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Číslo spisu
OU-LC-OSZP-2022/006319-028

Lučenec
27. 06. 2022

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Výrok
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 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
a podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods.1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 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
vydáva podľa § 7 ods. 5 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 č. 24/2006 Z.z.“), na základe oznámenia
o vypracovaní strategického dokumentu: „Program rozvoja obce Ábelová na roky 2021 - 2027“, ktorý predložil
obstarávateľ Obec Ábelová, Ábelová 95, 985 13 Ábelová, IČO: 00315940, po ukončení zisťovacieho konania toto

r o z h o d n u t i e z o z i s ť o v a c i e h o k o n a n i a:

Strategický dokument „Program rozvoja obce Ábelová na roky 2021 - 2027“
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných
predpisov.

Z doručených stanovísk k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu vyplynuli pripomienky a požiadavky,
ktoré je obstarávateľ povinný rešpektovať v ďalšom procese spracovania a schválenia navrhovaného dokumentu,
resp. ktoré bude potrebné uplatniť v ďalšom povoľovacom konaní podľa osobitných predpisov:
1. Na str. 7, v kapitole 1.2.4 Relevantné vstupy z nadradených programových a strategických dokumentov
doplniť upresnenie Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky nasledovne: „Program odpadového
hospodárstva SR na roky 2021 – 2025“ a do tejto časti doplniť aj ďalší národný strategický dokument „Program
predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025“.
2. Na str. 26 a v celom dokumente slovo „separovanie“ nahradiť slovom „triedenie“, ktoré sa používa v legislatíve
odpadového hospodárstva v Slovenskej republike.
3. Zohľadniť a zamerať sa aj na systematické vzdelávanie občanov, vhodnú infraštruktúru triedeného zberu, a
postupne zavádzať množstvový zber odpadu.
4. Zohľadniť a zamerať sa aj na rozvoj a realizovanie aktivít súvisiacich s najvyššími priečkami hierarchie
odpadového hospodárstva definovanej v § 6 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Zohľadniť a postupovať podľa platných strategických dokumentov v oblasti vodného hospodárstva, najmä vo
vzťahu na Vodný plán Slovenska, (aktualizácia 2021) (https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/), Plán
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rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027 (https://www.minzp.sk/
voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/).
6. Definovať a realizovať opatrenia zabezpečujúce zadržiavanie vody v krajine v zmysle dokumentu „H2ODNOTA
JE VODA Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody“ https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-
aplanovacie-dokumenty/h2odnota-je-voda-akcny-plan-riesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.html v súvislosti
s negatívnymi prejavmi zmeny klímy.
7. Rešpektovať a zohľadniť v dokumente zákon č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov.
8. Rešpektovať záväznú časť Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení a
záväznú časť ÚPD obcí.
9. Aktivitu budovania el. nabíjacích cyklostaníc zaradiť pod iný cieľ, nie pod cieľ podpory zelenej infraštruktúry,
nakoľko pojem zelená infraštruktúra znamená strategicky plánovanú sieť prírodných a poloprírodných oblastí, ktoré
sú vytvorené a riadené tak, aby poskytovali široký rozsah ekosystémových služieb.
10. Premietnuť tému odpadového hospodárstva do strategickej časti dokumentu a túto skutočnosť vyhodnotiť.
11. Pri obstarávaní PHSR zabezpečiť súlad so zákonom č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení
neskorších predpisov ako aj s Metodikou tvorby programov PHSR
12. Rešpektovať všetky rozvojové zámery cestnej siete Banskobystrického samosprávneho kraja v súlade s
navrhovanými štúdiami a projektovými dokumentáciami.
13. Predložiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií k
pripomienkovaniu všetky plánované aktivity dotýkajúce sa nadradeného dopravného systému ciest I. triedy.
14. Do vymedzeného pobrežného pozemku neumiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, stavby
trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky neobhospodarovať.
15. Situovať nové stavebné objekty v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov.
16. Zabezpečiť ochranu inundačných území vodných tokov s retenčným potenciálom, zamedziť v nich v budúcnosti
výstavbu a iné nevhodné činnosti v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov.
17. Rešpektovať STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásma.
18. Pri návrhu odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ vodný zákon“) a Nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 269/2010 Z. z v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého
stavu vôd.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Ábelová, Ábelová 95, 985 13 Ábelová, IČO: 00315940, predložil dňa 26.05.2022 Okresnému
úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 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 č.
24/2006 Z.z.“) úplné oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len „oznámenie“) „Program rozvoja
obce Ábelová na roky 2021 - 2027“.

Hlavné ciele programu vychádzajú z § 3 Ciele podpory regionálneho rozvoja Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja, kde hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je:
a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a
územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov,
b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení
trvalo udržateľného rozvoja,
c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.
Cieľom Programu rozvoja obce Ábelová na rok 2021 – 2027 je analýza súčasného stavu obce, jej možností,
príležitostí, potrieb a následného definovania cieľov rozvoja a opatrení na dosiahnutie tých cieľov, ktoré napomôžu
rozvoju obce Ábelová s ohľadom na potreby jej obyvateľov. PRO stanovuje víziu obce do roku 2027 v 3 prioritných
rozvojových oblastiach:
1. PRIORITNÁ OBLASŤ - HOSPODÁRSKA
Špecifické ciele:
1.1.1 Podpora lokálnej produkcie vo fáze výroby a podpory predaja
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1.1.2 Podpora agropodnikateľských aktivít v obci formou propagácie
2. PRIORITNÁ OBLASŤ - SPOLOČENSKÁ
Špecifické ciele:
2.1.1 Zlepšenie dostupnosti bývania v obci
2.1.2 Vytvoriť predpoklady pre efektívne, kvalitné a udržateľné služby sociálnej a zdravotnej starostlivosti
2.1.3 Budovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci (cesty, chodníky, verejné priestranstvá, kanalizácia,
vodovod)
2.1.4 Podpora vytvárania produktu cestovného ruchu, vrátane budovania cyklistických trás
2.1.5 Podpora udržateľnosti kultúrnych pamiatok
3. PRIORITNÁ OBLASŤ - ENVIRONMENTÁLNA
Špecifické ciele:
3.1.1 Zníženie energetickej náročnosti obecných budov a verejnej infraštruktúry
3.1.2 Racionálne využívanie prírodného potenciálu obce
3.1.3 Podpora zelenej infraštruktúry

Údaje o výstupoch
Výstupom predmetného strategického dokumentu je definovaná vízia a stratégia rozvoja obce, priority, opatrenia,
aktivity a projekty vrátane stanovenia merateľných ukazovateľov jednotlivých priorít a opatrení a vypracovania
akčného plánu na obdobie rokov 2021 - 2027.
Realizácia aktivít PRO by mala byť smerovaná do nasledovných prioritných oblastí, priorít a opatrení:
1. PRIORITNÁ OBLASŤ - HOSPODÁRSKA
Špecifické ciele:
1.1.1 Podpora lokálnej produkcie vo fáze výroby a podpory predaja
1.1.2 Podpora agropodnikateľských aktivít v obci formou propagácie
2. PRIORITNÁ OBLASŤ - SPOLOČENSKÁ
Špecifické ciele:
2.1.1 Zlepšenie dostupnosti bývania v obci
2.1.2 Vytvoriť predpoklady pre efektívne, kvalitné a udržateľné služby sociálnej a zdravotnej starostlivosti
2.1.3 Budovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci (cesty, chodníky, verejné priestranstvá, kanalizácia,
vodovod)
2.1.4 Podpora vytvárania produktu cestovného ruchu, vrátane budovania cyklistických trás
2.1.5 Podpora udržateľnosti kultúrnych pamiatok
3. PRIORITNÁ OBLASŤ - ENVIRONMENTÁLNA
Špecifické ciele:
3.1.1 Zníženie energetickej náročnosti obecných budov a verejnej infraštruktúry
3.1.2 Racionálne využívanie prírodného potenciálu obce
3.1.3 Podpora zelenej infraštruktúry

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Stratégia rozvoja obce a jej realizácia je postavená na princípe trvalo udržateľného rozvoja, ktorý zohľadňuje a
podporuje ochranu a zlepšovanie životného prostredia. Navrhované aktivity majú za cieľ prispieť k rozvoju a
zveľadeniu územia obce a v plánovanom rozsahu a režime nezmenia únosný vplyv na prostredie a na zdravie
obyvateľstva pri zachovaní predpisov súvisiacich s ochranou životného prostredia. Z tohoto hľadiska možno riešené
územie hodnotiť ako environmentálne únosné aj s ohľadom na súčasný stav prostredia, definíciu environmentálnej
regionalizácie, kvalitu pôdy v lokalitách a navrhované funkcie a činnosti akceptovať ako primerané a vhodné. PRO
nepripúšťa na svojom území zavádzanie výroby, ktorá by značne znečisťovala ovzdušie alebo inak zaťažovala
životné prostredie, zavádza aktivity ovplyvňujúce povedomie obyvateľov o ochrane životného prostredia a riešenia
odpadového hospodárstva, ktoré majú priamy pozitívny vplyv na životné prostredie (podpora zelenej infraštruktúry,
zníženie energetickej náročnosti budov, racionálne využívanie prírodného potenciálu obce, atď.)

Aktivity zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia sú v dokumente zakotvené:
3.1.1 Zníženie energetickej náročnosti obecných budov a verejnej infraštruktúry
Aktivita: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu – celková rekonštrukcia
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3.1.2 Racionálne využívanie prírodného potenciálu obce
Aktivita: Zámer vybudovania priehrady pre zadržiavanie vody
3.1.3 Podpora zelenej infraštruktúry
Aktivita: Podpora zelenej infraštruktúry – vybudovanie el. nabíjacích cyklostaníc a iné.
2.1.3 Budovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci
Aktivita: Vybudovanie kanalizácie

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Navrhovanými aktivitami sa nevytvárajú žiadne škodliviny, ktoré by mohli ohrozovať životné prostredie a zdravie
obyvateľstva. Nepredpokladajú sa žiadne odchýlky od štandardných režimov činností, stavu a kvality prostredia s
primárnymi alebo sekundárnymi vplyvmi na zdravotný stav obyvateľstva. Strategický dokument otvára možnosti
na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva realizáciou nasledovných aktivít:
2.1.2 Vytvoriť predpoklady pre efektívne, kvalitné a udržateľné služby sociálnej a zdravotnej starostlivosti
Aktivita: Vybudovanie polyfunkčnej budovy pre potreby rozšírenia služieb v obci – v rámci nej zdravotné zariadenie
všeobecného lekára
2.1.4 Podpora vytvárania produktu cestovného ruchu, vrátane budovania cyklistických trás
Aktivity. Vybudovanie cyklistickej cesty

Vplyv na chránené územia
Aktivity navrhnuté v PRO nie sú situované do chránených území (v katastri obce Ábelová sa nenachádzajú), teda
nebudú mať vplyv na osobitne chránené časti prírody.
Územia sústavy NATURA 2000 - Územia európskeho významu (ÚEV) a Chránené vtáčie územia (CHVÚ) - sa na
území obce nenachádzajú.
Stromy vyhlásené za chránené v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa na území
nenachádzajú.
Z vyššie uvedených dôvodov nepredpokladáme vznik negatívneho vplyvu navrhovaných aktivít na chránené územia
v obci a ani v jej blízkom okolí.“

Strategický dokument podľa § 4 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní
strategických dokumentov, ktoré tunajší úrad vykonal podľa § 7 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z..
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-LC-
OSZP-2022/006319-003 až 005 dňa 30.05.2022 rozoslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu podľa
§ 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutým
obciam.
Príslušný orgán zverejnil v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. oznámenie na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-rozvoje-obce-abelova dňa 30.05.2022.

V súlade s § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. doručili Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné
prostredie ako príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového
hospodárstva (list č. 31827/2022 zo dňa 14.06.2022 doručený dňa 17.05.2022) dáva nasledovné stanovisko:
„ Z vecnej pôsobnosti odboru odpadového hospodárstva Vám zasielame nasledovné pripomienky:
1. Na str. 7, v kapitole 1.2.4 Relevantné vstupy z nadradených programových a strategických dokumentov
navrhujeme doplniť upresnenie Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky nasledovne: „Program
odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025“ a do tejto časti navrhujeme doplniť aj ďalší národný strategický
dokument „Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025“.
2. Na str. 26 a v celom dokumente odporúčame slovo „separovanie“ nahradiť slovom „triedenie“, ktoré sa používa
v legislatíve odpadového hospodárstva v Slovenskej republike.

Zároveň ako doplnenie, prípadne k ďalšiemu využitiu by sme chceli upriamiť pozornosť aj napr. na zvýšenie
podielu triedeného odpadu, pričom odporúčame sa zamerať aj na systematické vzdelávanie občanov, mať vhodnú
infraštruktúru triedeného zberu, a postupne zavádzať množstvový zber odpadu, ktorý spolu s ostatnými aktivitami
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v odpadovom hospodárstve môžu tiež napomôcť k zníženiu množstva zmesového odpadu a k šetreniu finančných
prostriedkov na odpadové hospodárstvo v obci. Taktiež sa zamerať na rozvoj a realizovanie aktivít súvisiacich s
najvyššími priečkami hierarchie odpadového hospodárstva, definovanými v § 6 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“):
(1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
Z nich najmä prvé priečky – predchádzanie vzniku odpadu spolu s opätovným používaním vecí (látka, materiál
alebo výrobok) a prípravou na opätovné použitie (odpad) má pevné miesto v modernom odpadovom hospodárstve,
ktoré ak sa uchopia správne, vedia aj finančne odbremeniť samosprávu. V rámci pripravovaného Operačného
programu Slovensko 2021 - 2027, ako aj v rámci Environmentálneho fondu, sú a budú možnosti podpory práve
smerom k predchádzaniu vzniku odpadu, opätovného používania vecí, podpore prípravy na opätovné použitie, ako
aj iných aktivít vedúcich k uzatváraniu cyklov v rámci obehového hospodárstva. Zároveň množstvo vznikajúceho
komunálneho odpadu je možné tiež jednoducho ovplyvniť aj drobnými zmenami v obci, ako sú napríklad pravidelné
výmenné burzy oblečenia, športových potrieb, kníh, prípadne vecí do domácnosti. Následne môže dôjsť aj k šetreniu
finančných prostriedkov potrebných na odpadové hospodárstvo.“

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a zapracoval do podmienok rozhodnutia. K
potrebe posudzovania podľa zákon č. 24/2006 Z.z. sa MŽP SR nevyjadrilo, príslušný orgán má tak za to, že
nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákon č. 24/2006 Z.z..

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd (list č. 9242/2022-4.1,32839/2022 zo dňa
09.06.2022 doručený dňa 13.06.2022) má k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu nasledovné
požiadavky a pripomienky:
"Z hľadiska vecnej pôsobnosti sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k predloženému
materiálu uvádza nasledovné:
V nadväznosti na navrhované aktivity a ciele zadefinované v programe rozvoja pri spracovaní územnoplánovacej
dokumentácie požadujeme, aby obec zohľadňovala okrem iného aj požiadavky zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred
povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V súčasnosti pre dané územie nie sú vypracované
mapy povodňového ohrozenia. V zmysle § 20 ods. 9 zákona „v lokalite pri neohrádzovanom vodnom toku, v ktorej
nie je určené inundačné územie alebo nie je vyhotovená mapa povodňového ohrozenia, podkladmi pre posudzovanie
návrhu na umiestnenie stavby, objektu a zariadenia alebo pre posudzovanie žiadosti o povolenie činnosti, ktorá
je na inundačnom území zakázaná je pravdepodobný priebeh záplavovej čiary povodne vo vodnom toku, ktorej
maximálny prietok sa dosiahne alebo prekročí priemerne raz za 100 rokov, alebo priebeh záplavovej čiary v čase
kulminácie hladiny vody pri doteraz najväčšej známej povodni“. Žiadame v predmetnom materiáli ako aj pri jeho
implementovaní rešpektovať ustanovenia § 20 ods. 9 v súvislosti s ods. 5 a 6 zákona o ochrane pred povodňami.
Pri tvorbe a formulácii stratégie rozvoja obce a realizácie zámerov z nej vyplývajúcich:
- požadujeme postupovať podľa platných strategických dokumentov v oblasti vodného hospodárstva, najmä vo
vzťahu na Vodný plán Slovenska, (aktualizácia 2021) (https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/), Plán
rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027 (https://www.minzp.sk/
voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/),
- v zmysle dokumentu „H2ODNOTA JE VODA Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a
nedostatku vody“ https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-aplanovacie-dokumenty/h2odnota-je-voda-akcny-plan-
riesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.html v súvislosti s negatívnymi prejavmi zmeny klímy odporúčame
definovanie a realizáciu opatrení zabezpečujúcich zadržiavanie vody v krajine.

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
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Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a odôvodnené pripomienky zapracoval do
podmienok rozhodnutia. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákon č. 24/2006 Z.z.

3. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, odbor koordinácie územných
stratégií (list č. 015285/2022/OKÚS-10 zo dňa 09.06.2022 doručený dňa 16.06.2022) Nemá pripomienky k
predmetnému strategickému dokumentu.

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: Berie na vedomie.
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nemá pripomienky.

4. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia (list č. 09241/2022/
ODDUPZP-2 zo dňa 13.06.2022 doručený dňa 15.06.2022) dáva nasledovné stanovisko:
„- pojem zelená infraštruktúra znamená strategicky plánovanú sieť prírodných a poloprírodných oblastí, ktoré
sú vytvorené a riadené tak, aby poskytovali široký rozsah ekosystémových služieb, odporúčame preto aktivitu
budovania el. nabíjacích cyklostaníc zaradiť pod iný cieľ, nie pod cieľ podpory zelenej infraštruktúry,
- oznámenie o strategickom dokumente uvádza v rámci predpokladaných vplyvov na životné prostredie, že PRO
zavádza aktivity ovplyvňujúce povedomie obyvateľov o ochrane životného prostredia a riešenia odpadového
hospodárstva, téma odpadového hospodárstva sa pojmom "Zabezpečiť zdravé odpadové hospodárstvo" objavila aj
v strome výziev a problémov na str. 30 návrhu strategického dokumentu, avšak samostatne sa téma odpadového
hospodárstva nepremieta do strategickej časti dokumentu, túto skutočnosť odporúčame vyhodnotiť.
Pri realizácii opatrení napĺňajúcich ciele strategického dokumentu je nutné rešpektovať záväznú časť Územného
plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení a záväznú časť ÚPD obcí v zmysle § 8 ods.
3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.“

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a zapracoval do podmienok rozhodnutia. K
potrebe posudzovania podľa zákon č. 24/2006 Z.z. sa dotknutý orgán nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že
nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákon č. 24/2006 Z.z..

5. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (list č. 1504-2144/2022 zo dňa 09.06.2022, doručený dňa 09.06.2022).
dáva nasledovné stanovisko:
"OBÚ v Banskej Bystrici nemá k oznámeniu o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Ábelová na roky
2021 – 2027“ pripomienky nakoľko uvedeným zámerom nebudú dotknuté záujmy ochrany a využívania nerastného
bohatstva. “

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: Berie na vedomie.
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nemá námietky. K potrebe posudzovania podľa zákon č. 24/2006 Z.z. sa dotknutý orgán nevyjadril,
príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákon č. 24/2006 Z.z..

6. Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia (list č. OU-LC-OKR-001898-016 zo dňa 02.06.2022, doručený
dňa 03.06.2022): dáva nasledovné stanovisko:
„Po oboznámení sa so strategickým dokumentom odbor krízového riadenia konštatuje, že predložená dokumentácia
nerieši záujmy civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v
znení neskorších predpisov.“

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
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Vyjadrenie OULC,OSZP: Berie na vedomie
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát (list č. OU-BB-
OOP6--2022/021043-002/6GJ zo dňa 13.06.2022, doručený dňa 13.06.2022) – dáva nasledovné stanovisko :
„ Vzhľadom na všeobecný charakter dokumentu bez konkrétneho spôsobu realizácie aktivít, tunajší pozemkový
referát nemá z hľadiska nami sledovaných záujmov (z. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov) k predloženému oznámeniu pripomienky.“

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: Berie na vedomie.
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nemá pripomienky. K potrebe posudzovania podľa zákon č. 24/2006 Z.z. sa dotknutý orgán
nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákon č. 24/2006 Z.z...

8. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania (list č. OU-
BB-OVBP1-2022/020298-002 zo dňa 02.06.2022, doručeným 02.06.2022) – dáva nasledovné stanovisko :
„OÚ Banská Bystrica konštatuje, že:
# obsah a štruktúra „Oznámenia o strategickom dokumente” je v zásade v súlade s prílohou č. 2 zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
# pre oblasť územného plánovania je platný § 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého mestá a obce s viac ako 2000 obyvateľmi
sú povinné mať územný plán obce. Ostatné obce sú povinné mať územný plán obce, ak to vyplýva zo záväznej časti
územného plánu regiónu, najmä na splnenie medzinárodných záväzkov alebo na umiestnenie verejného dopravného
a technického vybavenia územia celoštátneho významu. Obec Ábelová nemá vypracovaný územný plán obce a
potreba vypracovať ho pre obec z platnej legislatívy nevyplýva, nakoľko jej katastrálneho územia sa nedotýkajú
vyššie uvedené záujmy.
Pri obstarávaní PHSR je potrebné zabezpečiť súlad so zákonom č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v
znení neskorších predpisov ako aj s Metodikou tvorby programov PHSR.

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a odôvodnené pripomienky zapracoval do
podmienok rozhodnutia. K potrebe posudzovania podľa zákon č. 24/2006 Z.z. sa dotknutý orgán nevyjadril,
príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákon č. 24/2006 Z.z..

9. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-BB-
OCDPK-2022/020861-002 zo dňa 07.06.2022, doručený dňa 07.06.2022): dáva nasledovné stanovisko:
„Riešeným územím obce Ábelová prechádzajú cesty III/2632 v úseku križ. III/2636 – Ábelová – Polichno, III/2635
v úseku Ábelová – Lentvora a III/2645 v úseku Ábelová – križ. III/2634, ako nadradené cestné ťahy, ktoré tvoria
zároveň základnú komunikačnú sieť obce a na ktoré sú napojené ostatné miestne a účelové komunikácie.
Záver:
1. Požadujeme rešpektovať všetky rozvojové zámery cestnej siete Banskobystrického samosprávneho kraja v súlade
s navrhovanými štúdiami a projektovými dokumentáciami.
2. Nakoľko dostupné materiály neobsahujú všetky aktivity uvažované v budúcnosti a mohli by ovplyvniť rozvoj
cestnej siete nadradeného systému vyhradzujeme si právo predložiť nám k pripomienkovaniu všetky plánované
aktivity dotýkajúce sa nadradeného dopravného systému ciest I. triedy. Na základe uvedeného Okresný úrad Banská
Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, nemá ďalšie pripomienky k Programu rozvoja obce
Ábelová na roky 2021 - 2027 a za rešpektovania našich pripomienok súhlasí s jeho schválením. Nakoľko v
predloženom strategickom dokumente z pohľadu dopravy sa nemenia prahové hodnoty pre povinné posudzovanie,
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podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
predmetný strategický dokument nepožadujeme posudzovať podľa citovaného zákona.“

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a zapracoval do podmienok rozhodnutia.
Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákon č. 24/2006 Z.z.

10. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (list č. OU-LC-
OSZP-2022/006488 zo dňa 10.06.2022, doručený dňa 13.06.2022): dáva nasledovné stanovisko:
"Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy dotknutý
podľa § 6 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, k predloženému strategickému dokumentu „Program rozvoja obce Ábelová na roky 2021 –
2027“ dáva z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd a vodných pomerov súhlasné stanovisko. Vzhľadom
na to, že pri plánovanom využití územia budú ovplyvňované povrchové a podzemné vody, požadujeme aby pri
ich riešení boli rešpektované požiadavky zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ vodný
zákon“), Vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, Nariadenia vlády SR č.
269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, Zákona č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami v znení neskorších predpisov, Zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich platných
právnych predpisov a noriem, ako aj za rešpektovania oprávnených požiadaviek správcu povodia (SVP, š.p., Povodie
Hrona OZ Banská Bystrica), verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (StVPS a.s. Banská Bystrica).
Vzhľadom na to, že sa navrhovaným využitím riešených území podľa predloženého strategického dokumentu
„Program rozvoja obce Ábelová na roky 2021 – 2027 “ neočakávajú významné negatívne vplyvy na podzemné a
povrchové vody, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy nepožaduje, aby zámer bol ďalej posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. “

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s upozornením na povinnosť dodržiavať platnú
legislatívu.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a konštatuje, že dodržiavanie platnej legislatívy
je zákonnou povinnosťou. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

11. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia - (list č. OU-
LC-OSZP-2022/006499-002 zo dňa 09.06.2022, doručený dňa 10.06.2022): nemá k strategickému dokumentu
pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. a konštatuje, že umiestnenie, povolenie
a užívanie stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia podlieha súhlasom orgánu ochrany ovzdušia podľa §17 ods.1
zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, v ktorých sa určujú presné podmienky povolenia
a prevádzkovania.

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: Berie na vedomie.
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
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12. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (list č.
OU-LC-OSZP-2022/006497-1 zo dňa 09.06.2022, doručeným 10.06.2022) : dáva nasledovné stanovisko:
„Upozorňujeme, že v súlade s § 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je každý povinný chrániť
prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky
a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania
územného systému ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“). Vytváranie a udržiavanie ÚSES je verejným záujmom.
Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť ÚSES,
sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu. Podnikatelia a právnické
osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady
vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodenia a ničenia a zároveň sú povinní tieto
opatrenia zahrnúť do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných
predpisov.
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody
a krajiny po preštudovaní predloženého strategického dokumentu „Program rozvoja obce Abelová na roky 2021
- 2027“ ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie za rešpektovania ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych
predpisov.“

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: Berie na vedomie.
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

13. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-LC-
OCDPK-2022/007309-002 zo dňa 23.06.2022, doručeným 24.06.2022): dáva nasledovné stanovisko:
„Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa
§ 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nemá
k navrhovanému strategickému dokumentu „Program rozvoja obce Ábelová na roky 2021-2027“ námietky ani
pripomienky.“

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: Berie na vedomie.
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nemá pripomienky. K potrebe posudzovania podľa zákon č. 24/2006 Z.z. sa dotknutý orgán
nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákon č. 24/2006 Z.z..

14. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-LC-PLO1-2022/006510-002 zo dňa 08.06.2022,
doručeným 09.06.2022): dáva nasledovné stanovisko:
„Tunajší úrad za predpokladu, že v ďalšom konaní budú rešpektované podmienky uložené orgánom ochrany
poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení
neskorších predpisov nemá výhrady voči oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu.“

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: Berie na vedomie
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nemá pripomienky. K potrebe posudzovania podľa zákon č. 24/2006 Z.z. sa dotknutý orgán
nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákon č. 24/2006 Z.z..

15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (list č.RUVZLC-332/3568/2022 zo dňa
02.06.2022-Jl, doručený 03.06.2022) – nemá vecné pripomienky.

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
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Vyjadrenie OULC,OSZP: Berie na vedomie.
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nemá pripomienky. K potrebe posudzovania podľa zákon č. 24/2006 Z.z. sa dotknutý orgán
nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákon č. 24/2006 Z.z..

16. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (list č. CS SVP OZ BB 42/2022/31-39220 zo dňa 13.06.2022,
doručeným 16.06.2022): dáva nasledovné stanovisko:
„Katastrálne územie riešené v strategickom dokumente patrí z hydrologického hľadiska
do čiastkového povodia Ipľa. Predmetným územím preteká vodný tok Madačka (IDENTIF 4-24-02-957,
č. toku 155, č. hydrologického poradia 4-24-02) spolu s jeho bezmennými prítokmi, vodný tok Ľuboreč (IDENTIF
4-24-02-883, č. toku 120, č. hydrologického poradia 4-24-02) spolu s jeho bezmennými prítokmi a Ábelovský potok
(IDENTIF 4-24-02-958, č. toku 127, č. hydrologického poradia 4-24-02). Predmetné vodné toky sú v správe SVP,
š. p., Povodie Hrona, odštepný závod. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005, ktorou sa ustanovuje zoznam
vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov je vodný tok Ľuboreč zaradený medzi
vodohospodársky významné vodné toky.
Obec Ábelová má vybudovaný obecný vodovod od roku 1958. Zdroj vody – podzemné pramene Osičie, Dolina I a
II. Prívodným potrubím je voda privádzaná do úpravne vody a odtiaľ do vodojemu,
z ktorého je dopravovaná zásobným potrubím do obce. V obci nie je vybudovaná kanalizačná sieť ani ČOV.
Obyvatelia majú vybudované pri domoch septiky, v mnohých prípadoch len suché WC. Vybudovanie kanalizácie
je v zmysle strategického dokumentu jedným z prioritných cieľov. Zámerom obce je vybudovať vodnú nádrž na
zadržiavanie vody, ktorá by zlepšila hydrologické pomery katastra.

Pri rozvojových aktivitách obce vyplývajúcich z predmetného programu rozvoja je potrebné
z hľadiska záujmov vodného hospodárstva a ochrany vôd dodržať nasledovné požiadavky.
• Správca vodného toku je oprávnený v zmysle ustanovení § 49 a § 50 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov vstupovať na pobrežné pozemky, ktoré slúžia ako manipulačné pásmo pri vykonávaní správy
a údržby koryta toku, resp. ako priestorová rezerva
pre realizáciu prípadných protipovodňových opatrení. Vlastník pobrežného pozemku je pritom povinný
umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia a strpieť vykonanie príslušných prác. Šírka pásma
charakterizujúceho pobrežný pozemok je zákonom stanovená do vzdialenosti
10,0 m pri vodohospodársky významnom vodnom toku a pri drobnom vodnom toku do 5,0 m
od brehovej čiary, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10,0 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.
• Do vymedzeného pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry,
stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovať. Situovanie
nových stavebných objektov musí byť v súlade so Zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení
neskorších predpisov.
• Upozorňujeme, že správca toku nemá na vodných tokoch pretekajúcimi katastrálnym územím obce Ábelová
vysledované inundačné územie, pričom vplyvom povodňových prietokov v týchto vodných tokoch môže dochádzať
k zaplavovaniu k nim priľahlého územia a tým aj objektov situovaných v dotknutých lokalitách. Vzhľadom na
možné povodňové riziko vodných tokov nebudeme zodpovedať za prípadné škody vzniknuté na objektoch z titulu
vybreženia vôd počas povodňových prietokov, resp. zaliatím objektov vnútornými vodami.
• Vzhľadom na možné riziká je potrebné zabezpečiť ochranu inundačných území vodných tokov s retenčným
potenciálom, zamedziť v nich v budúcnosti výstavbu a iné nevhodné činnosti v zmysle požiadaviek Zákona o ochrane
pred povodňami č.7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
• Žiadame rešpektovať STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásma. V ochrannom pásme vodného
toku nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi
vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí a ťažba zeminy, pri ktorej sa ochranné pásmo rozširuje na 20 m od
brehovej čiary. Minimálna šírka ochranného pásma je stanovená na 4,0 m (6,0 m) od brehovej čiary pre vodné toky,
ktoré majú šírku medzi brehovými čiarami do 10,0 m (10,0 - 50,0 m).
• Pri plánovaní výstavby požadujeme akceptovať aj ďalšie relevantné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
• Pri návrhu odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd požadujeme zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd
v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 269/2010 Z. z v znení neskorších predpisov, ktorým
sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
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• Pri spracovávaní Programu rozvoja obce je za oblasť vodného hospodárstva potrebné postupovať podľa platných
legislatívnych predpisov zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, zákona č. 7/2010 Z.z., o
ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ich vykonávacích vyhlášok.

Z hľadiska záujmov vodného hospodárstva a ochrany vôd nie je po dodržaní uvedených požiadaviek potrebné
posudzovať predmetný strategický dokument v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a zapracoval do podmienok rozhodnutia.
Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákon č. 24/2006 Z.z.

17. Mesto Detva (list č. 21750/2022/ISu zo dňa 09.06.2022 doručený dňa 16.06.2022): nemá pripomienky
predloženému dokumentu.

Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: Nemá námietky.
Odôvodnenie:
K potrebe posudzovania podľa zákon č. 24/2006 Z.z. sa mesto Lučenec nevyjadrilo, príslušný orgán má tak za to,
že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákon č. 24/2006 Z.z..

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán sa pri svojom rozhodovaní
zaoberal pripomienkami uvedenými v stanoviskách zainteresovaných orgánov a akceptoval opodstatnené
požiadavky a pripomienky.
Vzhľadom k tomu, že zo stanovísk dotknutých orgánov kompetentných posúdiť jednotlivé zložky ŽP nevyplynula
požiadavka na ďalšie posudzovanie, konajúci orgán v súlade s § 7 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. rozhodol tak ako je
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie
však upozorňuje, že konkrétna činnosť môže byť predmetom posudzovania podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z.z..

Z Á V E R

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o
strategickom dokumente z hľadiska jeho relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, rozsahu, v ktorom
vytvára rámec pre navrhované aktivity, riešenia environmentálnych problémov vrátane vplyvov na zdravie, ako aj
rozsahu potenciálnych vplyvov na hodnotené oblasti v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie, podľa § 7 a prílohy č.
3 zákona č. 24/2006 Z.z., s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých orgánov.
Podrobnejšie riešenie jednotlivých krokov v rámci strategického dokumentu budú predmetom ďalších stupňov
projektových dokumentácií, prípadne zámerov navrhovaných činností súvisiacich s prípravou konkrétnych činností,
opatrením, návrhov, stavieb atď. s podmienkou predložiť príslušným orgánom dokumentáciu, zodpovedajúcu
príslušnému stupňu povoľovania vyplývajúci z legislatívy na vyjadrenie a následné ich rešpektovanie v jednotlivých
stupňoch povoľovania.
Na základe uvedených skutočností, orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Z doručených stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu vyplynuli
pripomienky a požiadavky, ktoré je obstarávateľ povinný rešpektovať v ďalšom procese spracovania a schválenia
navrhovaného dokumentu, resp. ktoré bude potrebné uplatniť v ďalšom povoľovacom konaní podľa osobitných
predpisov, tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
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Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych zámerov podliehajúcich
posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

Upozornenie: Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006
Z.z. dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Ing. Zuzana Bartošová
poverená vedením odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10194

Doručuje sa
Obec Ábelová, Ábelová , 985 13  Ábelová, Slovenská republika
Obec Lentvora, Lentvora , 985 13  Lentvora, Slovenská republika
Obec Budiná, Budiná 96, 985 12  Budiná, Slovenská republika
Obec Tuhár, Tuhár 56, 985 12  Tuhár, Slovenská republika
Obec Polichno, Polichno , 985 12  Polichno, Slovenská republika
Obec Stará Huta, Stará Huta , 962 25  Stará Huta, Slovenská republika
Obec Horný Tisovník, Horný Tisovník , 962 75  Horný Tisovník, Slovenská republika
Mesto Detva, J.G.Tajovského 7, 962 12  Detva, Slovenská republika
Obec Červeňany, Červenaňy , 991 01  Červeňany, Slovenská republika
Obec Šuľa, Šuľa 49, 991 01  Šuľa, Slovenská republika
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 04 
Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, sekcia obehového hospodárstva, odbor
odpadovho hospodárstva, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody , 811 06  Bratislava, Slovenská
republika
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlznské nivy 44, 827 15  Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 2655/1, 831 01  Bratislava-Nové
Mesto, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, 975 90  Banská Bystrica, Slovenská republika
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, odbor krízového riadenia, Námestie republiky 26, 984 36  Lučenec, Slovenská
republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, Petofiho 112/1, 984 38  Lučenec, Slovenská republika
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor starostlivosti o životné
prostredie, odbor opravných prostriedkov - referát pôdohospodárstva, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ.
Štúra 5943/1, 974 05  Banská Bystrica, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p. Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98  Banská
bystrica, Slovenská republika


