
OKRESNÝ  ÚRAD  PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI 0 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhá 3,  97101  Prievidza

OU-PD-OSZP-2015/023156-016
Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová

ROZHODNUTIE

V  prievidzí    19.11.2015

Okresný úrad  Prievidza,  odbor starostlivosti  o Životné prostredie  ako  orgán  Štátnej  správy
na    posudzovanie  vplyvov  na  Životné  prostredie  podľa  §   53   ods.   1   písm.  c)  a  podl`a  §  56

písm.   b)   zákona  NR   SR  č.   24/2006  Z.   z.   o   posudzovani'   vplyvov  na  Životné  prostredie
ao zmene    adoplnení    niektorých    zákonov    vznení    neskorších    predpisov,    po    ukončem'
zisťovacieho    konania   o posudzovaní    strategického   dokumentu   vykonaného   na   základe
Oznámenia o strategickom dokumente   Program hospodárskeho a sociálneho  rozvoja obce

š::zoaž:yTi%rôz3gg|33ož:k#:,:s§-7200ás4,5ktzoárkéo::eílRžšlRo?:t2Z;ž3toe:'ž.zob.ecpo#:%;
vplyvov  na  Životné  prostredie  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších

predpisov takto

rozhodol:

Navrhovaný strategický dokument  Program  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  obce
Nedožery-Brezany na roky 2015 - 2024, uvedený v predloženom oznámení o   strategickom
dokumente, je  dokument,  ktorého  ciele  vychádzajú  z  §  3  zákona NR  SR  č.  309/2014  Z.  z.
o podpore  regionálneho  rozvoja  v platnom  znení.  Je  to  strednodobý  strategický  dokument,
ktorý  na  základe  analýzy  stavu  obce  v ekonomickej,  sociálnej  a kultúmej  oblasti  stanovuje
ciele  a priority rozvoja obce  na  roky  2015  -2024  pri  zachovaní  zásady  trvalo  udržateľného
rozvoja     a ochrany  základných  zložiek  prírodného,  životného   a obytného  prostredia,   s čo
najväčšou elimináciou negatívnych vplyvov na kvalitu verejného zdravia.

Tento strategický dokument

sa    nebude    posudzovat'

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.

Odôvodnenie

Obstarávateľ,  obec  Nedožery-Brezany,  IČ0  00318302    (ďalej  len  obstarávatel')  predložil
listom   zo   dňa   21.10.2015   0kresnému   úradu     Prievidza,   odboru   starostlivosti   c)životné
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prostredie    podľa  §  5  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  (ďalej  len
zákon   o   posudzovaní)   Oznámenie   o     strategickom   dokumente   Program   hospodárskeho
a sociálneho  rozvoja  obce  Nedožery-Brezany  na  roky  2015  -  2024  (ďalej   len  oznámenie).
Strategický  dokument  Program  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  obce Nedožery-Brezany
na  roky  2015  -2024  (ďalej  len  strategický  dokument)  v zmysle  §  4  ods.  2  zákona  podlieha
zist.ovaciemu konaniu,  ktoré  Okresný úrad  Prievidza,  odbor starostlivosti  o životné prostredie
vykonal podľa §  7   zákona o posudzovani'.

V   rámci   zisťovacieho   konania   Okresný   úrad   Prievidza,   odbor   starostlivosti   o životné

prostredie  rozposlal  oznámenie     na  zaujatie  stanoviska  dotknutým  orgánom   (Trenčiansky
samosprávny kraj  Trenčín, Okresný úrad Trenči'n, odbor výstavby a bytovej politiky, Okresný
úrad Trenčín, odbor starostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek  životného  prostredia,  Okresný  úrad Trenči'n,  odbor  opravných  prostriedkov,  referát

pôdohospodárstva,  Okresný  úrad  Trenčín,  odbor  cestnej  dopravy  a pozemných komunikácií,
Okresný úrad  Prievidza,  odbor starostlivosti  o životné   prostredie,  úsek štátnej  vodnej  správy,
úsek  Štátnej   správy  ochrany  ovzdušia,  úsek  štátnej  správy  odpadového  hospodárstva,  úsek
Štátnej  správy ochrany prírody  a  krajiny,   Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor,
Okresný  úrad Prievidza,  odbor  cestnej  dopravy  a pozemných  komunikácií,  Regionálny  úrad
verejného zdravotníctva Prievidza so  sídlom v Bojniciach,  Kraj ský pamiatkový úrad Trenčín,

pracovisko    Prievidza,    OR    Hasičského    azáchranného    zboru    vprievidzi,    Regionálna
veterináma  a potravinová  správa  Prievidza)   a  dotknutým  obciam   (mesto  Prievidza,   obec
Nedožery-Brezany,  obec  Poluvsie,   obec  Lazany,  obec  Malá  Čausa,  obec  Pravenec,  obec
Budiš, obec Jasenovo, obec Dubové).

V zmysle  §  6  ods.  2  zákona  o  posudzovaní  Okresný  úrad  Prievidza,  odbor  starostlivosti
o životné             prostred ie             zverej nil             oznámeni e            na            web ovej             adrese

://wrwrw.envil.O oilal.sk/sk/eia/detail/ ram-llos odarskeho-socialneho-rozvo a-obce-

nedo7.er -brezan -na-rok

Do  temínu  vydania  tohto  rozhodnutia     doruči[i  Okresnému  úradu    Prievidza,   odboru
starostlivosti  o životné  prostredie   svoje písomné  stanoviská nasledovné  subjekty (stanoviská
sú uvádzané v skrátenom znení):

1.  Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie

a)  úsek  štátnej  správy  odpadového  hospodárstva,  list    číslo  OU-PD-OSZP-2015/023317
zo   dňa  29.10.2015 -z hl'adiska odpadového hospodárstva k oznámeniu nemá pripomienky.

b)  úsek  štátnej  správy  ochrany  ovzdušia,    1ist   číslo  OU-PD-OSZP-2015/023323-002    zo
dňa  29.10.2015 -s oznámením z hl'adiska ochrany ovzdušia súhlasí bez pripomienok.

c)     úsek     štátnej     vodnej      správy,     list     číslo        OU-PD-OSZP-2015/023319   zo     dňa
13.11.2015    -spredloženým    zámerom    zhľadiska   ochrany    vodných   pomerov   vsúlade
s ustanoveniami  zákona  NR  SR  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 platnom  znení
súhlasí bez pripomienok. Nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovanĺ.

d)   úsek  štátnej  správy  ochrany prírody  a krajiny,  list číslo  OU-PD-OSZP-2015/023316-
002 zo dňa 29.10.2015 -z hľadiska ochrany prĺrody a krajiny nemá pripomienky.

2.  Okresný  úrad  Prievidza,  odbor  cestnej  dopravy  a pozemných  komunikácií,  list  čĺslo
OU-PD-OCDPK-2015/023446-002 zo dňa 27.10.2015 -súhlasí so strategickým dokumentom
bez  pripomienok  a  z hľadiska  ním   sledovaných  záujmov  nepožaduje  posudzovanie  podl'a
zákona.

3. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, list číslo OU-PD-PLO-2015/24323-
63741   zo  dňa  09.11.2015  -poukazuje  na  dodržiavanie  ustanovení    §   12  zákona  NR  SR  č.
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220/2004  Z.  z.  o ochrane   a využi'vaní  poľnohospodárskej  pôdy  a o zmene  zákona  NR  SR č.
245/2003    Z.    z.    o integrovanej    prevencii    a kontrole   znečisťovania   Životného   prostredía
a o zmene   a doplnení   niektorých   zákonov   v znení   neskorši'ch   predpisov   (ďalej   len   zákon
o ochrane   poľnohospodárskej   pôdy).   t.  j.   na   zásady  ochrany   pol`nohospodárskej   pôdy   pri
nepol`nohospodárskom     použití     a     §      13      tohto     zákona,     vzmysle     ktorého     návrhy
nepoľnohospodárskeho      použitia     pol'nohospodárskej      pôdy      pri      každom      obstarávaní
a spracúvanĺ   územnoplánovacej   dokumentácie   musia   byt-odsúhlasené   orgánom   ochrany

poľnohospodárskej  pôdy,  ktorým je  v tomto  prípade  Okresný  úrad  Trenčín.  odbor opravných
prostriedkov, referát pôdohospodárstva.

4.  Okresný  úrad  Trenčín,  odbor  cestnej  dopravy  a pozemných  komunikácií,  list  číslo
OU-TN-OCDPK-2015/030839-002/MAR   zo   dňa   03.11.2015   -soznámením   súhlasi'   za
rešpektovania nasledovných pripomienok:
-  rekonštrukciu,  resp.  realízáciu  cesty  1/64,  cyklistických  chodníkov,  chodníkov,  verejného

osvetlenia vedľa cesty 1/64  a nových pripojenĺ na cestu  1/64 navrhnúť v zmysle STN  73  6101,
73  6110,  73  6102,
-rekonštrukciu a dostavbu autobusových zastávok SAD navrhnúť v zmysle STN 73 6425,
-  v súbehu  s cestou  1/64  podzemné  vedenia  umiestniť  mimo  cestného  pc>zemku  cesty  1/64

v chodníkoch   a v priľahlých   zelených  pásoch.   Na  cestnom  pozemku   cesty   1/64  je   možné
umiestniť  podzemné  vedenia  v prípade,  ak je  vylúčená  možnosť  iného  technického  riešenia
bez neúmeme vysokých nákladov,
-kolmé kríženie podzemných vedeni' s cestou 1/64 realizovať výlučne pretlačenĺm,
•  kolmé kríženia nadzemných vedení  umiestniť vo  výške  min.  4,8  m  nad niveletou  vozovky
cesty  1/64.
Z hľadiska záujmov úradu vyslovuje názor, že zámer by sa nemusel posudzovať podl'a zákona
o posudzovaní.

5.  Regionálna veterinárna  a potravinová  správa  Prievidza,  list  číslo  RVPS-256l/2015  zo
dňa 04.11.2015 -nemá k oznámeniu pripomienky s návrhom bez posudzovania podľa zákona
o posudzovaní.

6.  Okresný  úrad  Trenčín,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie,  list  číslo  OU-TN-
OSZP-2015/024675-002  zo  dňa  30.10.2015  -po  preskúmaní  oznámenia  konštatuje,  že  nemá

pripomienky a nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie podl'a zákona.

7.  Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  Prievidza  so  sídlom v Bojniciach,  list  či'slo
B/2015/01843-HŽP/07705   zo  dňa  02.11.2015  -okrem   iného   konštatuje,   Že  k oznámeniu
z pohľadu   ochrany,   podpory   a rozvoja   verejného   zdravia   nemá   zásadné   výhrady,   preto
k nemu zaujal kladné stanovísko. Nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

8. Obec Lazany, list zo dňa  11.11.2015 -infomovala o sprístupnení oznámenia verejnosti na
úradnej tabuli obce a na webovom portáli.

9.  Obec  Budiš  list  zo  dňa   10.11.2015  -uvádza,  Že  voči  strategickému  dokumentu  nemá
námietky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.  Súčasne infomovala, že oznámenie bolo
zverejnené na úradnej tabuli   obce, a to od 27.10.2015 do  10.11.2015.

Trenčiansky   samosprávny  kraj,   Okresný  úrad  Trenčĺn,   odbor  opravných  prostriedkov,
Okresný úrad Trenčín,  odbor výstavby  a bytovej  politiky,  Krajský  pamiatkový úrad Trenči'n,

pracovisko   Prievidza,   OR   Hasičského   a záchranného   zboru   v prievidzi,   obec  Nedožery-
Brezany,  mesto  Prievidza,  obec  Poluvsie,  obec  Malá  Čausa,  obec  Pravenec,  obec  Jasenovo
ani   obec  Dubové  v zákone  stanovenej   lehote   ani   do   termínu   vydania  tohto   rozhodnutia

písomné  stanovisko  Okresnému  úradu  Prievidza,  odboru  starostlivosti  o životné  prostredie
nedoručili.

Dotknutá   verejnosť   sa   v priebehu   zisťovacieho   konania   k predloženému   oznámeniu
o strategickom dokumente nevyjadrila.
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Záver

Okresný  úrad   Prievidza,   odbor  starostlivosti   o životné   prostredie   v rámci   zisťovacieho
konania  posúdil   oznámenie  o strategickom   dokumente     z hl.adiska  významu  očakávaných
vplyvov  na  živc)tné  prostredie,  úrovne  spracovania  a kritérii'  pre  zist`ovacie  konanie  podl'a

pri'lohy  č.  3    zákona  o  posudzovam'.  Prihliadal  pritom  na  stanoviská  doručené  k oznámeniu
podľa   §   6   ods.   6   zákona   o   posudzovani'.   Koznámeniu   bolo   doručených      12   stanovísk
a vyjadrení.  Subjekty,  ktoré poslali  svoje stanoviská,  resp.  vyjadrenia,  vyjadrili  kladný postoj
k navrhovanému  strategickému dokumentu  a   z   ich stanovi'sk nevyplynulo,  že je  predpoklad
očakávaných  vplyvov  na  životné  prostredie  takého  významu,   aby  vzniesli   požiadavku  na
ďalšie    posudzovanie    strategického     dokumentu.     Pri     svojom     rozhodovaní     akceptoval

požiadavky  a pripomienky  Okresného  úradu  Trenčín,  odboru  cestnej  dopravy  a pozemných
komunikácií a Okresného úradu Prievidza, pozemkového a lesného odboru.

Zo  stanovísk  a vyjadrení  doručených  k oznámeniu  vyplynuli  nasledovné  pripomienky  a

požiada`'ky,  ktoré je  nevyhnutné  rešpektovat'    pri  spracovávaní  návrhu  strategického
dokumentu, v procese jeho schval'ovania a ľealizácie:

1.  Dodržiavať  ustanovenia    §   12  zákona  o ochrane    pol'nohospodárskej  pôdy,  t.  j.    zásady
ochrany  poľnohospodárskej   pôdy  pri  nepoľnohospodárskom  použití  a   §   13   tohto  zákona,
v zmysle   ktorého   návrhy      nepol`nohospodárskeho   použitia   pol'nohospodárskej   pôdy   pri
každom  obstarávaní  a spracúvaní  územnoplánovacej  dokumentácie  musia  byť  odsúhlasené
orgánom ochrany poľnohospodárskej  pôdy, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad Trenčín,
odbor opravných prostriedko\', referát pôdohospodárstva.

2.  Rekonštrukciu,  resp.  realizáciu  cesty  1/64,  cyklistických  chodníkov,  chodnĺkov,  verejného
osvetlenia vedľa cesty  1/64 a nových  pripojenĺ na cestu 1/64  navrhnúť v zmysle STN  73  6101,
73  6110,  73  6102.

3. Rekonštrukciu a dostavbu autobusových zastávok SAD navrhnúť v zmysle STN 73  6425,

4.  Podzemné  vedenia  v súbehu  s cestou  1/64  umiestnit`  mimo  cestného  pozemku  cesty  1/64
v chodníkoch  a vpriľahlých  zelených  pásoch.   Na  cestnom  pozemku  cesty   1/64  je  možné
umiestniť  podzemné  vedenia  v prípade,  ak je  vylúčená  možnosť  iného  technického  riešenia
bez neúmeme vysokých nákladov.

5. Kolmé kríženie podzemných vedení s cestou 1/64 realizovať výlučne pretlačením.

6.  Kolmé  kríženia nadzemných vedení umiestnit' vo výške  min.  4,8  m  nad niveletou vozovky
cesty 1/64.

Upozornenie

Strategický   dokument   Program   hospodárskeho   a sociálneho   rozvoja   obce   Nedožery-
Brezany na roky 2015  -2024 je dokument s miestnym  dosahom,  preto  v súlade s  §  7  ods.  7
zákona  o  posudzovaní  dotknutá  obec  bez  zbytočného  odkladu  infomuje  verejnosť  o tomto
rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.
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Poučenie

Zisťovacie   konanie   sa   nevykonáva   podl`a   zákona   č.   71/1967   Zb.   o   správnom   konaní
v znení  neskorších  predpisov,    a   preto  sa  voči  nemu  nemožno  odvolať.    Toto  rozhodnutie
možno  preskúmať  súdom  podľa  zákona  č.  99/]963  Zb.    Občiansky  súdny  poriadok  v zneni'
neskorších predpisov.

(`

•.'-
Ing.  Darina Mjartanová

vedúca odboru

Doručuie sa

1.  Obec Nedožery-Brezany, 97212 Nedožery-Brezany
2.   Mesto   Prievidza, 97101  Prievidza
3.  Obec Poluvsie, 972 02   Poluvsie

:.g##ä'a#;;,Tôľ#ydáčaua
6.  Obec Pravenec, 97216 Pravenec
7.   Obec Budiš,  038  23   Budiš

8.  Obec Jasenovo, 038 22   Jasenovo
9.  Obec Dubové, 038 23   Dubové
10. Trenčiansky samosprávny kraj,   K dolnej  stanici 7282Q0 A, 91101   Trenčín
11. Okresný  úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3,
91149  Trenčín
12.  Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o Životné  prostredie, oddelenie ochrany

prirody a vybraných zložiek ŽP kraja, Hviezdos[avova 3, 91101  Trenčín
13 .  Okresný úrad Trenči'n, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Námestie sv. Anny 7, 91101  Trenčín
14.  Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej  dopravy a pozemných komunikácií,
Hviezdoslavova 3, 91101  Trenčín
15.  Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o Životné   prostredie, úsek Štátnej  vodnej
správy,  úsek Štátnej  správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej  správy odpadového  hospodárstva,
uiek štátnej  správy ochrany prirody  a krajiny,   Dlhá 3, 97101  Prievidza
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach,
Nemocničná 8, 972 01  Bojnice
17.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4,
97101  Prievidza
18. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Manánska 6, 97101  Prievidza
19. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Medzibriežková 2, 97101  Prievidza
20. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, P.O.BOX  148,
97101  Prievídza
21.  Regionálna veterináma a potravinová správa,  Mariánska 6, 97101  Prievidza
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