od 
pôvodných podkladov – napr. výmery a názvy chránených vtáčích území, ktoré sa postupne 
vyhlasovali a niekde sa zmenil aj názov a výmera územia. Aktuálne vyhlasovacie predpisy CHVÚ sú 
na webovej stránke www.sopsr.sk v časti: 
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=1&cpt=5. 

– Doplniť k územiam NATURA 2000  nové územia európskeho významu z roku 2011 v zmysle 
Uznesenia vlády SR č. 577/2011 z 31.08.2011 k aktualizácií národného zoznamu území európskeho 
významu (http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20152 ). 

– V strategickom dokumente zjednotiť uvádzanie jednotlivých NP, CHKO,  maloplošných chránených  
území, jaskýň. 

– V dokumente používať aktuálne znenie zákona o ochrane prírody. 
– Pri uvádzaní CHKO Poľana zvýrazniť postavenie a funkciu Biosférickej rezervácie Poľana a opraviť 

názvy NPP Vodopád Bystrého potoka, PP Bátovský balvan a formuláciu o Európskom diplome Rady 
Európy pre NPR Dobročský prales. 

– V rámci projektu Ochrana pralesov Slovenska boli v územnej pôsobnosti ŠOP SR, Správy CHKO 
Poľana zmapované verejnosti sprístupnené pralesy (vedú cez ne turistické chodníky): Boky (NPR 
Boky) – Kremnické vrchy; Poľana (NPR Zadná Poľana) – Poľana; Svrčinník (NPR Svrčinník) – 
Kremnické vrchy. Pralesy prístupné len s odborným sprievodom sú Badínsky prales (NPR Badínsky 
prales) – Kremnické vrchy; Hrončecký grúň (NPR Hrončecký grúň) – Kremnické vrchy; Dobročský 
prales (NPR Dobročský prales) – Veporské  vrchy; Bútľavka – Kremnické vrchy; Mláčik (NPR 
Mláčik) – Kremnické vrchy. 

– Pri niektorých cieľoch strategického dokumentu doplniť opatrenia, napr. pri vybudovaní športovísk 
pre masovú návštevnosť v lokalitách s dostatkom vodných zdrojov a v povodí rieky Hron, pri 
podpore využitia miestnych energetických zdrojov v podhorských oblastiach a pod. 

– Pri jednotlivých navrhovaných investičných činnostiach sa prioritne zamerať na obnovu už 
existujúcich zariadení, napr. v prípade budovania areálov zimných športov, masových športov a pod. 

– Navrhované investičné činnosti, týkajúce sa napr. zimných športov, navrhovať so zreteľom na 
prebiehajúce klimatické zmeny. 

– Pri plánovaní malých vodných elektrární (MVE) zohľadniť Koncepciu energetického využitia 
hydroenergetického potenciálu vodných tokov, ktorá obsahuje limity pre navrhované MVE 
z pohľadu záujmov ochrany prírody a krajiny. 

– Pri plánovaní využitia solárnej energie sa prioritne zamerať na lokálnu úroveň a na využívanie 
zastavaných a hnedých plôch, bez nových záberov ornej pôdy alebo trvalých trávnych porastov. 

– Do strategického dokumentu zapracovať zhodnotenie, resp.  vypracovanie ekologickej únosnosti 
krajiny voči navrhovaným investičným zámerom, napr. pri výstavbe MVE, zariadeniach na výrobu 
solárnej energie, využívaní surovinovej základne, zariadeniach cestovného ruchu, rekreácie a športu, 
zariadeniach na spracovanie drevnej štiepky a pod. a zohľadňovať ich kumulatívny efekt. 

– V dokumente sa nachádzajú rôzne chyby, napr. na str. 6 Poľana sa uvádza nadmorská výšku pohoria 
1498 ale aj 1458 m, správna je len 1458 m. 

– V priorite 1.6 Podpora rozvoja vedy, výskumu a inovácií na školách do procesu výskumu 
biodiverzity systémovo zapojiť aj vysoké školy a vedecké organizácie. 

– Zapracovať Smernicu 2000/60/ES, ktorá ustanovuje rámec pôsobnosti Európskeho spoločenstva 
v oblasti vodnej politiky, tzv. Rámcová smernica o vode, medzi priority v prioritnej osi 6 Životné 
prostredie. 

– Rozpracovať prioritu 6.2 Ochrana pred povodňami na jednotlivé opatrenia. 
– Do priority 6.5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny doplniť aj rešpektovanie 

chránených území všetkých typov. 
– V opatrení 6.5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov doplniť, že je to potrebné 

zabezpečiť aj mimo národnej siete chránených území a území Natura 2000. (V zmysle § 6 ods. 1 
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písm. a) zákona o ochrane prírody ochrana biotopu európskeho významu a biotopu národného 
významu zahŕňa aj „vytváranie podmienok pre zachovanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu 
biotopu“. Nie je to viazané len na chránené územia). 

– V priorite 7.2 Zlepšenie kvality životného prostredia a krajiny navrhujeme doplniť aj nasledovné 
opatrenia: Zabrániť vytváraniu blokov monokultúr v rámci ornej pôdy, Podporovať tradičné 
hospodárenie (napr. živočíšnu výrobu) pre zachovanie ekosystémov (alebo biotopov) s vysokou 
prírodnou hodnotou, Posilniť udržanie vody v krajine, Zabezpečiť vypracovanie územných systémov 
ekologickej stability a rešpektovať ich ako záväzné dokumenty pre územno-plánovaciu 
dokumentáciu, Zachovať brehové porasty. 

– V opatreniach 7.2 sú uvedené aj opatrenia napr. budovanie protipožiarnych pásov a priesekov, chov 
a udržiavanie ohrozených druhov zvierat, tieto je potrebné vykonávať v súlade so zákonom o ochrane 
prírody. Preto navrhujeme túto podmienku doplniť aj do textu prioritnej osi 7. 

 
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, oddelenie ochrany a tvorby prírody a krajiny (list 
zn.:2011/01181-Pr zo dňa 01.12.2011): 

Pripomienky sú totožné s tými, ktoré sú uvedené v rámci stanoviska ŠOP SR Banská Bystrica. 
 
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, oddelenie štátnej vodnej správy a environmentálnych 
rizík (list zn.:2011/01181-Pr zo dňa 01.12.2011): 

Analýza súčasného stavu je súhrnným zoznamom obsahujúcim informácie ohľadom zásobovania pitnou 
vodou, kvality pitnej vody dodávanej verejnými vodovodmi, využívanie prírodných kúpacích oblastí na 
kúpanie a rekreáciu, malé nádrže a rybníky a odkanalizovanie. 
 
Časť „Zásobovania pitnou vodou“ – obsahuje stručný prehľad zásobovania  jednotlivých okresov zdrojmi 
pitnej vody s priloženou tabuľkou  so zoznamom obcí napojených na verejný vodovod. 
 
Kapitola  „Kvalita pitnej vody dodávanej verejnými vodovodmi“ je stručným zhodnotením kvality vody 
vybraných ukazovateľov. Nie je však uvedené z akého pozorovacieho obdobia pochádzajú výsledky kvality 
sledovaných ukazovateľov  prekračujúce medzné hodnoty, bolo by vhodné doplniť ich. 
 
Časť  „Využívanie prírodných kúpacích oblastí na kúpanie a rekreáciu“ – nakoľko sa jedná o aktualizáciu 
súčasného stavu dokumentu PHSKR BBSK za roky 2007-2013 bolo by vhodné použiť na zhodnotenie 
stavu kvality vôd kúpacích oblastí Banskobystrického kraja aktuálnejšie výsledky ako z roku 2006. 
V časti „Odkanalizovanie“ je odvolávka na Plán rozvoja verejných kanalizácií a Plán rozvoja verejných 
vodovodov, ktoré boli vypracované pre Banskobystrický kraj. V neoznačenej tabuľke „Stav 
odkanalizovania v jednotlivých okresoch“ sa nachádzajú stĺpce s rovnakým názvom avšak odlišnými 
hodnotami, bolo by vhodné ich objasnenie. 
 
Celkovo k textu chýba zoznam použitých skratiek. 
 
Stratégia trvalo udržateľného rozvoja - Priorita 6.1: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 
Opatrenie 6.1.3 – Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd, podzemných 
vôd 
V rámci aktivít je uvedené monitorovanie kvantity a kvality podzemných a povrchových vôd bez bližšej 
špecifikácie. 
Monitoring by sa mal bližšie určiť, o aký rozsah monitorovania vôd sa jedná, uviesť zoznam 
monitorovacích objektov, rozsah sledovaných ukazovateľov, frekvenciu monitorovania. 
Uviesť, či aktivity budú  zamerané na:  

• monitoring podzemnej vody starých environmentálnych záťaží 

• monitoring znečistenia podzemných vôd dusíkatými látkami z poľnohospodárskej činnosti 
(Smernica 91/676/EEC) 

• monitoring znečistenia povrchových a podzemných vôd z bodových zdrojov znečistenia 

• monitoring znečistenia povrchových a podzemných vôd z difúznych zdrojov znečistenia (pesticídne 
prípravky) 
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• monitoring znečistenia prioritnými a relevantnými látkami 

• elimináciu hydromorfologických vplyvov. 

Nakoľko sa jedná o aktualizáciu súčasného stavu dokumentu PHSKR BBSK za roky 2007-2013 bolo by 
vhodné aktualizovať prílohy. Výsledky uvedené v tabuľkách sú z roku 2006. 
 
Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (list zn.:BB-11/1962-2/7726/PLA zo dňa 
11.11.2011): 
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica po preštudovaní a posúdení predloženého materiálu „Program 
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2007-2013 – 
aktualizácia súčasného stavu dokumentu“ konštatuje, že aktualizácia dokumentu neobsahuje údaje 
o pamiatkovom fonde nachádzajúcom sa v Banskobystrickom kraji. Z toho dôvodu požaduje, aby materiál 
bol doplnený o významné súčasti pamiatkového fondu nachádzajúceho sa na území Banskobystrického 
samosprávneho kraja,  nasledovne: 
 
- Územie zapísané do Svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO: 

- Banská Štiavnica a technické diela 
- Hronsek, ev. a v. kostol a zvonica – Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka 

- Pamiatkové rezervácie na území Banskobystrického kraja: 
- Mestská pamiatková rezervácia – Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica 
- Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva – Sebechleby, Špania Dolina 
- Pamiatková rezervácia technických diel – Štiavnické Bane 

 
- Pamiatkové zóny na území Banskobystrického kraja: Babiná, Brezno, Čelovce, Dobrá Niva, Hodruša-

Hámre, Horné Plachtince, Jelšava, Kremnica - banské diela, Kremnické Bane, Krupina, Lučenec, 
Polichno, Ratková, Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Sirk – Železník, Zvolen. 

- Národné kultúrne pamiatky – nehnuteľné 
- Archeologické lokality 
- Zoznamy pamätihodností vytvárané jednotlivými mestami a obcami (napr. Kremnica). 
 
Krajský pamiatkový úrad požaduje, aby do dokumentu boli doplnené legislatívne predpisy a zákony podľa 
ktorých sa riadi ochrana pamiatkového fondu a úlohy a postavenie samosprávneho kraja podľa § 13, 
povinnosti jednotlivých obcí podľa § 14  zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov. Požadované údaje na doplnenie je možné získať na internetovej adrese 
www.pamiatky.gov.sk alebo priamo na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica. 
 
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici (list zn.:  1/2011/03718 zo dňa 
23.11.2011): 
KÚCDaPK v Banskej Bystrici je cestný správny orgán pre cesty I. Triedy a konštatuje, že predmetný 
strategický dokument zohľadňuje všetky rozvojové zámery v rámci cestnej infraštruktúry rýchlostných 
komunikácií a ciest I. triedy, a preto nemá pripomienky k schváleniu návrhu strategického dokumentu, a 
nepožaduje posudzovať podľa zákona. 
 
Krajský školský úrad v Banskej Bystrici (list zn.: 2011/08902 zo dňa 15.11.2011): 
Nemá žiadne zásadné pripomienky k predloženému dokumentu. 
 
Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (list zn.: KSU BB 2011-989/2014-1:OÚP zo dňa 
09.11.2011): 
Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici uviedol, že z hľadiska ním sledovaných záujmov neobsahuje 
predložený strategický dokument také zmeny, ktoré by si vyžadovali jeho posudzovanie podľa § 4 odst.2 
zákona. 
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, Orgán ŠS ochrany ovzdušia, Banská Štiavnica (list zn.: 
A/2011/00979/BS-DUR zo dňa 14.11.2011): 

Po preštudovaní predmetného strategického dokumentu orgán štátnej správy ochrany ovzdušia nemá 
k nemu žiadne pripomienky. 
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Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, Orgán ŠS ochrany prírody a krajiny, Banská 
Štiavnica (list zn.: A/2011/00979/BS-DUR zo dňa 14.11.2011): 
Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nie je vecne príslušným orgánom štátnej správy vo veci 
vyjadrenia sa  k strategickému dokumentu s názvom „Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho 
rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2007-2013 – aktualizácia súčasného stavu dokumentu“ 
nakoľko táto právomoc v zmysle § 67 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny patrí Krajskému úradu 
životného prostredia v Banskej Bystrici. 
 
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, Orgán ŠS odpadového hospodárstva, Banská 
Štiavnica (list zn.: A/2011/00979/BS-DUR zo dňa 14.11.2011): 
Nemá pripomienky. 
 
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, Orgán štátnej vodnej správy, Banská Štiavnica (list 
zn.: A/2011/00979/BS-DUR zo dňa 14.11.2011): 

Pri realizácii opatrení programu rozvoja žiada rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v 
znení neskorších právnych predpisov (vodný zákon). 

Zároveň: 
- upozorňuje na to, že v prílohovej časti programu rozvoja je v prílohe č. 2 „Stredoslovenská vodárenská 

sústava“ uvedené (zakreslené), že vodovod medzi Žiarom nad Hronom a Hliníkom nad Hronom je 
skupinový vodovod vo výstavbe. Stavba „Hliník nad Hronom prívod vody Žiar nad Hronom – 
Žarnovica – Hronský Beňadik a vodovod“ však bola v roku 2007 tunajším úradom uvedená do 
prevádzky. 

- odporúča prehodnotiť v časti  „Analýza súčasného stavu – Životné prostredie“ text na str. 10, a to so 
zreteľom na to, že text nezodpovedá svojím obsahom s textom uvedeným v nasledujúcej tabuľke (v 
texte je uvedené „Ako vyplýva z nasledovnej tabuľky, u väčších ČOV sú problémové práve 
ukazovatele dusík a fosfor“. V tabuľke je uvedený „Stav odkanalizovania v jednotlivých okresoch“). 

 
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko Žarnovica (list zn.: 2011/00946/ZC-DK 
zo dňa 15.11.2011): 
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 v zmysle § 10 zákona o prevencii závažných priemyselných havárií zohľadniť nutnosť 
dodržať dostatočnú vzdialenosť medzi podnikmi kategórie A a kategórie B navzájom, medzi podnikmi 
uvedených kategórií a inými stavbami, zariadeniami a činnosťami, najmä sídelnými útvarmi a inými 
miestami s pravidelným výskytom väčšieho množstva ľudí, územiami chránenými podľa osobitných 
predpisov, dopravnými trasami, energetickými a inými 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 okresov Žarnovica a Žiar nad Hronom podniky uvedených kategórií: 
„A“  
• Slovalco, a.s., sídlom Priemyselná 14, Žiar nad Hronom  
• SLOVNAFT, a.s., Produktovod PS 22 Hronský Beňadik, sídlom Hronský Beňadik  
„B“  
• Zväz pre skladovanie zásob, a.s., Prevádzka – terminál Hronský Beňadik, sídlom Hronský Beňadik 
• CMK,s.r.o., sídlom Sandrická 30, Žarnovica  

 
Podniky sa kategorizujú podľa celkového množstva vybraných nebezpečných látok, ktoré sú prítomné 
v podniku a prevádzkovateľ je povinný preveriť celkové množstvo vybraných nebezpečných látok 
prítomných v podniku a zaradiť podnik do príslušnej kategórie v zmysle § 4 zákona o prevencii závažných 
priemyselných havárií. Cieľom kategorizácie je ustanovenie podmienok a postupu pri prevencii závažných 
priemyselných havárií v podnikoch s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok a pripravenosť na ich 
zdolávanie a na obmedzovanie ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok v prípade 
ich vzniku.  
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, z hľadiska sledovaných záujmov prevencie 
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závažných priemyselných havárií, s predmetným strategickým dokumentom súhlasí a zároveň upozorňuje 
na povinnosti prevádzkovateľov podnikov v zmysle § 3 zákona o prevencii závažných priemyselných 
havárií a odporúča túto povinnosť opomenúť v cieľoch predmetného strategického dokumentu v kapitole 8 
Prioritná os 6 – Životné prostredie. 
 
Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene, (list zn.: A/2011/01861-2 zo dňa 14.11.2011): 

Vzhľadom k štruktúre sídiel v obvode Zvolen je potrebné doplniť opatrenia 6.1.2 aj o aktivitu – výstavbu 
čistiarní odpadových vôd a stokových sietí aj v sídlach do 2000 obyvateľov, kde nie je s výstavbou sietí 
alebo ČOV doteraz začaté. 
Nepožaduje posudzovanie tohto strategického dokumentu podľa zákona. 
 
Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica (list zn.: 2011/2878/FM zo dňa 10.11 2011):   
Z predloženého  oznámenia  nie sú zrejmé dôvody  a  predmet  aktualizácie  v súčasnosti  platného 
strategického dokumentu. Aktualizácia strategického dokumentu si nevyžaduje jej  posudzovanie. 
 
Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote (list zn.: 2011/01141-MMV zo dňa 21.11 2011):   
Po oboznámení sa s Programom z hľadísk ochrany zložiek životného prostredia v pôsobnosti tunajšieho 
úradu, zaujíma k Programu kladné stanovisko, po odstránení nasledovných nedostatkov: 

1. V časti 6. Životné prostredie – Odpadové hospodárstvo, je nesprávne v časti Skládky odpadov 
uvedené: „Jedná sa o skládky nie nebezpečných odpadov nebezpečných odpadov nespĺňajúce 
technické požiadavky vyplývajúce z požiadaviek smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov“. 
Nakoľko všetky skládky v Banskobystrickom kraji sú povolené v zmysle platného zákona 
o odpadoch, do ktorého bola Smernica Rady č. 1999/31/ES z 26.4.1999 o skládkach odpadov 
prebratá. Uvedené požadujeme opraviť. 

2. Tiež je nesprávne uvedené číslo v texte koľko komunálneho odpadu na obyvateľa sa vyprodukuje 
v okrese Rimavská Sobota – tabuľka 187, 81 a v texte 178. Uvedené požadujeme opraviť. 

3. V prílohách v tabuľke Skládky odpadov je pre okres Rimavská Sobota nesprávne uvedená skládka 
na nie nebezpečný odpad spoločnosti SLZ CHÉMIA. Uvedená skládka je uzavretá, preto ju 
žiadame z predmetnej tabuľky vypustiť. 

4. V časti Environmentálne záťaže sú uvedené nesprávne údaje. Uvedenú časť požadujeme 
prepracovať v súlade s aktuálnym stavom environmentálnych záťaží, ktorý je uvedený 
v informačnom systéme o environmentálnych záťažiach. 

 
Obvodný úrad životného prostredia vo Veľkom Krtíši  (list zn.: 2011/01409 zo dňa 09.11 2011):   
Nemá pripomienky a nepožaduje ani jeho ďalšie posudzovanie podľa zákona. 
 
Obvodný úrad životného prostredia v Brezne, úsek ŠS posudzovania vplyvov na ŽP (list zn.: SEA A 2011/01194 
Tic zo dňa 10.11 2011):   
Nemá pripomienky. 
 
Obvodný úrad životného prostredia v Brezne, úsek ŠS ochrany ovzdušia (list zn.: OO/A 2011/01690 Plk zo dňa 
11.11 2011):   
Nemá pripomienky. 
 
Obvodný úrad životného prostredia v Brezne, úsek ŠS odpadového hospodárstva (list zn.: OH A/2011/01688 
Bab. zo dňa 14.11 2011):   
Po podrobnom  oboznámení sa s „Prioritnou osou 6 – Životné prostredie“ upozorňuje na nesprávne 
uvedený miestny názov skládky odpadov „Ekológ“, správne je potrebné uviesť miestny názov tejto skládky 
„Sekológ“. Uvedenú opravu je potrebné vykonať v časti dokumentu: Prioritná os 6 – Životné prostredie, 
prílohy životného prostredia, Skládky odpadov prevádzkované v Banskobystrickom kraji (3. tabuľka OH). 
Z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva okresu Brezna, nemá iné pripomienky k predloženému 
strategickému dokumentu. 
Obvodný úrad životného prostredia v Brezne, úsek štátnej vodnej správy (list zn.: A 2011/01689 Kpa zo dňa 
10.11 2011):   
Nepožaduje ďalšie posudzovanie strategického dokumentu. 
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Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (list zn.: CZA 2203/2011 zo dňa 02.11 2011):   
Vzhľadom k tomu, že MŽP SR do kontraktu s danou organizáciou na rok 2011 nezahrnulo spracovávanie 
stanovísk v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie pre obvodne úrady a krajské úrady 
životného prostredia, a teda na túto činnosť ani nepridelilo finančné prostriedky v príspevku, zaslala daná 
organizácia žiadosť o vypracovanie stanoviska k oznámeniu o strategickom dokumente späť. 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica (list zn.: 2011/04111 zo dňa 15.11 2011):   
RÚVZ Banská Bystrica žiada strategický dokument dopracovať o: 

1. Hodnotenie súčasného zdravotného stavu obyvateľov Banskobystrického kraja a hodnotenie 
predpokladaného vplyvu spracovaného strategického dokumentu na zdravie obyvateľov. 

2. Ochranu pred hlukom doplniť do aktualizácie strategického dokumentu ako ďalšiu z priorít v rámci 
kapitoly Životné prostredie. 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (list zn.: A/2011/02608 zo dňa 15.11 
2011):   
V zmysle § 5 ods. 4 písm. m) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v predmetnej veci vydáva záväzné stanoviská 
Úrad verejného zdravotníctva SR. 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (list zn.: 2011/2613-746/B-Mi zo dňa 11.11 2011):  
Nemá námietky. 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari n/Hronom (list zn.: C/2011/001835 zo dňa 09.11 
2011):   
Vydáva súhlasné stanovisko a pokiaľ bude Program obsahovať všetky náležitosti uvedené v oznámení, nie 
je potrebné strategický dokument posudzovať podľa zákona. 
 
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (list zn.: ČZ-30004/2011, ČS-5859/2011 zo dňa 04.11 2011):   
Súhlasí bez pripomienok. 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (list zn.: TSK/2011/08770-2 zo dňa 14.11 2011):   
Súhlasí bez pripomienok. 
 
Žilinský samosprávny kraj (list zn.: 7185/2011/ORRaCR-002 zo dňa 11.11 2011):   
Nemá pripomienky a odporúča ukončiť proces posudzovania vplyvov uvedeného strategického dokumentu 
na životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania. 
 
Úrad Košického samosprávneho kraja (list zn.: 1302/2011-RU15/33811zo dňa 09.11 2011):   
Nemá pripomienky pri rešpektovaní územnoplánovacej dokumentácie, t.j. Zmien a doplnkov ÚPN VÚC 
Košického kraja, ktoré boli schválené zastupiteľstvom KSK v roku 2009. ÚKSK netrvá na ďalšom 
posudzovaní. 
 
Národná diaľničná spoločnosť, Bratislava  (list zn.: 5885/73501/30600/2011/Mu zo dňa 10.11 2011):   
NDS a.s. na základe Uznesenia vlády č. 457 zo 6. júla 2011 k programu pokračovania prípravy a výstavby 
diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011-2014 zabezpečuje investičnú prípravu s predpokladaným 
termínom ich zahájenia: 
 R1 Nová Baňa, SSÚR   rok 2012 
 R2 Zvolen východ – Pstruša  rok 2012 
 R2 Pstruša – Kriváň   rok 2013 
 R2 Žiar nad Hronom – obchvat  rok 2013  
Okrem hore uvedených stavieb má NDS a.s. v pláne v roku 2013 zahájiť realizáciu stavby R1 Sielnica – 
úprava križovatky. 
 
Slovenská správa ciest, Bratislava  (list zn:5346/2011/3110/37973 zo dňa 11.11 2011):   
SSC ako správca ciest I. triedy nemá k predloženému strategickému dokumentu zásadné pripomienky. 
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Železnice Slovenskej republiky, Bratislava (list zn: 20603/2011/O420-2 zo dňa 10.11 2011):   
V rámci aktualizácie súčasného platného PHSR BBSK sú priority Banskobystrického kraja v oblasti 
územného rozvoja železničnej dopravy, modernizácie a rekonštrukcie existujúcej železničnej infraštruktúry 
v súlade s prioritami ŽSR a preto z hľadiska rozvojových záujmov ŽSR nemá k aktualizácii PHSR BBSK 
žiadne pripomienky a z hľadiska sledovania záujmov ŽSR nepožadujú posudzovanie strategického 
dokumentu podľa zákona. 
 
LESY SR, š.p., Odštepný závod Žarnovica (list zn:1405/2011-230 zo dňa 21.11 2011):   
Lesy SR š.p., OZ Žarnovica nemá pripomienky k vypracovanému „Programu hospodárskeho, sociálneho 
a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2007-2013-aktualizácia súčasného stavu“. 
 
LESY SR, š.p., Odštepný závod Levice (list zn:2731/210/2011 zo dňa 18.11 2011):   
Lesy SR š.p., OZ Levice nemá výhrady k uvedenému dokumentu. 
 
LESY SR, š.p., Odštepný závod Revúca (e-mail zo dňa 15.11 2011):   
Lesy SR š.p., OZ Revúca nemá k uvedenému dokumentu pripomienky. 
 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica (list zn:CS1250/2011CZ14479/2011-
220 zo dňa 10.11 2011):   
SVP, š.p. súhlasí s vypracovaním predmetného rozvojového dokumentu podpory regionálneho rozvoja, 
ktorý bol vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele 
a priority ustanovené v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácii VÚC Banskobystrického kraja. 
K vypracovaniu predmetného materiálu sa SVP, š.p. vyjadroval listom č. 4912-220/2007 zo dňa 
31.08.2007, v ktorom zaslali pripomienky, informácie a doplňujúce údaje o súčasnom a výhľadovom stave 
na úseku vodného hospodárstva, tiež návrhy a rozvojové zámery súvisiace s danou problematikou. Tieto je 
potrebné pri aktualizácii súčasného dokumentu zohľadniť a postupovať podľa legislatívnych nariadení 
(zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami), vychádzať z koncepcie  
vodohospodárskej politiky do roku 2015, vodných plánov a rozvojových programov vodného hospodárstva. 
SVP, š.p. požaduje predkladať na svoj odštepný závod jednotlivé stupne riešenia a nové skutočnosti 
vyplývajúce z aktualizácie Programu. 
 
Mesto Detva, Mestský úrad, Detva (list zn.: 31074/2011-AOa zo dňa 08.11.2011) ako miestne dotknutá obec po 
posúdení predmetného zámeru dáva nasledovné stanovisko: 
V stratégiách rozvoja BBSK požaduje mesto dbať na vyváženejší regionálny rozvoj okresov BBSK,  
v budovaní regionálnej  infraštruktúry, odvetví  hospodárstva aj starostlivosti o ľudské zdroje. Toto 
v dokumente absentuje, alebo nie je dostatočne premietnuté geograficky, takisto aj v indikátoroch.     
K priorite 2.3: Rozvoj podnikateľských aktivít využívajúcich suroviny nachádzajúce sa v regióne 

 
Opatreniu 

 
2.3.1 Podpora vyššej úrovne zhodnocovania drevnej suroviny  
    Prijať opatrenia na podporu domácich výrobcov zhodnocujúcich drevnú surovinu finálnym 
spracovaním, zároveň ako zamestnávateľov, ktorí sa významne podieľajú na tvorbe pracovných  
miest v regióne,  pred exportom dreva (s minimálnou pridanou hodnotou).  
 
2.3.2 Podpora využívania rudných a nerudných surovín 
  S ťažbou nerastov uvažovať (povoliť) len v územiach a  technológiami, kde sa pri realizácii ťažby 
nepredpokladajú jej negatívne dopady na životné prostredie, vznik environmentálnych záťaží, 
záujmy ochrany prírody a krajiny, terénny reliéf a súčasnú krajinnú štruktúru. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Detve dňa 19.9.2011 svojim uznesením vyjadrilo nesúhlas s ťažbou zlata 
v lokalite Biely vrch a požiadalo obvodný banský úrad, aby  pred vydaním určenia dobývacieho priestoru, 
sa realizoval proces posúdenia vplyvov na životné prostredie EIA. V rozvojových dokumentoch BBSK 
akceptovať toto stanovisko. Zabezpečiť tiež novelizáciu legislatívy, aby povinnosť posúdenia vplyvov na 
životné prostredie EIA bola požadovaná pred vydaním určenia dobývacieho priestoru. 
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Zároveň žiada v PHSR zohľadniť požiadavky Mesta Detva (obcí okresu Detva) vyjadrené  v správe 
Analýza sociálno – ekonomickej situácie v okrese Detva a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej 
oblasti v rámci BBSK, ktoré boli predložené a prerokované na zastupiteľstve BBSK  dňa 28.10.2011 
v Detve. 
 
Dotknuté obce: 
 
Mesto Jelšava, (list zn.: 2560/2011 zo dňa 15.11.2011): 
Nemá k predmetnému Programu pripomienky, pokiaľ v ňom naďalej bude zahrnutý Program na zlepšenie 
kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia. 
 
Mesto Žarnovica, Mestský úrad, Žarnovica (list zn.: OVIaŽP/2011 zo dňa 21.11.2011): 
Mesto Žarnovica nemá pripomienky ani námietky k aktualizácii súčasného stavu dokumentu. 
 
Mesto Tornaľa, Mestský úrad, Tornaľa (e-mail zo dňa 05.12.2011): 

Mesto Tornaľa berie na vedomie oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona. 
 
Mesto Dudince (e-mail zo dňa 14.11.2011): 

Mesto Dudince zaujíma kladné stanovisko k predkladanému strategickému dokumentu. 
 
Mesto Poltár, Mestský úrad, Poltár (list zn.: 849/2011 zo dňa 11.11.2011) : 

Mesto Poltár nemá námietky a pripomienky k predloženému strategickému dokumentu. 
 
Mesto Nová Baňa (list zn.: OVŽPSM-2011/02607/14181 zo dňa 16.11.2011) : 
Mesto Nová Baňa nemá pripomienky k predloženému strategickému dokumentu. 
 
Mesto Krupina (list zn.: 21661/2011 zo dňa 11.11.2011): 
Mesto Nová Baňa nemá pripomienky k predloženému strategickému dokumentu. 
 
Mesto Lučenec, Mestský úrad, Lučenec (list zn.: 4905/2011 zo dňa 11.11.2011): 
Mesto Lučenec súhlasí s k predloženým strategickým dokumentom bez pripomienok. 
 
Mesto Banská Bystrica (list zn.: OVZ ZP 201303/2011 zo dňa 09.11.2011): 
Mesto Banská Bystrica súhlasí s k predloženým strategickým dokumentom bez pripomienok. 
 
Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad, Žiar nad Hronom (e-mail zo dňa 18.11.2011): 

Bez pripomienok. 
 
Obec Špania Dolina (e-mail zo dňa 28.10.2011):  
Keďže dokument nerieši rekonštrukciu jedinej prístupovej cesty do obce, ktorá je v správe VÚC a ktorá je 
čoraz horšom stave, a celkove neponúka konkrétne veci ako priniesť peniaze z CR, neponúka riešenia pre 
opravy dezolátnych miestnych ciest,  skade na kanalizáciu, gen. Opravu 40 ročného vodovodu a i., o ŽP iba 
veci, ktoré dávno vieme, nieto sa k čomu vyjadrovať. 
 
Obec Fiľakovské Kováče (list zn.: 296/2011 zo dňa 28.10.2011):  
Obec vydáva súhlasné stanovisko k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu. 
 
Obec Hontianske Tesáre (list zn.: OcÚ-HT-2011/419 zo dňa 22.11.2011):  
Obec nemá námietky k predloženému strategickému dokumentu. 
 
Obec Píla, Obecný úrad (list zn.: 284/2011 zo dňa 22.11.2011):  
Neboli zo strany občanov podané žiadne pripomienky a podnety. 
 
Obec Horná Lehota (list zn.: 422/2011 zo dňa 03.11.2011):  
Obec súhlasí s oznámením o vypracovaní strategického dokumentu bez pripomienok. 
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Obec Mikušovce (list zn.: 147/2011 zo dňa 03.11.2011):  
Obec nemá žiadne pripomienky. 
 
Obec Donovaly (list zn.: OÚ-/2011 Ka zo dňa 30.11.2011):  
Obec nemá žiadne pripomienky a námietky k predloženému strategickému dokumentu. 
 
Obec Mýto pod Ďumbierom (list zo dňa 21.11.2011):  
Obec nemá žiadne pripomienky a námietky k predloženému strategickému dokumentu. 
 
Obec Selce  (list zn.: 486/2011 zo dňa 16.11.2011):  
Obec súhlasí s predloženým oznámením o  strategickom dokumente. 
 
Obec Balog nad Ipľom (list zo dňa 13.11.2011):  
Obec nemá pripomienky a súhlasí s predloženým oznámením o  strategickom dokumente. 
 
Obec Hodruša - Hámre (list zn.: S2011/00730 zo dňa 21.11.2011):  
Bez pripomienok. 
 
Obec Závadka nad Hronom (list zn.: 1204/2011 zo dňa 18.11.2011):  
Bez pripomienok. 
 
Obec Cinobaňa (list zn.: 955/2011-La zo dňa 14.11.2011):  
Bez pripomienok. 
 
Obec Zvolenská Slatina (list zn.: 276/2011 zo dňa 21.11.2011):  
Nemá námietky. 
 
Obec Budča (list zn.: A/2011/1366 zo dňa 16.11.2011):  
Nemá námietky. 
 
Obec Poproč (list zo dňa 14.11.2011):  
Obec súhlasí s predloženým oznámením o  strategickom dokumente. 
 
Obec Čierny Potok, Obecný úrad, Hodejov (list zo dňa 10.11.2011):  
Obec súhlasí s predloženým oznámením o  strategickom dokumente a nemá výhrady. 
 
Obec Lehôtka, Obecný  úrad, Halič (list zn.: 214/2011 zo dňa 10.11.2011):  
Nakoľko v údajoch o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie je uvedené, že „Program 
HSaKR BBSK“ bude spracovaný v súlade s platnou legislatívou v oblasti život. prostredia, tak na národnej 
ako aj na úrovni Európskej únie a pri spracovaní budú rešpektované všeobecné princípy trvalo udržateľného 
rozvoja, obec súhlasí so znením aktualizácie uvedeného dokumentu. 
 
Obec Sútor (list zn.: 289/2011 zo dňa 08.11.2011):  
Nemá námietky. 
 
Obec Rákoš (list zn.: 889/2011 zo dňa 09.11.2011):  
Nemá pripomienky. 
 
Obec Lovinobaňa (list zn.: 569/2011 zo dňa 07.11.2011):  
Nemá pripomienky a s aktualizáciou súhlasí. 
 
Obec Kopernica, Kremnica (list zo dňa 09.11.2011):  
Nemá výhrady k uvedenému strategickému dokumentu. 
 
Obec Točnica (list zn.: 323/2011/21 zo dňa 07.11.2011):  
Nemá námietky ani pripomienky. 
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Obec Podbrezová (list zn.: 1182/2011 zo dňa 08.11.2011):  
Nemá pripomienky. 
 
Obec Ľuboreč (list zn.: 130/2011 zo dňa 09.11.2011):  
Nemá výhrady voči predloženému dokumentu a súhlasí s jeho znením. 
 
Obec Malá Lehota (e-mail zo dňa 07.11.2011):  
Nemá námietky. 
 
Obec Hrabičov (e-mail zo dňa 31.10.2011):  
Nemá výhrady ani žiadne pripomienky. 
 
Obec Turová (e-mail zo dňa 31.10.2011):  
Bez pripomienok. 
 
Obec Bzenica (e-mail zo dňa 31.10.2011):  
Obec žiada doplniť do Programu nesplnené body z uznesenia vlády SR č. 59 z 24.01.2011 k Návrh 
environmentálnych opatrení na revitalizáciu krajiny Žiarskej kotliny. 
 
Obec Lišov (e-mail zo dňa 02.11.2011):  
Obec súhlasí s predloženým oznámením o  strategickom dokumente. 
 
Obec Dolná Mičiná (e-mail zo dňa 03.11.2011):  
Obec berie na vedomie oznámenie o strategickom dokumente a k oznámeniu nemá žiadne námietky. 
 
Obec Župkov (e-mail zo dňa 02.11.2011):  
Nemá výhrady voči predloženému dokumentu. 
 
Obec Kordíky (e-mail zo dňa 14.11.2011):  
Nemá pripomienky. 
 
Obec Horné Zahorany (e-mail zo dňa 11.11.2011): 
Bez pripomienok. 
 
Obec Malachov (e-mail zo dňa 14.11.2011):  
Bez pripomienok. 
 
Obec Oravce (e-mail zo dňa 15.11.2011):  
Nemá pripomienky. 
 
Obec Selce, Poltár (list zn: 137/2011 zo dňa 16.11.2011):  
Nemá námietky. 
 
Obec Štrkovec (e-mail zo dňa 16.11.2011):  
Nemá pripomienky. 
 
Obec Chrámec (list zo dňa 08.12.2011):  
Nemá pripomienky. 
 
Obec Banská Belá (e-mail zo dňa 16.11.2011):  
Nemá pripomienky. 
 
Obec Hronský Beňadik (list zn: 351/2011 zo dňa 14.11.2011):  
Obec vydáva súhlasné stanovisko k Programu. 
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Obec Králiky  (e-mail zo dňa 18.11.2011):  
Obec vydáva súhlasné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente. 
 
Obec Teplý Vrch (e-mail zo dňa 18.11.2011):  
Nemá pripomienky. 
 
Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na internetovej stránke www.enviroportal.sk a na 
www.bb.kuzp.sk.  
 
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k oznámeniu o strategickom dokumente osobitne 
nevyjadrila. 
 
 
Záver 
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 
ods. 4 zákona o EIA posúdil návrh strategického dokumentu prihliadal pritom na stanoviská doručené k 
oznámeniu o strategickom dokumente od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti rozhodnutia. 

 
Príslušný orgán upustil od vypracovania správy o hodnotení strategického dokumentu a pokračovania 
procesu hodnotenia vplyvov na životné prostredie v súlade so zákonom aj z toho dôvodu, že k 
predloženému  oznámeniu o strategickom dokumente neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne záporné 
stanoviská v rámci zisťovacieho konania. V rámci zisťovacieho konania po doručení stanovísk dotknutých 
orgánov k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente nebola vznesená požiadavka ďalšieho 
posúdenia strategického dokumentu. 

 
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v strategickom dokumente, 
je ten, kto dokument obstarával povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom 
uvedeným v  strategickom  dokumente  a v súlade s podmienkami určenými podľa osobitných predpisov. 
 
Zo stanovísk doručených k  oznámeniu o strategickom dokumente a z opatrení navrhnutých v strategickom 
dokumente vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanému strategickému dokumentu, 
ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o schválení dokumentu podľa osobitných predpisov. 

 
Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutý Banskobystrický samosprávny kraj bezodkladne informuje 
o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. 
 
 
 

P o u č e n i e: 
 
 

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 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. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Ing.  Ondrej B a b i c 
                                                                                                            vedúci  odboru 
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Doručí sa: 
Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Nám SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
  
Dotknuté orgány: 
- Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,  810 05  Bratislava 
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
- Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava 
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava  
- Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 
- Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 
- Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
- Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 
- Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 
- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
- Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 
- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 
- Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská 

Bystrica 
- Krajský školský úrad v Banskej Bystrici, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica 
- Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 B. Bystrica 
- Krajský pozemkový úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 
- Krajský lesný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica 
- Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica 
- Obvodný úrad životného prostredia  Brezno,  Rázusova 40, 977 01 Brezno 
- Obvodný úrad životného prostredia Lučenec, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec 
- Obvodný úrad životného prostredia  Rimavská Sobota, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota 
- Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš, Imre Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš 
- Obvodný úrad životného prostredia Zvolen, Nám. SNP č. 96/50, 960 01 Zvolen 
- Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, Radničné nám. 18, 969 01 Banská Štiavnica 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica  
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Petıfiho 1,984 38 Lučenec 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 336/12, 960 35 Zvolen 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom 
- Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica 
- Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Investičný odbor Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica 
- Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 821 08 Bratislava 2 
- SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
- Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
- Slovenská správa letísk, Letisko Sliač, a. s., 962 31 Sliač 
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 
- Stredoslovenská energetika, a. s., ul. Republiky 5, 010 47 Žilina 
- Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 
- Lesy SR, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
- Všetky mestá a obce v Banskobystrickom samosprávnom kraji 
- Obecný úrad Brusník, Brusník 45, 991 01 Senné 
- Obecný úrad Ďubákovo 45, 985 07 Šoltýska 
- Obecný úrad Dulovo, 980 21 Bátka 
- Obecný úrad Gregorova Vieska 39, 985 56 Tomášovce 
- Obecný úrad Kesovce 3, 980 45 Štrkovec 
- Obecný úrad Krokava 4, 982 67 Rovné 
- Obecný úrad Lentvora 61, 985 13 Ábelová 
- Obecný úrad Lipovec 32, 980 23 Teplý vrch 
- Obecný úrad Ľuboriečka 91, 991 02 Dolná Strehová 
- Obecný úrad Litava 5, 962 44 Litava 
- Obecný úrad Opava 131, 991 25 Čebovce 
- Obecný úrad Poproč 12, 982 67 Rovné 
- Obecný úrad Potok 36, 982 67 Rovné 
- Obecný úrad Praha 37, 985 11 Halič 
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- Obecný úrad Pravica 32, 991 21 Závada 
- Obecný úrad Selce, 962 51 Čabradský Vrbovok 
- Obecný úrad Sudince 27, 962 71 Dudince 
- Obecný úrad Sútor 34, 980 01 Rimavské Janovce 
- Obecný úrad Šuľa 53, 991 01 Senné 
- Obecný úrad Tomášovce 55, 980 21 Bátka 
- Obecný úrad Trpín, 962 44 Litava 
- Obecný úrad Zombor 65, 991 22 Bušince 
- Obecný úrad Dolný Harmanec, Dolný Harmanec 61, 976 03 Harmanec 
- Obecný úrad Hronec, Zlievarenská 516, 976 45 Hronec 
- Obecný úrad Králiky, Králicka 96/48, 976 34 Tajov 
- Obecný úrad Lučatín 40, 976 61 Lučatín 
- Obecný úrad Rákoš 129, 049 61 Rákoš 
- Obecný úrad Ratková 1, 982 65 Ratková 
- Obecný úrad Ratkovská Suchá 40, 982 67 Rovné 
- Obecný úrad Selce, 980 13 Hrnčiarska Ves 
- Obecný úrad Veľké Straciny 13, 990 01 Veľký Krtíš 
- Obecný úrad Žibritov, 963 01 Krupina 
 


