
OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie republiky 26, 984 36  Lučenec____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-LC-OSZP-2023/000763-020

Lučenec
23. 01. 2023

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania
Strategický dokument: ,,Program rozvoja obce Lupoč na roky 2022 - 2028“
Navrhovateľ: Obec Lupoč, Lupoč 102, 985 11 Halič, IČO: 00316199

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 Lupoč na roky 2022 - 2028“

vydáva
podľa § 7 ods. 5 zákona

pre navrhovateľa Obec Lupoč, Lupoč 102, 985 11 Halič, IČO: 00316199

po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument ,,Program rozvoja obce Lupoč na roky 2022 - 2028“, ktorého hlavným
cieľom je:
,,Cieľom Programu rozvoja obce Lupoč na roky 2022 – 2028 je analýza súčasného stavu obce, jej
možností, príležitostí, potrieb a následného definovania cieľov rozvoja a opatrení na dosiahnutie tých
cieľov, ktoré napomôžu rozvoju obce Lupoč s ohľadom na potreby jej obyvateľov.“

sa nebude posudzovať podľa zákona.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu, vyplynuli niektoré konkrétne podmienky a
požiadavky, ktoré je potrebné rešpektovať:
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-architektonických
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daností, pričom pri ich rozvoji zohľadniť koordinovaný proces prepojenia sektorových strategických a
rozvojových dokumentov.
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.
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.
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.
5. Stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd a ich ochranu uskutočňovať ako ochranu hospodársko-
sociálneho potenciálu štátu aj ako súčasť ochrany prírodného a životného prostredia.
6. 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.
7. Rešpektovať platné územné systémy ekologickej stability.
8. 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.
9. Zapracovať/doplniť do strategického dokumentu územia európskej sústavy chránených území
NATURA2000. Z hľadiska Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability (ďalej
len „GNÚSES“) Slovenskej republiky je lesnatá časť katastra súčasťou nadregionálneho biokoridora. Z
hľadiska Regionálneho územného systému ekologickej stability (ďalej len „RÚSES“) sa tu nachádzajú
biotopy Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130). Pri potoku Mašková a Poddielsky potok sa
nachádzajú biotopy Ls1.3 Jaseňovo – jelšové podhorské lužné lesy (91E0*). Vzhľadom na geologické
podložie Ostrôžok sú tu evidované pseudokrasové jaskyne vytvorené v andezitových vulkanoklastikách -
Lupočská nora, Petruska, Voňačka, ktoré nie sú verejnosti voľne prístupné. Vo zvonici v obci je evidovaná
významná kolónia netopiera veľkého (Myotis myotis), ktorá je navrhovaná ako genofondová lokalita GL52.
Na pozemkoch trvalých trávnych porastov nie je evidovaný výskyt biotopov, avšak ich prítomnosť tým
nie je vylúčená.

Odôvodnenie
Navrhovateľ Obec Lupoč, Lupoč 102, 985 11 Halič, IČO: 00316199 predložil dňa 06.12.2022 Okresnému
úradu Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona oznámenie o
strategickom dokumente ,,Program rozvoja obce Lupoč na roky 2022 - 2028“.

HLAVNÉ CIELE ROZVOJA ÚZEMIA
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:
- odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja
a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov,
- zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri
zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja,
- zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného
rozvoja.
Cieľom Programu rozvoja obce Lupoč na roky 2022 – 2028 je analýza súčasného stavu obce, jej možností,
príležitostí, potrieb a následného definovania cieľov rozvoja a opatrení na dosiahnutie tých cieľov, ktoré
napomôžu rozvoju obce Lupoč s ohľadom na potreby jej obyvateľov. PRO stanovuje víziu obce do roku
2028 v 3 prioritných rozvojových oblastiach:
1. Hospodárska oblasť: Zabezpečenie kvalitnej dopravnej, technickej a občianskej vybavenosti obce
Strategický cieľ:
1.1 Rozvoj technickej infraštruktúry
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Špecifické ciele:
1.1.1 Rekonštrukcia verejných budov
1.1.2 Budovanie základnej technickej infraštruktúry
Strategický cieľ:
1.2 Modernizácia dopravnej infraštruktúry a zvyšovanie bezpečnosti
Špecifické ciele:
1.2.1 Udržateľný, inovatívny a bezpečný dopravný systém
1.2.2 Zvýšenie bezpečnosti v obci
2. Spoločenská oblasť: Zabezpečenie kvalitnej občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry
Strategický cieľ:
2.1 Lupoč atraktívna pre obyvateľov a jej návštevníkov
Špecifické ciele:
2.1.1 Rozvoj kultúry, športu a sociálnej infraštruktúry
2.1.2 Rozvoj cestovného ruchu a udržanie tradícií
3. Environmentálna oblasť: Ochrana životného prostredia
Strategický cieľ:
3.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
Špecifické ciele:
3.1.1 Zabezpečenie zhodnocovania BRKO
3.1.2 Zvýšenie podielu triedeného odpadu
Strategický cieľ:
3.2 Ochrana a budovanie životného prostredia
Špecifické ciele:
3.2.1 Zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy
3.2.2 Ochrana životného prostredia

POŽIADAVKY NA VSTUPY
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 (dátová
základňa) čerpané z relevantných informačných zdrojov (Štatistický úrad SR, Obecný úrad Lupoč, Úrad
práce a sociálnych vecí a rodiny, Obchodný register, Živnostenský register, Štatistický register organizácií,
dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi obce a pod.)
Ďalším vstupom boli finančné možnosti Obce, ktoré vychádzali z jej vlastného rozpočtu, resp. možností
financovania aktivít PRO z externých zdrojov (domáce, európske, cezhraničné a pod.).
V procese tvorby strategického dokumentu boli zohľadnené aj informácie, námety, potreby a požiadavky
jednotlivých zainteresovaných záujmových skupín, ako sú obyvatelia, rozpočtové a príspevkové
organizácie zriadené v rámci pôsobnosti obce, mimovládne organizácie, podnikateľské subjekty, v
neposlednom rade obec a jej jednotlivé orgány: poslanci obecného zastupiteľstva a starosta.

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 2022 - 2028.

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 dotknutým obciam
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.
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V súlade s § 6 ods. 1 zákona Obec Lupoč informovala verejnosť o strategickom dokumente zverejnením
oznámenia na úradnej tabuli obce v termine od 14.12.2022 do 29.12.2022 a na webovej stránke obce.

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-2022/013388-002 zo dňa 15.12.2022 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 Lupoč na roky 2022 - 2028“ 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 Lupoč na roky 2022 - 2028“ 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 strategický dokument 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-2022/013336-1 zo dňa 15.12.2022, konštatuje:
,,Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva po preštudovaní predloženého oznámenia o vypracovaní strategického
dokumentu „Program rozvoja obce Lupoč na roky 2022-2028“ ako dotknutý orgán štátnej správy podľa §
6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nepožaduje vypracovať správu o hodnotení
strategického dokumentu podľa tohto zákona, nakoľko navrhované opatrenia plnia len poradnú funkciu
z hľadiska odpadového hospodárstva.
Zároveň je potrebné upozorniť, že plánovacie dokumenty musia vychádzať z rámcov nadradených
plánovacích dokumentov, a tiež plánov a zámerov rozvoja aktérov regionálneho rozvoja v zmysle princípu
subsidiarity. Ide o otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp.
môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. Jeho realizácia musí byť spoľahlivo sledovaná.
Proces tvorby programu ako integrovaného strednodobého strategického rozvojového dokumentu musí
mať na zreteli princíp doplnkovosti vo výstupe pre zabezpečenie efektívnosti integrácie procesov
participácie v procese samotnej tvorby strategického dokumentu s procesmi participácie v rámci
strategického environmentálneho hodnotenia tak, aby bola zabezpečená ich doplnkovosť a zamedzilo
sa formálnosti využitia nástrojov participácie. Strategickým dokumentom odpadového hospodárstva je
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021- 2025 zverejnený vo vestníku MŽP SR čiastka 3,
rok 2021. Z hľadiska nakladania s komunálnym odpadom sú pre obec záväzné ciele a opatrenia v kapitole
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„4.2 Ciele a opatrenia pre komunálne odpady“ programu. Uvedené ciele a opatrenia musia korešpondovať
resp. byť zapracované vo všetkých strategických dokumentoch rozvoja obcí.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.

3. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosť o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia,
list č. OU-LC-OSZP-2022/013299-002 zo dňa 16.12.2022 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.

4. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosť o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody
a krajiny, list č. OU-LC-OSZP-2022/013347-1 zo dňa 14.12.2022, konštatuje:
,,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
Lupoč na roky 2022-2028“ 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.

5. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-LC-
OCDPK-2022/013836-002 zo dňa 28.12.2022 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 III. triedy ako napr.
ukladanie vedení, rekonštrukcia, vjazdy, pripojenie vjazdov / nových miestnych ciest 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.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, list č. RUVZLC-679/6619/2022 zo dňa
22.12.2022-JI, konštatuje:
,,Na základe Vašej žiadosti po preštudovaní strategického dokumentu „Program rozvoja obce Lupoč
na roky 2022-2028“ vypracovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejneného
na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k uvedenému dokumentu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci nemá vecné pripomienky.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec: Dotknutý orgán nemá pripomienky.

7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, list
č. OU-BB-OVBP1-2022/040589-2-BA zo dňa 15.12.2022, konštatuje:
,,OÚ Banská Bystrica konštatuje, že:
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OÚ Banská Bystrica nepožaduje uvedený strategický dokument posudzovať podľa zákona 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: Dotknutý orgán neuviedol námietky a nepožaduje posudzovať..

8. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, list č. 2671-4689/2022 zo dňa 29.12.2022. konštatuje:
,,OBÚ v Banskej Bystrici nemá k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu „Program rozvoja
obce Lupoč na roky 2022-2028“ pripomienky, nakoľko uvedeným zámerom nebudú dotknuté záujmy
ochrany a využívania nerastného bohatstva.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec: Stanovisko dotknutého orgánu nemá pripomienky..

9. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, list č. KPU BB-2022/25003-2/105704/PAV zo dňa
19.12.2022, konštatuje:
,,Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán štátnej správy na
úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vydáva podľa § 30 ods.
4 pamiatkového zákona toto z á v ä z n é s t a n o v i s k o:
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov
chránených pamiatkovým zákonom súhlasí so strategickým dokumentom „Program rozvoja obce Lupoč
na roky 2022 – 2028“.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci list č. ORHZ-LC1-2022/000430-002
zo dňa 15.12.2022, konštatuje:
,,Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci (ďalej iba OR HaZZ) ako dotknutý orgán
podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po preštudovaní zámeru navrhovanej činnosti:
(názov a umiestenie stavby) , z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov
na životné prostredie.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec: Stanovisko dotknutého orgánu nemá pripomienky.

11. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č.
10935/2022/ODDUPZP-2 zo dňa 15.12.2022, 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-
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.
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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.
Banskobystrický samosprávny kraj aktuálne obstaráva zmeny a doplnky platného ÚPN VÚC BBK, ktoré sú
v etape po vyhodnotení 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 akceptujeme a odôvodnené požiadavky sú
zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

12. Okresný úrad Banská Bystrica, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek prostredia kraja, list.
č. OU-BB-OSZP1-2023/008670-003 zo dňa 10.01.2023, konštatuje:
,,PHSR obce Lupoč na roky 2022-2028 bol spracovaný na základe zákona NR SR č.539/2008 Z.
z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Z hľadiska rozvojovej stratégie
sú stanovené tri prioritné oblasti: hospodárska, spoločenská, environmentálna, v rámci ktorých sú
navrhované ciele a opatrenia na ich dosiahnutie. Ciele sú zamerané na rekonštrukciu verejných
budov, zvýšenie bezpečnosti (kamerový systém, rozhlas), budovanie technickej infraštruktúry (vodovod,
kanalizácia, ČOV), obnova a vybudovanie miestnych komunikácií, chodníkov, mostov. V spoločenskej
oblasti posilnenie komunitného života, kultúrnych a športových podujatí, rozvoj cestovného ruchu a tradícií
(NCH Lupočské jaskyne-kaplnka-lávové kamene-turistická vyhliadka, vybudovanie turistickej vyhliadky
Vinný vrch, cyklotrasy). V environmentálnej oblasti sú plánované: vybudovanie kompostoviska, domáce
kompostéry, vybudovanie zberného dvora, zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy – nové
zelené vegetačné prvky v obci, vybudovanie zelenej oddychovej zóny, odstraňovanie nelegálnych skládok
odpadu, výmenné burzy. Katastrálne územie obce Lupoč sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany
v zmysle zákona o ochrane prírody. Nie sú tu evidované územia európskej sústavy chránených území
NATURA2000. Z hľadiska Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability (ďalej
len „GNÚSES“) Slovenskej republiky je lesnatá časť katastra súčasťou nadregionálneho biokoridora. Z
hľadiska Regionálneho územného systému ekologickej stability (ďalej len „RÚSES“) sa tu nachádzajú
biotopy Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130). Pri potoku Mašková a Poddielsky potok sa
nachádzajú biotopy Ls1.3 Jaseňovo – jelšové podhorské lužné lesy (91E0*). Vzhľadom na geologické
podložie Ostrôžok sú tu evidované pseudokrasové jaskyne vytvorené v andezitových vulkanoklastikách -
Lupočská nora, Petruska, Voňačka, ktoré nie sú verejnosti voľne prístupné. Vo zvonici v obci je evidovaná
významná kolónia netopiera veľkého (Myotis myotis), ktorá je navrhovaná ako genofondová lokalita GL52.
Na pozemkoch trvalých trávnych porastov nie je evidovaný výskyt biotopov, avšak ich prítomnosť tým nie
je vylúčená.
Predmetné hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny je potrebné zapracovať/doplniť do
strategického dokumentu obce.
Okresný úrad v sídle kraja nežiada posudzovanie strategického dokumentu „Program rozvoja obce Lupoč
na roky 2022-2028“.
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec: Stanovisko akceptujeme a odôvodnené požiadavky sú
zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

13. Obec Lupoč, Lupoč č. 102, 985 11 Halič, list č. OcÚ/140/2022 zo dňa 14.12.2022, konštatuje:
,,Obec Lupoč, IČO: 00316199, nemá výhrady voči predloženému dokumentu a súhlasí s jeho znením.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.

14. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového
hospodárstva, list č. 14490/2022-10.1, 75405/2022 zo dňa 20.12.2022, konštatuje:
,,Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle neskorších predpisov v
ustanovení § 3 písm. p) odkazuje na zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, konkrétne na § 16, ods. 1 písm.
a) až c) tohoto zákona. Uvedené ustanovenia obsahujú kompetencie, ktoré sa novým zákonom č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov preniesli na
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okresný úrad v sídle kraja, ktoré sú ustanovené v § 107 uvedeného zákona, a máme za to, že tento je
dotknutým orgánom. Odporúčame vám preto pre potreby uvedeného stanoviska osloviť okresný úrad
v sídle kraja.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Lučenec: Okresný úrad v sídle kraja bol oslovený.

Ministerstvo životného prostredie Slovenskej republiky, sekcia vôd, Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šport SR, Okresný úrad Lučenec -
pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Lučenec - odbor krízového riadenia, Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky, Obec Lehôtka, Obec Praha, Obec Stará Halič, Obec Polichno, Obec Halič ani
verejnosť sa v zákonom stanovenej lehote, ani ku dňu vydania rozhodnutia nevyjadrili.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu PRO bolo zaslané dotknutým obciam Lehôtka,
Praha, Stará Halič, Polichno, Halič.
Informáciu o zverejnení strategického dokumentu verejnosti doručili obec Lupoč, obec Lehôtka.

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 vplyv PRO na 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 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..

Pôvodný spis č. OU-LC-OSZP-2022/013205 bol do roku 2023 prečíslovaný na spis č. OU-LC-
OSZP-2023/000763.

Záver

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil
navrhovaný strategický dokument ,, Program rozvoja obce Lupoč na roky 2022-2028“ 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.
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.
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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. Miroslava Kolbányiová
poverená vedením odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10194

Doručuje sa
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o živtné prostredie, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36  Lučenec, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi,
odbor odpadového hospodárstva, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratislava, Slovenská republika
Obec Lupoč, Lupoč 102, 985 11  Lupoč, Slovenská republika
Obec Praha, Praha , 985 11  Praha, Slovenská republika
Obec Stará Halič, ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič, Slovenská republika
Obec Polichno, Polichno , 985 12  Polichno, Slovenská republika
Obec Halič, Mierova 66, 985 11  Halič, Slovenská republika
Obec Lehôtka, Lehôtka 23, 985 11  Lehôtka, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2, 975 90  Banská Bystrica, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, Petofiho 112/1, 984 38  Lučenec, Slovenská
republika
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05  Banská
Bystrica, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, Námestie republiky , 984 01  Lučenec,
Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 01  Lučeneč,
Slovenská republika


