OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie Matice slovenskej č.8 , 965 01 Žiar nad Hronom
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Žiar nad Hronom

OU-ZH-OSZP-2021/009608-012

08. 10. 2021

Rozhodnutie
Rozhodnutie vydané zo zisťovacieho konania strategického
dokumentu " Obec Slaská - Nízkouhlíková stratégia 2030"
Popis konania / Účastníci konania
Rozhodnutie vydané podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účastníci konania:
1. Národné centrum environmentálne, n. o. , Nová ulica 355/4, 962 37 Kováčová
2. Obec Slaská – starosta obce, Slaská 17, 966 22 Slaská
Výrok
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy vo
veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §
56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon “ ) vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie na základe predloženého oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „ Obec Slaská –
Nízkouhlíková stratégia 2030 “, ktorý predložil obstarávateľ - Národné centrum environmentálne, n. o., Nová ulica
355/4, 962 37 Kováčova, IČO: 52285197 toto rozhodnutie:
strategický dokument
„ Obec Slaská - Nízkouhlíková stratégia 2030 “,
sanebudeposudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať
a schváliť podľa osobitných predpisov.
Týmto nie je dotknutá povinnosť posudzovať jednotlivé navrhované činnosti podľa tretej časti zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Národné centrum environmentálne, n. o., Nová ulica 355/4, 962 37 Kováčova, IČO: 52285197,
predložil Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie dňa 10.02.2017 podľa §
5 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
„ Obec Slaská – Nízkouhlíková stratégia 2030 “. Jedná sa o strategický dokument s miestnym dosahom pre
katastrálne územie Obce Slaská.
Strategický dokument podľa § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podlieha zisťovaciemu
konaniu o posudzovaní strategických dokumentov, ktoré Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o
životné prostredie vykonal podľa § 7 ods. 1 zákona. Strategický dokument je vypracovaný v jednom variantne.
Strategický dokument rieši nízkouhlíkovú stratégiu, ktorá predstavuje ucelený systém opatrení v rôznych sektoroch
(energetika, doprava, odpady), ktorých výsledkom je zníženie emisií skleníkových plynov pre zadaný cieľový rok
vrátane dlhodobej udržateľnosti opatrení. Celkové emisie skleníkových plynov z verejného sektoru za rok 2018
predstavovali v obci Slaská hodnotu 45 110,5 kg CO2 ekv., čo v prepočte na obyvateľa dosahuje úroveň 89,7 kg
CO2 ekv. na obyvateľa. Až 74 percent všetkých emisií skleníkových plynov v obci Slaská je generované tepelnou
energetikou. Ďalej nasleduje sektor spotreby elektrickej energie s takmer 17 percentným podielom a odpady so 6
percentným podielom. Najnižší podiel (3,8 %) evidujeme pre sektor dopravy.
Celkový objem emisií skleníkových plynov je na úrovni 1 172,4 ton CO2 ekvivalentov.
Najvyššie emisie sa viažu k sektoru bývania a najnižšie emisie vykazuje sektor lesníctva. Obec sa už v súčasnosti
nachádza v stave uhlíkovej neutrality, kedy celkové emisie skleníkových plynov sú nižšie ako ich záchyty. Hlavným
cieľom strategického dokumentu je návrh mitigačných opatrení na úrovni obce pre dosiahnutie zníženia emisií
skleníkových plynov vo verejnom sektore v oblasti energetiky, verejnej dopravy, verejných služieb ako aj ďalších
súvisiacich aktivít do roku 2030.
Realizáciou všetkých navrhovaných mitigačných opatrení na úrovni 1. by obec Slaská v roku 2030 vykázala zníženie
emisií skleníkových plynov vo verejnom sektore na úrovni -15 739,0 kg CO2 ekvivalentov, čo je takmer 35 percentné
(34,9 %) zníženie emisií oproti roku 2019. Mitigačné opatrenia na úrovni 1. a 2. sú opatrenia, ktorých realizátorom je
obec a ktoré vedú k trvalému zníženiu emisií skleníkových plynov s využitím klasických aj tzv. inteligentných (smart)
riešení. Sú to: 1. Komplexné zateplenie budovy + nové termoregulačné rozvodné systémy + rekonštrukcia plynového
vykurovania + rekonštrukcia elektrických rozvodov. 2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia (LED technológie,
optimalizačné systémy) konštrukcia elektro rozvodov. 4. Znižovanie objemu komunálneho odpadu zvýšením podielu
triedenia KO (bioodpadu) a zodpovednejším prístupom k vzniku odpadov.
5. Prispeje k nárastu výmery „zelených plôch s vegetáciou“ (intravilán aj extravilán).
6. Zabezpečí merateľné zvýšenie jednotkových zásob uhlíka v biomase alebo pôde.
7. Zabráni zníženiu jednotkových zásob uhlíka v biomase alebo pôde alebo zníženiu výmery „zelených plôch s
vegetáciou“
Prvých šesť opatrení je zameraných na emisie z verejného sektora, to znamená, že ide o opatrenia, o ktorých si vie
rozhodnúť a následne realizovať obec resp. samosprávne orgány obce. Najefektívnejším mitigačným opatrením je
opatrenie č. 1 a to realizácia rekonštrukcie kultúrneho domu s obecným úradom. Siedme opatrenie je opatrenie na
úrovni obce, ale s dopadom na súkromný sektor bývania, ktorý by sa mal prejaviť v znížení emisií skleníkových
plynov z tohto sektora, za predpokladu, že obyvatelia obce využijú informačnú podporu „energetického dispečingu“
pre lepšiu energetickú efektívnosť vykurovania svojich domov a bytov.
Celkový efekt navrhovaných mitigačných opatrení je 34 259,0 kg CO2 ekv. pre horizont roku 2030. Z celkovej
úrovne emisií verejného aj súkromného sektoru bývania obce Slaská, do ktorých sú smerované navrhované opatrenia
to reprezentuje hodnotu zníženia emisií skleníkových plynov o takmer 2 percentá, pričom emisie skleníkových
plynov z verejného sektoru sa znížia o 35 %.
Najvyššia možná využiteľnosť alternatívnych zdrojov energie v obci je biomasa.
V roku 2030 po realizácii všetkých navrhovaných opatrení, by tak emisie skleníkových plynov katastrálneho územia
obce Slaská boli na úrovni – 1206,7 tony CO2 ekv pri započítaní všetkých sektorov vrátane lesov (záchyt CO2 je
väčší ako jeho emisie), čo predstavuje pre obec Slaská dosiahnutý stav uhlíkovej neutrality.
Príslušný orgán podľa § 6 ods. 2 zákona zaslal oznámenie o strategickom dokumente pod č. s.: OU-ZHOSZP-2021 /009608 ( č. záznamu: 0030600/2021 ) zo dňa 03.09.2021 na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom,
dotknutým obciam a schvaľujúcemu orgánu.
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Oznámenie o strategickom dokumente – informácia pre verejnosť bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva:
pod názvom „ Obec Slaská – Nízkouhlíková stratégia 2030 “ a na webovom sídle Okresného úradu Žiar nad Hronom
pod č. s.: OU-ZH-OSZP-2021/009608 ( č. záznamu: 0030630/2021 ) dňa 06.09.2021.
Dotknutá obec Slaská informovala verejnosť v súlade s § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v mieste obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke.
Okresnému úradu k oznámeniu o strategickom dokumente doručili písomné stanoviska tieto dotknuté orgány a obec
( ich stanoviska sú uvedené v skrátenom znení kurzívou ):
1. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia ( list č. 09377/2021/
ODDUPZP-2 zo dňa 14.09.2021) k oznámeniu o strategickom dokumente uvádza: Vzhľadom k očakávanému
zníženiu emisií skleníkových plynov v dôsledku realizácie opatrení stratégie sa dá predpokladať, že dopad na zdravie
obyvateľov, ochranu ich života a jeho kvalitu bude pozitívny, Banskobystrický samosprávny kraj podľa § 6 ods.
6 zákona o posudzovaní preto k Oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie
posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní v povinnom hodnotení.
Príslušný orgán uvádza: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožadujú.
2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ( list č. OU-ZH-PLO-2021/010030 z 08.09.2021 ) k
predloženému oznámeniu o strategickom dokumente uvádza nasledovne stanovisko:
Tunajší úrad nemá námietky k realizácii rozvojových aktivít uvedených v tomto strategickom dokumente.
V prípade zvýšenia výmery lesných pozemkov, kde záchyt CO2 je väčší ako jeho emisie, orgán štátnej správy lesného
hospodárstva môže podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov so
súhlasom vlastníka alebo správcu za lesné pozemky vyhlásiť pozemky okrem poľnohospodárskej pôdy, ktoré: a) sú
porastené lesnými drevinami; b) treba zalesniť najmä na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov; c) boli vyňaté z
plnenia funkcií lesov, ale dôvod na ich vyňatie zanikol.
Príslušný orgán uvádza: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožadujú.
3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ( list č. OU-ZHOCDPK-2021/010122-002 z 13.09.2021 ) k oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky a nepožaduje
predmetný strategický dokument posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príslušný orgán uvádza: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožadujú.
4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia ( list
č. OU-ZH-OSZP-010080-2/2021 zo 17.09.2021 ) súhlasí s vypracovaným strategickým dokumentom a neodporúča
predmetný dokument na ďalšie posudzovanie.
Príslušný orgán uvádza: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožadujú.
5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa ( list č. OUZH-OSZP-2021/009991 zo 20.09.2021 ) dáva k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nasledovné
stanovisko: So zreteľom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania, ochranu poskytovanú podľa
osobitných predpisov a význam očakávaných vplyvov nepovažujeme za potrebné ďalšie posudzovanie vplyvov
činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
Príslušný orgán uvádza: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožadujú.
6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa odpadového hospodárstva
( list č. OU-ZH-OSZP-010179-2/2021 z 20.09.2021) k predloženému oznámeniu z hľadiska záujmov spoločnosti v
oblasti nakladania s odpadmi súhlasí a neodporúča zámer na ďalšie posudzovanie.
7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany prírody a
krajiny ( list č. OU-ZH-OSZP-2021/010037 z 01.10.2021 ) uvádza: Z hľadiska ochrany prírody a krajiny predmetné
opatrenia budú realizované na jestvujúcich objektoch umiestnených mimo Chránenej krajinnej oblasti (ďalej len
„CHKO“) Štiavnické vrchy v zastavanom území Obce Slaská, kde platí všeobecná ochrana s prvým stupňom
územnej ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Na základe uvedeného, orgán štátnej správy ochrany
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prírody a krajiny z hľadiska jeho sledovaných záujmov ako dotknutý orgán podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie nemá námietky k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente.
Príslušný orgán uvádza: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožadujú.
8. Obec Slaská ( list č. OCÚ-S246/2021/722 zo dňa 06.10.2021 ) oznámenie o strategickom dokumente vrátane
strategického dokumentu boli zverejnené na úradných tabuliach obce a na webovom sídle obce v dňoch od 14.9.2021
do 30.09.2021. Zároveň správnemu orgánu oznamujeme, že k uvedenému strategickému dokumentu nám zo strany
verejnosti nebola doručená žiadna pripomienka.
Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa nevyjadrila k posudzovanému
strategickému dokumentu.
K predmetnému oznámeniu sa v lehote do vydania rozhodnutia príslušným úradom nevyjadril Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní postupoval podľa
§ 7 ods. 4 zákona o posudzovaní, prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 tohto zákona,
pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím
na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská dotknutých
orgánov.
Posudzovaný strategický dokument nebude mať priamy vplyv na životné prostredie. V ďalšom procese obstarávania,
prerokovania a schvaľovania podľa osobitných predpisov ukladá obstarávateľovi strategického dokumentu tieto
požiadavky a pripomienky rešpektovať.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredia v rámci zisťovacieho konania posúdil
navrhované oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného
rozvoja, rozsahu v ktorom vytvára rámec pre navrhované aktivity, environmentálnych problémov vrátane vplyvov
na zdravie, ako aj rozsah potencionálnych vplyvov na hodnotené alebo citlivé oblasti v zmysle kritéria pre zisťovacie
konanie podľa § 7 a prílohy č. 3 zákona s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
U p o z o r n e n i e:
Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez
zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať
súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok.

Ing. Dušan Berkeš
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10315

Doručuje sa
Obec Slaská, Slaská 17, 966 22 Slaská, Slovenská republika
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Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar
nad Hronom, Slovenská republika
Okresný úrad Žiar nad Hronom , pozemkový a lesný odbor , Námestie Matice Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad
Hronom , Slovenská republika
Národné centrum environmentálne n.o., Nová ulica 355/4, 962 37 Kováčová, Slovenská republika
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