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Vybavuje:

R O Z H O D N U T IE

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
starostlivosti o životné prostredie §1 a §5 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania
vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva podľa § 7
ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu
„Územný plán obce Horná Seč - zmeny a doplnky č. 2/2016 - rozšírenie“, ktoré predložil
obstarávate!' obec Horná Seč (IČO: 00 587 524). v zastúpení starostkou obce, Hlavná č.
19/16, 935 31 Horná Seč, toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument, ktorým je územno - plánovacia dokumentácia.
„Územný plán obce Horná Seč - zmeny a doplnky č. 2/2016 - rozšírenie“, uvedený
v predloženom oznámení o strategickom dokumente

sa

nebude

posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
O d o v o d ne n ie
Obstarávateľ obec Horná Seč (IČO: 00 587 524), v zastúpení starostkou obce, Hlavná
č. 19/16. 935 31 Horná Seč (ďalej len obstarávateľ), predložil Okresnému úradu Levice,
odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len ..OÚ Levice. OSZP'O podľa § 5 ods.3
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
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(ďalej len „zákon“) dňa 27.12.2016 oznámenie o strategickom dokumente Územný plán
obce Horná Seč - zmeny a doplnky č.2/2016 - rozšírenie (ďalej len ÚP ZaD) na prerokovanie.
Územný plán obce Horná Seč urbanisticky predstavuje dlhodobý strategický dokument, ktorý
rieši komplexný rozvoj obce na celom území jej katastra.
Zmeny a doplnky k územnému plánu obce Horná Seč č.2/2016 - rozšírenie sa týkajú
zmeny funkčného využitia územia v lokalite č. 8 (23,3/ta) - nachádza sa na pozemku mimo
zastavaného územia obce. ktorý je podľa platného územného plánu určený na funkciu orná
pôda: ZaD ide o zmenu funkčného využitia územia na funkciu ložiskové územie - ťažba
štrkopieskov, parcela katastra C č.744/1 orná pôda (stav E č.743/1-2, 744. 745, 750, 755,
756). Lokalita č. 8 dopĺňa zmeny a doplnky č.2/0216 lokality č.l až 7 (ktoré boli predmetom
zisťovacieho konania strategického dokumentu č. OU-LV-OSZP-2016/015991-Če-sea/R zo
dňa 14.12.2016):
- lokalita č. 1 (0.3ha) - nachádza sa na pozemku v zastavanom území obce. ktorý je
podľa platného územného plánu určený na funkciu verejnej zelene; v ZaD ide o zmenu
funkčného využitia územia na funkciu bývania v rodinných domoch; parcela registra C č.
237/28 ostatné plochy
- lokalita č. 2 (2.9ha) - nachádza sa na pozemku v zastavanom území obce, ktorý je
podľa platného územného plánu určený na funkciu verejnej zelene a záhrad; v ZaD ide o
zmenu časti funkčného využitia územia na funkciu bývania v rodinných domoch; parcela
registra C č. 199/1 ostatné plochy. 278/1 zastavané plochy a nádvoria, záhrady 205/1-3,
209/1-2, 210, 213/1,214, 215. 219/1-2, 221/1-2, 222, 225, 226/1-2, 229/2
- lokalita č. 3 - nachádza sa na pozemku v zastavanom aj mimo zastavaného územia
obce. ktorý je podľa platného územného plánu určený na funkciu verejná a sprievodná zeleň;
v ZaD ide o doplnenie funkčného využitia územia o funkciu verejné technické vybavenie dažďová kanalizácia; parcela registra C č. 199/1. 328/1 ostatné plochy, 318. 1245 zastavané
plochy a nádvoria, dĺžka líniovej stavby bude 1.596 km (z toho 430 m v katastri obce Horná
seč a 1.166 km v katastri obce Dolná Seč)
- lokalita č. 4 (6.0ha) - nachádza sa na pozemku mimo zastavaného územia obce. ktorý
je podľa platného územného plánu určený na funkciu orná pôda a NDV nelesná drevinová
vegetácia; v ZaD ide o zmenu funkčného využitia územia na funkciu dobývacie plochy ťažba štrku; parcela registra C č. 744/20-22 orná pôda. 746/6 ostatné plochy, 746/16 ostatné
plochy, 746/50 TTP, 746/51 zastavané plochy a nádvoria, 746/47 ostatné plochy
- lokalita č. 5 (1,7ha) - nachádza sa na pozemku mimo zastavaného územia obce, ktorý
je podľa platného územného plánu určený na funkciu obchod, služby, výroba; v ZaD ide o
zmenu funkčného využitia územia na funkciu šport (plánované); parcela registra C č. 640/1
orná pôda
- lokalita č. 6 - nachádza sa na pozemku mimo zastavaného územia obce, ktorý je
podľa platného územného plánu určený na funkciu verejná zeleň; v ZaD ide o zmenu
funkčného využitia územia na funkciu verejné dopravné vybavenie -■ miestna komunikácia
(existujúce)
- lokalita č. 7 (0.7ha) - nachádza sa na pozemku v zastavanom území obce, ktorý je
podľa platného územného plánu určený na funkciu zeleň súkromná; v ZaD ide ó zmenu
funkčného využitia územia na funkciu bývanie v rodinných domoch; parcela registra C č.
320/1-2 trvalé trávne porasty; 125/2. 130/2. 152/2. 154, 155 záhrady; 152/1, 478 zastavané
plochy.
Obec Horná Seč sa nachádza v okrese Levice, v Nitrianskom kraji.
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Touto zmenou územného plánu obce Horná Seč nie sú dotknuté chránené územia ani
sa nemení koncepcia miestneho územného systému ekologickej stability oproti tomu, ako je
navrhnutá v súčasnom územnom pláne.
Uplatňovaním strategického dokumentu vo vzťahu k životnému prostrediu sa
nepredpokladajú významnejšie riziká, nakoľko lokalita nezasahuje do ÚSES a primeraným
odporúčaním realizovať po ukončení povrchovej ťažby z existujúcich areálov revitalizáciu
a rekultiváciu s využitím najmä pôvodných druhov drevín.
Žiadne iné plochy, okrem uvedených lokalít nie sú predmetom riešenia zmien
a doplnkov k územnému plánu obce Horná Seč. Všetky ostatné časti ÚPN zostávajú
v platnosti tak. ako boli schválené.
IJP ZaD sú spracované bez variantov, variantom pre posudzovanie je nulový variant
t.j. funkčné využitie v zmysle platného UPN obce.
Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal OÚ Levice, OSZP.
podľa § 7 zákona zisťovacie konanie, či strategický dokument bude posudzovaný podľa
zákona.
V rámci zisťovacieho konania OÚ Levice, OSZP podľa § 6 ods. 2) zákona zverejnil
oznámenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
a rozposlal oznámenie na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom
a dotknutej obci.
V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Levice, OSZP svoje písomné
stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení) :
1. Okresný úrad Levice, odbor krízového riadeniu, č. OU-LV-OKR-2017/001660-005
zo dňa 11.01.2017: vydal stanovisko, v ktorom z hľadiska civilnej ochrany
obyvateľstva nemá pripomienky k predloženému oznámeniu a nepožaduje povinné
hodnotenie podľa zákona.
2. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-LVOCDK-2017/001522-002 zo dňa 10.01.2017 : vydal záväzné stanovisko, v ktorom
uvádza, že nemá námietky k návrhu strategického dokumentu za dodržania
nasledovných podmienok :
a. žiada dodržať podmienky územného plánu VÚC pre Nitriansky kraj
b. pri realizácii predložených zámerov žiada dodržať zákon č. 135/1961 Zb.
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb.,
príslušné STN
c. pri zásahu do cesty 111/1542 je potrebné postupovať v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov
d. cestným správnym orgánom pre cesty 1. triedy je okresný úrad v sídle kraja t.j.
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
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nenachádzajú žiadne vyhlásené chránené územia (ani maloplošné ani veľkoplošné),
ani do neho nezasahujú žiadne ich ochranné pásma, ani územia európskeho významu
zo siete NATURA 2000. Odporúča uvažované zmeny zrealizovať po dopracovaní
sadových úprav na dotknutých lokalitách pre vylepšenie kvality životného prostredia
v danej lokalite.
Po celkovom prehodnotení predloženého strategického dokumentu zaujal názor, že nie
je potrebné ďalej ho posudzovať
-štátna správa ochrany ovzdušia. č. OU-LV-OSZP-2017/001482-KE zo dňa
18.01.2017 - konštatuje základné údaje o lokalite, ktorej sa zmena - rozšírenie týka;
z hľadiska ochrany ovzdušia sa predpokladá vznik nových zdrojov znečisťovania
ovzdušia určených na zabezpečenie potrieb tepla pre navrhované objekty - rodinné
domy. Z uvedených zdrojov budú emitované základné znečisťujúce látky zo
spaľovania palív, je reálny predpoklad, že nedôjde k výraznému znečisteniu ovzdušia
v danej lokalite.
V lokalite č. 8, ktorá sa nachádza mimo zastavaného územia obce ide o zmenu
funkčného využitia územia na funkciu ložiskové územie - ťažba štrku. Z hľadiska
ochrany ovzdušia ťažba štrku bude zdrojom znečisťovania ovzdušia, z ktorého môžu
byť emitované tuhé znečisťujúce látky.
Z hľadiska ochrany ovzdušia sa predpokladá, že zmena územného plánu obce nebude
mať zásadne negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia. V rámci investičnej činnosti
a podnikateľských aktivít v danej lokalite v prípade umiestnenia a stavby zdrojov
znečisťovania ovzdušia je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy ochrany
ovzdušia podľa platných právnych predpisov ochrany ovzdušia.
Štátna správa ochrany ovzdušia preskúmala podkladové materiály a dospela k záveru,
že z hľadiska ochrany ovzdušia nemá námietky a pripomienky k predloženému
dokumentu.
-štátna vodná správa, c. OU-LV-OSZP-2017/001 -í86-Vod/CH zo dňa 18.01.2017:
- konštatuje základné údaje predloženého oznámenia o strategickom dokumente
hlavný cieľ zmien a doplnkov, navrhované zmeny v ÚP obce v riešenej lokalite ako sú
uvedené v oznámení;
Štátna vodná správa dáva k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente ZaD
č.2/2016 - rozšírenie súhlasné stanovisko za nasledovných podmienok;
•

•

Pri zabezpečení ťažby štrkopieskov v navrhovanej lokalite č. 8 územného
plánu dodržať ochranné pásmo toku Hron. za ktoré sa podľa ustanovenia § 49
ods. 2 vodného zákona pri vodohospodársky významnom vodnom toku,
ktorým tok Hron je. považujú pobrežné pozemky do 10 m od brehovej čiary
a pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty
hrádze.
Pri realizácii ťažby je nevyhnutné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností,
ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu
alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku
a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodný stavieb.

Predložený strategický dokument nepožaduje posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z.
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vyjadrenie OU Levice. OSZP k pripomienkam
- pripomienky uvedené vo vyjadreniach jednotlivých úsekov štátnej správy
budú rešpektované pri spracovaní strategického dokumentu a pri spracovávaní
projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie konkrétnej
činnosti
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach č. D1/2017/00190 zo
dňa 11.01.2017: vydal záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s oznámením
o vypracovaní návrhu strategického dokumentu. V odôvodnení uvádza údaje o lokalite
č.8 (23.3ha), ktorej sa zmeny a doplnky - rozšírenie týkajú; lokalita č.4 (6,0ha) - ide
o zmenu funkčného využitia na funkciu dobývacie plochy - fažba štrku
5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej
správy, Bratislava,č.2730/2017-5.3 zo dňa 12.01.2017; vydalo nasledovné stanovisko:
v k.ú. obce Horná Seč (ďalej len predmetné územie) sa nachádza
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Horná Seč - štrkopiesky a piesky (4645)“,
ktoré využíva ANTECO s.r.o. Kalná nad Hronom
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Horná Seč - Pasienky - štrkopiesky a piesky
(4163)“. ktoré využíva obec Horná Seč
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa §7 banského zákona súčasťou pozemku.
V predmetnom území je evidovaná jedna skládka s ukončenou prevádzkou (na mape),
-uvedenú skládku odporúča dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radonového rizika (na mape) stredné radonové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej
stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.
Podľa geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia
územia stredné radonové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia
s výskytom stredného radonového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a príslušnej vyhlášky,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia
z prírodného žiarenia.
vyjadrenie OU Levice. OSZP k pripomienkam
pripomienky uvedené v stanovisku budú rešpektované pri spracovaní
strategického dokumentu a pri spracovávaní projektovej dokumentácie pre
územné konanie a stavebné povolenie konkrétnej činnosti

6. Krajský>pamiatkový úrad Nitra, č. KPUNR-2017/870-2/2341/U zo dňa 12.01.2017 :
vydal záväzné stanovisko, v ktorom s predloženou dokumentáciou súhlasí bez
pripomienok, nakoľko svoje požiadavky na ochranu pamiatkového fondu uplatnil pri
prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie ako dotknutý orgán v zmysle § 29 ods.
4 pamiatkového zákona. Záväzné stanovisko nenahrádza rozhodnutia, povolenia alebo
vyjadrenia vyžadované podľa osobitných právnych predpisov. Záväzné stanovisko
stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydanie, ak nedôjde k jeho použitiu na
účel. pre ktorý je určené.
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7. Mestský úrad v Leviciach, č.OŽPKV-2174/2017 zo dňa J 6.01.2017: nemá
k oznámeniu o strategickom dokumente pripomienky. Oznámenie bolo verejnosti
sprístupnené od 11.01.2017 do 26.01.2017.
8. Obec Starý Tekov, č. 10/2017 zo dňa 19.01.2017: obec v zastúpení starostom súhlasí
so strategickým dokumentom a nemá voči nemu žiadne námietky. Oznámenie
o strategickom dokumente bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu v Starom
Tekove na dobu 14 dní počnúc dňom 09.01.2017.
9. Obvodný banský úrad v Bratislave, č. 2-93/2017 zo dňa 13.01.2017: vydal
stanovisko, v ktorom uvádza, že nemá námietky k UP ZaD - rozšírenie obce Horná
Seč. nakoľko podľa evidencie úradu sa v k.ú. obce Horná Seč nenachádzajú ložiská
vyhradených nerastov (nie sú určené chránené ložiskové územia ani dobývacie
priestory) a nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa banských
predpisov. Posúdenie strategického dokumentu ponecháva na rozhodnutí Okresného
úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie.
10. Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra, č. CZ 1135/2017 a CS 2501/2017 zo
dňa 17.01.2017: úrad posúdil dokument z hľadiska záujmov NSK v oblasti
regionálneho rozvoja, zabezpečenia rozvoja územia a zamestnanosti, z hľadiska
súladu so schváleným územným plánom VUC Nitrianskeho kraja a s jeho záväznou
časťou vydal nasledovné stanovisko - strategický dokument nesmie byť v rozpore so
Zmenami a doplnkami č.l Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli
schválené uznesením č.l 11/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20.júna 2015 a ktorých záväzná časť
bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
- k oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky
- strategický dokument nepožaduje posudzovať podľa zákona
- vyjadrenie OÚ Levice, OSZľ k pripomienkam
požiadavka bude rešpektovaná pri spracovaní strategického dokumentu
11. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Nitra, č. OU-NR-OVBP12017/006013-2 zo dňa 16.01.2017: ako dotknutý orgán, ktorého stanovisko vydávané
podľa osobitných predpisov sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením strategického
dokumentu vydal stanovisko - k strategickému dokumentu nemá námietky a vyjadril
názor, že ide o strategický dokument, ktorý rieši zmenu čo nemá zásadný vplyv na
riešené okolie a preto nevyžaduje jej posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na ŽP
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, č.ORHZ-LVl36-001/2017 zo dňa 17.01.2017: z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá
vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
13. Obec Horná Seč, č. 21/2017 zo dňa 1S. 01.2017: oznámenie o strategickom
dokumente bolo verejnosti sprístupnené v čase od 02.01.2017 do 17.01.2017 na
úradnej tabuli obce Horná Seč. Obec Horná Seč nezaznamenala v tomto období žiadny
podnet ani dotaz zo strany občanov obce k uvedenému dokumentu.
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14. Obec Kalná nad Hronom, č. 18/2017 zo dňa 09.01.2017: obec zverejnila oznámenie
o strategickom dokumente dňa 10.01.2017 po dobu do 24.01.2017
75. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Banská Bystrica, č. CS SVP
OZ BB 4/2017/3 zo dňct 17.01.2017: vydal stanovisko k prerokovaniu
územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona, ktoré zaslal na tunajší
úrad na vedomie; žiada rešpektovať STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, časť
Ochranné pásma, nakoľko navrhovaná lokalita č.8 sa nachádza vzdušnej strane
ľavostrannej ochrannej hrádze vodného toku Hron
(rkm 64.900 - 66.535).
V ochrannom pásme vodného toku nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena
reliéfu ťažbou, navážkami, manipuláciou s látkami škodiacimi vodám, výstavba
súbežných inžinierskych sietí.
16.Verejnosť: počas zisťovacieho konania k strategickému dokumentu nedoručila
príslušnému orgánu žiadne písomné stanovisko
Verejnosť bola informovaná v čase :
od 02.01.2017 do 24.01.2017
V zákonom stanovenej lehote ani v čase do vydania rozhodnutia neboli príslušnému
orgánu doručené ďalšie stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých obcí ani verejnosti
k oznámeniu o strategickom dokumente.
Zo stanoviska žiadneho zo zainteresovaných subjektov nevyplynul predpoklad
očakávaných vplyvov strategického dokumentu „Územný plán obce Horná Seč - zmeny
a doplnky č. 2/2016“ - rozšírenie na životné prostredie takého významu, aby vzniesli
požiadavku na d'alšie posudzovanie strategického dokumentu.

Záver
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho
konania, posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho povahy, miesta
vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných
predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva,
súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania a podľa kritérií v zmysle
Prílohy č. 3 k zákonu, výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63, prihliadal pritom na
stanoviská doručené k oznámeniu od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu vyplynuli
niektoré konkrétne pripomienky a požiadavky, ktoré bude potrebné rešpektovať pri
spracovávaní návrhu územného plánu, v ďalšom procese jeho schvaľovania a realizácie :
1. pri navrhovaní konkrétnej činnosti, ktorá dosiahne prahové hodnoty uvedené v Prílohe
č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov resp. spĺňa ustanovenia § 18 zákona pri zmene činnosti je

potrebné vykonať posúdenie v zmysle zákona pred spracovaním projektovej
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dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie konkrétnej činnosti a
postupovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení neskorších predpisov (kapitola 1. Ťažobný priemysel, položka 11. Lomy a
povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku podlieha zisťovaciemu
konaniu s prahovou hodnotou od 100000 t/rok do 200000 t/rok alebo od 5 ha do 10 ha
záberu plochy resp. podlieha povinnému hodnotenie s prahovou hodnotou od 200000
t/rok alebo od 10 ha záberu plochy)
2. respektovat nadradenú úzcmno-plánovaciu dokumentáciu t.j. Územný plán regiónu
Nitrianskeho kraja
3. dodržať zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon)
v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb., príslušné STN
4. pri zásahu do cesty 111/1542 postupovať v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
5. zohľadniť hierarchiu a ciele odpadového hospodárstva v zmysle zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch v platnom znení - predchádzanie vzniku odpadov, príprava na
opätovné použitie, recyklácia. iné zhodnocovanie napr. energetické zhodnocovanie,
zneškodňovanie; hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná
6. na ložiskové územie, ťažbu štrku sa zákon o odpadoch vzťahuje v prípade, ak
osobitný predpis t.j. banský zákon neustanovuje inak; orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva sa vyjadruje k dokumentácii alebo plánu likvidácie
banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel predkladaných
v konaní o povolení banskej činnosti ak sa pri likvidácii banských diel alebo starých
banských diel plánuje použitie odpadu
7. v rámci investičnej činnosti a podnikateľských aktivít v danej lokalite v prípade
umiestnenia a stavby zdrojov znečisťovania ovzdušia je potrebný súhlas príslušného
orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa platných právnych predpisov ochrany
ovzdušia.
8. dopracovať sadové úpravy na dotknutých lokalitách pre vylepšenie kvality životného
prostredia
9. pri zabezpečení ťažby štrkopieskov v navrhovanej lokalite č. 8 územného plánu
dodržať ochranné pásmo toku Hron, za ktoré sa podľa ustanovenia § 49 ods. 2
vodného zákona pri vodohospodársky významnom vodnom toku, ktorým tok Hron je,
považujú pobrežné pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri ochrannej hrádzi
vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.
10. pri realizácii ťažby je nevyhnutné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré
môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak
ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku
a s ním súvisiacich vodný stavieb.
77. rešpektovať STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásma, nakoľko
navrhovaná lokalita č.8 sa nachádza vzdušnej strane ľavostrannej ochrannej hrádze
vodného toku Hron (rkm 64.900 - 66,535). V ochrannom pásme vodného toku nie je
prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipuláciou
s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
72. dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii evidovanú skládku
s ukončenou prevádzkou
13. vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radonového
rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a príslušnej vyhlášky,
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Upozornenie :
„ Územný plán obce Horná Seč - zmeny a doplnky č.2/2016 - rozšírenie“ je
dokumentom s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec
bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok), preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno
preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.

Ing. Adriána Kéryová Chrenová
Vedúca odboru SZP

njiľi

.')KR!SNV
ÚRAD

itVICI

Telefón
+ + 421- 036-6355913

E-mail

Internet

Eva ( 'ervenaknv;iV< m n n ,sk

wvvw minv.sk

IČO
00151866

11

Síranu 11 rozhodnutia OU-LI -OSZľ-20i 7/()()1024/C'e-sea/R

Rozhodnutie č. OU-LV-OSZP-2017/001024/Če-sea/R sa doručuje :
1. Obec Horná Seč, Hlavná č. 19/16. 935 31
2. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja. Rázusova 2A. 949 01 Nitra
3. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie. Dopravná č. 14.
934 03 Levice
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Levice, Požiarnická č.7,
934 01 Levice
5. Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia. Ľ. Štúra č. 53, 934 03 Levice
6. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Ľ. Štúra č. 53, 934 03 Levice
7. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova tr. 69,
949 01 Nitra
8. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova
tr. 69, 949 01 Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského č. 4,
934 38 Levice
11. Krajský pamiatkový úrad. Námestie Jána Pavla II., č.8. 949 01 Nitra
12. Obvodný banský úrad v Bratislave. Prievozská 30, 821 05 Bratislava
13. Ministerstvo životného prostredia SR. odbor štátnej geologickej správy, Námestie
L. Štúra č.l, 812 35 Bratislava
14. Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor. Dopravná č. 14. 934 03 Levice
15. Mesto Levice, Námestie hrdinov č. 1,934 01 Levice
16. Obec Dolná Seč, č. 22. 935 31 Dolná Seč
17. Obec Kalná nad Hronom. Červenej armády č. 55, 935 32 Kalná nad Hronom
18. Obec Starý Tekov, Tekovská č. 1.935 26 Starý Tekov
19. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.. OZ Banská Bystrica.
Partizánska cesta 69. 974 98 Banská Bystrica
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