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Rozhodnutie
zo zisťovacieho konanie
Výrok
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 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
a podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods.1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 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 vydáva 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 ( ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“), na základe
oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu: „Program rozvoja obce Vidiná na roky 2021-2025“, ktorý
predložil obstarávateľ Obec Vidiná, Športová 255/1, 985 59 Vidiná, IČO: 00649031, po ukončení zisťovacieho
konania toto
r o z h o d n u t i e z o z i s ť o v a c i e h o k o n a n i a:
Strategický dokument „Program rozvoja obce Vidiná na roky 2021-2025“
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných
predpisov.
Z doručených stanovísk k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu vyplynuli pripomienky a požiadavky,
ktoré je obstarávateľ povinný rešpektovať v ďalšom procese spracovania a schválenia navrhovaného dokumentu,
resp. ktoré bude potrebné uplatniť v ďalšom povoľovacom konaní podľa osobitných predpisov:
1. V časti 7. Vzťah k iným strategickým dokumentom doplniť upresnenie Programu odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky nasledovne: „Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025“ a do tejto časti
doplniť aj národný strategický dokument „Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025“.
2. Zamerať sa aj na rozvoj a realizovanie aktivít súvisiacich s najvyššími priečkami hierarchie odpadového
hospodárstva, definovanej v § 6 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
3. V súvislosti s problémom tvorby „divokých skládok“ sa zamerať aj na systematické vzdelávanie občanov, vhodnú
infraštruktúru triedeného zberu, a postupne zavádzať množstvový zber odpadu.
4. V súvislosti s cieľom vybudovať zberný dvor v obci vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu
na opätovné použitie.
5. Zohľadniť a postupovať podľa platných strategických dokumentov v oblasti vodného hospodárstva, najmä vo
vzťahu na Vodný plán Slovenska, (aktualizácia 2021) (https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/), Plán

rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027 (https://www.minzp.sk/
voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/).
6. Definovať a realizovať opatrenia zabezpečujúce zadržiavanie vody v krajine v zmysle dokumentu „H2ODNOTA
JE VODA Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody“ https://www.minzp.sk/voda/koncepcneaplanovacie-dokumenty/h2odnota-je-voda-akcny-plan-riesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.html v súvislosti
s negatívnymi prejavmi zmeny klímy.
7. Rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
8. Reflektovať a zapracovať do Program rozvoja obce Vidiná na roky 2021-2025 zaradenie územia do územia UMR
Lučenec a to najmä v častiach 3.3.2 - Detailný popis strategických a špecifických (operatívnych) cieľov a zapojenia
partnerov pre implementáciu PRO, 3.4. Strategický prístup pre dosiahnutie vízie a hlavného cieľa, priorít a systému
cieľov PRO a 3.5. Partneri pre implementáciu PRO a stratégia ich zapojenia a tiež skutočnosť, že územie UMR
tvoria obce: Boľkovce, Divín, Halič, Lovinobaňa, Lučenec, Mikušovce, Mýtna, Panické Dravce, Pinciná, Rapovce,
Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Tuhár, Veľká nad Ipľom.
9. Pri realizácii zámerov rešpektovať Záväznú časť Územného plánu VÚC Banskobystrický kraj v platnom znení.
10. Pri plánovaní realizácie zámerov, projektov a aktivít dôsledne vyhodnotiť aj obmedziť nové zábery
najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území obce a poľnohospodárskej pôdy s vybudovanými
hydromelioračnými zariadeniami.
11. Pri zabezpečovaní plnenia programu rozvoja obce v prípade predpokladu napájania miestnych a účelových
komunikácií na cestu III. triedy a plánované činnosti v ochrannom pásme cesty III. triedy požiadať o stanovisko
správcu ciest II. a III. triedy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica na a dodržať ich
podmienky.
12. Pri obstarávaní PHSR zabezpečiť súlad so zákonom č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení
neskorších predpisov ako aj s Metodikou tvorby programov PHSR.
13. Rešpektovať všetky rozvojové zámery cesty I/16 v súlade s navrhovanými štúdiami a projektovými
dokumentáciami.
14. Rešpektovať navrhovaný koridor pre rýchlostnú cestu R2, v súlade so zámermi KURS.
15. Predložiť Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií k
pripomienkovaniu všetky plánované aktivity dotýkajúce sa nadradeného dopravného systému cesty I/16 a
navrhovanej trasy rýchlostnej cesty R2.
16. Do vymedzeného pobrežného pozemku neumiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, stavby
trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovať. Situovanie nových
stavebných objektov v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
17. Zabezpečiť ochranu inundačných území vodných tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti v
zmysle zákona č. 7/2010 Z. z..
18. Rešpektovať STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásma.
19. Pri spracovávaní Programu rozvoja obce za oblasť vodného hospodárstva postupovať podľa platných
legislatívnych predpisov zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a ich vykonávacích
vyhlášok a nariadení.
20. Pri všetkých plánovaných činnostiach na tokoch a v ich blízkosti, ako aj na ich bezmenných prítokoch,
hydromelioračných kanáloch, miestach s charakterom mokrade postupovať v zmysle §6 zákona 543/2002 Z.Z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z.“), keďže sa jedná o zásah
do mokrade.
21. Pri realizácii činností súvisiacich s prácami v teréne ako sú výkopové práce, navážky, stavebná činnosť, výruby
zabezpečiť ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov (§7 zákon č. 543/2002 Z.z.) tak, aby neboli
miestom šírenia nepôvodných inváznych druhov (zákon č.150/2019 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia
inváznych nepôvodných druhov, NV SR č.449/2019, Vyhláška MŽP SR č.450/2019 Z. z). V prípade výskytu
inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)
2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy
Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1143/2014) a v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
(v zmysle Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov
vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) postupovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.
22. V prípade výrubu drevín rastúcich mimo lesa rešpektovať ustanovenia §47 zákona č. 543/2002 Z.z,, kde je
potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Prípadný výrub drevín realizovať v mimo vegetačnom období, t. j. od 01.
októbra do konca februára a stanoviť adekvátnu náhradnú výsadbu v zložení pôvodných (domácich) druhov drevín,
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pri stavebných, resp. výkopových prácach nepoškodzovať dreviny. Orezy a starostlivosť o dreviny realizovať v
zmysle STN 83 7010 (Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).
23. Minimalizovať záber trvalých trávnych porastov v rámci katastra obce, aby bol udržaný priaznivý stupeň
ekologickej stability, krajinné prvky zvyšujú ekologickú stabilitu územia a patria sem napr. vinice, záhrady, ovocné
sady, terasy, brehová vegetácia, mokrade, nelesná drevinová vegetácia, zatrávnené pásy.
24. Zabezpečiť, aby pri činnostiach nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie
aktivít , napr. pri realizácii stavebných úprav a prác, je potrebné v prípade početnejšieho výskytu obojživelníkov vo
výkopových jamách; netopierov v budovách, prípadne hniezdiacich vtákov atď. postupovať v zmysle §35 zákona ,
výskyt nahlásiť pracovníkovi Správy CHKO Cerová vrchovina (047/5634648, email: csaba.balazs@sopsr.sk).
Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Vidiná, Športová 255/1, 985 59 Vidiná, IČO: 00649031 predložil na Okresný úrad Lučenec,
odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. dňa 29.04.2022 o vypracovaní
strategického dokumentu: „Program rozvoja obce Vidiná na roky 2021-2025 (ďalej len „oznámenie o vypracovaní
strategického dokumentu“). Dňa 03.05.2022 a 05.05.2022 doplnil podklady k predmetnému oznámeniu o
vypracovaní strategického dokumentu. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie obdržal úplné
oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu dňa 05.05.2022.
Hlavné ciele vychádzajú z § 3 Ciele podpory regionálneho rozvoja zákona č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho
rozvoja, kde hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je:
a) Odstraňovanie alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a
územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov,
b) Zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení
trvalo udržateľného rozvoja,
c) Zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.
Cieľom Programu rozvoja obce Vidiná na roky 2021 – 2025 je analýza súčasného stavu obce, jej možností,
príležitostí, potrieb a následného definovania cieľov rozvoja a opatrení na dosiahnutie tých cieľov, ktoré napomôžu
rozvoju obce Vidiná s ohľadom na potreby jej obyvateľov. Program rozvoja obce Vidiná stanovuje víziu obce do
roku 2025 v 3 prioritných rozvojových oblastiach:
1. Prioritná oblasť – Hospodárska
Strategický cieľ:
1.1 Obnova, budovanie a podpora infraštruktúry cestovného ruchu,
1.2 Podpora vzniku nových pracovných miest a podnikateľských aktivít,
1.3 Obnova a budovanie dopravnej infraštruktúry,
2. Prioritná oblasť – Spoločenská
Strategický cieľ:
2.1 Obnova a budovanie občianskej infraštruktúry, verejných budov a verejných priestranstiev,
2.2 Obnova a budovanie bezpečnostnej infraštruktúry a služieb,
2.3 Budovanie infraštruktúry a podpora služieb vzdelávania,
2.4 Budovanie infraštruktúry pre rozvoj sociálnych služieb, podpora rozvoja sociálnych služieb,
2.5 Budovanie infraštruktúry bývania vrátane výstavby nájomných bytov,
3 Prioritná oblasť – Environmentálna
Strategický cieľ:
3.1 Budovanie infraštruktúry a rozvoj služieb v oblasti odpadového hospodárstva
3.2 Budovanie infraštruktúry a rozvoj služieb v oblasti vodného hospodárstva.
Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Stratégia rozvoja obce a jej realizácia je postavená na princípe trvalo udržateľného rozvoja, ktorý zohľadňuje a
podporuje ochranu a zlepšovanie životného prostredia. Navrhované aktivity majú za cieľ prispieť k rozvoju a
zveľadeniu územia obce a v plánovanom rozsahu a režime nezmenia únosný vplyv na prostredie a na zdravie
obyvateľstva pri zachovaní predpisov súvisiacich s ochranou životného prostredia. Z tohoto hľadiska možno riešené
územie hodnotiť ako environmentálne únosné aj s ohľadom na súčasný stav prostredia, definíciu environmentálnej
regionalizácie, kvalitu pôdy v lokalitách a navrhované funkcie a činnosti akceptovať ako primerané a vhodné. PRO
nepripúšťa na svojom území zavádzanie výroby, ktorá by značne znečisťovala ovzdušie alebo inak zaťažovala
životné prostredie, zavádza aktivity ovplyvňujúce povedomie obyvateľov o ochrane životného prostredia a riešenia
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odpadového hospodárstva, ktoré majú priamy pozitívny vplyv na životné prostredie (odstránenie existujúcich
znečistení, predchádzanie vzniku čiernych skládok, zvýšenie triedenia KO v obci, atď.)
Aktivity, ktoré priamo alebo nepriamo prispievajú k zlepšeniu kvality životného prostredia sú v dokumente
zakotvené:
Strategický cieľ: 1.1 Obnova, budovanie a podpora infraštruktúry cestovného ruchu
Aktivita: Obnova parku Vidiná
Strategický cieľ: 1.3 Obnova a budovanie dopravnej infraštruktúry
Aktivita: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Strategický cieľ: 2.1 Obnova a budovanie občianskej infraštruktúry, verejných budov a verejných priestranstiev
Aktivita: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – obecný úrad a kultúrny dom
Strategický cieľ: 2.2 Obnova a budovanie bezpečnostnej infraštruktúry a služieb
Aktivita: Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Strategický cieľ: 3.1 Budovanie infraštruktúry a rozvoj služieb v oblasti odpadového
hospodárstva
Aktivita: Výstavba zberného dvora
Strategický cieľ: 3.2 Budovanie infraštruktúry a rozvoj služieb v oblasti vodného hospodárstva
Aktivita: Vybudovanie vodozádržných zariadení v centre obce
Aktivita: Vybudovanie odvodňovacích rigolov, výstavba dažďovej kanalizácie
Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Navrhovanými aktivitami sa nevytvárajú žiadne škodliviny, ktoré by mohli ohrozovať životné prostredie a zdravie
obyvateľstva. Nepredpokladajú sa žiadne odchýlky od štandardných režimov činností, stavu a kvality prostredia s
primárnymi alebo sekundárnymi vplyvmi na zdravotný stav obyvateľstva. Strategický dokument otvára možnosti
na priame a nepriame zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva realizáciou nasledovných aktivít:
Strategický cieľ: 1.1 Obnova, budovanie a podpora infraštruktúry cestovného ruchu
Aktivita: Obnova parku Vidiná
Strategický cieľ: 1.3 Obnova a budovanie dopravnej infraštruktúry
Aktivita: Cyklistická cestička Lučenec – Vidiná – Tomášovce
Strategický cieľ: 2.1 Obnova a budovanie občianskej infraštruktúry, verejných budov
a verejných priestranstiev
Aktivita: Výstavba detských ihrísk a workoutových ihrísk
Strategický cieľ: 2.4 Budovanie infraštruktúry pre rozvoj sociálnych služieb, podpora rozvoja
sociálnych služieb
Aktivita: Výstavba domova sociálnych služieb
2 Vplyv na chránené územia
Aktivity navrhnuté v PRO nie sú situované do chránených území (v katastri obce Vidiná sa nenachádzajú), teda
nebudú mať vplyv na osobitne chránené časti prírody.
Územia sústavy NATURA 2000 - Územia európskeho významu (ÚEV) a Chránené vtáčie územia (CHVÚ) - sa na
území obce nenachádzajú.
Stromy vyhlásené za chránené v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa na území
nenachádzajú.
Z vyššie uvedených dôvodov nepredpokladáme vznik negatívneho vplyvu navrhovaných aktivít na chránené územia
v obci a ani v jej blízkom okolí.
Strategický dokument podľa § 4 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní
strategických dokumentov, ktoré tunajší úrad vykonal podľa § 7 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z..
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-LCOSZP-2022/005330-004 až 006 dňa 09.05.2022 rozoslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu podľa
§ 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutým
obciam.
Príslušný orgán zverejnil v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. oznámenie na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-rozvoja-obce-vidina-na-roky-2021-2025
dňa 09.05.2025.
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V súlade s § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. doručili Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné
prostredie ako príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového
hospodárstva (list č. 8398/2022-10.1, 26929/2022 zo dňa 10.05.2022 doručený dňa 16.05.2022) dáva nasledovné
stanovisko:
„Pripomienky k oznámeniu strategického dokumentu:
1. V časti 7. Vzťah k iným strategickým dokumentom navrhujeme doplniť upresnenie Programu odpadového
hospodárstva Slovenskej republiky nasledovne: „Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025“ a
do tejto časti navrhujeme doplniť aj ďalší národný strategický dokument „Program predchádzania vzniku odpadu
SR na roky 2019 – 2025“.
Pripomienky k strategickému dokumentu:
2. Všeobecne: v nadväznosti na v dokumente definované výzvy, problémy a zameranie 3.1. prioritnej oblasti
– Budovanie infraštruktúry a rozvoj služieb v oblasti odpadového hospodárstva, Vám odporúčame zamerať sa
okrem vybudovania zberného dvora a riešenia zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu na rozvoj a
realizovanie aktivít súvisiacich s najvyššími priečkami hierarchie odpadového hospodárstva, definovanej v § 6 (1)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov:
(1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
Z nich najmä prvé priečky – predchádzanie vzniku odpadu spolu s opätovným používaním vecí (poloha
výrobku/neodpadu) a prípravou na opätovné použitie (poloha odpadu) má pevné miesto v modernom odpadovom
hospodárstve, ktoré, ak sa uchopia správne, vedia aj finančne odbremeniť samosprávu.
V rámci pripravovaného Programu Slovensko 2021 - 2027, ako aj v rámci Environmentálneho fondu, sú a budú
možnosti podpory práve smerom k predchádzaniu vzniku odpadu, opätovného používania vecí, podpore prípravy
na opätovné použitie, ako aj iných aktivít vedúcich k uzatváraniu cyklov v rámci obehového hospodárstva.
3. V nadväznosti na problém tvorby „divokých skládok“ by sme Vám odporúčali zamerať sa aj na systematické
vzdelávanie občanov, mať vhodnú infraštruktúru triedeného zberu, a postupne zavádzať množstvový zber odpadu,
ktorý spolu s ostatnými aktivitami v odpadovom hospodárstve môžu tiež napomôcť k zníženiu množstva odpadu a
k šetreniu finančných prostriedkov na odpadové hospodárstvo v obci.
4. V súvislosti s cieľom vybudovať zberný dvor v obci si Vám dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na znenie
písm. c) odseku (3) § 82 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podľa ktorého je prevádzkovateľ zberného dvora povinný „vyčleniť priestor pre komunálne
odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie“. Taktiež je prínosné vytvoriť na zbernom dvore aj priestor na
použiteľné veci, ktoré si môžu príležitostne občania zobrať, a predĺžiť tak životnosť niektorých vecí.
5. Množstvo vznikajúceho odpadu je možné jednoducho ovplyvniť aj drobnými zmenami v obci, ako sú
napríklad pravidelné výmenné burzy oblečenia, športových potrieb, kníh, prípadne vecí do domácnosti, množstvo
vznikajúceho kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho v školskej jedálni je možné znižovať
rôznymi zmenami (ako príklad uvádzame projekt n.o. Free Food: https://e.dennikn.sk/2833370/kazdy-piatyobed-zo-skolskej-jedalne-konci-v-kosi-ked-upravili-menu-a-zaviedli-obedare-odpadu-bolo-vyrazne-menej/), atď.
Aj takéto aktivity môžu prispieť k šetreniu finančných prostriedkov potrebných na odpadové hospodárstvo.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a zapracoval do podmienok rozhodnutia. K
potrebe posudzovania podľa zákon č. 24/2006 Z.z. sa MŽP SR nevyjadrilo, príslušný orgán má tak za to, že
nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákon č. 24/2006 Z.z..
2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd (list č. 8613/2022-4,1,28820/2022 zo dňa
19.05.2022 doručený dňa 24.05.2022) má k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu nasledovné
požiadavky a pripomienky:
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„Pri tvorbe a formulácii stratégie rozvoja obce a realizácie zámerov z nej vyplývajúcich:
- požadujeme postupovať podľa platných strategických dokumentov v oblasti vodného hospodárstva, najmä vo
vzťahu na Vodný plán Slovenska, (aktualizácia 2021) (https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/), Plán
rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027 (https://www.minzp.sk/
voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/),
- v zmysle dokumentu „H2ODNOTA JE VODA Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a
nedostatku vody“ https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-aplanovacie-dokumenty/h2odnota-je-voda-akcny-planriesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.html v súvislosti s negatívnymi prejavmi zmeny klímy odporúčame
definovanie a realizáciu opatrení zabezpečujúcich zadržiavanie vody v krajine.
V nadväznosti na navrhované aktivity a ciele zadefinované v programe rozvoja pri spracovaní územnoplánovacej
dokumentácie požadujeme, aby obec zohľadňovala okrem iného aj požiadavky zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred
povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
V súčasnosti pre dané územie nie sú vypracované mapy povodňového ohrozenia. V zmysle § 20 ods. 9 zákona v
lokalite pri neohrádzovanom vodnom toku, v ktorej nie je určené inundačné územie alebo nie je vyhotovená mapa
povodňového ohrozenia, podkladmi pre posudzovanie návrhu na umiestnenie stavby, objektu a zariadenia alebo
pre posudzovanie žiadosti o povolenie činnosti, ktorá je na inundačnom území zakázaná je pravdepodobný priebeh
záplavovej čiary povodne vo vodnom toku, ktorej maximálny prietok sa dosiahne alebo prekročí priemerne raz za
100 rokov, alebo priebeh záplavovej čiary v čase kulminácie hladiny vody pri doteraz najväčšej známej povodni.
Žiadame v predmetnom materiáli ako aj pri jeho implementovaní rešpektovať ustanovenia § 20 ods. 9 v súvislosti
s ods. 5 a 6 zákona o ochrane pred povodňami.
Predložený strategický dokument nepožadujeme 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.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a odôvodnené pripomienky zapracoval do
podmienok rozhodnutia. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákon č. 24/2006 Z.z.
3. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (list č. 2022/15865:2-A2110 zo dňa 23.05.2022, doručený dňa
26.05.2022): nemá žiadne pripomienky k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu.
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: Berie na vedomie.
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nemá pripomienky.
4. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (list č. 09050/2022/
ODDUPZP-2 zo dňa 20.05.2022, doručený dňa 16.06.2022) dáva nasledovné stanovisko:
v nadväznosti na vypracovaný Program rozvoja obce Vidiná na roky 2021 - 2025 si Vás dovoľujem upozorniť,
že predmetný dokument nereflektuje jeho zaradenie do územia UMR Lučenec. Táto skutočnosť by mala byť
identifikovaná minimálne v nasledovných častiach:
3.3.2 - Detailný popis strategických a špecifických (operatívnych) cieľov a zapojenia partnerov pre implementáciu
PRO, 3.4. Strategický prístup pre dosiahnutie vízie a hlavného cieľa, priorít a systému cieľov PRO a 3.5. Partneri
pre implementáciu PRO a stratégia ich zapojenia.“
A následne konštatuje, že „Územie UMR tvoria obce: Boľkovce, Divín, Halič, Lovinobaňa, Lučenec, Mikušovce,
Mýtna, Panické Dravce, Pinciná, Rapovce, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Tuhár, Veľká nad Ipľom.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a zapracoval do podmienok rozhodnutia.
Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákon č. 24/2006 Z.z.
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5. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia (list č. 09050/2022/
ODDUPZP-2 zo dňa 20.05.2022 doručený dňa 24.05.2022) dáva nasledovné stanovisko:
„Pri realizácii konkrétnych zámerov požadujeme rešpektovať Záväznú časť Územného plánu VÚC Banskobystrický
kraj v platnom znení. Zároveň požadujeme pri plánovaní realizácie zámerov, projektov a aktivít dôsledné
vyhodnotenie aj obmedzenie nových záberov najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území obce
a poľnohospodárskej pôdy s vybudovanými hydromelioračnými zariadeniami. Tieto sú možné len v nevyhnutých
prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Pri zabezpečovaní plnenia programu rozvoja obce v prípade predpokladu
napájania miestnych a účelových komunikácií na cestu III. triedy a plánované činnosti v ochrannom pásme cesty
III. triedy je potrebné dodržať podmienky, ktoré stanoví správca ciest II. a III. triedy Banskobystrická regionálna
správa ciest, a.s., Banská Bystrica na základe písomného vyžiadania. Banskobystrický samosprávny kraj nemá ďalšie
pripomienky k predloženému strategickému dokumentu a nepožaduje ďalšie posudzovanie strategického dokumentu
podľa zákona o posudzovaní v povinnom hodnotení, ale požaduje zahrnutie vyššie uvedených požiadaviek do
rozhodnutia zo zisťovacieho konania..“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a zapracoval do podmienok rozhodnutia.
Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákon č. 24/2006 Z.z.
6. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát (list č. OU-BBOOP6--2022/018238-002/6GJ zo dňa 13.05.2022, doručený dňa 16.05.2022) – dáva nasledovné stanovisko :
„Vzhľadom na všeobecný charakter dokumentu bez konkrétneho spôsobu realizácie aktivít, tunajší referát
pôdohospodárstva nemá z hľadiska nami sledovaných záujmov (z. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) k predloženému oznámeniu pripomienky.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: Berie na vedomie.
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nemá pripomienky.
7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania (list č. OUBB-OVBP1-2022/018116-002 zo dňa 13.05.2022, doručeným 16.05.2022) – dáva nasledovné stanovisko :
„Obsah a štruktúra „Oznámenia o strategickom dokumente” je v zásade v súlade s prílohou č. 2 zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, # pre oblasť územného
plánovania je platný § 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého mestá a obce s viac ako 2000 obyvateľmi sú povinné mať
územný plán obce. Ostatné obce sú povinné mať územný plán obce, ak to vyplýva zo záväznej časti územného plánu
regiónu, najmä na splnenie medzinárodných záväzkov alebo na umiestnenie verejného dopravného a technického
vybavenia územia celoštátneho významu. Obec Vidiná má platný územný plán, ktorým je „Územný plán obce
Vidiná“ schválený dňa 31.01.2008 uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 3/2008 v znení neskoršej
Zmeny a doplnku č. 1. Pri obstarávaní PHSR je potrebné zabezpečiť súlad so zákonom č. 539/2008 Z. z o podpore
regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov ako aj s Metodikou tvorby programov PHSR.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a zapracoval do podmienok rozhodnutia. K
potrebe posudzovania podľa zákon č. 24/2006 Z.z. sa dotknutý orgán nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že
nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákon č. 24/2006 Z.z..
8. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-BB-OSZP1-2022/018107-004
zo dňa 30.05.2022, doručený dňa 30.05.2022): dáva nasledovné stanovisko:
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„Okresný úrad v sídle kraja nepožaduje aby SD obce bol ďalej posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov za predpokladu dodržania týchto
podmienok:
• pri všetkých plánovaných činnostiach na tokoch a v ich blízkosti, ako aj na ich bezmenných prítokoch,
hydromelioračných kanáloch, miestach s charakterom mokrade je potrebné postupovať v zmysle zákona, keďže sa
jedná o zásah do mokrade;
• Prípadný výrub drevín realizovať v mimo vegetačnom období, t. j. od 01. októbra do konca februára a stanoviť
adekvátnu náhradnú výsadbu v zložení pôvodných (domácich) druhov drevín, pri stavebných, resp. výkopových
prácach nepoškodzovať dreviny.
• minimalizovať záber trvalých trávnych porastov v rámci katastra obce, aby bol udržaný priaznivý stupeň
ekologickej stability, krajinné prvky zvyšujú ekologickú stabilitu územia a patria sem napr. vinice, záhrady, ovocné
sady, terasy, brehová vegetácia, mokrade, nelesná drevinová vegetácia, zatrávnené pásy;
• zabezpečiť, aby pri činnostiach nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie
aktivít , napr. pri realizácii stavebných úprav a prác, je potrebné v prípade početnejšieho výskytu obojživelníkov vo
výkopových jamách; netopierov v budovách, prípadne hniezdiacich vtákov atď. postupovať v zmysle §35 zákona ,
výskyt nahlásiť pracovníkovi Správy CHKO Cerová vrchovina (047/5634648, email: csaba.balazs@sopsr.sk).“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a zapracoval do podmienok rozhodnutia.
Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákon č. 24/2006 Z.z.
9. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-BBOCDPK-2022/018275-002 zo dňa 16.05.2022, doručený dňa 16.05.2022) – dáva nasledovné stanovisko :
„1. Požadujeme rešpektovať všetky rozvojové zámery cesty I/16 v súlade s navrhovanými štúdiami a projektovými
dokumentáciami.
2. Požadujeme rešpektovať navrhovaný koridor pre rýchlostnú cestu R2, v súlade so zámermi KURS.
3. Nakoľko dostupné materiály neobsahujú všetky aktivity uvažované v budúcnosti a mohli by ovplyvniť rozvoj
cestnej siete nadradeného systému vyhradzujeme si právo predložiť nám k pripomienkovaniu všetky plánované
aktivity dotýkajúce sa nadradeného dopravného systému cesty I/16 a navrhovanej trasy rýchlostnej cesty R2.
Na základe uvedeného Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, nemá
ďalšie pripomienky k Programu rozvoja obce Vidiná na roky 2021 - 2025 a za rešpektovania našich pripomienok
súhlasí s jeho schválením.
Nakoľko v predloženom strategickom dokumente z pohľadu dopravy sa nemenia prahové hodnoty pre povinné
posudzovanie, podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, predmetný strategický dokument nepožadujeme posudzovať podľa citovaného zákona.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a zapracoval do podmienok rozhodnutia.
Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákon č. 24/2006 Z.z.
10. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (list č. OU-LCOSZP-2022/005692 zo dňa 16.05.2022, doručený dňa 17.05.2022): dáva nasledovné stanovisko:
„Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej vodnej správy ako dotknutý
orgán podľa § 6 ods. 6 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 k navrhovanému oznámeniu o vypracovaní strategického
dokumentu ,, Program rozvoja obce Vidiná na roky 2021 - 2025“ z hľadiska ochrany povrchových a podzemných
vôd a vodných pomerov súhlasné stanovisko.
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Orgán štátnej vodnej správy súhlasí s vykonaním navrhovaných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov
navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné vody a na ostatné zložky životného prostredia uvedené v
strategickom dokumente a súčasne požaduje, aby boli rešpektované a dodržané nasledovné požiadavky:
1. Pri uskutočňovaní navrhovanej činnosti rešpektovať vodný zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ vodný zákon“), vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi
látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, zákon č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
2. Pri uskutočňovaní navrhovanej činnosti nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
3. Používať také materiály, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia, ktoré budú šetrné k vodám.
4. Proti pôsobeniu a prieniku znečisťujúcich látok musia byť zabezpečené všetky plochy, na ktorých bude dochádza
k nakladaniu s týmito látkami.
5. Pokiaľ sa v areáli nenachádzajú priestory vhodné na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré môžu negatívne
vplývať na kvalitu podzemných alebo povrchových vôd je tieto potrebné upraviť v súlade s požiadavkami § 39
vodného zákon a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z..
6. V prípade realizácie stavebných úprav priestorov na nakladanie z nebezpečnými odpadmi je navrhovateľ
(stavebník) povinný predložiť projekt stavebných úprav orgánu štátnej vodnej správy, Okresného úradu Lučenec,
odboru starostlivosti o životné prostredie na vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona.
7. Dopravné prostriedky a ostatné mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní
s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018
Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia
s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
Vzhľadom na to, že sa počas uskutočňovania navrhovanej činnosti neočakávajú významné negatívne vplyvy na
povrchové a podzemné vody, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy nepožaduje, aby navrhovaná činnosť bola ďalej posudzovaná 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.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s upozornením na povinnosť dodržiavať platnú
legislatívu.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a odôvodnené požiadavky zapracoval do
podmienok tohto rozhodnutia. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
11. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia - (list č. OULC-OSZP-2022/005707-002 zo dňa 19.05.2022, doručený dňa 20.05.2022): nemá k strategickému dokumentu
pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. a konštatuje, že umiestnenie, povolenie
a užívanie stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia podlieha súhlasom orgánu ochrany ovzdušia podľa §17 ods.1
zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, v ktorých sa určujú presné podmienky povolenia
a prevádzkovania.
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Berie na vedomie.
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
12. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (list č.
OU-LC-OSZP-2022/005900 zo dňa 19.05.2022, doručeným 23.05.2022) : dáva nasledovné stanovisko:
„Upozorňujeme, že v súlade s § 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je každý povinný chrániť
prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky
a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania
územného systému ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“). Vytváranie a udržiavanie ÚSES je verejným záujmom.
Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť ÚSES,
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sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu. Podnikatelia a právnické
osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady
vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodenia a ničenia a zároveň sú povinní tieto
opatrenia zahrnúť do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných
predpisov.
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody
a krajiny po preštudovaní predloženého strategického dokumentu „Program rozvoja obce Vidiná na roky 2021
– 2025“ ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie za rešpektovania ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych
predpisov.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Berie na vedomie.
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
13. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-LCOCDPK-2022/005711-002 zo dňa 24.05.2022, doručeným 24.05.2022): nemá námietky ani pripomienky.
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Dotknutý orgán nemá námietky.
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (list č.RUVZLC-296/3405/2022 zo dňa
20.05.2022-Jl, doručený 20.05.2022) – nemá vecné pripomienky.
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Dotknutý orgán nemá námietky.
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (list č. CS SVP OZ BB 42/2022/18-39220 zo dňa 16.05.2022,
doručeným 20.05.2022): dáva nasledovné stanovisko:
„Katastrálne územie riešené v strategickom dokumente patrí z hydrologického hľadiska
do čiastkového povodia Ipľa. Územím preteká vodný tok Krivánsky potok (č. toku 31, č. hydrologického poradia
4-24-01) a vodný tok Točnica (č. toku 33, č. hydrologického poradia 4-24-01). Predmetné toky
sú v správe SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepný závod. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005, ktorou
sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov
je vodný tok Krivánsky potok zaradený medzi vodohospodársky významné vodné toky. Krivánsky potok a potok
Točnica sú hlavným recipientom pre odvádzanie povrchových vôd zo širšieho územia. Vodný tok Krivánsky potok
je upravený. Zásobovanie vodou je od roku 2001 zabezpečené prostredníctvom verejného vodovodu. V obci nie je
vybudovaná splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia a absentujú odvodňovacie rigoly.
Pri rozvojových aktivitách obce vyplývajúcich z predmetného programu rozvoja je potrebné
z hľadiska záujmov vodného hospodárstva a ochrany vôd dodržať nasledovné požiadavky.
• Pre ďalší rozvoj obce upozorňujeme na oprávnenie pri správe vodných tokov, kde v zmysle Zákona
o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 49 môže správca vodného toku
pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými
pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie
pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary
a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku
do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.
• Do vymedzeného pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry,
stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovať. Situovanie
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nových stavebných objektov musí byť v súlade so Zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení
neskorších predpisov.
• Na vodných tokoch pretekajúcimi katastrálnym územím obce Vidiná nie je vysledované inundačné územie.
Vzhľadom na možné povodňové riziko vodných tokov nebudeme zodpovedať
za prípadné škody vzniknuté na navrhovaných objektoch z titulu povodňových prietokov, resp. zaliatím objektov
vnútornými vodami ani z dôvodu iných mimoriadnych udalostí. Mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3, ods. 2 zákona
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, haváriou alebo katastrofou.
• V zmysle Zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
je potrebné zabezpečiť ochranu inundačných území vodných tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné
činnosti.
• Žiadame rešpektovať STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásma. V ochrannom pásme vodného
toku nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi
vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí a ťažba zeminy, pri ktorej sa ochranné pásmo rozširuje na 20 m od
brehovej čiary. Minimálna šírka ochranného pásma je stanovená na 4,0 m (6,0 m) od brehovej čiary pre vodné toky,
ktoré majú šírku medzi brehovými čiarami do 10,0 m (10,0 - 50,0 m).
• Pri plánovaní výstavby požadujeme akceptovať aj ďalšie relevantné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
• Pri návrhu odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd požadujeme zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd
v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 269/2010 Z. z v znení neskorších predpisov, ktorým
sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
• Pri spracovávaní Programu rozvoja obce je za oblasť vodného hospodárstva potrebné postupovať podľa platných
legislatívnych predpisov zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, zákona č. 7/2010 Z.z., o
ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ich vykonávacích vyhlášok.
Z hľadiska záujmov vodného hospodárstva a ochrany vôd nie je po dodržaní uvedených požiadaviek potrebné
posudzovať predmetný strategický dokument v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a zapracoval do podmienok rozhodnutia.
Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákon č. 24/2006 Z.z.
16. Štátna ochrana prírody SR (list č. CHKOCV/193-002/2022 zo dňa 25.05.2022,doručený dňa 30.05.2022): Dáva
nasledovné stanovisko:
„V prípade realizácie činností súvisiacich s uplatňovaním predloženého Programu rozvoja obce Vidiná
predpokladáme možné strety so záujmami ochrany prírody a krajiny, ktoré by mali byť riešené v samostatných
správnych konaniach podľa príslušných legislatívnych ustanovení:
• V prvom stupni ochrany platia ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny
(§ 3 až § 10 zákona č. 543/2002 Z. z.), ako aj ustanovenia druhovej ochrany (§34, §35 zákona č. 543/2002 Z. z.);
• pri všetkých plánovaných činnostiach na tokoch a v ich blízkosti, ako aj na ich bezmenných prítokoch,
hydromelioračných kanáloch, miestach s charakterom mokrade je potrebné postupovať v zmysle §6/zákona, keďže
sa jedná o zásah do mokrade;
• pri realizácii činností súvisiacich s prácami v teréne ako sú výkopové práce, navážky, stavebná činnosť,
výruby je potrebné zabezpečiť ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov (§7/zákona) tak, aby neboli
miestom šírenia nepôvodných inváznych druhov (Zákon č.150/2019 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia
inváznych nepôvodných druhov, NV SR č.449/2019, Vyhláška MŽP SR č.450/2019 Z. z). V prípade výskytu
inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)
2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy
Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1143/2014) a v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
(v zmysle Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov
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vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) je potrebné postupovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov;
• v prípade výrubu drevín rastúcich mimo lesa platia ustanovenia §47/zákona, kde je potrebný súhlas orgánu ochrany
prírody. Prípadný výrub drevín realizovať v mimo vegetačnom období, t. j. od 01. októbra do konca februára
a stanoviť adekvátnu náhradnú výsadbu v zložení pôvodných (domácich) druhov drevín, pri stavebných, resp.
výkopových prácach nepoškodzovať dreviny. Orezy a starostlivosť o dreviny realizovať v zmysle STN 83 7010
(Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie);
• minimalizovať záber trvalých trávnych porastov v rámci katastra obce, aby bol udržaný priaznivý stupeň
ekologickej stability, krajinné prvky zvyšujú ekologickú stabilitu územia a patria sem napr. vinice, záhrady, ovocné
sady, terasy, brehová vegetácia, mokrade, nelesná drevinová vegetácia, zatrávnené pásy;
• zabezpečiť, aby pri činnostiach nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie
aktivít (§ 35 zákona 543/2002 Z. z.), napr. pri realizácii stavebných úprav a prác, je potrebné napr. v prípade
početnejšieho výskytu obojživelníkov vo výkopových jamách; netopierov v budovách, prípadne hniezdiacich
vtákov atď. postupovať v zmysle §35/zákona č.543/2002 Z.z., výskyt nahlásiť pracovníkovi Správy CHKO Cerová
vrchovina (047/5634648, email: csaba.balazs@sopsr.sk).
• ku konkrétnym plánom a aktivitám sa Správa CHKO ďalej vyjadrí v rámci príslušných konaní;“
Predmetný dokument nie je potrebné ďalej posudzovať.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Lučenec, OSŽP vyhodnotil predložené pripomienky a zapracoval do podmienok rozhodnutia.
Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákon č. 24/2006 Z.z.
17. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (list č. 1370-1875/2022 zo dňa 23.05.2022,doručený dňa 24.05.2022).
dáva nasledovné stanovisko:
„OBÚ v Banskej Bystrici nemá námietky ani pripomienky k oznámeniu o vypracovaní strategickému dokumentu
rozvoja obce Vidiná na roky 2021 - 2025, pokiaľ uvedeným zámerom nebudú dotknuté záujmy ochrany a využívania
nerastného bohatstva. V extraviláne obce Vidiná sa nachádza Chránené ložiskové územie Vidiná – Halier. OBÚ v
Banskej Bystrici upozorňuje na § 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
v platnom znení, ktorý stanovuje, že v konaní o povolení stavieb v chránenom ložiskovom území je dotknutým
orgánom a tieto stavby môžu byť povolené len na základe záväzného stanoviska vydaného obvodným banským
úradom.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Dotknutý orgán nemá námietky.
Odôvodnenie:
Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
18. Mesto Lučenec (list č. MsÚ/36360/2022 zo dňa 26.05.2022 doručený dňa 03.06.2022): súhlasí s doručeným
oznámením o vypracovaní strategického dokumentu.
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec, OSŽP:
Nemá námietky.
Odôvodnenie:
K potrebe posudzovania podľa zákon č. 24/2006 Z.z. sa mesto Lučenec nevyjadrilo, príslušný orgán má tak za to,
že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákon č. 24/2006 Z.z..

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán sa pri svojom rozhodovaní
zaoberal pripomienkami uvedenými v stanoviskách zainteresovaných orgánov a akceptoval opodstatnené
požiadavky a pripomienky.
Vzhľadom k tomu, že zo stanovísk dotknutých orgánov kompetentných posúdiť jednotlivé zložky ŽP nevyplynula
požiadavka na ďalšie posudzovanie, konajúci orgán v súlade s § 7 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. rozhodol tak ako je
12 / 14

uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie
však upozorňuje, že konkrétna činnosť môže byť predmetom posudzovania podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z.z..
ZÁVER
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o
strategickom dokumente z hľadiska jeho relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, rozsahu, v ktorom
vytvára rámec pre navrhované aktivity, riešenia environmentálnych problémov vrátane vplyvov na zdravie, ako aj
rozsahu potenciálnych vplyvov na hodnotené oblasti v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie, podľa § 7 a prílohy č.
3 zákona č. 24/2006 Z.z., s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých orgánov.
Podrobnejšie riešenie jednotlivých krokov v rámci strategického dokumentu budú predmetom ďalších stupňov
projektových dokumentácií, prípadne zámerov navrhovaných činností súvisiacich s prípravou konkrétnych činností,
opatrením, návrhov, stavieb atď. s podmienkou predložiť príslušným orgánom dokumentáciu, zodpovedajúcu
príslušnému stupňu povoľovania vyplývajúci z legislatívy na vyjadrenie a následné ich rešpektovanie v jednotlivých
stupňoch povoľovania.
Na základe uvedených skutočností, orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Z doručených stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu vyplynuli
pripomienky a požiadavky, ktoré je obstarávateľ povinný rešpektovať v ďalšom procese spracovania a schválenia
navrhovaného dokumentu, resp. ktoré bude potrebné uplatniť v ďalšom povoľovacom konaní podľa osobitných
predpisov, tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych zámerov podliehajúcich
posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
Upozornenie: Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006
Z.z. 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 je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
Ing. Zuzana Bartošová
poverená vedením odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10194

Doručuje sa
Obec Vidiná, Športová 1, 985 59 Vidiná, Slovenská republika
Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
Obec Tomášovce, (okr. Lučenec), Partizánska 132, 985 56 Tomášovce, Slovenská republika
Obec Veľká Ves, Veľká Ves 53, 985 01 Veľká Ves, Slovenská republika
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 04
Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, sekcia obehového hospodárstva - odbor
odpadového hospodárstva, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
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Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, odbor krízového riadenia, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec, Slovenská
republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody , 811 06 Bratislava, Slovenská
republika
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlznské nivy 44, 827 15 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 2655/1, 831 01 Bratislava-Nové
Mesto, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, Petofiho 112/1, 984 38 Lučenec, Slovenská republika
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor starostlivosti o životné
prostredie, odbor opravných prostriedkov - referát pôdohospodárstva, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ.
Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik - odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika
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