ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ŢIAR NAD HRONOM
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
z posúdenia strategického dokumentu
číslo: 2011/00321/ZC-DK
vydané Obvodným úradom ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici v zmysle § 14 zákona
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o posudzovaní“)
I.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI

1. Názov
Mesto Ţiar nad Hronom
2. Adresa sídla
ul. Štefana Moysesa 46
965 01 ŢIAR NAD HRONOM
3. Kontaktné údaje
3.1 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa
Mgr. Ivan Černaj, primátor
Mestský úrad
ul. Š. Moysesa 46
965 01 ŢIAR NAD HRONOM
tel.: 045 / 6787120, e-mail primator@ziar.sk <mailto:primator@ziar.sk>
3.2 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo osoby s odbornou spôsobilosťou na obstarávanie
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi (§ 2a
stavebného zákona), od ktorej moţno dostať relevantné informácie o územnoplánovacej dokumentácii a
miesto na konzultácie
Ing. Blaţena Kollárová, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a
územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona, reg. číslo 215
Mestský úrad
ul. Š. Moysesa 46
965 01 ŢIAR NAD HRONOM
tel.: 045 / 6787125, e-mail : blazena.kollarova@ziar.sk <mailto:blazena.kollarova@ziar.sk>
3.3 Autor územnoplánovacej dokumentácie
Ing. arch. Beáta Mikušová, autorizovaný architekt SKA (AA 0549)
ARCH-AT, s.r.o.
Smreková 3378/5, 96001 ZVOLEN
tel.: 0905 / 981894, 0904 / 761737, e-mail: mikusovab@gmail.com <mailto:mikusovab@gmail.com>

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

1. Názov
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Ţiar nad Hronom (ďalej „ZaD č. 2“)
2. Charakter
Územnoplánovacia dokumentácia - územný plán obce nad 2000 obyvateľov
3. Hlavné ciele
Účelom posudzovaného strategického dokumentu - ZaD č. 2 ÚP mesta Ţiar nad Hronom - je aktualizovať
územnoplánovaciu dokumentáciu mesta Ţiar nad Hronom v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, na základe konkrétnej poţiadavky spoločnosti EuroEcology, s.r.o.,
Bratislava, ktorá má záujem realizovať výstavbu malej vodnej elektrárne (MVE) na rieke Hron - Šášovské Podhradie v
rkm 134,620. Pre dotknuté plochy nie je v platnom územnom pláne určené funkčné vyuţitie, ktoré by umoţňovalo
umiestniť na nich stavbu malej vodnej elektrárne, pretoţe sú definované ako plochy vodných tokov a susediace
plochy majú charakter lesných pozemkov a poľnohospodárskej pôdy. V ZaD č. 2 bude riešená zmena funkčného
vyuţitia plôch, na ktorých je navrhované umiestnenie malej vodnej elektrárne, na funkčné vyuţitie výrobné územie technické vybavenie územia.
4. Stručný opis strategického dokumentu
Mesto Ţiar nad Hronom má platný územný plán, schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom
č. 29/2009 zo dňa 23.4.2009, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením (VZN) mesta
Ţiar nad Hronom č.1/2009, uvedený dokument rieši rozvoj mesta Ţiar nad Hronom komplexne k návrhovému obdobiu
roku 2020.
Predmetom ZaD č. 2 je zmena funkčného vyuţitia územia v miestnej časti Šášovské Podhradie. Jedná sa o územie
vodného toku rieky Hron, na základe poţiadavky spoločnosti EuroEcology, s.r.o., Bratislava, ktorá má záujem
realizovať výstavbu MVE na rieke Hron v profile Šášovské Podhradie (rkm 134,620), vo februári 2011 bola
vypracovaná územnoplánovacia dokumentácia Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Ţiar nad Hronom, ktorej
autorom je Ing. arch. Beáta Mikušová, ev. č. AA 0549, zo spoločnosti ARCH-AT s.r.o., Zvolen. Táto dokumentácia
rieši účelovo funkčné vyuţitie územia pre výstavbu MVE.
Uvedený dokument je členený na dve časti: textovú a grafickú
A.) Textová časť
Sprievodná správa
Dôvodová správa
- Úvod, základné údaje územného plánu mesta
- Návrh riešenia územného plánu mesta
- Návrh ochrany prírody a krajiny, ochrany prírodných zdrojov, návrh prvkov MÚSES územia Mesta a
ekostabilizačných opatrení, návrh ochrany kultúrnych pamiatok a kultúrneho dedičstva mesta
- Návrh verejného dopravného vybavenia
- Návrh verejného technického vybavenia
- Zásady koncepcie starostlivosti o ţivotné prostredie
- Návrh častí mesta, na ktoré je potrebné obstarávanie ÚPN - zóny
- Verejnoprospešné stavby, návrh plôch na vykonanie asanácií
B.) Grafická časť
- Výkres č. 1 Komplexný výkres, návrh funkčného vyuţitia a priestorového usporiadania územia
(M 1 : 5 000)
- Výkres č. 2 Návrh verejnej dopravy (M 1 : 5 000)
- Výkres č. 3 Návrh technického vybavenia - vodné hospodárstvo (M 1 : 5 000)
- Výkres č. 4 Návrh technického vybavenia - energetika a elektronické komunikácie (M 1 : 5 000)
- Výkres č. 5 Vyhodnotenie záberu PP (1 : 5 000)
- Výkres č. 6 Vyhodnotenie záberu LP (1 : 5 000)
- Výkres č. 7 Ochrana prírody a krajiny (M 1 : 10 000)

-

Výkres č. 8 Návrh záujmového územia (M 1 : 50 000)
Výkres č. 9 Širšie vzťahy (M 1 : 250 000)

Vzťah k iným strategickým dokumentom
Základným východiskovým dokumentom pre Územný plán mesta Ţiar nad Hronom je ÚPN VÚC Banskobystrický kraj
schválený vládou SR uznesením č. 394 z 9. júna 1998, v znení Zmien a doplnkov 2004 schválených Zastupiteľstvom
Banskobystrického samosprávneho kraja uznesením č. 611/2004 o dňa 16. a 17. decembra 2004. Nariadenie vlády
SR č. 263, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN VÚC Banskobystrický kraj bolo uvedené v Zbierke zákonov SR 18.
8.1998, Všeobecne záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja č.4/2004 zo dňa 17. decembra
2004, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku
Banskobystrického kraja nadobudlo účinnosť 21. januára 2005. ÚPN VUC Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky č.
1/2007 boli schválené uznesením č. 222/2007 dňa 23. augusta 2007, záväzná časť zmien a doplnkov č.1/2007 bola
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením BBSK č.6/2007, účinnosť nadobudla 30. dňom od vyvesenia na Úradnej
tabuli Banskobystrického samosprávneho kraja, 27. septembra 2007, ÚPN VUC Banskobystrický kraj - Zmeny a
doplnky 2009 boli schválené uznesením č. 94/2010 dňa 18. júna 2010, Všeobecne záväzným nariadením BBSK bola
vyhlásená záväzná časť ÚPN VÚC BBK - Zmeny a doplnky 2009. Tento dokument vo svojej záväznej časti určuje
niektoré všeobecné podmienky pre rozvoj miest a obcí, ako aj konkrétne regulatívy vzťahujúce sa k riešenému
územiu mesta Ţiar nad Hronom, s ktorými je návrh územnoplánovacej dokumentácie v súlade.

III. OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA
Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Obstarávateľ strategického dokumentu Mesto Ţiar nad Hronom, predloţil Obvodnému úradu ţivotného prostredia v
Banskej Štiavnici v zmysle § 5 zákona o posudzovaní dňa 15.03.2011 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny
a doplnky č. 2 územného plánu mesta Ţiar nad Hronom“.
Tunajší úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovaný strategický dokument z hľadiska povahy a rozsahu,
miesta vykonávania, najmä jeho zaťaţenia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na ţivotné prostredie a zdravie obyvateľstva, súlad s územnoplánovacou dokumentáciou a
úrovne spracovania oznámenia. Prihliadal pri tom na stanoviská doručené k oznámeniu o strategickom dokumente od
dotknutých orgánov a obcí a rozhodol (rozhodnutie č. 2011/00321/ZC, zo dňa 11.04.2011), ţe navrhovaný strategický
dokument sa bude ďalej posudzovať v súlade so zákonom o posudzovaní.
Následne po prerokovaní s obstarávateľom určil listom č. 2011/00321/ZC - JA zo dňa 16.05.2011 rozsah hodnotenia
uvedeného strategického dokumentu.
Ďalšie posudzovanie spočívalo vo vypracovaní a posúdení správy o hodnotení v súlade s § 9 zákona o posudzovaní.
Správu o hodnotení vypracovala spoločnosť ENVIGEO a.s. Banská Bystrica v júni 2011.
Obstarávateľ predloţil Správu o hodnotení spolu s návrhom (konceptom) strategického dokumentu tunajšiemu úradu,
ktorý ju zverejnil v zmysle § 10 zákona o posudzovaní a doručil na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a
dotknutým obciam.
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení sa konalo dňa 18.07.2011 o 16,00 v kultúrnom dome v Šášovskom
Podhradí.
Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici listom č. B/2011/00321/ZC-DK, zo dňa 04.08.2011 určil v
zmysle § 13, ods. 4 zákona o posudzovaní za spracovateľa odborného posudku - HES-COMGEO, spol. s r.o. Banská
Bystrica.
Orgán kompetentný na jeho prijatie
Mestské zastupiteľstvo mesta Ţiar nad Hronom.
Druh prijatia rozhodnutia
Schválenie Zmeny a doplnku ÚPN mesta Ţiar nad Hronom uznesením mestského zastupiteľstva
Schválenie záväznej časti Zmeny a doplnku k ÚPN mesta Ţiar nad Hronom Všeobecne záväzným nariadením
Mesta Ţiar nad Hronom

Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Správu o hodnotení strategického dokumentu vypracovala spoločnosť ENVIGEO a.s. Banská Bystrica v júni 2011, v
zmysle § 9 zákona o posudzovaní. Rozsah hodnotenia predmetného strategického dokumentu podľa § 8 určil
Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici pod číslom 2011/00321/ZC-JA zo 16.05.2011.
Orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie po predloţení Správy o hodnotení strategického
dokumentu, spolu s Návrhom strategického dokumentu zaslal listom 2011/00321/ZC zo dňa 04.07.2011 oznámenie o
jej vypracovaní dotknutým orgánom a dotknutým obciam na zaujatie stanoviska.
Mesto Ţiar nad Hronom informovalo verejnosť o Správe o hodnotení a oznámilo termín a miesto konania verejného
prerokovania nasledovne: na úradnej tabuli mesta pred MsÚ v Ţiari nad Hronom a v Šášovskom Podhradí od
06.07.2011 na dobu 21 dní, v mestskom rozhlase a v Mestských novinách č. 14, z 12.7.2011.
Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu
Na posúdenie Správy o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len Správa) v zmysle § 13 ods. 4 zákona o
posudzovaní určil Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici listom č. B/2011/00321/ZC-DK, zo dňa 0
4.08.2011 spoločnosť HES-COMGEO, spol. s r.o. Banská Bystrica, právnickú osobu zapísanú v zozname odborne
spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na ţivotné prostredie.
Posudzovateľ vypracoval odborný posudok na základe predloţenej správy o hodnotení strategického dokumentu,
vrátane stanovísk k nej, záznamu z verejného prerokovania správy o hodnotení a konceptu ZaD č.2.
Podľa vyjadrenia spracovateľa odborného posudku, bola Správa vypracovaná v súlade so stanovenou obsahovou
štruktúrou podľa prílohy č. 5 zákona o posudzovaní. Správa je spracovaná na vysokej odbornej úrovni, analyzuje
kladné a záporné vplyvy ZaD č.2. Pouţité, metódy hodnotenia boli adekvátne charakteru posudzovaného stupňa
dokumentácie.
Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na ţivotné prostredie a
vyhodnotené varianty sú spracované v danom stupni poznania a danom stupni dokumentácie adekvátne.
Posudzovateľ ďalej konštatuje, ţe Správa bola predloţená kompletne v zmysle poţadovaného rozsahu podľa zákona
o posudzovaní. Odporúča vydať kladné stanovisko posudzujúceho orgánu ku schváleniu ZaD č. 2.
Stanoviská predloţené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie
K Správe o hodnotení strategického dokumentu boli doručené príslušnému orgánu stanoviská :
Predloţené stanoviská uvádzame v skrátenom znení, originály sú súčasťou spisového materiálu.
6.1

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a ţriediel, Bratislava (list zn.: Z39212/2011 - IKŢ
zo dňa 21.07.2011)
Územie, ktoré je predmetom riešenia predmetného strategického dokumentu sa nachádza na hranici ochranného
pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach /vyhláška MZ SR č. 57/2005 Z.z./ Hlavným
cieľom ja aktualizovať územnoplánovaciu dokumentáciu v súvislosti s navrhovanou výstavbou malej vodnej
elektrárne na rieke Hron - Šášovské podhradie v rkm 134,620, v k.ú. Šášovské podhradie. Predmetom je zmena
funkčného vyuţitia plôch, na ktorých je navrhované umiestnenie malej vodnej elektrárne, na funkčné vyuţitie výrobné
územie - technické vybavenie územia.
Z hľadiska ochrany vyššie uvedených záujmov podĺa zákona č. 538/2005 Z.z. k uvedenému cieľu a
predmetu nemáme námietky a so schválením Správy o hodnotení strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.2
Územného plánu mesta Ţiar nad Hronom podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a návrhu strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu
mesta Ţiar nad Hronom súhlasíme, za podmienky rešpektovania ustanovení § 26, § 28 a § 40 ods. 2 písm. a),d) a e)
zákona č.538/2005 Z.z. vzťahujúce sa na ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov.
6.2 Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (list zn.: KSU BB 2011-719/1349 - 1:OÚP zo
dňa 21.07.2011)
KSÚ v Banskej Bystrici konštatuje, ţe:
- obsah a štruktúra „Správy o hodnotení strategického dokumentu“ je spracovaná v súlade s prílohou č.5 zákona

-

-

č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
zákon č. 24/2006 Z.z.),
poţiadavky KSÚ v Banskej Bystrici zo stanoviska k oznámeniu o strategickom dokumente vydaného podľa § 6
ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. pod č. KSU BB 2011 - 419/667 - 1: OÚP z 25.3.2011 sú premietnuté do bodov a),
b), c) a d) špecifických poţiadaviek rozsahu hodnotenia,
pred predloţením návrhu územnoplánovacej dokumentácie mestskému zastupiteľstvu na schválenie je mesto
Ţiar nad Hronom povinné poţiadať KSÚ v Banskej Bystrici o preskúmanie návrhu územnoplánovacej
dokumentácie obce podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (stavebný úrad), inak je jej schválenie v celom rozsahu neplatné.

6.3 Krajský úrad ţivotného prostredia v Banskej Bystrici , Banská Bystrica (list zn.: 2011/00584 - Pr zo dňa
25.07.2011)
V k.ú. Šášovské Podhradie, kde sa navrhovaná činnosť nachádza, prechádza hranica CHKO Štiavnicke vrchy
hranicou lesa. Rieka Hron, na ktorej je MVE navrhnutá, tvorí v mieste výstavby hate a nad haťou spoločnú hranicu s
hranicou lesa a teda aj hranicu CHKO. Hraničná čiara prechádza ľavým brehom toku. Všetky zariadenia vybudované
na ľavom brehu, ako aj zásahy do ľavého brehu, budú v zmysle zákona NR SR 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) v druhom stupni ochrany. Ostatné
stavebné objekty nachádzajúce sa vo vodnom toku alebo na pravom brehu toku budú v prvom stupni ochrany.
Hranica CHKO Štiavnické vrchy je uvedená popisne v prílohe vyhlášky MK SSR z 22.septembra 1979, ktorou sa
vyhlasuje CHKO Štiavnické vrchy. Následne v roku 1985 bola vydaná mapa v mierke +:50 000 so zakreslenou
hranicou chráneného územia. Oba dokumenty sú k dispozícii na ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy v Banskej
Štiavnici, preto poznámka autora na str. 42 „Tvrdenie o tom, že hranica CHKO Štiavnické vrchy prechádza ľavým
brehom rieky Hron je sporné, pretože to tak nie je znázornené na žiadnom verejne dostupnom vektorovom mapovom
podklade“ je neopodstatnená a zavádzajúca.
Podľa regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Ţiar nad Hronom, ktorý vypracoval
EKOTRUST Banská Štiavnica v roku 1992 vychádzajúc z Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej
stability (GNÚSES) sa v hodnotenom území nachádzajú nasledovné biokoridory a biocentrá, ktoré budú stavbou
dotknuté:
- nadregionálny koridor - Aluvium rieky Hron,
- regionálny biokoridor - potom Rudnica,
- lokálne biocentrum - Pod Blanovkou,
- lokálne biocentrum - Nad starou pílou.
Mimo dosahu stavebných prác, ale v dosahu sekundárnych účinkov sa nachádza:
- regionálne biocentrum - Demian,
- lokálne biocentrum - Šášovský hradný vrch a okolie
Podľa reportingu Európskej komisie v zmysle č.17 smernice o biotopoch (spracovala slovenská ichtyologická
spoločnosť) a iných dostupných výsledkov ichtyologických prieskumov sa v uvedenom úseku vyskytujú aj chránené
druhy rýb európskeho významu. Tieţ tu bol potvrdený potravný a reprodukčný biotop chránenej vydry riečnej, ako aj
hodnotné pobreţné biotopy.
Upozorňujeme, ţe na základe ustanovenia paragrafu 35 zákona o ochrane prírody a krajín je zakázané okrem iného
„poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnoţovania alebo odpočinku chráneného ţivočícha“ ako aj „úmyselne rušiť
chráneného ţivočícha, najmä v období rozmnoţovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo sťahovania.“
Osobitne chránené časti prírody a krajiny s vyšším stupňom ochrany sa v mieste staveniska nenachádzajú. Juţne od
rieky Hron sa nachádza lesná cesta (parc.č.611), ktorá je hranicou územia európskeho významu označeného
SKUEV0265 - Suť (Natura 2000). Na území európskeho významu SKUEV0265 - Suť platí druhý stupeň ochrany. Je
predpoklad, ţe výstavba MVE do tohto územia nezasiahne, no územie pre svoju blízkosť môţe byť ovplyvnené
prevádzkou elektrárne. V marci 2011 bola schválená uznesením vlády SR č. 178/2011 „Koncepcia vyuţitia
hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ (ďalej len „koncepcia“), ktorá je záväzným

východiskovým dokumentom pre usmernenie rozvoja vyuţívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov v SR,
kde v prílohe č.2 „Technicky vyuţiteľný hydroenergetický potenciál pre malé vodné elektrárne“ je MVE uvedená pod
poloţkou č.177. Autor niekoľkokrát v správe o hodnotení uvádza, ţe uvedená koncepcia obsahuje ustanovenie, ţe
MVE môţu byť umiesťované v lokalitách zaradených do databázy lokalít s technicky vyuţiteľným hydroenergetickým
potenciálom, uvedených v Prílohe č.2 koncepcie a rovnaká poloţka je uvedená aj v prílohe č.3 koncepcie pod č.45,
čo sú profily so strategicky významným technicky vyuţiteľným hydroenergetickým potenciálom pre MVE. Ďalej autor
uvádza: „Ich celospoločenský a globálny environmentálny prínos má prioritu nad kritériami a úzkym lokálnym
dosahom. Výstavbou týchto MVE sa odporúča zamietnuť len v prípade, ak sa v procese vplyvov preukáže negatívny
vplyv stavby na životné prostredie, najmä na územie NATURA 2000, ˇUEV a CHVU.“ V správe o hodnotení sa tieţ
niekoľkokrát uvádza, ţe: „Samotná činnosť - výstavba MVE na lokalite Šášovské podhradie - prešla procesom
posudzovania vplyvov na životné prostredie v r. 2004-2005, v súlade s vtedy platným zákonom č. 127/1994 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie, výsledkom čoho bolo vydané rozhodnutie Ministerstva životného
prostredia SR č. 4379/04-1.6./ak zo 14.3.2005 o tom, že činnosť „Malá vodná elektráreň na Hrone v lokalite Šášovské
Podhradie“ sa nebude posudzovať.“ Avšak predmetné rozhodnutie vydalo Ministerstvo ţivotného prostredia SR pre
zámer „Malá vodná elektráreň na Hrone v lokalite Šášovské Podhradie vr.km 134,68“ predloţený navrhovateľom
L´Enegie Verte, a.s. Navrhovateľ EuroEcology, s.r.o v správe o hodnotení plánuje MVE vybudovať na r.km 134,620
(posunutie umiestnenia o 60 m) a teda nie je opodstatnené v tejto súvislosti tvrdenie autora, ţe „...samotná činnosť výstavba MVE na lokalite Šášovské podhradie - prešla procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie...“
Pre SR je záväzná Rámcová smernica o vode (RSV). Smernica Európskeho parlamentu a Rady 200/60/EC
ustanovujúca rámec pôsobnosti Spoločenstva v oblasti vodnej politiky, skrátene nazývaná RSV, vstúpila do platnosti
22.decembra 2000. RSV poskytuje základný legislatívny rámec pre komplexnú ochranu a riadenie vodných zdrojov s
cieľom zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu stavu vôd a docieliť obnovu poškodených vodných útvarov a s nimi spojených
vodných ekosystémov s cieľom dosiahnutia dobrého stavu vôd do roku 2015. Rámcovou smernicou o vode sa
zavádza jednotná politika v krajinách EÚ, základom ktorej sú nové princípy riadenia vodných zdrojov, od ktorých sa
odvíjajú povinnosti jednotlivých členských štátov EÚ. Výstavba VE a najmä prehustenie siete VE nie je v súlade s
uvedenou smernicou.
6.4 Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (list zn.: 2011/00224 , zo dňa 22.07.2011)
Tunajší úrad udelil dňa 13.5.2011 súhlas č. 2011/00149 podľa § 13 a 14 ods. 1 zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a
vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov k ÚP mesta Ţiar nad Hronom - Zmeny a doplnky č.
2. Realizáciou zámeru - výstavbou malej vodnej elektrárne na rieke Hron bude dotknutá poľnohospodárska pôdy,
zaradená do 6. sk BPEJ v rozsahu 0,0665 ha.
Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici trvá na dodrţaní podmienok, za ktorých bol predmetný súhlas udelený a k
predloţenej „ Správe o hodnotení“ nemá ďalšie pripomienky.
6.5

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (list
zn.: 1/2011/02696 , zo dňa 25.07.2011)
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici sa obstarávateľovi k predmetnej
dokumentácii vyjadril v stanovisku č. 1/2011/0174 zo dňa 21.3.2011 a na základe toho, ţe predmetný dokument
nebol v kolízii s cestami I. triedy, ani ich rozvojovými zámermi, Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Banskej Bystrici nemal podmienky k dokumentu „Zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta Ţiar
nad Hronom“ a súhlasil s jeho schválením.
Upozorňujeme, ţe príslušným úradom pre posúdenie predmetného zámeru z hľadiska cestnej dopravy a pozemných
komunikácií pre cesty III.triedy v súlade s § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na
úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 5 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov je Obvodný úrad pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie v Ţiari nad Hronom
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici nemá ďalšie pripomienky k
predloţenej Správe o hodnotení strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta Ţiar nad
Hronom“ ani k samotnému strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta Ţiar nad

Hronom“
6.6

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Banská Bystrica (list zn.: BB - 11/681-7/5323/MAR , zo dňa
25.07.2011)
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica k Oznámeniu o predmetnom strategickom dokumente vydal záväzné
stanovisko č. BB - 11/681-2/2594/MAR zo dňa 31.3.2011 s podmienkami rešpektovania, zachovania a ochrany
pamiatkového fondu a poţadoval predloţený dokument posudzovať.
Navrhovateľ - EuroEcology, s.r.o. Bratislava upravil technológiu a tým hmotové riešenie elektrárne, v rámci správy
boli zhotoviteľom - ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica v práve o hodnotení - vypracovaná v termíne jún 2011 zhodnotené i okruhy nastolené v našom záväznom stanovisku.
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica ako miestne a vecne príslušný správny orgán štátnej správy na
úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 11 odseku 1 a § 9 odseku 5 zákona NR SR č.49ú2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu (ďalej len pamiatkový zákon) a podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva toto záväzné
stanovisko:
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica s predloţenou Správou o hodnotení strategického dokumentu Návrh strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta Ţiar nad Hronom“ - malá vodná
elektráreň v k.ú. Šášovské Podhradie súhlasí bez pripomienok.
6.7

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Ţiari nad Hronom, Ţiar nad Hronom (list zn.:C/2011/01280
, zo dňa 26.07.2011)
Budovanie MVE bolo zahrnuté aj do koncepčných dokumentov vlády SR. V marci v roku 2011 na základe
medzirezortného pripomienkovania a posudzovania strategického dokumentu bola uznesením vlády SR č. 178/2011
schválená „Koncepcia vyuţitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“, ktorá je záväzným
východiskovým dokumentom pre usmernenie rozvoja vyuţívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR.
Koncepcia uţ zohľadňuje aj environmentálne aspekty a preto ju moţno brať ako východiskový koncepčný materiál
pre budovanie MVE na Slovensku. Jednou z podmienok realizácie MVE v konkrétnom profile musí byť funkčnosť
rybovodov pre zachovanie priechodnosti pre migrujúce ryby.
V záväznej časti regulatívy územného rozvoja územného plánu mesta ţiar nad Hronom, zmeny a doplnky
č.2, sa v časti 1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia mesta dopĺňajú tieto
regulatívy: „ stavbu malej vodnej elektrárne vo výrobnom území Šášovské Podhradie na toku Hron v rkm 134,620
riešiť architektonicky tak, aby stavba neprevyšovala výškovú úroveň najbliţších rodinných domov, t.j. 4,2 m nad
terénom a jej architektonickú úpravu riešiť tak, aby sa minimalizovala hmota s vhodným materiálovo - farebným
riešením a vylúčením lesklých a leštených povrchov“ a „realizovať stavbu malej vodnej elektrárne vo výrobnom území
Šášovské Podhradie na toku Hron v rkm 134,620 tak, aby sa uľahčilo zdolávanie prekáţky na toku Hrona ako
turistickej vodnej cesty vybudovaním nástupnej a výstupnej rampy“.
RÚVZ so sídlom v Ţiari nad Hronom podľa § 13, ods. 2, zákona č. 355/2007 Z.z. k predloţenému návrhu vydáva
súhlasné záväzné stanovisko.
Zároveň však upozorňujeme, ţe činnosťou malej vodnej elektrárne nesmú byť prekročené prípustné hodnoty
určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí uvedené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z., tabuľka č.1, kategória
územia II., priestor pred oknami obytných miestností bytových rodinných domov.
Toto záväzné stanovisko slúţi ako podklad k ďalšiemu konaniu v pôsobnosti príslušného úradu v predmetnej
veci.
6.8
Obvodný lesný úrad v Ţarnovici, Ţarnovica (list zn.: 2011/00356 , zo dňa 20.07.2011)
Tunajší úrad udelil písomný súhlas k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii listom č. 2011/00151 zo dňa
3.5.2011.
6.9

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (list zn.: 610-2088/2011, zo dňa
13.07.2011), stanovisko k správe o hodnotení
Z hľadiska posúdenia vplyvov na ţivotné prostredie OBÚ v Banskej Bystrici nemá pripomienky k predloţenému
strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta Ţiar nad Hronom“, nakoľko nebudú dotknuté

záujmy ochrany a vyuţitia nerastného bohatstva.
6.10

Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko Ţiar nad Hronom, štátna
správa odpadového hospodárstve (list zn.: C/2011/01081- 002/ZH, zo dňa 19.07.2011)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva k predloţenému oznámeniu o strategickom dokumente dáva
nasledovné stanovisko: k predloţenému strategickému dokumentu nemá námietky.
6.11

Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko Ţiar nad Hronom, štátna
vodná správa (list zn.: C/2011/01080/ZH - REK, zo dňa 14.07.2011)
Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici, orgán štátnej vodnej správy sa listom č. s. 2011/00558/ZH zo
4.4.2011 vyjadril k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta ţiar nad Hronom“.
Zhotoviteľom diela Zmeny a doplnky č.2 územného plánu Mesta Ţiar nad Hronom z 02/2011 je ARCH - AT s.r.o.
Smreková 3378/5, Zvolen.
Na základe Uznesenia vlády SR č. 178/2011 z 9.3.2011 k návrhu koncepcie vyuţitia hydroenergetického potenciálu
vodných tokov SR do roku 2030 a Usmernenia MPŢ SR pre účastníkov procesov prípravy, realizácie, posudzovania a
povoľovania vodných stavieb s energetickým vyuţitím výkonu do 10 MW (MVE) na vodných tokoch SR sú riečne
kilometre uvedené v databáze orientačné a s predloţenou zmenou je moţné súhlasiť.
Podľa § 60 ods 1 písm. a) bod. 4 vodného zákona Krajský úrad ţivotného prostredia v Banskej Bystrici vo veci
uvedenej MVE rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni štátnej vodnej správy a podľa § 60 ods. 1 písm. c)
vodného zákona dáva vyjadrenia vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje v prvom stupni.
6.12

Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko Ţiar nad Hronom, štátna
správa ochrany ovzdušia (list zn.: C/2011/01101/ZH - JAE, zo dňa 19.08.2011)
Po preštudovaní predmetnej správy o hodnotení vplyvov na ŢP nemáme z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany
ovzdušia pripomienky.
6.13

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Ţiar nad Hronom (list zn.: /2011/01663,
zo dňa 25.07.2011)
Z pohľadu dopravy nie je potrebné predmetný strategický dokument posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov.
6.14

Obvodný úrad v Ţiari nad Hronom - odbor krízového riadenia, Ţiar nad Hronom (list zn.:
A/2011/01080-3, zo dňa 07.07.2011)
Odbor COaKR ObÚ v ZH vydáva súhlasné stanovisko k „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Ţiar nad
Hronom“.
Z predloţenej správy vyplýva, ţe pri dodrţaní navrhovaných opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov a ich
následkov uvedených v predloţenom strategickom dokumente, zameraných na zmiernenie nepriaznivých vplyvov
jednotlivých variantov navrhovanej činnosti, nie je predpoklad, ţe by došlo k porušeniu zákona č. 42/1994 Z.z. o
civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších prepisov a vyhlášok MV SR vydaných na jeho základe. Z pohľadu
odboru COaKR ObÚ v ZH nie je potrebné predloţený zámer posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z..
6.15

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, Banská Bystrica (list
zn.: 7369/2011/ODDUPZP-00330586/2011, zo dňa 13.07.2011)
Poţadujeme, aby posudzujúci orgán dal pre schvaľujúci orgán Mestu ţiar nad Hronom, po vyhodnotení všetkých
pripomienok, v záverečnom stanovisku opatrenia, ktoré by mali byť súčasťou záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2
územného plánu Mesta Ţiar nad Hronom a to tak, aby zohľadnili poţiadavky, ktoré vznikli počas procesu
posudzovania a zároveň boli v súlade s ÚPN VÚC Banskobystrický kraj.
6.16

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Ţiar nad Hronom, (list zn.: 2010/00321/ZC, zo dňa
19.07.2011)
Regionálna veterinárna a potravinová správa Ţiar nad Hronom nie je v tomto konaní dotknutým orgánom a preto

nemá povinnosť vyjadriť sa k „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta ţiar nad Hronom“ - správa o hodnotení
strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých v znení neskorších predpisov.
6.17

Občianske zdruţenie Šášovčan, Šášovské Podhradie č. 103, 965 01 Ţiar nad Hronom, list zo dňa
26.7.2011
Oboznámili sme sa so Správou o hodnotení a vplyvoch na ţivotné prostredie. U väčšiny obyvateľov pretrváva názor,
ţe stavba je plánovaná v tesnej blízkosti obce, čo bude mať negatívny vplyv na kvalitu ţivota v tejto mestskej časti
(prašnosť, hlučnosť, doprava). Bude potrebné aby samospráva zadefinovala poţiadavky investora tak, aby
kompenzovala tieto negatíva vhodným spôsobom po dohode s obyvateľmi. Najmä minimalizovať stavebné zásahy na
ľavom brehu, zároveň však technicky zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu súčasnej povodňovej situácie (písomne
garantovať). Otázku straty podzemnej vody v studniach bude potrebné riešiť bezodkladne, ak by k nej došlo (písomne
sa zaviazať). Veľkú pozornosť venovať spôsobu revitalizácie brehových porastov v okolí MVE. Negatívny vplyv na
obyvateľov, bude mať i sústreďovanie naplánovaného odpadu v zbernej časti hate, ktorá je naplánovaná na ľavom
brehu, teda v blízkosti rodinných domov. (Ako je naplánované jeho odstraňovanie?)
Celkovo prevláda negatívny postoj k výstavbe MVE, nakoľko nevidíme ţiadny prínos pre obyvateľov.
6.18
Slovenský rybársky zväz - Rada Ţilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Ţilina, (list zo dňa 26.7.2011)
Slovenský rybársky zväz hospodári na rybárskom revíri č. 3-1070 -1-1 Hron č.6 (Čiastkové povodie rieky Hron od
ústia potoka Teplá po most pre peších v Hronskej Dúbrave) podľa § 6 zákona č. 139ú2002 T.z. o rybárstve v znení
neskorších predpisov. Predmetný rybársky revír obhospodaruje Miestna organizácia SRZ v Ţiari nad Hronom. V
tomto úseku rieky Hron sa vyskytujú pôvodné reofilné (prúdomilné) druhy rýb ako podustva severná (Chodrostoma
nasus), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), mrena severná (Barbus barbus), nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) a
vhodné podmienky tu nachádza aj hlavátka podunajská (Hucho hucho). Všetky uvedené druhy rýb podnikajú dlhé
neresové potravné migrácie.
Hron v časti „ústie Lutilského potoka - ústie Rudnice predstavuje jeden z posledných prirodzených
neregulovaných úsekov rieky v ţiarskom regióne s pôvodnými spoločenstvami rýb charakteristickými pre podhorskú
rieku, zároveň sa tu nachádzajú pôvodné brehové porasty.
Rybársky revír Hron č.6 je zároveň často navštevovaný športovými rybármi zo ţiarskeho regiónu, ale aj
športovými rybármi z iných častí Slovenska, keďţe je zaradený do Zväzového kaprového povolenia na rybolov
platného v rybárskych SRZ.
Na základe ichtyologického prieskumu rieky Hron v ţiari nad Hronom z roku 2008 bolo skonštatované, ţe tu
stále prebieha autoreprodukcia pôvodných druhov rýb a v záujme zachovania súčasného stavu na strednom Hrone je
moţné odsúhlasiť v tomto úseku najviac jednu Malú vodnú elektráreň. Slovenský rybársky zväz a štátna ochrana
prírody sa spoločne zhodli na profile Ţiar nad Hronom. (Beleš P., Muţík V., 2008. Ichtyofauna stredného toku Hrona v
úseku Ţiar nad Hronom).
V súčasnosti je uţ však vo výstavbe MVE Hronská Dúbrava, kde bola na jar 2011 zaznamenaná vysoká
koncentrácia rýb pod priehradným telesom tejto stavby, ktorá im znemoţňovala migrovať na pôvodné neresiská v
Jasenici, Slatine a Neresnici. Uţ počas výstavby sa jednoznačne preukázali nesporné negatíva tejto priečnej stavby
na vodné ţivočíchy v tomto úseku Hrona. Výstavbou ďalších priečnych stavieb na strednom Hrone bude dochádzať k
segmentácii toku na kratšie úseky, kde sa zvýši podiel úsekov so stojatou vodou s následnou zvýšenou
sedimentáciou. Bude dochádzať aj ku genetickej erózii pôvodných druhov rýb na tomto úseku Hrona. Zároveň sa
zníţi hodnota rybárskeho revíru z hľadiska hospodárenia a športového rybolovu.
Na základe uvedených skutočností Slovenský rybársky zväz nesúhlasí so „Zmenami a doplnkami č.2
Územného plánu mesta Ţiar nad Hronom“, kde predmetom zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie je
doplnenie stavby malej vodnej elektrárne na rieke Hron v k.ú. Šášovské Podhradie do územného plánu mesta, keďţe
SRZ nesúhlasí s ďalším umietňovaním stavieb takéhoto chrakteru na rieke Hron.
Zároveň trváme na tom aby predmetné územie v k.ú. Šášovské Podhradie malo funkčné vyuţitie ako rekreačná zóna.
Rieka Hron ako významný nadregionálny biokoridor sa nesmie ďalej fragmenntovať.

6.19

Klub slovenských turistov, Sekcia vodnej turistiky, Záborského 33, 831 03 Bratislava a Regionálna
rada KST, Ţiar nad Hronom a KST Tempo, Hliník nad Hronom, list zo dňa 25.7.2011
Ako dotknutý subjekt zastupujúci záujmy a potreby vodákov splavujúcich rieku Hron dávame ku „Správe o
hodnotení...“ nasledovné stanovisko:
S výstavbou predmetnej MVE nesúhlasíme
Odôvodnenie:
1. Predloţený zámer nespĺňa ani ciele uvedené v časti zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov na výrobe elektriny v
SR ani v časti zvýšenia bezpečnosti a diverzifikácie dodávok energie SR nakoľko jej reálny prínos pre ES SR je
zanedbateľný. A jej „strategický význam“ je ľahko spochybniteľný aj menej študovanou osobou. Z našich zistení
vyplýva, ţe pozadie výstavby MVE je len čisto komerčné a na odobrenie zámeru širokou verejnosťou sa
zneuţíva environmentálne cítenie ľudí a v súčasnosti tak proklamovaný pojem „zelenej energie“.
2. Čo sa environmentálneho rozmeru týka, MVE v určitých súvislostiach dokonca nemôţe povaţovať ani za
obnoviteľný zdroj energie, pretoţe výrazne narúša charakter prostredia, má negatívny vplyv na mikroklimatické
pomery, úplne premení pôvodné vodné prostredie a výrazne mení aj okolité prostredie vzhľadom na jej vplyv na
výšku hladiny podzemných vôd a zmenu jej prúdenia, a následne vyvolané náklady sú samo o sebe veľmi
energeticky náročné.
3. Výstavba uvedenej MVE je v priamom nesúlade so smernicou RSV 200/60/ES z 22.12.2000 a tieţ s programom
revitalizácie Hrona z r 2007. Tak isto je pri jej výstavbe nepreukázaný súlad s inými strategickými koncepciami
napr. dostavbou JEMO.
4. MVE vytvorí nová priečnu prekáţku v súvislom toku Hrona výrazne tak obmedzí právo vodákov na voľný pohyb
po rieke. Realizátor stavby nie je ochotný vybudovať funkčné priechody pre splavenie člnov a výstupné rampy,
ak sú vôbec určené pre vodákov sú skôr nebezpečné. Ani na jednej z uţ sprevádzkovaných MVE sa pre
vodákov napriek sľubom nič neurobilo. Je zaráţajúce, ţe sa ku splavnosti rieky relevantne nevyjadrila ani SPŠ
ako dozorujúci orgán, a ani povodie Hona, ktoré má splavnosť zabezpečovať. Upozorňujeme, ţe tieto prekáţky
nie sú ani riadne označené a ani zabezpečené v zmysle zákona a sú stálym nebezpečenstvom váţnych i
smrteľných úrazov.
5. Nekoordinovanou výstavbou MVE, čoho svedkom sme, rastie i závaţnosť kumulatívneho efektu neţiadúcich
vplyvov na celý ekosystém Hrona a tento bude mať v krátkej dobe decimujúci účinok na biotop celého povodia a
povodie k úplnému zániku i vodáckej turistiky a regionálneho cestovného ruchu, čo je v príkrom rozpore s
tvrdeniami predkladateľov - a tento proces je uţ zjavný na úsekoch s vybudovanými MVE napr. na dolnom roku
rieky.
Konkrétne k niektorým bodom pripomienkovaného dokumentu:
Bod 9, Obyvateľstvo - ......
Pri výstavbe je potrebné zohľadniť tú skutočnosť, ţe v rámci strategického zámeru budovania MVE na rieke Hron je
stávajúca MVE súčasťou sústavy MVE čo značne mení pohľad vyuţitia rieky pre vodnú turistiku a to aţ do takej
miery, ţe naplnením strategického zámeru schváleného vládou SR dôjde vo veľmi krátkom čase k úplnej likvidácii
vodnej turistiky na nej. Túto skutočnosť pozitívne neovplyvní ani proklamovaná atraktivity zrúcanín hradu Šášov.
Tvrdenia predkladateľa o skvalitnení sluţieb pre turistov po dobudovaní MVE sú len lacným trikom ako získať
podporu verejnosti.
Naše tvrdenia vychádzajú z dlhoročných skúseností z tejto oblasti cestovného ruchu a nášho kaţdodenného kontaktu
s vodákmi, ktorý bez výhrad toto naše tvrdenie podporujú.
Bod 10, Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky...
Tzv. nútené zastavenie vodákov ako uvádza predkladateľ nezvýši počet vodákov, ktorý sa tu (Šášovské Podhradie)
rozhodnú prenocovať, či stráviť dlhší čas, nakoľko po Hrone uţ vďaka týmto „núteným prekáţkam! ţiadni vodáci
chodiť nebudú. Predkladateľ zrejme ani len netuší dôvod, prečo je zatiaľ o splavovanie Hrona (teraz uţ len jeho
hornej časti) taký záujem zo strany vodákov...Je to z dôvodu moţnosti súvislej plavby bez prekáţok a taktieţ rýchlosti
toku, čo sa samozrejme výstavbou MVE významne zmení. Pri našom tvrdení znovu vychádzame zo svojich
dlhoročných skúseností.
Všeobecne k bodom, kde sa spomína pozitívny vplyv výstavby MVE na rozvoj turistického ruchu a s ním následne
spojený rozvoj sluţieb:
V prípade, ţe by predmetná MVE bola jedinou takouto prekáţkou v toku rieky napr. v úseku cca 50 rkm, dalo by sa

povedať, ţe podmienky pre vodnú turistiku sa váţnejšie nezhoršia, o ich zlepšení sa však v spojitosti s MVE v
ţiadnom prípade hovoriť nedá. Avšak zavŕšením diela realizácie koncepcie energetického vyuţitia HEP tak ako bol
vládou schválený, a k tomu smeruje aj výstavba MVE na ďalších profiloch vzdialených od seba v priemere len cca 5
km, dôjde k jej nenávratnej devastácii a to po všetkých stránkach.
ďalším nemenej závaţným dôsledkom likvidácie turistického ruchu na rieke je aj zánik poţičovní člnov, kempov a
sluţieb, čím dochádza v trhovom hospodárstve k bráneniu v slobodnom podnikaní a to v dôsledku preferovania a
znevýhodnenia jednotlivcov v tomto prípade štátom, čo zakladá právne predpoklady na súdny spor.
Nakoľko predkladateľ zatiaľ v ţiadnom zo svojich vyjadrení reálne nepredloţil návrh ako chce zabezpečiť zachovanie
a nezhoršenie splavnosti rieky Hron tak ako to poţadujú inštitúcie od ŠOP, KÚŢP, SACR, obec, či dotknuté
občianske zdruţenia, a na podmienke ktorej „trvá“ aj povodie Hrona, či ŠPS, môţeme sa len domnievať a z
predloţenej projektovej dokumentácie to jasne vyplýva, ţe postavením MVE dôjde k vytvoreniu váţnej prekáţky v
splavnosti rieky so všetkými negatívnymi dôsledkami pre vodákov tak ako to bolo uţ vyššie popísané.
Naše zdruţenie sa uţ dlhé desaťročia zaoberá rozvojom turistického ruchu a skvalitňovaním, či aspoň
udrţiavaním kvalitného prírodného prostredia ako základnej platformy pre našu činnosť a s prírodou sme preto úzko
spätý. Len ťaţko nás preto môţe niekto obviniť toho ţe sme voči prírode ne citlivý a neleţí nám na srdci jej ochrana,
a to aj v globálnom ponímaní a dlhodobom horizonte. nie sme v ţiadnom prípade ani odporcovia vyuţívania HEP na
ekologickú výrobu energie.
Výstavba MVE takou formou a v takom rozsahu ako sa to deje pod hlavičkou environmentálneho cítenia
našej vlády je však váţnym úderom pod pás všetkým naším doterajším snaţeniam a v prípade jej skutočného
naplnenia bude mať nezvratné dôsledky nielen na turistov, biotopy Hrona všetkých občanov, ale výrazne skorší aj
pohľad civilizovaného sveta na náš prístup k prírodným hodnotám.
Máme za to, ţe projektant jednoznačne i v tomto prípade svojím „invariantným“ projektom zvolil necitlivý
prístup k rieke Hron, flóre, faune, obyvateľom povodia i všetkým ostatným uţívateľom tejto rieky.
Výstavbou MVVE nie je v záujme ţivočíchov rieky Hron, nie je v záujme pobreţného luţného lesa, nie je v záujme
vodákov a turistického ruchu, nie je v záujme obyvateľov dotknutých obcí a v konečnom dôsledku ani ostatných
obyvateľov SR.
6.20
OZ Hron pre slobodné rieky, Zvolenská 14, Banská Bystrica 974 01, list zo dňa 25.07.2011,
S návrhom dokumentu - realizácia Zmien a doplnkov č.2 v platnom a schválenom územnom pláne mesta Ţiar nad
Hronom , ktoré sa majú uskutočniť na základe poţiadavky sp. Euro Ecology s.r.o. Bratislava - zámer výstavba MVE
na rieke Hron v rekreačnom území mesta, miestna časť Šášovské Podhradie, tak ako je v súčasnosti predkladaný a
posudzovaný nesúhlasíme.
Sme presvedčení, ţe z dlhodobého celospoločenského hľadiska miestnej komunity obce Šášovské podhradie a
obyvateľov mesta ţiar nad Hronom je zachovanie miestnej komunity obce Šášovské podhradie a obyvateľov mesta
Ţiar nad Hronom je zachovanie tohto územia ako rekreačnej zóny a jej plánovaný rozvoj podľa súčasne platného
územného plánu mesta vo verejnom záujme vtedy ak územná časť Šášovské Podhradie bude i naďalej riešená ako
stredisko rekreácie a cestovného ruchu s rozvojovými programami a lokalitami rekreácie v prírodnom prostredí pri
rieke Hron s vyuţitím jestvujúcej zástavby rodinných domov na rekreačné účely. Stotoţňujeme sa so súčasne
platným ÚPN mesta, ţe za ekologicky - krajinársky a genofondovo najvhodnejší úsek rieky Hron je nutné povaţovať
neupravený neregulovaný tok v úseku sútoku Kremnického potoka a sútoku Lutilského potoka s riekou, nakoľko na
tomto úseku je rieka Hron hranicou CHKO Štiavnické vrchy a NATURY 2000. Súhlasíme ak menovaný úsek roku
Hrona ÚPN mesta navrhuje neupravovať, ponechať v prirodzenom koryte toku, brehové porasty nevyrubovať a
nenavrhovať výstavbou MVE Šášovské podhradie v menovanom úseku Hrona z dôvodov jej kolízie s významnými
prvkami kostry miestneho ÚSES územia mesta a dopadov na CHKO.
Zároveň predkladáme námietku k procesu posudzovania návrhu strategického dokumentu „ Správa o hodnotení
strategického dokumentu „Správa o hodnotení strategického dokumentu - Zmeny a doplnky č.2 územného plánu
mesta „Ţiar nad Hronom“, pretoţe návrh je predloţený ako jedno variantné riešenie čo je v rozpore s dole uvedenými
zákonmi a nariadeniami (bod a,b,c,d):
a) v rozpore so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaním vplyvov strategického dokumentu na ţivotné
prostredie, §2 bod c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a

navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom, §8 odst. (2) bod a) je
potrebné určiť, ktoré varianty riešenia navrhovaného strategického dokumentu je potrebné podrobnejšie
vypracovať a hodnotiť, §9 odst. (3), príloha č.4, kap. VI. Nutnosť vypracovania variantných návrhov
strategického dokumenty vyplýva tieţ z §12 odst (6) zákona 24/2006 Z.z. a Stavebného zákona v § 21
ods.(1),(10) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
b) v rozpore s Uznesením vlády SR č.178/2011, Usmernenie MŢP SR - prvá odráţka... Riečne kilometre
uvedené v databáze sú orientačné ..., (napríklad pre Posudzovací zámer MVE Vlkanová si navrhovateľ SPI
(zrejme ten istý majiteľ) bez problémov jemu vlastných 3 lokalizácie (varianty) umiestnenia hate
c) v rozpore s Rozsahom hodnotenia strategického dokumentu č. 2011/00321/ZC-JA vypracovaným OÚŢP
Banská Štiavnica - kapitola I. Varianty pre ďalšie hodnotenie v ktorom sa okrem iného nariaďuje ... pre
ďalšie hodnotenie vplyvov sa určujú okrem nulového variantu ďalšie varianty riešenia predloženého
strategického dokumentu ..., podobne tieţ kapitola II. Rozsah hodnotenia, bod 2.1.1. a bod 2.2.1.
d) a tieţ je v rozpore i so záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, ktorý v
zisťovacom konaní (OÚŢP Banská Štiavnica to uvádza v Rozsahu hodnotenia) poţaduje, aby predložený
strategický dokument bol posudzovaný podľa zákona a aby boli spracované apoň dve varianty v četne
variantu nulového, nakoľko súčasné predložené umiestnenie MVE v rkm 134,620 je neprípustné ...
(Jedno variantné riešenie je v rozpore tieţ s našim názorom pre moţnosť aj variantného riešenia zámeru MVE ako
derivačná elektráreň bez zásahu do súčasného koryta rieky a jej priečneho prehradzovania a s ponechaním
minimálneho sanačného prietoku v pôvodnom koryte.)
Správa o hodnotení vplyvu návrhu strategického dokumentu na ţivotné prostredie je vypracovaná v nedostatočnom
rozsahu a nespĺňa ani základné kritérium rozsahu určenom podľa § 8 ods. (2) zákona 24/2006 Z.z. a zákonného
obsiahnutia Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu vypracovaného OÚŢP pod označením č.2011/000321/ZC
- JA.
Správa je vypracovaná vo svojich výrokových častiach nadmieru tendenčne a jednostranne pozitívne k výstavbe MVE
s minimalizovaním vplyvov vybudovania priečnej hati v koryte rieky na miestnu ichtyofaunu a flóru, chránené územia
a celý systém ekologickej stability územia a rieky Hron. V konečnom dôsledku celý obsah správy o hodnotení
vyznieva tak akoby skúmané vplyvy na ţivotné prostredie boli uţ vyriešené vládou schválenou koncepciou vyuţitia
hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Obsahovo má tento dokument skôr charakter správy
o hodnotení posudzovanej navrhovanej činnosti.
V správe úplne absentujú akékoľvek nezávislé odborné stanoviská či odvolania sa na výskumné práce či iný odborný
materiál alebo štúdie a to predovšetkým z environmentálneho i ekonomického hľadiska.
Do zoznamu doplňujúcich správ a údajov, ktoré sú podkladom pre vypracovanie tejto správy o hodnotení firmou
ENVIGEO a.s. Banská Bystrica, sú prevzaté údaje z pripravovanej dokumentácie pre územného rozhodnutie z dielne
projektanta (akcionára) tejto stavby a údaje prevzaté z dokumentácie Zmien a doplnkov č.2 územného plánu mesta
Ţiar nad Hronom a ako iné pouţité správy sú uvedené: Územný plán mesta ţiar nad Hronom, Koncepcia vyuţitia
hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 a Zmeny a doplnky 2009 ÚPN VÚC
Banskobystrického kraja.
Jednostranné pouţitie len týchto materiálov ako podkladov rozhodne nepovaţujeme za dostatočné (a nie v konflikte
záujmov) pre odborné a nestranné vypracovanie správy podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie.
Je prinajmenej povšimnutia hodné nepouţitie ţiadnych ďalších zákonov, noriem či smerníc týkajúcich sa danému
problému, ako je rámcová smernica o vodách Európskeho parlamentu a Rady - vodný zákon, materiály VÚVH a
vymedzenie a zaradenie tohto plánovaného vodného útvaru ak by sa stavba zrealizovala ako HMWB či zaradenie
tohto úseku medzi rizikový podľa GES. Nie je tu spomenutý ani plán manaţmentu čiastkového povodia Hrona, či
zákony o ochrane prírody a genofondov...

Pre danú oblasť sú tieţ vypracované mnohé odborné environmentálne štúdie zaťaţených oblastí a rieky Hron,
revitalizačné plány a štúdie, plány a štúdie rozvoja turistického ruchu, genofondov a chránených vodných ţivočíchov
a rýb, protipovodňové plány, plány zátopových území i štúdie SAH hladiny podzemných vôd..., ktoré by rozhodne z
odborne akceptovateľného hľadiska vypracovávanej správy mali byť pouţité ako podkladové materiály.
Z uvedených dôvodov sa nebudeme k správe o hodnotení strategického dokumentu vyjadrovať a zároveň ţiadame
aby bola správa o hodnotení obstarávateľovi vrátená na prepracovanie a doplnenie v súlade s § 9 odst. (6) zákona
č.24/20016 Z.z.
Po doplnení a prepracovaní správ ţiadame o moţnosť opätovného pripomienkovania.
Záverečné vyhodnotenie stanovísk k správe o hodnotení
Celkovo bolo k Správe o hodnotení strategického dokumentu doručených 20 stanovísk od dotknutých orgánov a
iných dotknutých subjektov.
Dotknuté obce Obec Ladomerská Vieska, Obec Pitelová, Obec Trnavá Hora a Obec Stará Kremnička sa k správe o
hodnotení v stanovenej lehote nevyjadrili.
V stanovenej lehote sa k správe o hodnotení nevyjadrili nasledovné subjekty:
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Priemyselná 12, 965 01 Ţiar nad Hronom
Mestský športový klub, spol. s.r.o., A. Dubčeka 45, 965 01 Ţiar nad Hronom
Zdruţenie pre záchranu hradu Šášov, Š. Moysesa 42/4, 965 01 Ţiar nad Hronom
Súhlasné stanoviská zaslali :
- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Banská Bystrica (list zn.: BB - 11/681-7/5323/MAR , zo dňa
25.07.2011)
- Obvodný lesný úrad v Ţarnovici, Ţarnovica (list zn.: 2011/00356 , zo dňa 20.07.2011)
- Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (list zn.: 610-2088/2011, zo dňa 13.07.2011)
- Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko Ţiar nad Hronom, štátna správa
odpadového hospodárstve (list zn.: C/2011/01081- 002/ZH, zo dňa 19.07.2011)
- Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko Ţiar nad Hronom, štátna správa
ochrany ovzdušia (list zn.: C/2011/01101/ZH - JAE, zo dňa 19.08.2011)
- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Ţiar nad Hronom (list zn.: /2011/01663, zo dňa
25.07.2011)
- Obvodný úrad v Ţiari nad Hronom - odbor krízového riadenia, Ţiar nad Hronom (list zn.: A/2011/01080-3, zo
dňa 07.07.2011)
- Regionálna veterinárna a potravinová správa, Ţiar nad Hronom, (list zn.: 2010/00321/ZC, zo dňa
19.07.2011)
Súhlasné stanovisko s podmienkami, resp. s doporučeniami:
- Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a ţriediel, Bratislava (list zn.: Z39212/2011 - IKŢ zo
dňa 21.07.2011)
- Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (list zn.: 2011/00224 , zo dňa 22.07.2011)
- Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (list zn.:
1/2011/02696 , zo dňa 25.07.2011)
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Ţiari nad Hronom, Ţiar nad Hronom (list zn.:C/2011/01280 , zo
dňa 26.07.2011)
- Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko Ţiar nad Hronom, štátna vodná
správa (list zn.: C/2011/01080/ZH - REK, zo dňa 14.07.2011)
Stanoviská v ktorých sa konštatuje moţný negatívny vplyv MVE, resp. ďalší postup v konaní:
- Občianske zdruţenie Šášovčan, Šášovské Podhradie č. 103, 965 01 Ţiar nad Hronom, list zo dňa

-

26.7.2011
Krajský úrad ţivotného prostredia v Banskej Bystrici , Banská Bystrica (list zn.: 2011/00584 - Pr zo dňa
25.07.2011)
Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (list zn.: KSU BB 2011-719/1349 - 1:OÚP zo dňa
21.07.2011)
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, Banská Bystrica (list zn.:
7369/2011/ODDUPZP-00330586/2011, zo dňa 13.07.2011)

Jednoznačne nesúhlasné stanovisko:
- Slovenský rybársky zväz - Rada Ţilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Ţilina, list zo dňa 26.7.2011
- Klub slovenských turistov, Sekcia vodnej turistiky, Záborského 33, 831 03 Bratislava a Regionálna rada
KST, Ţiar nad Hronom a KST Tempo, Hliník nad Hronom, list zo dňa 25.7.2011
- OZ Hron pre slobodné rieky, Zvolenská 14, Banská Bystrica 974 01, list zo dňa 25.07.2011
Poţiadavka Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, Banská Bystrica, aby
posudzujúci orgán dal pre schvaľujúci orgán Mesto Ţiar nad Hronom v záverečnom stanovisku opatrenia, ktoré by
mali byť súčasťou záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu Mesta Ţiar nad Hronom a to tak, aby sa
zohľadnili poţiadavky ktoré vznikli počas procesu posudzovania a zároveň boli v súlade s ÚPN VÚC Banskobystrický
kraj je oprávnená. Je akceptovaná v rozsahu zodpovedajúcom stupňu posudzovanej dokumentácie. Niektoré
poţiadavky vznesené počas procesu posudzovania nie je moţné riešiť v územnoplánovacej dokumentácii, sú
však uvedené v záverečnom stanovisku a musia byť riešené pri projektovaní a povoľovaní činnosti.
Konflikt medzi záujmami rybného hospodárstva a energetického vyuţitia vodných tokov je opakujúcim sa prvkom pri
kaţdej snahe o výstavbu MVE. Na rozdiel od konfliktu so záujmami ochrany prírody a krajiny ide do značnej miery o
konflikt dvoch rôznych hospodárskych záujmov. Jediným riešením je prijatie spoločnej koncepcie (bola prijatá v marci
2011) a jej dodrţiavanie a rešpektovanie. V kaţdom prípade súčasťou MVE musí byť funkčný rybovod, ktorý
by mal fungovať uţ počas výstavby MVE.
Pokiaľ ide o problematiku vodnej turistiky je pravdou, ţe záujem vodákov o Hron bol veľký práve z dôvodu malého
mnoţstva neprejazdných bariér na toku a s pribúdajúcimi MVE záujem prudko klesá. Neobstojí ani porovnávanie s
českými riekami, ktoré sú vodácky často vyuţívané napriek veľkému mnoţstvu hatí - väčšina z nich je totiţ splavná,
alebo je moţné ich jednoducho preniesť. Novo budované MVE na slovenských riekach neumoţňujú splavenie lodí,
často nie sú vhodné podmienky ani na výstup a nástup a prenášať lode je potrebné na vzdialenosť niekoľko desiatok
aţ stoviek metrov. Aj keď vodná turistika nie je nosnou časťou cestovného ruchu, je ţiaduce brať ohľad aj na skupinu
občanov venujúcich sa tomuto športu a výstavbu MVE realizovať nielen s rybovodom, ale aj s prieplavom, alebo
aspoň s moţnosťou ľahkého, bezpečného a krátkeho prenášania, čím sa zabezpečí právo všetkých na
vyuţívanie vodných tokov.
U obyvateľstva, ktoré zastupuje OZ Šášovčan, pretrváva obava z negatívnych vplyvov na kvalitu ţivota. Poţadujú,
aby boli poţiadavky na investora definované tak, aby negatíva boli kompenzované vhodným spôsobom po dohode s
obyvateľmi.
Spomínané negatíva sú riešiteľné v procese povoľovania činnosti, nie v procese schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie. Potenciálny investor opakovane vyjadril ochotu splniť podmienky
obyvateľov, ak mu budú predloţené.
Verejné prerokovanie a jeho závery
Vzhľadom na obsiahlosť záznamu z verejného prerokovania uvádzame jeho skrátené znenie, originál je súčasťou
spisového materiálu.
Mesto Ţiar nad Hronom informovalo verejnosť o Správe o hodnotení a oznámilo termín a miesto konania verejného

prerokovania nasledovne: na úradnej tabuli mesta pred MsÚ v Ţiari nad Hronom a v Šášovskom Podhradí od
6.7.2011 na dobu 21 dní, v mestskom rozhlase a v Mestských novinách č. 14, z 12.07.2011. Verejné prerokovanie
Správy o hodnotení sa konalo 18.07.2011 o 16,00 v kultúrnom dome v Šášovskom Podhradí.
Verejného prerokovania sa zúčastnili zástupcovia Obvodného úradu ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici,
Krajského úradu ţivotného prostredia v Banskej Bystrici, štyria poslanci MsZ v Ţiari nad Hronom, zástupca
spracovateľa správy o hodnotení, spracovateľka posudzovaného dokumentu, traja zástupcovia spoločnosti, ktorá
má záujem realizovať výstavbu MVE na rieke Hron v k.ú. Šášovské Podhradie, zástupca SRZ - Rada Ţilina, zástupca
OZ Hron a 20 občanov (podľa prezenčnej listiny).
Rokovanie otvoril vedúci odboru riadenia projektov MsÚ Ţiar nad Hronom a po zhrnutí priebehu procesu obstarávania
územnoplánovacej dokumentácie ZaD č. 2 územného plánu mesta Ţiar nad Hronom odovzdal slovo spracovateľovi
Správy o hodnotení. Ten prezentoval najmä tie časti správy, ktoré sa zaoberajú najzávaţnejšími pripomienkami
doručenými k Oznámeniu :
- konflikt medzi vplyvom MVE na vodný tok (najmä migráciu rýb) a potrebou vyuţívania obnoviteľných zdrojov
energie je riešený na úrovni vlády SR schválením Koncepcie vyuţitia hydroenergetického potenciálu
vodných tokov SR do roku 2030. V prílohe 3 uvedenej Koncepcie sú určené strategicky významné lokality
pre MVE, medzi ktorými je aj lokalita Šašovské Podhradie
- k zladeniu stavby s národnou kultúrnou pamiatkou Hrad Šašov uviedol, ţe otázka stability nie je predmetom
riešenia v ÚPD, dominantnosť stavby je riešená návrhom regulatívov v záväznej časti
- negatívne vplyvy na obyvateľov počas výstavby určite budú, nie sú však predmetom riešenia v ÚPD
- prístup na pozemky musí byť zachovaný, vyplýva to z legislatívy
- ochrana pred povodňami - aj po realizácii MVE bude zachovaná pravobreţná inundačná oblasť tak ako je
vyznačená v platnom územnom pláne, nedôjde k zhoršeniu súčasnej situácie
- pre vodných turistov budú zriadené výstupné a nástupné rampy na uľahčenia prenášania plavidiel
 Zástupca spoločnosti ktorá má záujem vybudovať MVE uviedol, ţe ich snahou je stavbu vhodne začleniť do
prostredia. Stavba bude obsahovať rybovod, lávku, je moţné zriadiť doplnkové sluţby napr. pre vodákov.
Na otázku prečo by obyvatelia Šašovského Podhradia mali súhlasiť so stavbou MVE odpovedal, ţe vhodné
profily boli uţ stanovené, neurčuje ich potenciálny investor. Uviedol, ţe prínos z prevádzky MVE je
celospoločenský.
 Zástupkyňa OZ Šašovčan uviedla, ţe obyvatelia povaţujú lokalitu vzhľadom na blízkosť hradu a nenarušený
úsek vodného toku za vhodnú pre rozvoj turistiky, s čím je podľa nich výstavba MVE v rozpore. Spracovateľ
správy odpovedal, ţe aj Koncepcia vyuţitia HEP prešla procesom posudzovania vplyvov na ţivotné
prostredie a vtedy bol priestor na vyjadrenie pripomienok k výberu profilov. Projektant MVE uviedol, ţe
lokalita je vytipovaná pre výstavbu MVE uţ dlho. Pred 30 - 40 rokmi bola navrhovaná MVE Ladomer s
výškou hrádze 20 m.
 Občan z Hliníka nad Hronom sa vyjadril ku Koncepcii vyuţitia HEP - uviedol, ţe podľa neho je v nej
definované príliš veľa MVE. Zástupca potenciálneho investora odpovedal, ţe cieľom verejného prerokovania
je riešiť problémy konkrétnej lokality a nie celoštátnej koncepcie.
 Zástupca OZ Hron pre slobodné rieky predniesol námietky voči posudzovaniu vplyvov činnosti - výstavby
MVE v Šašovskom Podhradí v roku 2005. Ďalej namietal proti umiestneniu MVE, keďţe podľa platného
územného plánu je územie určené pre rekreáciu a turizmus. Zástupca potenciálneho investora poukázal na
znehodnotenie územia nelegálnymi skládkami odpadu a skutočnosť, ţe nikto neprejavil záujem investovať
do cestovného ruchu v danej lokalite.
 Zástupca zdruţenia na záchranu hradu Šašov vyjadril obavy, ţe výstavba MVE naruší existujúce snahy o
rozvoj turizmu (pamätná izba pod hradom, spolupráca s vodákmi). Zástupca potenciálneho investora
odpovedal, ţe činnosti je moţné zosúladiť, ako príklad uviedol české rieky.
 Obyvateľ Šašovského Podhradia sa spýtal čo investor urobí pre Šašovčanov. Odpoveď : očakávame
konkrétne poţiadavky obyvateľov, sme ochotní sa zaviazať. Zatiaľ je moţné očakávať ţe opravia tie úseky
cesty, ktorých stav sa počas výstavby zhorší, v prípade ţe poklesne hladina vody v studniach prehĺbia na
vlastné náklady studne, prístup k Hronu a na pozemky bude zachovaný, vytvorí sa plocha vhodná na
táborenie, je moţné zlepšiť protipovodňovú ochranu na Istebnom potoku.
 Zástupkyňa OZ Šašovčan: ako sa výstavba dotkne brehových porastov ? Odpoveď : brehové porasty budú

rekonštruované a nanovo vysadené. V podmienkach pre výstavbu sa určí kde aké dreviny sa majú vysadiť.
 Zástupca Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Ţilina uviedol, ţe rybári súhlasia s profilom Farské lúky, ţe
poţadujú aby MVE boli od seba vzdialené najmenej 20 km, ţe MVE Hronská Dúbrava vytvorila významnú
migračnú bariéru tým ţe počas výstavby nebol funkčný rybovod, ţe bariéry menia prúdiacu vodu na stojatú a
z uvedených dôvodov SRZ nesúhlasí s výstavbou MVE v Šašovskom Podhradí.
 Ďalšia diskusia bola na témy : kvalita existujúcich rybovodov, variantnosť riešenia (ÚPD je invariantný
dokument), posudzovanie vplyvov činnosti v roku 2005 (nie je predmetom prerokovania).
 Poslanec MsZ Ţiar nad Hronom uzatvoril diskusiu o témach len okrajovo súvisiacich s riešenou
problematikou. Konštatoval, ţe z pohľadu obyvateľov prevládajú negatívne vplyvy nad pozitívami. Zástupca
potenciálneho investora vyslovil ochotu splniť poţiadavky občanov.
 Ďalšie otázky : ovplyvní vzdutie polia na Blanovke ? (odpoveď : nie), zasahuje MVE do územia NATURA ?
(odpoveď : nie), vzhľad stavby nie je taký ako poţadovalo zdruţenie pre záchranu hradu Šašov (odpoveď
: vzhľad je navrhnutý na základe rokovania so zástupcami Krajského pamiatkového úradu, okrem
estetického musí stavba plniť aj funkčný účel, vzhľad je ešte moţné upraviť)
 Zástupca KÚŢP uviedol, ţe najčastejším predmetom záujmu občanov dotknutých výstavbou MVE je vplyv
na podzemnú vodu a protipovodňová ochrana. Týmto problémom je v príprave venovať dostatočnú
pozornosť. Podľa Koncepcie je profil v Šašovskom Podhradí strategicky významný, čo musí povoľujúci
orgán akceptovať.
 Ďalšie otázky : monitoruje sa vplyv existujúcich MVE ? (robia sa lokálne prieskumy), kto bude čistiť
zachytený odpad a sedimenty ? (prevádzkovateľ), do akej vzdialenosti budú upravené brehy ? (pod haťou
cca 400 m, nad haťou cca 700 m - na pravom brehu), nebude sa po výstavbe voda vylievať na ľavú stranu
pod haťou ? (prietokové pomery sa oproti súčasnému stavu zlepšia)
 V závere sa vyjadrili prítomní poslanci MsZ Ţiar nad Hronom v tom zmysle, ţe pred schvaľovaním
strategického dokumentu sa musia so situáciou podrobnejšie oboznámiť.
Stanovisko poslancov je v zásade moţné stotoţniť aj s celkovými závermi verejného prerokovania : verejné
prerokovanie upozornilo na nesúlad lokálnych a celospoločenských záujmov. Z lokálneho hľadiska občania
vnímajú viac očakávané negatívne vplyvy najmä počas výstavby MVE. Celospoločenským prínosom je naplnenie
Koncepcie vyuţitia HEP Slovenska a zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
1. Vplyvy na obyvateľstvo
Zmena funkčného vyuţitia územia s následným vybudovaním MVE v profile pod hradom Šášov nebude mať vplyv na
zdravie obyvateľov, prejaví sa len minimálne na zamestnanosti regiónu (za zmienku stojí krátkodobý pozitívny vplyv
pri výstavbe MVE).
Vplyvy na produkciu elektriny, zvyšovanie podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov v súlade s energetickou
koncepciou SR a Európskej únie sú síce prítomné, ale prakticky sa obyvateľov dotknutých obcí nedotknú.
Výstavba MVE - ako kaţdá stavebná činnosť - bude v krátkodobom horizonte zaťaţovať obyvateľov Šášovského
Podhradia hlukom a zvýšenou prašnosťou, spôsobenými pohybom a prevádzkou stavebných mechanizmov.
Z dlhodobého hľadiska môţe dôjsť k miernemu ovplyvneniu výšky hladiny podzemnej vody (k zvýšeniu v zóne
vzdutia nad hrádzou, k zníţeniu v zóne prehĺbenia koryta pod hrádzou). Zmeny hladiny podzemnej vody sú
významným vplyvom, ktorý je však riešiteľný technickými opatreniami.
Podstatnejšia je zmena krajinného rázu, teda ţe v blízkosti obce sa vybuduje nový objekt, ktorý zmení charakter
krajiny a tým aj spôsob jej doterajšieho vyuţívania.

1. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery
Na stabilitu hradného brala výstavba MVE nebude mať vplyv, čo je však potrebné doloţiť výsledkami geologického
prieskumu. Územie nie je náchylné na svahové deformácie.
3. Vplyvy na klimatické pomery
Územie so zmenenou funkciou nie je takého rozsahu, aby malo vplyv na klimatické pomery.
4. Vplyvy na ovzdušie (napr. mnoţstvo a koncentrácia emisií a imisií)
Malá vodná elektráreň neprodukuje emisie. Tieto môţu dočasne vznikať pri výstavbe (prašnosť).
5. Vplyvy na vodné pomery (napr. kvalitu, reţimy, odtokové pomery, zásoby)
Výstavbou MVE v profile pod hradom Šášov sa zmenia vodné pomery posudzovaného územia. Nad hrádzou MVE
smerom k Jalnej sa hladina Hrona vzduje pribliţne o 2 m, pod hrádzou sa dno Hrona prehĺbi, takţe rozdiel medzi
prevádzkovou hladinou a prahom výtoku z elektrárne bude okolo 4,5 m.
Efekt vzdutia hladiny bude siahať aţ za sútok Hrona s Rudnicou (Kremnickým potokom). To môţe mať priaznivý
vplyv na skupinu jelšových porastov pri sútoku (lokálne biocentrum Blanica), kde sa posilní jeho mokraďný charakter.
Na druhej strane vyššia hladina podzemnej vody môţe mať negatívny vplyv na poľnohospodársku produkciu na
pravom brehu Hrona, napr. vplyvom sezónneho podmáčania príbreţnej zóny. V suchých obdobiach je naopak
zvýšená hladina podzemnej vody pre poľnohospodárov výhodou.
Kvalita povrchovej vody nebude prevádzkou MVE významne ovplyvnená, aj keď sa môţu prejaviť nasledovné vplyvy:
 zadrţanie veľkých plávajúcich kusov na hrabliach hate a ich zneškodnenie osádkou MVE,
 väčšia moţnosť účinného zachytenia havarijného stavu znečistenia povrchovej vody s vyuţitím hrádze ako
bariéry šírenia sa znečisťujúcich látok plávajúcich na hladine (väčšina ropných látok),
 v turbínach MVE dochádza k miernemu okysličeniu vody Hrona čo má v zásade pozitívny vplyv na akvatické
spoločenstvá pod hrádzou a biochemický reţim povrchového toku.
 moţné negatívne vplyvy predstavujú najmä riziká z vyuţitia stavebných mechanizmov pri výstavbe MVE
(PHM, oleje, zákal).
 vybudovanie hrádze a spomalenie toku Hrona nad hrádzou bude mať vplyv na väčšiu tvorbu dnových
sedimentov, ktoré bude treba po určitom čase mechanicky odstrániť a zneškodniť.
6. Vplyvy na pôdu (napr. spôsob vyuţívania, kontaminácia, pôdna erózia)
Vplyvy na pôdy spočívajú vo zvýšenej hladine podzemnej vody nad hrádzou, čo je limitujúcim faktorom pre jarné
poľnohospodárske práce (dlhšia doba opadnutia jarných vôd), ale zároveň potenciálom pre zdroj vlahy v suchom
období.
7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Vzhľadom na charakter činnosti, ktorá je posudzovanou zmenou územného plánu na území navrhovaná
konštatujeme, ţe najcitlivejšou zloţkou fauny a flóry, ktoré môţu byť zmenou funkčného vyuţitia územia dotknuté sú
akvatické spoločenstvá - najmä ryby (ichtyofauna), pre ktoré predstavuje hať MVE prekáţku v migračnom ťahu.
Pri charakteristike ichtyofauny spracovatelia správy o hodnotení vychádzali z výsledkov ichtyologického výskumu,
ktorý v intraviláne mesta Ţiar nad Hronom v r. 2008 vykonali Slovenský rybársky zväz a Slovenská agentúra
ţivotného prostredia Banská Bystrica na základe objednávky Slovenských elektrární, a.s., Bratislava (P. Beleš - V.
Muţík, 2008). V správe z ichtyologického prieskumu sa konštatuje, ţe rybie spoločenstvá v danom úseku sú
čiastočne narušené. Pozorovaná je aj niţšia početnosť rybej populácie. Ako pravdepodobné príčiny tohto stavu sú
uvádzané bariéry na toku Hrona medzi skúmanou lokalitou a Dunajom, ako aj zimujúce kŕdľa ryboţravého
kormorána.
Vplyvy na krajinu - štruktúru a vyuţívanie krajiny, scenériu krajiny
Vzhľadom k navrhovanej zmene funkčného vyuţitia územia na výstavbu MVE v susedstve osídlenia (Šášovské
Podhradie) a blízko kultúrnej a historickej pamiatky (hrad Šášov) ide nepochybne o jeden z najvýznamnejších
vplyvov.

kultúrne dominanty - v posudzovanom území je to jednoznačne hrad Šášov. Nie sú poznatky o tom, ţe by výstavba
MVE priamo ovplyvnila existenciu zrúcaniny. Otázky stability hradného brala budú predmetom špecializovaných
prieskumov. MVE naopak môţe zrúcaninám hradu Šášov pomôcť - napr. nasmerovaním finančných prostriedkov
investora na čiastočné opatrenia vedúce k zvýšeniu atraktivity hradu, ako je napr. vybudovanie výhľadovej plošiny, či
parkoviska. Vybudovaním pešej lávky ponad hrádzu MVE sa zlepší dostupnosť lokality zo smeru Šášovské
Podhradie - Píla;
harmónia krajiny a funkčné vzťahy - v posudzovanom území sú definované nasledovné prvky:
akvatický biokoridor nadregionálneho významu - rieka Hron - na zachovanie ekostabilizačnej funkcie rieky Hron je
potrebné zachovať najmä priechodnosť vodného diela pre ryby (migračný potenciál) a udrţať súvislosť brehových
porastov (migračné médium pre terestrické ţivočíchy),
lokálne biocentrum Šášovský hradný vrch a okolie s genofondovou lokalitou Šášovské hradné bralo - na zachovanie
ekostabilizačnej funkcie lokálneho biocentra stačí minimalizovať stavebné zásahy na ľavom brehu Hrona, čo je
zaistené návrhom MVE bez ľavostrannej hrádze,
lokálne biocentrum na sútoku Hrona a Rudnice (Blanovka) - jelšový porast na ľavom brehu Hrona - tu dôjde k
posilneniu mokraďného charakteru biocentra vplyvom vzdutia hladiny Hrona nad hrádzou.
vizuálny impakt - pohľad na skúmané územie z hlavných sídiel a dopravných tepien - objekt bude obtiaţne viditeľný,
pohľad z hradu Šášov - objekt MVE vzhľadom na strmosť brala a zalesnenie priľahlého svahu je z hradu len obtiaţne
viditeľný, pohľad zo sídla Šášovské Podhradie - významný vizuálny impakt.
9.
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská
Areál zrúcaniny hradu Šášov s valom je vedený v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (pod č. 1266/0) ako
národná kultúrna pamiatka (NKP).
- nepredpokladá sa ohrozenie stability hradného brala výstavba MVE v profile Šášovské Podhradie, čo však
bude potrebné doloţiť výsledkami podrobného inţinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu.
Hradné bralo je tvorené masívnou vulkanickou horninou (andezit), rigidnou voči zvetrávacím a eróznym
procesom. Pozornosť bude potrebné zamerať na moţné skalné rútenia, iniciované napr. otrasmi pri zaráţaní
pilót.
- výstavba MVE znamená zvýšenie podielu urbanizácie v okolí NPK, kde je ţiaduce zachovať charakter
prostredia. Výstavba je však situovaná do susedstva sídelnej zóny, neprináša so sebou potrebu budovania
ďalšej infraštruktúry významnejšieho rozsahu a pri dodrţaní základných zásad riešenia pohľadovosti
(architektonické riešenie objektu, pohľadové povrchy objektu) nemusí znamenať estetické znehodnotenie
krajiny;
- existencia MVE môţe NKP pomôcť - zlepšením prístupnosti zo strany Píly (lávka cez Hron ponad hrádzu),
nasmerovaním finančných prostriedkov do zatraktívnenia NKP (vyhliadka), posilnením funkcie vodáckeho
táboriska (nutnosť prenášať lode cez hrádzu zvýši počet vodákov, ktorí sa tu rozhodnú stráviť istý čas,
prípadne prenocovať - v nadväznosti na plánované vybudovanie strediska rekreácie a turizmu Šášovské
Podhradie podľa aktuálneho ÚP mesta Ţiar nad Hronom), investíciami do zlepšenia prístupových ciest (ktoré
sú spoločné pre MVE a NKP) a podobne.
Zemné práce pri výstavbe MVE budú prebiehať pod odborným dohľadom archeológa. za podmienok určených
príslušným pamiatkovým úradom. K tomuto účelu pamiatkový úrad vydá rozhodnutie o podmienkach archeologického
výskumu, o ktoré musí investor poţiadať pre vydaním stavebného povolenia.
10. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Realizáciou prác v nivných hlinách a poriečnych štrkopieskových sedimentoch sa nepredpokladá moţnosť
paleontologických nálezov. Ak sa však takého nálezy objavia, bude sa postupovať v súlade s príslušnou legislatívou.
V posudzovanom území nie sú významné geologické lokality.

V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA NAVRHOVANÉ
CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU

SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000)
Posudzované územie nezasahuje do chránených území prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov. Je situované v území s 1. stupňom ochrany. Nachádza sa v blízkosti hraníc
chránenej krajinne oblasti Štiavnické vrchy, na území ktorej je 2. stupeň ochrany.
Posudzované územie nezasahuje do území Natura 2000.
Podľa územného systému ekologickej stability posudzované územie zasahuje do nadregionálneho biokoridoru
vodného toku rieky Hron. Na zachovanie ekostabilizačnej funkcie rieky Hron je potrebné zachovať najmä
priechodnosť vodného diela pre ryby (migračný potenciál) a udrţať súvislosť brehových porastov (migračné médium
pre terestrické ţivočíchy
Osou rieku Hron prechádza severná hranica ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sklených
Tepliciach (vyhláška MZ SR č. 57/2005 Z. z.).

VI. ZÁVERY
1. Výsledok procesu posudzovania
Na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa odporúča schválenie strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Ţiar nad
Hronom, po zapracovaní podmienok a opatrení na vylúčenie, alebo zníţenie negatívnych vplyvov územnoplánovacej
dokumentácie v zmysle návrhu časti VI/3 záverečného stanoviska.
2. Odporúčaný variant
Strategický dokument bol posudzovaný invariantne.
3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu
Na základe Správy o hodnotení strategického dokumentu, odborného posudku vypracovaného podľa ustanovení § 13
zákona o posudzovaní, doručených stanovísk orgánov štátnej správy, odborných organizácií, výsledkov verejného
prerokovania a zváţení moţných vplyvov strategického dokumentu na ţivotné prostredie, sa odporúča akceptovať
Správu o hodnotení, ktorá je obsahovo vyčerpávajúca a dopracovať Zmeny a doplnky č. 2 zahrnutím nasledovných
opatrení :
Do časti

1.) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia mesta
b.) Výrobné územie, zmiešané územie výroby a vybavenosti
doplniť nový regulatív:
1.9.
Stavbu malej vodnej elektrárne vo výrobnom území Šášovské Podhradie na toku Hron v rkm 134,620
riešiť architektonicky tak, aby stavba neprevyšovala výškovú úroveň najbliţších rodinných domov, t.
j. 4,2 m nad terénom a jej architektonickú úpravu riešiť tak, aby sa minimalizovala hmota, s vhodným
materiálovo-farebným riešením a vylúčením lesklých a leštených povrchov.
Do časti

1.) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia mesta
c.) Rekreačné územie
doplniť nový regulatív:
1.9.
Realizovať stavbu malej vodnej elektrárne vo výrobnom území Šášovské Podhradie na toku Hron v
rkm 134,620 tak, aby sa uľahčilo zdolávanie prekáţky na toku Hrona ako turistickej vodnej cesty
vybudovaním nástupnej a výstupnej rampy.
V ďalšej etape schvaľovania stavby MVE Šášovské Podhradie poţadujeme:
a) výstavbu MVE realizovať nielen s rybovodom, ale aj s prieplavom, alebo aspoň s moţnosťou ľahkého,
bezpečného a krátkeho prenášania
b) súčasťou MVE musí byť funkčný rybovod, ktorý by mal fungovať uţ počas výstavby MVE

c) vypracovať podrobný dendrologický prieskum oblasti dotknutej výstavbou MVE
d) činnosťou malej vodnej elektrárne nesmú byť prekročené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo
vonkajšom prostredí uvedené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z., tabuľka č.1, kategória územia II., priestor
pred oknami obytných miestností bytových rodinných domov
e) pred predloţením návrhu územnoplánovacej dokumentácie mestskému zastupiteľstvu na schválenie je
mesto Ţiar nad Hronom povinné poţiadať KSÚ v Banskej Bystrici o preskúmanie návrhu územnoplánovacej
dokumentácie obce podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (stavebný úrad), inak je jej schválenie v celom rozsahu neplatné
f) podmienky zadefinované dotknutými orgánmi, ktoré sú uvedené v Rozsahu hodnotenia Strategického
dokumentu ZaD č. 2 ÚP Ţiar nad Hronom zostávajú v platnosti
4. Zdôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu
Záverečnému stanovisku k Správe o hodnotení strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu
mesta Ţiar nad Hronom predchádzalo podrobné preštudovanie správy, všetkých doloţených stanovísk a posudku. Pri
posudzovaní boli zvaţované všetky moţné negatívne vplyvy strategického dokumentu na ţivotné prostredie a zdravie
obyvateľstva, vrátane moţných rizík z havárií a predpokladaná účinnosť navrhovaných opatrení.
5. Návrh monitoringu
Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri spracúvaní správy o hodnotení vychádzajú z povahy
dokumentácie a posudzovaného strategického dokumentu, ktorá je všeobecná a zameraná na riešenie funkčných
vzťahov pri územnom plánovaní. V rámci správy o hodnotení preto neboli a ani nemohli byť hodnotené technické
parametre a detaily navrhovanej MVE v danom profile.
Taktieţ bez vykonania niektorých prieskumov, ktoré sú v zásade súčasťou ďalších krokov pri povoľovacom konaní
nebolo moţné sa vyjadriť vecne a konkrétne k niektorým otázkam - napr. k problému moţnosti poklesu hladín
podzemnej vody v studniach bez výsledkov inţinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu.
Monitoring bude navrhnutý po vykonaní potrebných prieskumov, ktoré budú predchádzať vypracovaniu projektovej
dokumentácie a povoľovaniu stavby (hydrogeologický prieskum, inţinierskogeologický prieskum, dendrologický
prieskum, prieskum fauny a flóry so zameraním na overenie výskytu chránených druhov ţivočíchov a rastlín).

VII.

POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1.

Spracovatelia záverečného stanoviska
Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici
v súčinnosti s
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Ţiari nad Hronom

2.

Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu
Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici

Ing. Michal Motyka

prednosta

3. Dátum a miesto záverečného stanoviska
V Banskej Štiavnici, 14.09.2011

