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Číslo spisu
OU-LC-OSZP-2022/009373-010

Lučenec
06. 10. 2022

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania
Strategický dokument: ,,Program rozvoja obce Budiná na roky 2021 - 2027“

Navrhovateľ: Obec Budiná, Budiná 96, 985 12 Budiná, IČO: 00315974

Výrok
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 2 ods. 3, § 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 a 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 ako príslušný orgán 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 (ďalej len „zákon“), na základe predloženia Oznámenia o strategickom dokumente ,,Program
rozvoja obce Budiná na roky 2021 - 2027“

vydáva

podľa § 7 ods. 5 zákona

pre navrhovateľa
Obec Budiná, Budiná 96, 985 12 Budiná, IČO: 00315974

po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument ,,Program rozvoja obce Budiná na roky 2021 - 2027“, ktorého hlavným
cieľom je:
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) odstraňovať 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,
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sa nebude posudzovať podľa zákona.

Odôvodnenie
Navrhovateľ Obec Budiná, Budiná 96, 985 12 Budiná, IČO: 00315974 predložil dňa 22.08.2022
Okresnému úradu Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona oznámenie
o strategickom dokumente ,, Program rozvoja obce Budiná na roky 2021 - 2027“.

Program rozvoja obce Budiná (ďalej len „PRO“) je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje
víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti, opatrenia a aktivity smerujúce k ich naplneniu v zmysle
aktualizovaného zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Obec Budiná leží na juhu stredného Slovenska na súradniciach 48°27′23″S 19°28′42″V. Správne patrí
do okresu Lučenec a Banskobystrického samosprávneho kraja. Nachádza sa 24 km severozápadne od
okresného mesta a 65 km juhovýchodne od Banskej Bystrice. Katastrálne susedí s obcami Ábelová,
Detva, Podkriváň, Píla, Divín a Tuhár. Podobne ako ostatné celky Slovenského stredohoria aj Ostrôžky
vznikli v priebehu neogénu v dôsledku rozsiahlej sopečnej činnosti. Majú stratovulkanickú stavbu -
stavbu zvrstvených sopiek. Pri pohľade z juhu dominuje nad obcou majestátny vrch (tzv. rázsocha)
Jasenia (niekedy chybne označovaný ako Jaseňový vrch, 771 m.n.m.). Pri pohľade od severu zaujme v
pozadí rozložitý vrch Sedem chotárov. Popri Budinej preteká sprava Tuhársky potok (napája vodnú nádrž
Ľadovo pri Lučenci) a zľava Budinský potok (ten napája Ružinskú priehradu). Obidva potoky pramenia
na Budinských lazoch. Zdroje minerálnych prameňov sa v obci nenachádzajú. Najvyšším bodom katastra
obce Budiná je vrch Javor (821 m.n.m.). Obec patrí do Mikroregiónu Javor. V katastrálnom území obce je
maloplošné chránené územie - prírodná pamiatka Budinský pamätný les s kaplnkou a čadičové vyvreliny
(vulkanické brekcie – pyroklastiká) na Budinských lazoch, tzv. Kamenné vráta s krásnym výhľadom
na Javor, Ostrôžky a Javorie. Pozoruhodná je aj maloplošná chránená oblasť Budinská skala, kde sa
nachádza aj 5 m dlhý jaskynný útvar Jánošíkova izba. V katastri obce sa nenachádzajú chránené oblasti
pre ochranu biotopov alebo živočíšnych a rastlinných druhov (NATURA 2000). Obec Budinú zaraďujeme
do miernej klimatickej oblasti, v okrsku mierne chladnom, vlhkom s priemernými ročnými teplotami 2-4°C.
Ročný úhrn zrážok je približne 706 mm. Najvyššie úhrny zrážok sa vyskytujú v letných mesiacoch.
Prvá písomná zmienka z roku 1393 uvádza názov Brtolehutaya. V neskorších prameňoch sa uvádza
názov Budalehota (1467) či Budaszállás. Názov Budiná sa začínal používať koncom 18 storočia. Podľa
tradície založili obec korytári z Budína, pričom toto remeslo v obci pretrvalo až do polovice 20. storočia.
Iba krátku históriu mala ťažba kremeňa (albitu a chloritov) v lome pod Javorom, v súčasnosti je toto
ťažobné miesto zatopené. Obyvatelia obce boli aktívne účastní Slovenského národného povstania. Obec
má charakter kombinácie hromadnej dediny a lesníckeho osídlenia. Zástavbu charakterizujú zrubové a
murované domy, omietnuté a obielené, s valbovou strechou. Z celkového počtu domov bola väčšina
postavená medzi rokmi 1919 – 1960 (90 domov). Len tri domy sú mladšie ako 35 rokov.
Architektonické pamiatky:
Najstaršou budovou v obci je klasicistický evanjelický kostol z roku 1809, obnovený v roku 1909.
V strede obce je budova evanjelickej fary z roku 1900, katolícky kostol postavený v roku 1906. Pamätník
na vrchu Javorie nad obcou, na pamiatku padlých a umučených obyvateľov Budinej v II. svetovej. Novšou
dominantou obce je Dom smútku v cintoríne. Novodobou raritou je evanjelická kaplnka (sic) so sochou
Krista v osade Paľagovci na lazoch. Jednou z výrazných osobnosti obce, ktorá čerpala námety pre svoju
najrozsiahlejšiu novelu „Veľké šťastie“ bola spisovateľka Božena Slančíková –Timrava.
Cieľom Programu rozvoja obce Budiná na rok 2021 – 2027 je analýza súčasného stavu obce, jej možností,
príležitostí, potrieb a následného definovania cieľov rozvoja a opatrení na dosiahnutie tých cieľov, ktoré
napomôžu rozvoju obce Buzitka s ohľadom na potreby jej obyvateľov. PRO stanovuje víziu obce do roku
2027 v 3 prioritných rozvojových oblastiach:
1. PRIORITNÁ OBLASŤ - HOSPODÁRSKA
2. PRIORITNÁ OBLASŤ - SPOLOČENSKÁ
3. PRIORITNÁ OBLASŤ – ENVIRONMENTÁLNA

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane
zdravia
Požiadavky na vstupy:
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Vstupmi pre spracovanie strategického dokumentu boli príslušné právne predpisy, nadradené strategické
dokumenty, doteraz spracované lokálne strategické dokumenty v oblasti regionálneho rozvoja,
strategického plánovania, ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany životného prostredia, ochrany
hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, ochrany zdravia obyvateľstva, vzdelávania, sociálnej
starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a pod. Ďalej to boli dostupné relevantné údaje o obci. Ďalším
vstupom boli finančné možnosti Obce, ktoré vychádzali z rozpočtu obce Budiná, resp. možností
financovania aktivít PRO z externých zdrojov (domáce, európske, cezhraničné a pod.).
Údaje o výstupoch:
Výstupom predmetného strategického dokumentu je definovaná vízia a stratégia rozvoja obce, priority,
opatrenia, aktivity a projekty vrátane stanovenia merateľných ukazovateľov jednotlivých priorít
a opatrení a vypracovania akčného plánu na obdobie rokov 2021 - 2027.
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 tohto 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 odpadového hospodárstva, ktoré majú
priamy pozitívny vplyv na životné prostredie (odstránenie existujúcich znečistení, predchádzanie vzniku
čiernych skládok, zvýšenie triedenia KO v obci, atď.)
Aktivity zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia sú v dokumente zakotvené:
a) Podpora projektov za účelom rozvoja životného prostredia a technickej m infraštruktúry
Nákup kompostérov
Iné aktivity vedúce k zvýšeniu miery triedeného zberu
Aktivity týkajúce sa údržby a rozvoja obecnej zelene a verejných priestranstiev
Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií (cesty, chodníky)
Organizovanie rôznych výmenných búrz
Iné aktivity vedúce k predchádzaniu vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia
b) Podpora vytvárania produktu v cestovnom ruchu
Zriadenie ubytovania
c) Zvýšenie kvality spoločenskej infraštruktúry a služieb
Zavedenie nových služieb pre seniorov
Voda, kanalizácia a plyn:
Popri obci Budiná preteká sprava Tuhársky potok (zásobuje vodou vodnú nádrž Ľadovo pri Lučenci)
a zľava Budinský potok (ten čiastočne zásobuje vodou Ružinskú priehradu). Obidva potoky pramenia
na Budinských lazoch. Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že z dopravno-technickej infraštruktúry
obyvateľom najviac chýba kanalizácia, dobudovanie a rekonštrukcia cestnej siete a dopravných systémov,
dobudovanie chodníkov, plynofikácia a telekomunikácie.
Obec Budiná má vybudovaný obecný vodovod, ktorý je napojený na skupinový vodovod v správe
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. B. Bystrica zo studne. V obci sú umiestnené 2 funkčné
hydranty. Obec nemá vybudovanú kanalizačnú sieť ani čističku odpadových vôd. Obyvatelia odvádzajú
odpadové vody do žúmp. V obci nie je vybudovaný plynovod. Obyvatelia obce vykurujú tiež pomocou
tuhého paliva, alebo elektrických kotlov. Spaľovaním veľkého množstva tuhých palív sa znečisťuje
prostredie obce a okolitej prírody.
Vplyv na chránené územia:
V katastrálnom území obce je maloplošné chránené územie - prírodná pamiatka Budinský pamätný les
s kaplnkou a čadičové vyvreliny (vulkanické brekcie – pyroklastiká) na Budinských lazoch, tzv. Kamenné
vráta s krásnym výhľadom na Javor, Ostrôžky a Javorie. 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 uvedených dôvodov sa nepredpokladá vznik negatívneho vplyvu navrhovaných aktivít
na chránené územia v obci Budiná a ani v jej blízkom okolí.
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Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosť o životné prostredie na základe oznámenia o strategickom
dokumente predloženom navrhovateľom, vykonal podľa § 7 zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona. V rámci
zisťovacieho konania Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosť o životné prostredie podľa § 6 ods.
2 zákona o posudzovaní zverejnil na webovom sídle ministerstva (https://www.enviroportal.sk/sk/eia) a
rozposlal predmetné oznámenie dotknutým orgánom, schvaľujúcim orgánom a dotknutej obce na zaujatie
stanoviska. Konzultácie podľa § 63 zákona bolo možné vykonať počas celého procesu posudzovania
vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu na adrese Okresného úradu
Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec. V súlade s § 6
ods. 1 zákona Obec Budiná informovala verejnosť o strategickom dokumente zverejnením oznámenia na
úradnej tabuli obce v termine od 30.08.2022 do 16.09.2022.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia, doručili na Okresný úrad
Lučenec, odbor starostlivosť o životné prostredie svoje písomné stanoviská v rámci zisťovacieho konania
nasledovné subjekty:

1. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosť o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, list č. OU-
LC-OSZP-2022/009733-002 zo dňa 07.09.2022, konštatuje:
,,Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy dotknutý 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, k predloženému strategickému dokumentu „Program
rozvoja obce Budiná na roky 2021–2027“ dáva z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd a
vodných pomerov s ú h l a s n é s t a n o v i s k o. Vzhľadom na to, že pri plánovanom využití územia
budú ovplyvňované povrchové a podzemné vody, požadujeme aby pri ich riešení boli rešpektované
požiadavky zákona 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“),
Vyhlášky 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, Nariadenia vlády
SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, Zákona
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov, Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, Zákona
č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich platných právnych predpisov
a noriem, ako aj za rešpektovania oprávnených požiadaviek správcu povodia (SVP, š.p., Povodie Hrona
OZ Banská Bystrica), verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (StVPS a.s. Banská Bystrica).
Vzhľadom na to, že sa navrhovaným využitím riešených území podľa predloženého strategického
dokumentu „ Program rozvoja obce Budiná na roky 2021 – 2027 “ neočakávajú významné negatívne
vplyvy na podzemné a povrchové vody, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie
ako príslušný orgán štátnej vodnej správy nepožaduje, aby zámer bol ďalej posudzovaný 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: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s upozornením na
povinnosť dodržať platnú legislatívu v oblasti ochrany vôd.

2. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosť o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva, list č. OU-LC-OSZP-2022/009663-002 zo dňa 12.09.2022, konštatuje:
,,Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva po preštudovaní predloženého oznámenia o strategickom dokumente
„Program rozvoja obce Budiná na roky 2022-2027“ odporúča ako dotknutý orgán štátnej správy podľa §
6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie neposudzovať ďalej strategický dokument
podľa tohto zákona. Realizáciu zámeru odporúčame riešiť pripomienkovaním v územnom a stavebnom
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konaní. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné
prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dáva vyjadrenie podľa § 99 ods.
1 písm. e) zákona o odpadoch k územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.

3. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosť o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody
a krajiny, list č. OU-LC-OSZP-2022/009609-002 zo dňa 05.09.2022, konštatuje:
,,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, 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.
V katastrálnom území obce je maloplošné chránené územie - prírodná pamiatka Budinský pamätný les
s kaplnkou a čadičové vyvreliny (vulkanické brekcie – pyroklastiká) na Budinských lazoch, tzv. Kamenné
vráta s krásnym výhľadom na Javor, Ostrôžky a Javorie. 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 Budiná na roky 2021 - 2027“ 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: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s upozornením na
povinnosť dodržať platnú legislatívu v oblasti ochrany prírody a krajiny.

4. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-LC-
OCDPK-2022/009968-002 zo dňa 09.09.2022, konštatuje:
,,Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej
správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 3 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 a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov nemá k navrhovanému strategickému dokumentu námietky ani
pripomienky. V prípade zásahu do našich sledovaných záujmov (zásahy do ciest II. a III. triedy ako napr.
ukladanie vedení, rekonštrukcia, vjazdy, pripojenia a pod.) je nutné v plnej miere dodržať ustanovenia
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Zároveň nepožadujeme posudzovať tento
dokument podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.

5. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list. č.
10046/2022/ODDUPZP-2 zo dňa 13.09.2022, konštatuje:
,,Pri projektovej príprave a realizácii aktivít uvedených v strategickom dokumente je nutné rešpektovať
Záväznú časť Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov v
zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len "stavebný
zákon") a to najmä záväzné regulatívy:
1.7.1. podporovať vzťah urbárnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii
funkčných vzťahov mesta a vidieka v znení prírodných a kultúrnohistorických a urbanisticko-
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architektonických daností, pričom pri ich rozvoji zohľadniť koordinovaný proces prepojenia sektorových
strategických a rozvojových dokumentov
1.7.2. zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby
a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať
národopisné špecifiká jednotlivých regiónov.
1.7.3. pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať a rešpektovať ich ekonomické danosti, špecifické prírodné
a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných
negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru,
1.7.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám podporou
výstavby verejného dopravného a technického vybavenia obcí tak, aby vidiecke priestory vytvárali
kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie s urbánnym prostredím a dosahovali skĺbenie tradičného
vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,
2.2.10. stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd a ich ochranu uskutočňovať ako ochranu hospodársko-
sociálneho potenciálu štátu aj ako súčasť ochrany prírodného a životného prostredia,
3.2.1. zabezpečiť ochranu plošného rozsahu existujúcej verejnej zelene a parkov v sídlach a budovaním
nových plôch zelene zabezpečiť zvyšovanie jej podielu na jedného obyvateľa a kvality životného
prostredia,
4.5. Rešpektovať platné územné systémy ekologickej stability
4.10. Rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky ako limitujúci faktor urbanistického rozvoja
územia, osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným
potenciálom, poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia a osobitné
opatrenia na zvýšenie jej produkčnej činnosti,
5.1. Rešpektovať pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo, vo všetkých okresoch Banskobystrického kraja
predovšetkým chrániť najcennejšie objekty a súbory objektov zaradené, alebo navrhované na zaradenie
do kategórie pamiatkových území pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón, pamiatkových objektov a
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vrátane ich vyhlásených ochranných pásiem, chrániť ich a
využívať v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Banskobystrický samosprávny kraj aktuálne obstaráva zmeny a doplnky platného ÚPN VÚC BBK, ktoré sú
v etape vyhodnotenia pripomienok podľa §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku.
Banskobystrický samosprávny kraj nepožaduje strategický dokument ďalej posudzovať podľa zákona
24/2006 Z.z..“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s upozornením na
povinnosť dodržať platnú legislatívu.

6. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosť o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia,
list č. OU-LC-OSZP-2022/009605-002 zo dňa 30.09.2022, konštatuje:
,,Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie 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, podľa § 6 ods. 6 zákona
č. 24/2006 Z.z. a podľa § 26 ods. 4 zákona č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov nemá k
strategickému dokumentu pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z..
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: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s upozornením na
povinnosť dodržať platnú legislatívu.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil
navrhovaný strategický dokument ,,Program rozvoja obce Budiná na roky 2021 - 2027“ z hľadiska povahy
a rozsahu, miesta vykonávania strategického dokumentu a najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu
poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, zdravie
obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu.
V rámci zisťovacieho konania neboli identifikované podstatnejšie vplyvy na životné prostredie, ani
negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva. Zásah do chránených území v riešenom strategickom
dokumente sa nepredpokladá.
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Záver
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe informácií obsiahnutých v
strategickom dokumente a na základe toho, že dotknuté orgány štátnej správy nevzniesli požiadavku
na posudzovanie strategického dokumentu, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia. Pri vydávaní rozhodnutia sa použili aj kritéria pre rozhodovanie podľa prílohy č. 3
zákona (transpozícia príloh č. III Smernice 2011/92/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných
a súkromných projektov na životné prostredie). Navrhovaný strategický dokument môže pokračovať
procesom schvaľovania podľa osobitných predpisov.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovaných činností vyplývajúcich zo strategického dokumentu sú
väčšie, ako sa uvádza v strategickom dokumente, je ten, kto navrhovanú činnosť vykonáva povinný
zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente
a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých predpisov.

Upozornenie:
Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým.

Poučenie
Podľa § 64 písm. a) zákona sa na konanie podľa druhej časti zákona – posudzovanie návrhov
strategických dokumentov nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Zisťovacie konanie sa
preto nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení
a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa zákona č.
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Zuzana Bartošová
poverená vedením odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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