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OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

G. Švéniho 3H , 971 01  Prievidza____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2022/023398-027

Prievidza
08. 07. 2022

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Výrok
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie
vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) a podľa § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
po ukončení zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu vykonaného na základe Oznámenia o
strategickom dokumente Program rozvoja mesta Handlová 2022 – 2030, doručeného spolu s návrhom strategického
dokumentu Program rozvoja mesta Handlová 2022 – 2030 (ďalej len návrh strategického dokumentu), ktoré predložil
obstarávateľ – mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO 00318094, podľa § 7 ods. 5 zákona
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Navrhovaný strategický dokument Program rozvoja mesta Handlová 2022 – 2030 (ďalej PRM) je strednodobý
strategický dokument, ktorý stanovuje strategické ciele a priority rozvoja mesta prostredníctvom analýzy najmä
sociálneho a hospodárskeho prostredia. PRM má charakter strednodobého dokumentu, ktorý okrem opisu súčasných
podmienok obsahuje aj konkrétne reálne ciele a zámery mesta. Tieto boli navrhnuté tak, aby riešili aktuálne
potreby mesta vzhľadom na jeho finančné možnosti a iné danosti, boli v súlade so stratégiou trvalo udržateľného
rozvoja a prispievali k napĺňaniu cieľov štátnej regionálnej politiky. Dokument slúži ako podklad pri získavaní
finančných prostriedkov z európskych zdrojov i štátneho rozpočtu. V PRM sú plne rešpektované legislatívou
požadované ciele ako - odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v oblasti hospodárskeho, sociálneho a
územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, zvyšovať ekonomickú výkonnosť,
zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.
Jednotlivé kapitoly (analytická časť, strategicko-programová časť, realizačno-finančná časť) sú zamerané na analýzu
vnútorných a vonkajších zdrojov, analýzu silných a slabých stránok územia, identifikáciu hlavných vonkajších
faktorov rozvoja územia, analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu východísk a možných riešení, návrh
stratégie, vrátane strategických cieľov, priorít, opatrení a aktivít, identifikáciu dostupných finančných zdrojov a
nástrojov.

Tento strategický dokument

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 v znení neskorších predpisov.
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Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k
strategickému dokumentu, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovávaní strategického dokumentu, v procese
jeho schvaľovania a realizácie:

1. Predložený strategický dokument zosúladiť a opraviť označenie tratí v zmysle stanoviska Železníc Slovenskej
republiky, odboru stratégie a zahraničnej spolupráce, list č. 13079/2022/O210-15 zo dňa 15.06.2022 a všetky
pripomienky v ňom uvedené plnom rozsahu rešpektovať.
2. Rešpektovať stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, odboru rozvoja dopravnej infraštruktúry, list
číslo 29437/2022/SSD/64426 zo dňa 15.06.2022 k oznámeniu o strategickom dokumente a k návrhu strategického
dokumentu a zosúladiť označenia ciest s platným rozhodnutím MDV SR o usporiadaní cestnej siete, ako aj
rešpektovať existujúcu a plánovanú dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma.
3. Predložený strategický dokument v priorite č. 3.3 Ochrana životného prostredia dopracovať v súlade
s pripomienkami Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, list číslo OU-PD-
OSZP-2022/023439 zo dňa 22.06.2022.
4. Predložený strategický dokument v kapitole 7. Vzťah k iným dokumentom doplniť v súlade s pripomienkami
Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky, list číslo OU-TN-OVBP1-2022/001198-067/KŠ zo
dňa 16.06.2022.
5. Posúdiť strategický dokument z hľadiska geologického zákona (svahové deformácie, radónové riziko, staré banské
diela, skládky odpadov), Informačného systému environmentálnych záťaží, zohľadniť v ňom výsledky geologických
prác, v zmysle stanoviska Ministerstva životného prostredia SR, sekcie geológie a prírodných zdrojov, list číslo
8481/2022-5.3, 35447/2022 zo dňa 22.06.2022.

Vo vzťahu k ďalšej realizácii navrhovaných činnosti uvedených v strategickom dokumente Program rozvoja mesta
Handlová 2022 – 2030 je potrebné zahrnúť do tohto dokumentu a zohľadniť nasledujúce podmienky:

- Posúdenie vplyvov plánovaného strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti
uvedenej v tretej časti zákona o posudzovaní.
- V prípade ak budú navrhnuté stavby a navrhnuté činnosti podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie,
je potrebné posúdiť tieto stavby a činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO 00318094, (ďalej len obstarávateľ)
predložil Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona NR SR č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) Oznámenie o strategickom dokumente Program rozvoja mesta
Handlová 2022 – 2030 (ďalej len oznámenie) vypracované Mgr. Zuzanou Pogádlovou spolu s návrhom strategického
dokumentu Program rozvoja mesta Handlová 2022 – 2030.
Strategický dokument Program rozvoja mesta Handlová 2022 – 2030 (ďalej len strategický dokument) v zmysle §
4 ods. 2 zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti
o životné prostredie vykonal podľa § 7 zákona o posudzovaní.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozposlal oznámenie
na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom (Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Trenčín, odbor
výstavby a bytovej politiky, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Trenčín,
odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi,
Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici,
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza,
Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo životného
prostredia SR, sekcia geológie, Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia obehového hospodárstva, Ministerstvo
zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel a dotknutým obciam (mesto Handlová, mesto Prievidza, obec
Ráztočno, obec Jalovec, Obec Chrenovec-Brusno, obec Cigeľ, obec Lehota pod Vtáčnikom, obec Podhradie, obec
Prochot, obec Lovčica-Trubín, obec Janova Lehota, obec Kosorín, obec Slaská, obec Kunešov).
V zmysle § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejnil
oznámenie na internetovej adrese:
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https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-rozvoja-mesta-handlova-2022-2030

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

1. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie
a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2022/023532-002 zo dňa 14.06.2022 – z
hľadiska odpadového hospodárstva k oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky.
b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2022/023438-002 zo dňa 16.06.2022 – z hľadiska
ochrany ovzdušia s oznámením o strategickom dokumente súhlasí bez pripomienok. Nedoporučuje posudzovanie
predloženého dokumentu podľa zákona o posudzovaní.
c) úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2022/023439 zo dňa 22.06.2022 – k uvedenému dokumentu
má z hľadiska ochrany vodných pomerov tieto pripomienky:
- V bode 10. Technická infraštruktúra, časť 10.1 Zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových
vôd a čistenie odpadových vôd sa konštatuje, že odvádzanie splaškových vôd nie je v súlade s platnými predpismi. V
priorite č. 3.3 Ochrana životného prostredia nie sú navrhnuté žiadne opatrenia a aktivity pre odstránenie nedostatkov,
preto do programu žiadame doplniť opatrenia na ochranu vôd a opatrenia na zadržiavanie vôd z povrchového odtoku
– tieto opatrenia riešiť pri rekonštrukciách verejných budov a revitalizácií verejných priestranstiev.
Nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní.
d) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2022/023524 zo dňa 30.06.2022 – z
hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu podľa
zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené stanoviská berieme na vedomie. Pripomienky štátnej vodnej správy týkajúce sa doplnenia strategického
dokumentu sú zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, list číslo OU-TN-OKR-2022/24410 zo dňa 24.06.2022- k
strategickému dokumentu nemá prpomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené stanovisko berieme na vedomie.

3. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, list číslo OU-TN-OVBP1-2022/001198-067/KŠ zo dňa
16.06.2022 - k predloženému strategickému dokumentu vydal stanovisko s pripomienkami:
- v kapitole 7. Vzťah k iným dokumentom uviesť Územný plán mesta Handlová vrátane jeho zmien a doplnkov č.1
až č. 3, ako aj nadradenú aktualizovanú dokumentáciu ÚPN VÚC TSK formou Zmien a doplnkov č. 3.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené stanovisko berieme na vedomie. Pripomienky týkajúce sa doplnenia strategického dokumentu sú
zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

4. Okresné riaditeľstvo hasičského zboru v Prievidzi, list číslo ORHZ-PD-2022/000445 zo dňa 27.06.2022 – nemá
k strategickému dokumentu námietky.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené stanovisko berieme na vedomie.

5. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, list číslo 1570-2268/2022 zo dňa 16.06.2022 - k predloženému
strategickému dokumentu ako vecne a miestne príslušný orgán vydal toto stanovisko:
OBÚ v Banskej Bystrici oznamuje OÚ OSZP Prievidza, že v katastrálnom území mesta Handlová eviduje:
- Dobývací priestor a chránené ložiskové územie Handlová, určený organizácii Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
v skratke HBP, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza.
Do tohto chráneného ložiskového územia zasahuje časť obytnej zóny horného konca v k. ú. Handlová a časť obytnej
zóny mestskej časti Nová Lehota. Hranice chráneného ložiskového územia sú v územnoplánovacej dokumentácii
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vyznačené. Nakoľko v tejto oblasti je v súčasnosti dobývanie hnedého uhlia ukončené a prebieha likvidácia hlavných
banských diel a banských stavieb na povrchu. OBÚ v Banskej Bystrici nemá námietky k strategickému dokumentu
a je názoru, že dokument by nemal byť posudzovaný podľa zákona.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené stanovisko berieme na vedomie.

6. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list číslo KPUTN-2022/13867-2/53005/Osw zo dňa 22.06.2022 – ako príslušný
orgán ochrany pamiatkového fondu s predloženým návrhom strategického dokumentu súhlasí a nemá k nemu
pripomienky.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené stanovisko berieme na vedomie.

7. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, list číslo S18901-2022-IKŽ-2 zo dňa 10.06.2022 –
mesto Handlová, ako aj celé katastrálne územie Handlová, sa nachádza mimo kúpeľných území, území ochranných
pásiem prírodných a prírodných minerálnych zdrojov a mimo území klimatických podmienok vhodných na liečenie.
Na základe ustanovení § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z.z. MZ SR – IKaŽ nie je v predmetnej veci dotknutým
orgánom.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené stanovisko berieme na vedomie.

8. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry, list číslo 29437/2022/SSD/64426
zo dňa 15.06.2022 – žiada rešpektovať nasledovné požiadavky:
- rešpektovať existujúcu a plánovanú dopravnú infraštruktúru (koridor plánovanej rýchlostnej cesty R2) a jej
ochranné pásma;
- upozorňuje, že rýchlostná cesta R2 patrí do súhrnnej siete TEN-T (Trans-European Transport Network, tzn.
Transeurópska dopravná sieť);
- opraviť chybné označenia cesty I. triedy, v strategickom dokumente označenú ako cesta I/50. Rozhodnutím MDV
SR o usporiadaní cestnej siete platným od 01.08.2015 bola predmetná cesta prečíslovaná na cestu I/9.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené stanovisko berieme na vedomie. Pripomienky týkajúce sa doplnenia a opráv strategického dokumentu sú
zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

9. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, list číslo 8481/2022-5.3, 3544/2022
zo dňa 22.06.2022 – predložila nasledovné stanovisko:

1. V katastrálnom území mesta Handlová (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
- výhradné ložisko „Handlová – hnedé uhlie (26)“; s určeným chráneným ložiskovým územím
(CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP) pre HBP, a.s., Prievidza,
- výhradné ložisko „Handlová – hnedé uhlie (27)“; s určeným CHLÚ a DP pre HBP, a.s., Prievidza.

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej
dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných
výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva
a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.
Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana
výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského
zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.
Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti chránených ložiskových území
a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.

2. V predmetnom území sú evidované staré banské diela. Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť
ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
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Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a
vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

3. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov. Ministerstvo odporúča skládky odpadov dostatočne
zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

4. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované
environmentálne záťaže:

1.
Názov EZ: PD (004) / Handlová – ČS PHM Prievidzká cesta
Názov lokality: ČS PHM Prievidzká cesta
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

2.
Názov EZ: PD (005) / Handlová – skládka popolovín
Názov lokality: skládka popolovín
Druh činnosti: energetika
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

5. V predmetnom území je zaregistrovaných veľa aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných
svahových deformácií. Geologická stavba územia je priaznivá pre vznik a rozvoj svahových pohybov. Aktívne
zosuvy sa vyskytujú na svahoch Handlovskej kotliny v severnej, západnej a južnej časti k. ú. V juhovýchodnej
časti k. ú. sa nachádza najväčší aktívny zosuv na Slovensku – handlovský zosuv. V území s banskou činnosťou
upozorňujeme aj na výskyt poddolovaných zosuvov. Územia so zaregistrovanými svahovými deformáciami sú
zaradené do rajónu nestabilných území so stredným až vysokým stupňom náchylnosti k aktivizácií svahových
deformácií. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi
antropogénnymi zásahmi, resp. ich kombináciou.

Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií s priaznivou
geologickou stavbou ku vzniku svahových deformácií. Územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
V územiach s nedostatočnou preskúmanosťou je predpoklad existencie doteraz nezaregistrovaných svahových
deformácií.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a
grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade
výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M
1 - 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra (http://apl.geology.sk/atlassd/).
Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o registrovaných svahových
deformáciách (http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/).

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.

6. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape.
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

7. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia
územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým
prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.
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b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s
výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.
98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných
zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené stanovisko berieme na vedomie, informácie a pripomienky k realizácii činností navrhnutých v strategickom
dokumente sú premietnuté do podmienok rozhodnutia.

10. Železnice Slovenskej republiky, odbor stratégie a zahraničnej spolupráce, list č. 13079/2022/O210-15 zo dňa
15.06.2022 – vo svojom stanovisku žiadajú zosúladiť a vziať do úvahy:
- Zachovanie ochranného pásma dráhy (ďalej len „OPD“ ) 60 m od osi krajnej koľaje v zmysle zákona č. 513/2009
Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov.
- V prípade návrhu/podpory výsadby ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, tiež rešpektovať
zákon o dráhach č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je podľa § 4 v obvode dráhy
zakázané vysádzať stromy a kry a podľa § 6 Vlastníci a užívatelia nehnuteľností a správcovia vodných tokov a
odkrytých podzemných vôd v OPD sú povinní udržiavať pozemky a stromy a kry na nich, skládky, stavby, mostné
piliere a iné konštrukcie a vzdušné vedenia v takom stave a užívať ich takým spôsobom, aby neohrozili prevádzku
dráhy a jej súčastí, ani neobmedzili bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe. Vysádzať a pestovať stromy a kry
s výškou presahujúcou tri metre možno v OPD len vtedy, ak je zabezpečené, že pri páde nemôžu poškodiť súčasti
dráhy.
- Zabezpečenie prejazdnosti (obslužnosti) železničnej trati č. 122 Chynorany, Diviaky (OT – 23) alebo núdzovej
prevádzky trate s využitím obchádzkových tratí hlavne pre účely MO SR.
- Opraviť označenie tratí podľa aktuálnej tabuľky traťových pomerov zverejnenej na stránke zsr.sk, poprípade uviesť
zdroj označenia tratí, ktorá je uvedená v texte dokumentu.
- Vybudovanie novej zastávky v priamej nadväznosti na sídlisko Morovno nie je zámerom ŽSR a doposiaľ nebola
evidovaná požiadavka takéhoto charakteru.
- Existuje strategický a rozvojový zámer „Optimalizácia trate Prievidza – Horná Štubňa“, kde ŽSR uvažujú so
zrýchlením traťovej rýchlosti na 80-100km/h, s rekonštrukciou železničného zvršku, s modernizáciou oznamovacích
a zabezpečovacích zariadení a s úpravou ŽST podľa technických parametrov pre hlavné trate. V rámci optimalizácie
je odporúčaná aj elektrifikácia trate. Krátkodobým strategickým zámerom je obstaranie štúdie realizovateľnosti s
následným spustením procesu EIA a odstránenie POTR na danej trati.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené stanovisko berieme na vedomie, informácie a pripomienky k strategickému dokumentu sú premietnuté do
podmienok rozhodnutia.

11. Obec Lehota pod Vtáčnikom - oznámila, že verejnosť informovala prostredníctvom úradnej tabule, webového
sídla obce v čase od 13.06.2022 do 28.06.2022, ako aj v obecnom rozhlase. Zároveň oznámila, kde, kedy možno
do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto,
kde sa môžu pripomienky podávať.

12. Obec Podhradie - oznámila, že verejnosť informovala prostredníctvom úradnej tabule a webového sídla obce v
čase od 20.06.2022 do 04.07.2022 a zároveň oznámila, kde, kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente
nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

13. Mesto Handlová - oznámilo, že verejnosť informovala prostredníctvom úradnej tabule v čase od 14.06.2022
do 29.06.2022 a webového sídla v čase od 09.06.2022 do 29.06.2022 a zároveň oznámila, kde, kedy možno do
oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde
sa môžu pripomienky podávať.

14. Obec Lovčica-Trubín - oznámila, že verejnosť informovala prostredníctvom úradnej tabule, webového sídla obce
v čase od 10.06.2022 do 27.06.2022 a oznámila verejnosti kde, kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente
nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.
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15. Obec Kunešov - oznámila, že verejnosť informovala prostredníctvom úradnej tabule a webového sídla obce v
čase od 14.06.2022 do 28.06.2022 a zároveň oznámila, kde, kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente
nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

16. Obec Prochot - oznámila, že verejnosť informovala prostredníctvom úradnej tabule a webového sídla obce v
čase od 10.06.2022 do 24.06.2022 a zároveň oznámila, kde, kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente
nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

17. Obec Janova Lehota - oznámila, že verejnosť informovala prostredníctvom úradnej tabule a webového sídla obce
v čase od 13.06.2022 do 29.06.2022 a zároveň oznámila, kde, kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente
nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

18. Obec Jalovec - oznámila, že verejnosť informovala prostredníctvom úradnej tabule a webového sídla obce v
čase od 13.06.2022 do 29.06.2022 a zároveň oznámila, kde, kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente
nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

19. Obec Ráztočno – oznámila, že verejnosť informovala prostredníctvom úradnej tabule v čase od 14.06.2022
do 27.06.2022 a webového sídla v čase od 14.06.2022 do 28.06.2022 a zároveň oznámila, kde, kedy možno do
oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde
sa môžu pripomienky podávať.

Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný
úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresný úrad
Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza,
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia obehového hospodárstva, mesto Prievidza, Obec Chrenovec-Brusno,
obec Cigeľ, obec Kosorín, obec Slaská a ani dotknutá verejnosť, v zákone stanovenom termíne ani v termíne do
vydania tohto rozhodnutia svoje stanovisko tunajšiemu úradu nedoručili.

Z á v e r

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie
o strategickom dokumente, ako aj návrh strategického dokumentu z hľadiska významu očakávaných vplyvov na
životné prostredie, úrovne spracovania a kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 zákona o posudzovaní.
Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní. K oznámeniu bolo
doručených 10 stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a 9 stanovísk dotknutých obcí. Všetky
dotknuté orgány vyjadrili kladný postoj k navrhovanému strategickému dokumentu a z ich stanovísk nevyplynulo,
že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie
posudzovanie strategického dokumentu. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom
rozhodovaní akceptoval požiadavky a pripomienky Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky,
Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, Ministerstva životného prostredia SR, sekcie
geológie a prírodných zdrojov, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Železníc Slovenskej republiky.
Na základe uvedeného Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o strategickom
dokumente, je ten kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom
uvedeným v oznámení o strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.

U p o z o r n e n i e

Strategický dokument Program rozvoja mesta Handlová 2022 – 2030 je dokument s miestnym dosahom, preto v
súlade s § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto
rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.
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Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa
Mesto Handlová, Námestie baníkov 7/14, 972 51  Handlová, Slovenská republika
Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01  Prievidza, Slovenská republika
Obec Jalovec, Mlynská 636/45, 972 31  Jalovec, Slovenská republika
Obec Chrenovec - Brusno, Chrenovec-Brusno 1, 972 32  Chrenovec-Brusno, Slovenská republika
Obec Cigeľ, Cigeľ 192, 971 01  Cigeľ, Slovenská republika
Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33/1, 972 42  Lehota pod Vtáčnikom, Slovenská republika
Obec Podhradie, Podhradie 92, 972 42  Podhradie, Slovenská republika
Obec Prochot, Prochot 271 , 966 04  Prochot, Slovenská republika
Obec Lovčica-Trubín, Lovčica 116, 966 23  Lovčica, Slovenská republika
Obec Janova Lehota, Janova Lehota 38, 966 24  Janova Lehota, Slovenská republika
Obec Kosorín, Kosorín 117, 966 24  Kosorín, Slovenská republika
Obec Slaská, Slaská 17, 966 22  Slaská, Slovenská republika
Obec Kunešov, Kunešov , 966 35  Kunešov, Slovenská republika
Obec Ráztočno, Morovnianská 464/1, 972 31  Ráztočno, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 0/3, 911 01  Trenčín, Slovenská
republika
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 
Trenčín, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 0/3, 911 01  Trenčín,
Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 0/3, 911 01  Trenčín, Slovenská
republika
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01  Prievidza, Slovenská
republika
Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, G. Švéniho 3H, 971 01  Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, G. Švéniho 3H, 971 01  Prievidza,
Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2, 975 90  Banská Bystrica, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01  Bojnice, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická , 971 01  Prievidza, Slovenská
republika
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová , 971 01  Prievidza, Slovenská republika
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01  Prievidza, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody , 811 06  Bratislava, Slovenská
republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava-
Staré Mesto, Slovenská republika
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0038420/2022

Vec: Rozhodnutie zo ZK

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 08.07.2022 
10:47 Mjartanová Darina, Ing. vedúci OU-PD-

OSZP vedúca odboru Nie   
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