odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Č.j. OU-PO-OSZP3-2019/010540-14/ZM

Prešov 22.02. 2019

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy
podľa ustanovenia § 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 § 3 ods. 1 písm. e)
zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona
č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), podľa § 29 ods.2 zákona o posudzovaní vplyvov
na ŽP na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zimný štadión rekonštrukcia“, ktorý predložil navrhovateľ Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, v zast. Ing.
Andreou Turčanovou, primátorkou mesta, v zastúpení spoločnosťou AIP projekt s.r.o., Szakkayho 1,
040 01 Košice v zast.doc. Ing. Martinom Lopušniakom, PhD., v spojení s § 18 ods. 2 písm. d) zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej
činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol takto:
Zmena navrhovanej činnosti, „Zimný štadión - rekonštrukcia“, uvedená v predloženom oznámení
o zmene navrhovanej činnosti, situovaná v Prešovskom kraji, okrese Prešov, k.ú. Prešov, na
parcelách č. 7231, 7232, 7233/1, 7233/2, 7233/3, 7233/4, 7233/5, 7234/1, 7234/2, 7234/3, 7234/4,
7234/10, ktorej účelom je rekonštrukcia existujúceho zimného štadióna, dostavba na mieste dnešnej
dostavby šatní, prístavba tréningovej haly a rekonštrukcia technologických častí objektu
sa nebude

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. Pre uvedenú činnosť je možné preto požiadať
o povolenie podľa osobitných predpisov.
Okresný úrad v súlade s § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP určuje navrhovateľovi
podmienky zmierňujúce vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie:
.
1. Budovanie parkovacích miest a komunikácií navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN,
vonkajšie parkovacie plochy budú z materiálov s retenčnou funkcionalitou.
2. Na parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín v počte 1 ks dreviny
na 4 parkovacie státia.
3. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene počas výstavby aj počas prevádzky stavby.
4. Zrealizovať výsadbu drevín medzi jednotlivými parkovacími pásmi a po obvode areálu, pozdĺž
peších koridorov a na streche prístavby.

5.
6.

7.
8.

Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť úniku nebezpečných látok do
pôdy, podzemných a povrchových vôd.
V prípade, že vody z povrchového odtoku z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie
alebo sústredene vsakovacím objektom do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť
v odlučovači ropných látok.
Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie
a ostatných vodných stavieb.
Z navrhovanej prevádzky vzduchotechnických zariadení, kotolní a kompresorovní dodržať
prípustné hladiny hluku v dennej, večernej a nočnej dobe v súlade s Vyhláškou MZ SR č.
549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
v znení Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z. Vplyv hluku od vzduchotechnických zariadení
minimalizovať použitím zariadení s nízkou hlučnosťou, situovaním zariadení a osadením
tlmičov hluku.

Upozornenie:
Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá verejnosť, ktorá prejavila
záujem na navrhovanej činnosti má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní
k navrhovanej činnosti.
Podľa § 38 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu
na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutím
vydaným podľa tohto zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto
skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa. Ak zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny
navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP,
príslušný orgán upozorní na povinnosť doručiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, v zast. Ing. Andreou Turčanovou,
primátorkou mesta, v zastúpení spoločnosťou AIP projekt s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice v zast.
doc. Ing. Martinom Lopušniakom, PhD., (ďalej len „navrhovateľ”), predložil dňa 30.07.2018
Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad”) podľa 29 ods. 1 zákona zámer
navrhovanej činnosti „Zimný štadión - rekonštrukcia ”, vypracovaný podľa prílohy č. 8a zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Navrhovaná činnosť uvedená v zámere podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu,
ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Na zisťovacie konanie
sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP. Správne konanie vo veci zistenia, či navrhovaná činnosť podlieha
posudzovaniu podľa zákona začalo predložením zámeru na okresný úrad dňa 30.07.2018.
Navrhovaná činnosť sa realizuje na katastrálnom území Prešov.
Podľa Prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je pôvodná navrhovaná činnosť zaradená nasledovne:
14. Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch,
položka č. 5 - Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest
neuvedené v položkách č. 1 – 4 - v zastavanom území od 10 000 m2 mimo zastavaného územia od
5 000 m2 (zisťovacie konanie)
9. Infraštruktúra
Položka č. 16 – Projekty rozvoja obcí vrátane
b) statickej dopravy – od 100 do 500 stojísk (zisťovacie konanie)
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Podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v rámci zisťovacieho konania
okresný úrad zaslal listom č. OU-PO-OSZP3-2018/033382-02 zo dňa 09.08.2018 predmetné
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti , ktoré je v súlade s § 29 ods. 1 písm. b) zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP, v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia , na zaujatie
stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo školstva, vedy, sýkumu a športu SR, Ministerstvo
dopravy a výstavby SR), povoľujúcemu orgánu (Mesto Prešov, stavebný úrad), dotknutým orgánom
(Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Okresný úrad Prešov,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Krajský pamiatkový úrad Prešov,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Dopravný úrad, Mesto Prešov, odbor dopravy a životného
prostredia, Úrad Prešovského samosprávneho kraja) a dotknutej obci (mesto Prešov).
Zverejnenie navrhovanej zmeny
Okresný úrad dňa 09.08.2018 zverejnil zámer a oznámenie o predložení zámeru na
webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zimny-stadion-rekonstrukcia
a informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania na úradnej tabuli okresného úradu dňa
23.08.2018.
Podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec do 3 pracovných dní po
doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak
ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky
a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
Mesto Prešov zverejnilo informáciu o zmene navrhovanej činnosti na svojej úradnej tabuli dňa
12.04.2018.
Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP rezortný orgán, povoľujúci orgán,
dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné
stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť
príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných
dní od zverejnenia oznámenia podľa § 29 ods.8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP; písomné
stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej
obce.
Navrhovaná činnosť nebola posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec do troch pracovných
dní od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde
a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto,
kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznáemnia o zmene navrhovanej
činnosti verejnosti najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
Podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP rezortný orgán, povoľujúci orgán,
dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k zámeru do 21
dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje
za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od
zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je
doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. V zákonom stanovenej lehote doručilo
okresnému úradu stanovisko k zámeru Združenie domových samospráv, v zast. Marcelom Slávikom,
predsedom združenia.
Povaha a rozsah pôvodnej navrhovanej činnosti a jej zmeny
Predmetom riešenia areálu je rekonštrukcia existujúceho štadióna, dostavba na mieste dnešnej
dostavby šatní, prístavba tréningovej haly a rekonštrukcia technologických častí objektu. Predmetom
nie je predpokladané dopravné napojenie na ulicu pod Kalváriou so svetelnou križovatkou . V návrhu
je riešené budúce napojenie areálu na túto komunikáciu. Riešený objekt vznikne rekonštrukciou
existujúceho zimného štadióna (ZŠ). Pozemok je v intraviláne mesta. V súčasnosti sa v riešenom
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území nachádzajú: vlastná hala ZŠ s východnou prístavbou, slúžiacou ako šatne, technické zázemie strojovňa chladenia a trafostanica. Na pozemku patriacemu k štadiónu sú dve parkoviská - na
východnej a západnej strane. Dominantná časť územia sú spevnené plochy pre parkovanie. Po obvode
areálu, na okraji pozemku sa nachádzajú vzrastlé stromy. Návrh to v plnom rozsahu rešpektuje.
Zvyšné plochy zelene na riešenom území sú pokryté trávnatým porastom bez údržby - mimo kosenia.
Objekt sa nenachádza v ochrannom pásme, dobývacom priestore, nie je pamiatkovo ani inak chránený.
Navrhovanou rekonštrukciou nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Dnešné priestory budú
uvoľňované podľa etáp realizácie na základe postupu stavebných prác tak, aby bola zachovaná
prevádzkyschopnosť objektu a zachované všetky podmienky na dodržanie bezpečnosti práce na
stavenisku. Celé stavenisko bude po oplotení strážené a režim vstupu, prípadne využívania
jednotlivých častí objektu, ktorých sa prvé časti navrhovanej rekonštrukcie (búracie práce, demontáže,
výkopy, základy, rekonštruovaná nosná konštrukcia haly) nedotýkajú, budú upravené v rámci
zmluvných vzťahov medzi dodávateľom stavby a jej užívateľom (investorom).
Rekonštrukcia si vyžiadala etapizáciu kvôli potrebe zabezpečiť neprerušenú prevádzku počas
hokejovej sezóny. Hlavný objekt (hokejová hala) bude rekonštruovaný v etapách.
Tieto práce sú predmetom predovšetkým stavebného objektu a vyvolaných objektov. Pred
začatím stavebných prác podľa požiadaviek jednotlivých etáp je potrebné preložiť alebo demontovať
jestvujúce nadzemné slaboprúdové vedenia. Je potrebné upraviť vonkajšiu vnútroareálovú kanalizáciu
pri západnej strane štadióna, ktoré po podrobnom vytýčení ich trás a sondážnych prácach budú v
kolízii so základovými konštrukciami. Existujúca kanalizácia po zhodnotení jej funkčnosti bude
zachovaná v maximálne možnom rozsahu. Vzhľadom na to, že ide o prípojky v správe užívateľa, budú
technicky riešené v rámci vnútorných rozvodov zdravotechniky. V rámci jednotlivých etáp a objektov
budú realizované preložky a úpravy trasy vedenia vody a plynu vrátane nových napojení existujúcich
kanalizačných vetiev, ktoré zostávajú funkčné aj po rekonštrukcii.
REKONŠTRUKCIA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA
Architektonicky je hmota štadióna rozdelená do dvoch častí: kompaktná pôvodná hmota zo
strany centra mesta bez architektonického zásahu – len riešenie teplotechnických parametrov
obvodového plášťa. Zo západnej strany je navrhnutá prístavba formou zeleného kopca, ktorý rieši
chýbajúce priestory a komunikačné trasy pre návštevníkov na západnú „B“ tribúnu. Tvar kopca
podčiarkuje dynamiku strešnej lanovej konštrukcie a statického princípu pôvodného objektu a svojou
zelenou farbou rešpektuje dnešnú farebnosť. Zároveň rieši teplotechnické parametre západnej fasády
objektu. Uvoľnením posledných polí severnej a južnej časti pri pätách žb nosníkov strechy sa vytvára
prechod pre chodcov odsegregovaný od automobilovej dopravy. Prístavba je od existujúceho objektu
dôsledne oddilatovaná. V rámci vnútorných statických konštrukcií sa pod tribúnou „A“ dopĺňa galéria
pre vyriešenie vstupu na tribúnu divákov vrátane imobilných. Zároveň pod tribúnami C a D sa
vkladajú schodiská a plošiny pre prístup na tribúnu B. Toto riešenie vylúči súčasný nástup na tribúny
smerom od ľadovej plochy s ponechaním požiarnych únikov týmito smermi. Dispozičné riešenie:
Okrem základnej požiadavky vytvorenia priestorov pre návštevníkov vrátane kompletného zázemia na
úrovni vyhovujúcej medzinárodnému štandardu pre kapacitu cca 5 000 divákov a zázemia hokejových
mužstiev sú vytvorené klubové a administratívne priestory, ako aj oddelené priestory firemných
reprezentačných lóží. Umiestnenie jednotlivých funkčných celkov v závislosti na výškovom členení
objektu rešpektuje požiadavku využitia spodných úrovní 1.NP s priamou väzbou na ľadovú plochu pre
potreby hokejových mužstiev a technického zázemia pod B tribúnou v rozsahu: Šatňa pre A mužstvo,
šatňa pre hostí, šatne pre B mužstvo a juniorov, 14 šatní pre žiakov a iné oddiely, šatňa pre
organizátorov, zákroková miestnosť pre lekársku službu s krytým miestom pre sanitky, Miestnosť pre
rolby so zázemím. Pre návštevníkov pod A tribúnou sú vytvorené priestory – kontrola vstupu,
pokladne, priestor pre odkladanie nepovolených predmetov. Pod tribúnou A budú ešte priestory pre
rozhodcov, bezpečnostnú službu, dopingovú kontrolu, zázemie pre personál bufetov a sklady. Pre
ostatné funkcie sú využívané vyššie úrovne. 2.NP pod A tribúnou nástupná galéria na tribúny, pod B
tribúnou foyer a bufety pre návštevníkov s hygienickým zázemím pre mužov, ženy a imobilných,
priestory hráčov – fitness. Pre tieto priestory je už využívaný aj objekt prístavby. 3.NP pod tribúnou
„A“ je priestor reštaurácie s novovytvoreným výťahom pre návštevníkov a deleným stolovým
výťahom pre potraviny a odpad z reštaurácie. Vlastný priestor reštaurácie nie je predmetom riešenia.
Pod tribúnou B je zasadacia miestnosť – slúži aj ako miestnosť pre tlačové konferencie s napojením
existujúcim schodiskom na časť tribúny, vyhradenej pre novinárov, klubová miestnosť a hygienické
zázemie priestorov hokejového klubu a správy objektu. V rámci rozšírenia – prístavby je riešená
administratívna časť – kancelárie a 2 klubové lóže, tieto sú požiarne súčasťou haly. Na 4.NP pod
Tribúnou A je riešená kotolňa a strojovne VZT, pod tribúnou B sú priestory pre VIP lóže so
samostatnými WC. Tieto priestory sú požiarne súčasťou haly. Súčasťou prístavby na západnej strane
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je aj chránená úniková cesta s výťahom pre imobilných a schodisko, prepájajúcou všetky 5 podlažia.
Vstup do tejto časti je z parkovísk pre hráčov, VIP a zamestnancov tzv. služobným vstupom s
vrátnicou a priestorom pre riadenie prípadnej evakuácie haly. V tomto priestore sú ako samostatné
požiarne úseky hlavná časť NN rozvádzačov objektu, priestor pre centrálu EPS, HSP a lokálnu UPS.
V tomto priestore na 2.NP ako samostatný požiarny úsek je plynová kotolňa pre západnú časť objektu.
TRÉNINGOVÁ HALA
Architektonické a výtvarné riešenie je plne podriadené účelu objektu, so snahou maximálne
prispôsobiť celkové architektonické pôsobenie a dispozičné prepojenie s objektom Rekonštrukcie
Zimného štadióna Prešov. Objemové členenie stavby je limitované majetkoprávnymi a
prevádzkovými podmienkami v území. Vo svojich vonkajších väzbách rešpektuje navrhované
architektonické riešenie vzájomné súvislosti medzi prevádzkou oboch stavieb. Aj v architektonickom
riešení tréningovej haly sa predpokládá použiť motív kopca. Dispozičné riešenie: Vstupným podlažím
z hľadiska hlavných prevádzkových väzieb je 1. NP, ktorého výšková úroveň nadväzuje na úroveň
podlahy existujúceho 1.NP Zimného štadióna. Na tomto podlaží je umiestnená ľadová plocha s
ochozmi. Prepojenie v obvodovom plášti objektu SO 01 stavby Prestavba ZŠ – 1.etapa zabezpečuje
vstup tak pre užívateľov ľadovej plochy, ako aj vjazd pre techniku na jej úpravu. Zázemie techniky miestnosť pre údržbu rolieb a pod.), ako aj sociálne zázemie pre užívateľov Tréningovej haly je
umiestnené v priestoroch exist. Zimného štadióna. Priestor snehovej jamy je súčasťou objektu
Tréningovej haly. V 2.NP podlaží je prepojenie na ochodzu tribún rekonštruovaného Zimného
štadióna. Ich západná, časť východnej a západnej fasády je pod zeleným násypom. Severná fasáda a
severovýchodné a severozápadné nárožia sú otvorené, umožňujúce napojenie na parking a vjazd z
technologického dvora. Na streche je jednotka vzduchotechniky pre tréningovú halu. Odvod dymu a
tepla je riešené požiarnymi ventilátormi. Kapacity rekonštruovaného štadióna: Rozmery ľadovej
plochy: 56 m x 26 m Kapacita hľadiska: 5000 miest /existujúci počet/ Navrhované kapacity
tréningovej haly: Rozmery ľadovej plochy: 56 m x 26 m Kapacita hľadiska: 330 miest Maximálna
kapacita miest v tréningovej hale je prípustná len v stave, že v hlavnom objekte nie je paralelný zápas.
V tomto prípade zároveň návštevníci budú využívať aj sociálne a bufetové zariadenia Hlavného
štadióna. Zimný štadión je výškovo osadený na kóte 242,000 m n.m. = 0,000 a úroveň podlahy
vstupnej haly je na kóte +0,210 podľa pôvodnej PD. Upravený terén haly (podľa PD) je na kóte 0,100. Hladina podzemnej vody bola podľa PD (výkresy výkopov – sondy S1 až S8) v čase návrhu
haly ustálená na kóte 239,400 m n.m. Jednopodlažná prístavba ZŠ (1984) je výškovo osadená s kótou
podlahy 0,000 na úroveň 1.NP bez väzby na pôvodnú halu. Stropy sú kotvené k stĺpom tiahlami v
ložných škárach stropu. Konštrukčný nosný systém Zimného štadiónu je monolitický železobetónový
a z prostého betónu, časť hľadiska je staveniskový železobetónový prefabrikát. Základy sú
monolitické betónové pätky a základové pásy z prostého betónu pre doplnkové zvislé konštrukcie.
Stĺpy obvodové a vnútorné spolu s nosníkmi vodorovnými a šikmými tvoria rámy pre strop
stupňovitého hľadiska a stropy osadené na vodorovných nosníkoch. Schodiská sú monolitické
železobetónové a neskôr bol realizovaný výťah s murovanou šachtou. Strecha je predpätá lanová sieť
1,0x1,0m v tvare hyperbolického paraboloidu o rozmere v pozdĺžnom smere 92,0m a priečnom smere
77,880m. Stuženie stavby je nosnými rámami hľadiska so stropmi doplnené o monolitické stužujúce
steny vložené do nosných rámov v úrovni 1.NP. Stavba je jeden dilatačný celok. Konštrukčný nosný
systém prístavby - základové pásy sú monolitické z prostého betónu, stenový nosný systém je
murovaný, stropy sú doskové prefabrikované a monolitické železobetónové, schodisko nie je, nosná
konštrukcia strechy je železobetónový strop. Existujúca stavba je jeden dilatačný celok. Prístavba na
západnej strane bude dilatačne samostatná a rozdelená do dvoch dilatačných celkov. Tréningová hala
je taktiež samostatný dilatačný celok.
Požiadavky na vstupy (napr. záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické
zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky).
Pôda
Dotknuté parcely majú charakter zastavaných plôch. Vplyvom realizácie zmeny navrhovanej
činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Voda
Objekt bude napojený na pôvodnú vodovodnú prípojku, napojenú z hlavného vodovodného
radu . Meranie vody je umiestnené vo vodomernej šachte. Vodomerná šachta zostáva pôvodná.
Vodovodná prípojka vstupuje priamo do objektu v priestore kotolne B v prístavbe, kde bude
umiestnený hlavný uzáver vody. Navrhovaná prípojka bude rúra tlaková pre rozvody vody d-160 PE
100 PN 16 SDR 11 (160x14,6). Potreba vody na hasenie požiarov pre navrhovanú stavbu, resp. pre
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jednotlivé PÚ navrhovaných v rámci predmetnej stavby podľa § 6 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z.
v nadväznosti na ustanovenia STN 92 0400 je 12 l . s- 1 s požadovaným hydrostatickým pretlakom
0,25 MPa pre vonkajší a 0,2 MPa pre vnútorný rozvod požiarnej vody. Množstvo splaškovej vody je
rovné potrebe vody, čo predstavuje 21 0000 l/deň. Gravitačná prípojka odpadových vôd bude
vybudovaná z PVC kanalizačného potrubia hrdlového DN 160. Uloženie potrubia bude do pieskového
lôžka hr. 150 mm, obsyp pieskom do výšky 300 mm nad potrubie. Na napojenie kanalizačnej prípojky
DN 160 bude na najbližšiu kanalizáciu VSS a.s. Košice, DN 300. Na prípojke bude osadená vstupná
revízna šachta s priemerom 1000 mm, poklop 600 mm. Hĺbka uloženia v nezamrznej hĺbke a spád
min. 2%. Kanalizačná prípojka bude odvádzať splaškové vody a dažďové vody zo strechy objektu a
spevnených plôch. V rámci riešenia sadových úprav sa vo vyššom stupni PD určí povrchová úprava
spevnených vôd (asfalt, zatrávňovacie tvárnice a pod.), čím sa môže znížiť množstvo dažďových vôd.
Objekt bude mať vonkajšie odpady predpokladaný počet 10 ks. Tieto odpady odvodňujú plochu
strechy haly. Dimenzia odtokov pri počte 10 ks je DN 110. Pri zaústení vonkajších odpadov osadiť
lapač strešných splavenín. Spevnená plocha bude odvodnená uličnými vpusťami s predbežným
počtom 3 ks. Vnútorná kanalizácia v objekte je navrhnutá ako delená.
Elektrická energia
Nový zimný štadión bude pripojený dvoma sústavami káblových prípojok z rozvodne NN
trafostanice (rieši samostatná časť), ktoré sa ukončia v hlavných rozvádzačoch pre časť ZÁPAD
(HR1) a časť VÝCHOD (HR2). Všetky káblové rozvody štadióna budú realizované káblami Cu
štandardného typu CYKY, resp. bezhalog. prevedenia podľa zaradenia priestoru z požiarneho
hľadiska. Hlavné káblové rozvody sa budú viesť prevažne v kanále od rozvodne NN, kde budú
uložené na roštoch a pri prechode pod tribúny sa káble uložia na zem do chráničiek. Svietidlá budú
umiestnené na stropoch, stenách alebo podvesené na retiazkach pri kolízii z technológiou prevažne na
1.NP, nakoľko tu sa neuvažuje z podhľadom, resp. v niektorých priestoroch bude nepriame osvetlenie.
Ovládanie jednotlivých okruhov bude pomocou vypínačov, ktoré budú vo vyhotovení nástennom –
liatinové prevedenie. Osvetlenie ľadovej plochy a hľadísk bude riešené svetelnými led reflektormi.
Osvetlenie ostatných priestorov bude riešené prevažne modernými výkonnými a úspornými
žiarivkovými svietidlami s led trubicami. Vyhotovenie a krytie svietidiel bude vhodne volené s
ohľadom k charakteru jednotlivých osvetľovaných priestorov. Na základe projektu Požiarnej ochrany,
je potrebné zabezpečiť požadovaný vnútorný priestor zimného štadióna elektrickou požiarnou
signalizáciou – EPS, s automatickými a tlačidlovými hlásičmi EPS. Objekt bude vybavený požiarnym
rozhlasom.
Zemný plyn
Objekt bude mať samostatný STL pripojovací plynovod, ktorý je vedený pri objekte v hĺbke
cca 0,9 m od terénu, napojená je na verejný STL plynovod. Pripojovací plynovod k pozemku investora
je vedený spevnenou plochou pod vozovkou, materiál PE. Potrubie je pod vozovkou areálu v
ochrannej 7 chráničke. Potrubie stúpne do skrinky merania umiestnenej pri hranici pozemku. STL
pripojovací plynovod je ukončený hlavným uzáverom plynu, plynomerom a regulátorom tlaku.
Predmetom projektu vykurovanie je návrh vykurovacieho systému priestorov vstupnej haly,
hygienických priestorov a obslužných priestorov pre návštevníkov štadióna v rámci 1. NP vo
východnej časti pôdorysu objektu (tribúna A). Priestory kuchyne a reštaurácie na 3. NP nie sú
predmetom návrhu vykurovacieho systému. V západnej časti pôdorysu objektu SO 02 (tribúna B) je
na 1. NP riešené vykurovanie rekonštruovaných vnútorných priestorov šatní a hygienických
priestorov, na 2. NP sa jedná o hygienické priestory pre návštevníkov vrátane komunikačných
priestorov, na 3. NP sa jedná o priestory zasadačky, hygieny a klubovne. Vykurovanie ľadovej plochy
je riešené plynovými jednotkami (4ks). Nízkoteplotné odvlhčovanie ľadovej plochy je riešené
odvlhčovacou plynovou jednotkou (1ks). Rekuperačné vetranie ostatných priestorov je riešené
centrálnymi a decentrálnymi jednotkami s elektrickým predohrevom. V tomto prípade dohrev rieši PD
UK. Odvod kondenzátu z jednotiek rieši projekt ZTI. Pripojenie k rozvodnej elektrickej sieti rieši
projekt ELI. Vzduchotechnika je rozdelená do nasledujúcich funkčných celkov: Zariadenie č.1 –
Vetranie, Spätné získavanie tepla a vykurovanie priestoru haly pre divákov; Zariadenie č.2 –
Odvlhčovanie ľadovej plochy; Zariadenie č.3 – Vetranie a Spätné získavanie tepla priestorov šatní;
Zariadenie č.4 – Vetranie a Spätné získavanie tepla priestorov WC (hromadné); Zariadenie č.5 –
Vetranie miestnosti WC; Zariadenie č.6 – Klimatizácia VIP priestorov. Zimný štadión má existujúci
nepriamy systém chladenia ľadovej plochy. Objekt bude napojený na optické a metalické siete
jednotlivých prevádzkovateľov podľa ich záujmu. Projekt nepredpisuje dominantného providera
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Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
V projekte je riešená statická doprava v súlade s normou STN 73 6110 /Z2 Projektovanie
miestnych komunikácií. Pretože nedochádza k navýšeniu stoličkovej kapacity zimného štadióna a ani
počtu zamestnancov súčasný rozsah parkovania kapacitne nie je menený. Pre novonavrhovanú
tréningovú halu je 25 novonavrhovaných parkovacích miest. Parkovisko nadväzuje na parkovisko
existujúceho štadióna. Vjazd a výjazd z parkoviska je na ulicu Pod Kalváriou, budúce napojenie je
plánované na pripravovanú svetelnú križovatku – Ulica Pod Kalváriou – Pražská - Za Kalváriou.
Záujmové územie má napojenie na systém mestskej hromadnej dopravy so zastávkami autobusovej
dopravy. Zastávky sú umiestnené západne v dotyku riešeného územia. Historické jadro mesta je v
pešej dostupnosti. Pešie komunikácie zabezpečujú bezkolízne vstupy do objektu. Ťažisko pešej
dopravy je riešené väzbou na centrum mesta, na zastávky MHD a na parkovacie plochy pri športovej
hale v dostupnosti cca 500m. Cyklistické cesty sú oddelené od automobilovej dopravy a sú vedené v
spoločnom koridore s pešou dopravou. Pešie komunikácie sú navrhované v min. v šírke 2,0 m v
kombinácii s cyklistickým chodníkom min. 4,0 m. Povrchové státia na teréne, ploché strechy a
exteriérové vodorovné plochy budú s retenčnou funkcionalitou. Projekt uvažuje aj s realizáciou
dažďových záhrad v rámci sadových úprav.
Údaje o výstupoch
Zdroje znečistenia ovzdušia – počas výstavby
Líniovými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas výstavby budú komunikácie, na ktorých sa
bude realizovať preprava materiálov medzi ich zdrojmi a stavbou. Očakáva sa zvýšenie množstva
exhalátov a prachu v ovzduší, najmä z nákladnej dopravy a ťažkých stavebných mechanizmov.
Taktiež možné zemné práce pri dobudovaní prevádzok môžu vyvolať sekundárne zvýšenie prašnosti.
Zdroje znečistenia ovzdušia – počas prevádzky
V dotknutom území navrhovanej činnosti je možné identifikovať líniový zdroj znečistenia
ovzdušia z dopravy , čo má nepriaznivý vplyv na imisné znečistenie územia. Predpokladá sa, že
navrhovaná činnosť nebude produkovať emisie nad rámec platných limitov príslušných látok
v ovzduší.
Vykurovanie ľadovej plochy je riešené plynovými jednotkami (4ks). Nízkoteplotné
odvlhčovanie ľadovej plochy je riešené odvlhčovacou plynovou jednotkou (1 ks). Rekuperačné
vetranie ostatných priestorov je riešené centrálnymi a decentrálnymi jednotkami s elektrickým
predohrevom. Zimný štadión má existujúci nepriamy systém chladenia ľadovej plochy.
Odpadové vody
Množstvo splaškových vôd sa rovná potrebe vody, čo predstavuje 210000l/deň. Gravitačná
prípojka odpadových vôd bude vybudovaná z PVC kanalizačného potrubia hrdlového DN 160.
Uloženie potrubia bude do pieskového lôžka hr. 150 mm, obsyp pieskom do výšky 300 mm nad
potrubie. Na napojenie kanalizačnej prípojky DN 160 bude na najbližšiu kanalizáciu VSS a.s. Košice,
DN 300. Na prípojke bude osadená vstupná revízna šachta s priemerom 1000 mm, poklop 600 mm.
Hĺbka uloženia v nezámrznej hĺbke a spád min. 2%. Kanalizačná prípojka bude odvádzať splaškové
vody a dažďové vody zo strechy objektu a spevnených plôch. V rámci riešenia sadových úprav sa vo
vyššom stupni PD určí povrchová úprava spevnených vôd (asfalt, zatrávňovacie tvárnice a pod.), čím
sa môže znížiť množstvo dažďových vôd. Objekt bude mať vonkajšie odpady predpokladaný počet 10
ks. Tieto odpady odvodňujú plochu strechy haly. Dimenzia odtokov pri počte 10 ks je DN 110. Pri
zaústení vonkajších odpadov osadiť lapač strešných splavenín. Spevnená plocha bude odvodnená
uličnými vpusťami s predbežným počtom 3 ks. Vnútorná kanalizácia v objekte je navrhnutá ako
delená.
Odpady
V rámci navrhovanej činnosti je možné rozdeliť odpady na:
- odpady vznikajúce pri realizácii stavby
- odpady vznikajúce navrhovanou činnosťou.
Druhy a množstvá odpadov vzniknutých počas výstavby budú z hľadiska množstva bližšie
špecifikované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Nakladať so stavebnými odpadmi pri
výstavbe je navrhovateľ povinný v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a súvisiacich predpisov a v súlade s VZN mesta Prešov.
Odpady vznikajúce počas prevádzky – pri prevádzke navrhovanej činnosti bude vznikať
komunálny odpad. Zmesový komunálny odpad a ich oddelené zložky bude potrebné zhú
zhromažďované v zberných nádobách zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov meste.
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Okream odpadu z obalov a komunáneho odpadu vzniknú počas prevádzky objektu odpady pri výmene
nefuknčných svetelných zdrojov.
Projekt uvažuje s umiestnením zberných nádob osobitne pre zber: • komunálneho zmesového
odpadu označeného čiernou farbou, • kovov označeného červenou farbou • papiera označeného
modrou farbou • skla označeného zelenou farbou • plastov označeného žltou farbou • bio-odpadu
označeného hnedou farbou. Počas výstavby, ako aj počas prevádzky vzniknuté odpady budú
zhromažďované a dočasne skladované utriedene podľa jednotlivých druhov. Pôvodca odpadov musí
pri nakladaní s odpadmi rešpektovať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
odpadového hospodárstva a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vyhlášku MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a
ďalšie súvisiace predpisy a VZN Mesta Prešov. Nebezpečné odpady je držiteľ povinný odovzdať len
oprávnenej organizácii. Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby, budú likvidované dodávateľom stavby
v zmysle platnej legislatívy ( zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z., Vyhláška MŽP SR o vykonávaní
niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláška MŽP SR Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov) a spôsob ich likvidácie bude dokladovaný v rámci kolaudačného konania. Odvoz a uloženie
nadbytočnej výkopovej zeminy bude zabezpečené v rámci realizácie stavby na riadené skládky. V
rámci obmedzenia rizikových vplyvov počas výstavby bude v súlade s projektom organizácie
výstavby realizované oplotenie staveniska, riadený pohyb stavebných mechanizmov a celkové
zariadenie staveniska bude zodpovedať legislatívnym požiadavkám ( Nariadenie vlády SR o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko). V súlade s týmito
legislatívnymi požiadavkami stavebník zabezpečí pred začatím prác na stavenisku vypracovanie plánu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Odpady, vznikajúce počas prevádzky stavby charakteru
tuhého komunálneho odpadu budú zhromažďované v odpadových nádobách, umiestnených na
stanovišti v rámci spevnených plôch, odkiaľ budú na základe zmluvných vzťahov odvážané na
likvidáciu v mestskej spaľovni. Odpady charakteru splaškových vôd budú prostredníctvom prípojky
kanalizácie bezpečne odvedené do mestskej kanalizácie s následnou likvidáciou v rámci čistiarne
odpadových vôd
Zdroje hluku a vibrácií
Zdrojom hluku je prechádzajúca doprava na ulici Pod kalváriou. Zvukoizolačné riešenie
vlastnosti stien západnej časti tento hluk pohltia na mieru požadovanú pre predmetný typ stavieb.
Ostatné zariadenia ako zdroje hluku sú - technológia PLN kotolne, vzduchotechnické
zariadenia – VZT jednotky.
Vplyv hluku od vzduchotechnických zariadení bude minimalizovaný použitím zariadení
s nízkou hlučnosťou, situovaním zariadení a osadením tlmičov hluku. Návrh vetrania a klimatizácie
rešpektuje platné hygienické predpisy, hlavne v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, požiadavkách na
objektivizáciu hluku v životnom prostredí. Zamestnanci vo výrobných priestoroch, ktorí sú vystavení
hluku, sú chránení pred jeho vplyvom používaním OOPP sluchu.
Objekt je svojím konštrukčným riešením a použitými materiálmi chránený proti šíreniu hluku
z exteriéru a opačne.
V objekte nebude inštalované technologické zariadenie, ktoré by mohlo byť zdrojom vibrácií
do okolitého prostredia.
Zdroje žiarenia, tepla a zápachu
Pri prevádzke navrhovanej činnosti nebude produkované žiarenie ani sa nebudú vytvárať iné
fyzikálne polia, nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického
alebo rádioaktívneho žiarenia. Navrhovaná činnosť nie je spojená s nadmernou produkciou zápachu a
iných škodlivých výstupov.
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov
- stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povoľujúci orgán stanoví podmienky výstavby,
ktoré navrhovateľ musí dodržať a ktoré zároveň predurčia aj podmienky prevádzky.
Miesto vykonávania zmeny navrhovanej činnosti
Stavba je situovaná na Ulici Pod Kalváriou v Prešove. Miesto stavby je na pozemkoch k.ú.
“Prešov“, obec: Prešov, okres Prešov, List vlastníctva 6492, na parcelách: 7231, 7232, 7233/1, 7233/2,
7233/3, 7233/4, 7233/5, 7234/1, 7234/2, 7234/3, 7234/4, 7234/10. Všetky pozemky sú vo vlastníctve
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investora. Budúci príjazd bude z parcely 6616/49 - tento nie je predmetom územného rozhodnutia.
Peší prístup je cez parcelu 7235/3 s rozšírením existujúceho chodníka aj na parcely 7235/2,4/5 a
7236/2. Rekonštrukcie prípojok budú aj na parcelách 7234/8,7234/14, 9771/9. Parkovanie vozidiel
bude aj na parkovisku Športovej haly na parcele 6616/3.
Po geomorfologickej stránke spadá riešené územie do juhovýchodnej časti celku
Spišskošarišského medzihoria, podcelku Šarišské podolie. Podložie je budované centrálno-karpatským
flyšom s premenlivým podielom pieskovcov a slieňovcov, ktoré je však pokryté kvartérnymi
sedimentmi s mocnosťou niekoľko metrov. V západnej časti katastrálneho územia sú to štrky a piesky
poriečnej nivy Torysy, prekryté piesčitými aluviálnymi hlinami. Východne od nivy sa rozkladajú
terasy rieky Torysy s plochým rovným povrchom, ktoré sú rozčlenené dolinami jej prítokov. Vo
východnej časti katastrálneho územia pokrývajú centrálno-karpatský paleogén hlinito-kamenisté až
hlinité svahové sedimenty, vzniknuté zvetrávaním podložia. Geologická stavba územia sa prejavuje aj
v členitosti reliéfu. Zatiaľ čo niva Torysy predstavuje rovinatý reliéf členený iba vodnými tokmi,
územie východne od nej sa dvíha do nižšej pahorkatiny. Na geologickej stavbe územia sa podieľajú
horniny paleogénu a kvartéru.
Podľa prognóznej mapy radónového rizika je v tejto oblasti možné predpokladať nízke až
stredné radónové riziko. Uvedené údaje majú prognózny charakter a nie je ich možné použiť ako
podklad pre stanovenie radónového rizika pre konkrétny stavebný objekt.
Kataster mesta spadá do klimatickej oblasti teplej, podoblasti mierne vlhkej, s chladnou
zimou. V tejto klimatickej oblasti je 50 a viac letných dní za rok s denným maximom teplôt vzduchu
nad 25˚C. Prírodné pomery sa prejavujú odlišným priebehom v ročnom a dennom chode všetkých
klimatických prvkov, ktoré majú výrazne kontinentálne znaky. Vládne tu pomerne dlhá zima, jar
nastupuje rýchlo a letné teploty sú priaznivé. Zrážky sú obyčajne krátkodobé a intenzívne. Prevažná
časť zrážok pripadá na letný polrok. Zima je pomerne suchá. Pre hodnotené územie je charakteristická
kotlinová klíma s veľkou inverziou teplôt, mierne suchá až vlhká, subtyp mierne teplá s
charakteristikami: Priemerná ročná teplota je 7,7 - 8,2˚C, teplota v januári je - 2,5 až -5˚C, teplota v
júli 17 až 18,6˚C, amplitúda 20 – 24˚C. Suma teplôt 10 ˚C a viac je 2400 – 2600. Priemerný úhrn
zrážok je 600 - 800 mm.
Osobitne chránené druhy živočíchov a rastlín Vzhľadom na charakter využívania a reálny stav
druhotnej krajinnej štruktúry v riešenom území, na riešenej lokalite nie sú evidované osobitne
chránené druhy živočíchov a rastlín. Nemožno vylúčiť, že širší región riešenej lokality môže byť
príležitostne navštevovaný predátormi (napr. dravcami) ako lovný areál alebo pri hľadaní potravy
druhmi, ktoré sú legislatívne (vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z.) vyhlásené za chránené na európskej
alebo národnej úrovni (napr. jašterica obyčajná, užovka obyčajná, skokan hnedý, skokan zelený,
ropucha bradavičnatá, jež bledý, netopiere, atď.). Sústava chránených území Natura 2000 - Na
upravovanom území sa nenachádza žiadne chránené územie Natura 2000. V zmysle „Mapy
seizmických oblastí“ (STN 73 0036) patrí Prešov do oblasti, kde maximálne očakávané seizmické
účinky môžu dosahovať hodnotu 6. V bezprostrednom okolí realizovanej stavby nie sú evidované
žiadne ložiská nerastných surovín, ktoré by mohli byť v strete s realizáciou zámeru.
Hydrogeograficky patrí územie do úmoria Čierneho mora, k povodiu Torysy, ktorá preteká
územím mesta v dĺžke 8,5 km. Na geologickej stavbe posudzovaného územia sa podieľajú kvartérne
sedimenty a sedimenty neogénneho podložia. Kvartérne sedimenty zastupujú antropogénne navážky
(spevnené betónové plochy) a zeminy fluviálnych náplavov nivy rieky Torysy.
Posudzované územie patrí do povodia rieky Torysa. Hydrogeologické pomery skúmaného
územia sú podmienené geologickou stavbou (úložnými a tektonickými pomermi), morfológiou terénu,
zrnitostným zložením zemín a klimatickými pomermi. V hydrogeologickej rajonizácii Slovenska
predstavuje dané územie hydrogeologický rajón NQ 123 – Neogén V časti Košickej kotline.
Hladina podzemnej vody bola v čase návrhu stavby ustálená na kóte 239,400 m.p.m.
Je však potrebné zdôrazniť, že posledných niekoľko rokov je zrážkovo podpriemerných, v prípade
zvýšených zrážok (daždivé roky). je potrebné počítať so zvýšením hladiny podzemnej vody, ktorá je v
priamej hydraulickej spojitosti s výškou hladiny rieky Torysa. Vzhľadom na predpokladanú
maximálnu výšku hladiny podzemnej vody v úrovni cca 2,0 m pod terénom (hydrogeologický kolektor
s napätou hladinou podzemnej vody), nie sú vytvorené podmienky pre vsakovanie zrážkových vôd zo
striech a spevnených plôch do horninového prostredia.
9

Pramene a pramenné oblasti
Vzhľadom na geologickú stavbu sa v riešenom území nevyskytujú pramenné oblasti s
významnejšou výdatnosťou prameňov.
Minerálne vody
Výskyty minerálnych vôd sú viazané na zlomy a tektonické línie, po ktorých dochádza
k sýteniu hlbinných juvenilných CO2. Ide o menšie pramene kyseliek v Cemjate, Haniske a lokalite
Kvašná voda, ktorá patrí do mesta Prešov.
Vodohospodársky chránené územia
V záujmovom území sa nenachádzajú vodohospodársky
Vodohospodárskymi významnými tokmi sú Torysa, Sekčov a Delňa.

chránené

územia.

Seizmicita
V zmysle „Mapy seizmických oblastí“ (STN 73 0036) patrí Prešov do oblasti, kde maximálne
očakávané seizmické účinky môžu dosahovať hodnotu 6. V bezprostrednom okolí realizovanej stavby
nie sú evidované žiadne ložiská nerastných surovín, ktoré by mohli byť v strete s realizáciou zámeru.
Lokalita je rovinatého charakteru, v rámci nespevnených plôch porastená trávnatým porastom,
so vzrastlými drevinami, ktoré návrh v plnom rozsahu rešpektuje. Lokalita umiestnenia navrhovanej
činnosti je v zastavanom území mesta, so zástavbou rodinných domov .
Posudzované územie patrí k územiu s 1. stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, t.
j. k územiu, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana. V lokalite umiestnenia navrhovanej činnosti je
k dispozícii technická infraštruktúra, dostatočné priestorové zázemie a dopravné napojenie. Športový
areál je umiestnený v zastavanom území mesta. Primárnou funkciou navrhovanej činnosti je poskytnúť
komplexnú vybavenosť športovcom a športovej verejnosti. Lokalita navrhovanej činnosti plní túto
funkciu dlhodobo a zmena navrhovanej činnosti len zvyšuje súčasnú kvalitu a úroveň poskytovania
služieb. Navrhovaná zmena navrhovanej činnosti je v súlade s Územným plánom mesta Prešov.
Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických
Vplyvy na obyvateľstvo
Navrhovaná zmeny činnosti nepredpokladá negatívne vplyvy na obyvateľov mesta Prešov.
Cieľom rekonštrukcie a dostavby je doniesť do areálu maximálne možné množstvo zelene.
Riešenie parkovacích plôch ekorastrami, výsadba stromov medzi jednotlivými parkovacími pásmi a po
obvode areálu, pozdĺž peších koridorov a na streche prístavby je zásadným znakom riešenia plôch
areálu. Vzhľadom na charakter prevádzky nie je predpoklad vzniku negatívnych vplyvov užívania
stavby na životné prostredie. Odpady vo forme splaškovej kanalizácie sú zvedené do mestskej
kanalizácie v súlade s požiadavkami jej správcu. Okrem bežných technických zariadení budovy,
ktorých súčasťou je aj vzduchotechnika a klimatizácia sú špecifickým technickým vybavením objektu
aj 2 umelé ľadové plochy – existujúca a novonavrhovaná v objekte Tréningovej haly. Chladenie
ľadovej plochy je dnes realizované nepriamym chladením.
Pohoda a kvalita života obyvateľov bude len dočasne narušená počas obdobia výstavby
činnosťami, ktoré sú spojené s prevozom vyťažených materiálov a dovozom stavebných materiálov.
Obyvateľstvo bývajúce v blízkosti prístupových komunikácií a stavby bude ako rušivé vnímať
prejazdy stavebných a nákladných mechanizmov, s ktorými bude nevyhnutne spojený hluk a prašnosť
z dopravy.
Počas stavebných prác bude stavenisko zabezpečené oplotením. Celé stavenisko bude po
oplotení strážené.
Zmena navrhovanej činnosť nebude produkovať emisie nad rámec platných limitov
príslušných látok v ovzduší, ani látok vypúšťaných do povrchového toku, do verejnej kanalizácie a ani
iné výstupy, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.
Negatívne vplyvy na obyvateľstvo zo sociálneho a z environmentálneho hľadiska sa
neočakávajú. V záujmovom území sa navrhovaná činnosť nebude dotýkať individuálnych a
skupinových záujmov ľudí (vlastníctvo pozemkov, kvalita prírody a krajiny, nútená migrácia
obyvateľstva v rámci demolácii a pod.).
Za priaznivý vplyv možno považovať aj fakt, že zmenou navrhovanej činnosti sa vytvorí
štandard súčasných zimných štadiónov, zlepší sa vnútorná klíma objektu a akustiky priestoru, sociálne
zázemie pre hráčov a j návštevníkov športových podujatí.
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Vplyvy na prírodné prostredie
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti sa neočakávajú vplyvy posudzovanej činnosti na
nerastné suroviny, geodynamické javy, geomorfologické pomery a na zvodnené horninové prostredie.
Pozemok je tvorený spevnenými plochami. Nenachádzajú sa tu žiadne ochranné pásma okrem
ochranných pásiem existujúcich inžinierskych sietí. Pri vykonávaní stavebných prác v ochranných
pásmach existujúcich vedení je bezpodmienečne nutné dodržiavať podmienky pre výkon stavebných
prác v ochrannom pásme.
Pri výstavbe nedôjde k záberu poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu. Na území a v
blízkosti pozemku sa nachádzajú všetky potrebné inžinierske siete. Zemné práce sa budú realizovať
len za vhodného počasia.
Pôsobenie na horninové podložie z prevádzky strojov a zariadení a z dopravy (vibrácie) je vhodné
klasifikovať ako zanedbateľné.
Vplyvy na klimatické pomery
Navrhovaná činnosť neznamená zmenu vo využívaní krajiny. Môže sa nepatrne zvýšiť teplota
vzduchu nepriamym vplyvom zdrojov, ktoré budú predstavovať hlavne vlastné stavebné objekty.
Všetky nespevnené plochy v areáli budú zatrávnené čím sa prispeje k udržaniu vlhkosti vzduchu.
Vplyvy na ovzdušie – počas výstavby
Líniovými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas výstavby budú komunikácie, na ktorých sa
zvýši doprava počas stavebných prác. Očakáva sa zvýšenie množstva exhalátov a prachu v ovzduší.
vplyv môžeme charakterizovať ako priamy, trvalý, avšak iba v určitých dňoch a čase trvania
športového podujatia. Taktiež zemné práce pri dobudovaní zimného štadióna môžu vyvolať
sekundárne zvýšenie prašnosti. Tento vplyv je dočasný a obmedzený na obdobie výstavby. Vhodnou
organizáciou práce a pravidelným čistením mechanizmov aj príjazdových komunikácií a vhodným
prekrytím prepravovaného materiálu je možné eliminovať tieto negatívne vplyvy.
Vplyvy na ovzdušie – počas prevádzky
Počas prevádzky navrhovanej činnosti líniovými zdrojmi znečistenia ovzdušia budú
príjazdové komunikácie k zimnému štadiónu počas konania športového podujatia. Tento vplyv možno
charakterizovať ako vplyv priamy, trvalý, avšak iba v určitých dňoch a čase, počas konania športového
podujatia.
Predpokladá sa, že navrhovaná činnosť nebude produkovať emisie nad rámec platných limitov
príslušných látok v ovzduší a navrhovaná činnosť bude mať len minimálny vplyv na kvalitu ovzdušia.
Vplyvy na podzemné vody - počas prevádzky
V štandardných prevádzkových podmienkach nedochádza ku kontaminácii podzemných vôd.
Na základe stavebno-technického návrhu zabezpečenia priestorov a technologického vybavenia nie je
predpoklad úniku škodlivej látky do prostredia. Dopravné mechanizmy budú parkovať na spevnených
plochách.
Vplyvy na povrchové vody
Ide o vody z povrchového odtoku, splaškové vody a odpadové vody priemyselné.
Počas výstavby
Odvádzanie zrážkovej a odpadovej vody zo staveniska sa musí zabezpečiť tak, aby sa zabránilo
rozmočeniu pozemku staveniska a tak aby sa zamedzilo vytekaniu vody na vnútroareálovú
komunikáciu, či susedné pozemky a aby sa nespôsobilo ich podmáčanie.
Počas prevádzky
Množstvo splaškových vôd , ktoré budú vypúšťané z areálu do verejnej kanalizácie ostane oproti
súčasnému stavu nezmenené. Vody z povrchového odtoku (dažďové) zo striech objektov
a spevnených plôch budú odvádzané kanalizačnou prípojkou. V rámci riešenia sadových úprav sa určí
povrchová úprava spevnených plôch (povrch s retenčnou funkcionalitou), čím sa môže znížiť
množstvo dažďových vôd
Odpadové vody budú vypúšťané v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a zmene
a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon), zákonom 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 platnom znení.
Vplyv na pôdu
Realizáciou navrhovanej činnosti - zmeny nebude dotknutý poľnohospodársky pôdny fond a
nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k výrubu kultúrnych lesných porastov ani
náletových stromov a krovia. V lokalite priamo dotknutej výstavbou sa nevyskytujú žiadne vzácne
druhy rastlinstva a živočíšstva a nie je tu ani predpoklad ich výskytu.
Územný systém ekologickej stability
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Areál pre navrhovanú činnosť nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny
a preto nenaruší funkčnosť žiadneho prvku ÚSES. Navrhovaná činnosť je v súlade s dokumentáciou
o územných systémoch ekologickej stability.
Posudzované územie je umiestnené v území zaradené do 1. stupňa ochrany podľa zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a predpisov. Záujmové územie nie
je súčasťou chránených území, taktiež nezasahuje do navrhovaných území sústavy NATURA 2000.
Vplyvy na krajinu
Výstavba navrhovanej činnosti nezasiahne do scenérie a štruktúry krajiny. Ide o rekonštrukciu
existujúceho objektu. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na štruktúru
krajiny, estetiku, ani krajinnú scenériu.
Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na kultúrne a historické pamiatky,
archeologické náleziská ani kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, služby, rekreáciu a cestovný ruch
v dotknutom území. Pozemok, na ktorom, sa navrhuje výstavba, sa nachádza na území, ktoré je
z hľadiska doterajšej funkcie funkčne identické oznámeniu o zmene činnosti.
Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území
Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie neboli identifikované. Navrhovaná činnosť
je environmentálne prijateľná za predpokladu dodržania všetkých požiadaviek vyplývajúcich z
platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia.
Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Pri práci
je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy
o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy
o manipulácii sa stavebnými strojmi.
Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu súbežne s cestným telesom.
Preto sa pre potreby stavby bude využívať len pozemok trvalého záberu. Navrhovateľ zabezpečí, aby
negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby boli minimálne.
V objekte sa nevyskytujú priestory, v ktorých by vznikali škodliviny s negatívnym dopadom
na životné prostredie. Postup predchádzania a odstraňovania rizík bude súčasťou prevádzkových
poriadkov a havarijných plánov, ktoré vyplynú z požiadaviek pri povoľovacom procese činnosti podľa
osobitných predpisov.
Hodnotenie zdravotných rizík
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti sa neočakávajú zdravotné riziká pre obyvateľov
mesta Prešov.
Vplyvy presahujúce hranice štátu
Posudzovaná činnosť svojim vplyvom na životné prostredie nepresahuje štátne hranice SR.
Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné
riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie.
Stavba je rozdelená na dve časti – rekonštrukciu existujúceho štadióna a na prístavbu
tréningovej haly Navrhovaná je ako funkčne samostatný celok, v rámci objektovej skladby sú zahrnuté
všetky súvisiace investície. Na ulici Pod Kalváriou sa spracováva projekt svetelnej križovatky, ktorý
bude riešiť zlepšenie dopravnej obsluhy východnej časti parkoviska a areálu cyklistického štadióna.
Sprievodné negatívne vplyvy súvisiace s výstavbou a prevádzkou zariadenia
nepredstavujú významné riziko ohrozenia životného prostredia a jeho zložiek a sú v súlade
s požiadavkami platných právnych predpisov. V procese zisťovacieho konania neboli
identifikované žiadne závažné negatívne vplyvy , ktoré by v dôsledku realizovania zmeny
navrhovanej činnosti významne ovplyvňovali kvalitu životného prostredia.
Ku oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v lehote podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa
vyjadrili (stanoviská môžu byť uvedené v skrátenej forme):
- Krajský pamiatkový úrad Prešov – dotknutý orgán (list č. KPUPO-2018/17170-2/68330/Jur zo
dňa 27.08.2018, doručený dňa 30.08.2018) uviedol, že zmena navrhovanej činnosti sa priamo ani
nepriamo nedotýka evidovaných národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území,
ochranných pásiem a archeologických nálezov a archeologických nálezísk. Realizáciu činnosti
podmieňuje zabezpečením ochrany nepredvídaných archeologických nálezov v procese
územného a stavebného konania. Nepožaduje posudzovať podľa zákona.
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR – rezortný orgán (list č. 19722/2018/OSR/66064 zo dňa
28.08.2018, doručený dňa 30.08.2018) uviedol, že v ďalšom stupni prípravy zmeny navrhovanej
činnosti má nasledovné podmienky a požiadavky:
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Rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov.
- Predmetný zámer žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov
dotknutých komunikácií
ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky
rešpektovať v plnom rozsahu;
- Všetky dopravné parametre žiadame navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN
a technickými predpismi;
- V ďalšom stupni prípravy žiadame doplniť výpočet potrebného počtu parkovacích miest
v zmysle STN noriem.
- Upozorňuje, že pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií je
nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred
hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení
neskorších zmien a predpisov. V prípade potreby je nevyhnutné opatrenia na maximálnu
možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto
opatrení. Voči správcovi komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu
týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
- Nepožaduje posudzovať podľa zákona.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva –
dotknutý orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2018/036552-02-JK zo dňa 31.08.2018, doručený dňa
04.09.2018) uviedol, že zámer má vypracovanú časť odpadového hospodárstva v zmysle zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove – dotknutý orgán (list č.
ORHZ-POI-12-017/2018 zo dňa 231.08.2018, doručený dňa 04.09.2018) uviedol, že z hľadiska
ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia – dotknutý
orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2018/036548-02/ZO zo dňa 27.08.2018, doručený dňa 07.09.2018)
uviedol, že zámer neuvádza zakategorizovaný stredný zdroj ani veľký zdroj znečisťovania
ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z., z tohto dôvodu nie je možné posúdiť uvažovanú
činnosť z hľadiska ochrany ovzdušia a posúdiť jej vplyv na životné prostredie.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy – dotknutý orgán (list č.
OU-PO-OSZP3-2018/036554-02/PG zo dňa 4.9.2018, doručený dňa 07.09.2018) uviedol, že
z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá pripomienky.
Prešovský samosprávny kraj – dotknutý samosprávny kraj (list č. 06022/2018/DUPaZP-2 zo dňa
06.09.2018, doručený dňa 10.09.2018) – uviedol, že pri dodržaní opatrení na zmiernenie
nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na životné prostredie berie na vedomie zaslanú
zmenu a žiada pri umiestňovaní navrhovanej činnosti minimalizovať nepriazniví dopady na
životné prostredie a rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja.
-

-

-

-

-

-

Vyjadrenie okresného úradu – rekonštrukcia strechy nie je súčasťou predloženého oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – dotknutý orgán (list č.
2017/02801-02/B.14 zo dňa 11.08.2017, doručený dňa 11.09.2017) uviedol, že súhlasí
s predloženým zámerom, zároveň odporúča projektovú dokumentáciu v štádiu rozpracovania
konzultovať s RÚVZ so sídlom v Prešove.
- Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava – má tieto pripomienky:
1. Rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu
dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou – požiadavka na spracovanie do
projektovej dokumentácie pre územné konanie bude uvedená v podmienkach rozhodnutia zo
zisťovacieho konania pre povoľovacie konanie.
2. Doplniť dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami –
návrh dopravného napojenia rešpektuje existujúcu organizáciu dopravy, rekonštrukcia
zimného štadióna nemení existujúci dopravný systém, nedochádza k navýšeniu počtu
parkovacích miest pre zimný štadión, iba k tréningovej hale bude zriadených 25 stojísk.
Doprava bude zhustená iba v čase konania športového podujatia (prevažne počas víkendových
dní) a teda na základe reálneho stavu nie je potrebné dopravno-kapacitné posúdenie.
13

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Navrhovaný projekt nemá zásadný vplyv na zvýšenie dopravy v lokalite. Ide iba o dočasný,
krátkodobý vplyv, počas konania športového podujatia..
Overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou, žiadame, aby príslušná zastávka
hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej vzdialenosti – v 5minútovej pešej
dostupnosti sa nachádzajú existujúce zastávky MHD.
Overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej
normy STN 73 6110 – počet a konštrukcia parkovacích miest boli naprojektované na základe
uvedenej platnej normy.
Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi
bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame
využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk, či outdorových cvičísk - nie je
možné akceptovať, keďže sa jedná už o existujúcu stavbu.
Rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDV SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných
plôch z dlažby. Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných
komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu – podmienka je
predmetom povoľovacieho konania, bude rešpektované v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie.
V prípade nevyhnutnosti povrchových státí ako aj ploché strechy a iné spevnené vodorovné
plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby – okresný úrad pripomienku akceptuje, bude
uvedené vo výroku rozhodnutia.
Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods.3 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.
a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na ŽP –
navrhovaná činnosť sa žiadnym spôsobom nedotýka segmentov lokálneho územného systému
ekologickej stability, spracovanie osobitného dokumentu je neopodstatnené, a nie je ani
požadované príslušnými orgánmi ochrany prírody a krajiny.
Vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade
s normou STN 837010 Ochrana prírody, STN 83 7015 – Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny
a ich výsadba a STN 837017 – Trávniky a ich zakladanie – uvedené technické normy sú
predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti ani dokumentácia pre územné rozhodnutie sa nevenuje projektovaniu vegetačných
úprav na úrovni spomínaných technických noriem.
Dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) – dodržiavanie
všetkých zákonov a noriem je nevyhnutné bez ohľadu na rozhodnutie zo zisťovacieho konania.
Žiadame dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu
o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď.,
spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)
- dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je nevyhnutné bez ohľadu na rozhodnutie zo
zisťovacieho konania.
Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES,
najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku č. 4.7 Rámcovej
smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je
právne záväzná – požiadavka je predmetom vodoprávneho konania.
Žiada definovať najbližšiu obytnú zástavba, event.inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb
v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok
a svetlotechnický posudok – zimný štadión je v tesnej blízkosti obytných domov. Prevádzka
zimného štadióna nespôsobuje nadmerný hluk, vyššie hodnoty sú generované len počas
športového podujatia.
Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou – ide o rekonštrukciu
existujúceho objektu, nevyžaduje sa žiadne navýšenie objektu. Prístavba je prízemná.
V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný verejnosti - riešenie parkovacích plôch
ekorastrami, výsadba stromov medzi jednotlivými parkovacími pásmi a po obvode areálu,
pozdĺž peších koridorov a na streche prístavby je zásadným znakom riešenia plôch areálu.
Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých
smerov – viď odpoveď na pripomienku č.15.
Náhradnú výsadbu riešiť výlučne výsadbou vzrastlou zeleňou v danej lokalite. Nesúhlasíme
s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty – pripomienka je predmetom konania o výrube
drevín.
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18. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy
minimálnej vybavenosti obcí – podmienka je predmetom povoľovacieho konania.
19. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
mikroklímy a jej bilancie - problematika adaptácie na klimatickú zmenu je do oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti zapracovaná – viď odpoveď č. 15.
20. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument SR „Stratégia adaptácie SR na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 – viď
odpoveď na pripomienku č. 15
21. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy(môžu byť použité aj
vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu – viď odpoveď na
pripomienku č. 15, strecha prístavby je navrhovaná ako zelená strecha.
Nakladanie sa vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť, v zmysle § 3 ods. 4 zákona OPK
č. 543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného
prostredia už do projektovej dokumentácie. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu
dažďových záhrad – viď odpoveď k pripomienke č. 15.
22. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom - Statiku stavby overiť
nezávislým oponentským posudkom – pripomienka je predmetom povoľovacieho konania,
statický posudok má vypracovať osoba s príslušným oprávnením v rámci spracovania
projektovej dokumentácie pre povoľovacie konanie. Požiadavka na nezávislý oponentský
posudok je neopodstatnená, nepodložená žiadnym právnym predpisom.
23. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa § 2 psím c zákona – požiadavka je
neopodstatnená , nejedná sa o novú navrhovanú činnosť, ale o zmenu existujúcej činnosti, kde
sa variantnosť podľa zákona nevyžaduje.
24. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území–vzhľadom na
charakter prác nie je potrebné spracovanie GHP. Orgán štátnej vodnej správy nepožadoval
doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti o hydrologický posudok.
25. Doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných
vodných stavieb – požiadavka
je predmetnom následného povoľovacieho konania.
Posudzovaná činnosť nezvyšuje požiadavky na prietokové množstvá.
26. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území – zmena navrhovanej činnosti je v súlade
s územným plánom mesta Prešov.
27. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. – viď odpoveď na
pripomienku č. 10.
28. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu – podľa predloženého oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti sa uvažuje so separovaným zberom.
29. Používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov – pripomienka
je predmetom projektovej dokumentácie v následnom povoľovacom konaní, pri výstavbe budú
použité stavebné materiály, spĺňajúce príslušné STN.
30. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia POH SR do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení –
viď odpoveď č. 10.
31. Spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií – manuál
krízového riadenia bude súčasťou prevádzkového poriadku prevádzky v projektovej
dokumentácii pre ďalšie povoľovacie konanie.
32. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe
fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo
neoddeliteľné od samotnej stavby – samotný objekt zimného štadióna svojou architektúrou
spĺňa túto požiadavku.
33. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/20014 Z.z. –
viď odpoveď na pripomienku č. 10.
34. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu – realizáciou navrhovanej činnosti nedochádza k záberu PPF,
jej umiestnenie je v intraviláne mesta Prešov.
35. Žiadame overiť, či predkladaný zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia – viď odpoveď na pripomienku č. 32.
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Ku oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti po lehote podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP
sa vyjadrili (stanoviská môžu byť uvedené v skrátenej forme):
1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny – dotknutý
orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2018/036555-02 zo dňa 20.09.2018, doručený dňa 27.09.2018)
uviedol, že lokalita sa nachádza v 1.stupni územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon OPaK). Lokalita nie
je súčasťou žiadneho chráneného územia národnej sústavy chránených území ani chráneného
územia európskej sústavy chránených území – NATURA 2000. Nemá pripomienky.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – dotknutý orgán (list č.
2018/03401-02/B.13-SM zo dňa 24.0.2018, doručený dňa 21.11.2018) uviedol, že vydal
súhlasné stanovisko k územnému konaniu a uložil podmienky v súlade s platnou legislatívou
na úseku verejného zdravotníctva, ktoré bude potrebné zrealizovať do doby kolaudácie
predmetnej stavby.
Dňa 14.11.2018 bolo okresnému úradu doručené vyjadrenie k podkladom rozhodnutia od ZDS,
v ktorom bolo navrhnuté neposudzovať predmetnú zmenu navrhovanej činnosti podľa zákona
s určením opatrení na zmiernenie vplyvov na životné prostredie v zmysle § 29 ods. 10 zákona,
v ktorom uplatnil nasledovné podmienky:


















Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými
normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo
zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou - podmienka akceptovaná.
Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou
korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. – podmienka
akceptovaná
Zachovať územnú rezervu pre budúce metro/nadradený systém hromadnej dopravy. – zmena
navrhovanej činnosti nezasahuje do nadradeného systému hromadnej dopravy.
Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi
úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej
stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia
a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením
vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr2014.pdf) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na
jeho stránke https://www.protisuchu.sk/#section-features. – podmienka akceptovaná
Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodickeusmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95mb). – podmienka je predmetom povoľovacieho konania
Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU,
PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ
VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2Zabezpečiť
ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby. - podmienka je
predmetom povoľovacieho konania
Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných
látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. – podmienka akceptovaná
V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do
verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím
vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok. –
podmienka akceptovaná
Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj
zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). podmienka je predmetom povoľovacieho konania
Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES;
najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej
smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je
právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne
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požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd,
povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie
(stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre
územné aj stavebné rozhodnutie. - podmienka je predmetom povoľovacieho konania
Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a
Vodného zákona. - podmienka je predmetom povoľovacieho konania
Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie
a ostatných vodných stavieb. – podmienka akceptovaná
Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. - na základe popisu
zmeny navrhovanej činnosti , vstupov a výstupov nie je predpoklad narušenia existujúcich
odtokových pomerov v území, podmienka je predmetom povoľovacieho konania.

Vyhodnotenie
Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy
a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného
zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na
životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na
stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky
sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich
riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do
odporúčaní pre povoľovacie konanie.
Navrhovaná činnosť je v danej lokalite jedinou svojho druhu a má svoju tradíciu. Hlavným
architektonickým zámerom stavby bolo vytvoriť štandard súčasných zimných štadiónov. Tento cieľ
bol sledovaný aj kvôli zlepšeniu vnútornej klímy objektu a akustiky priestoru, ktorá má zodpovedať
účelu, pre ktorý je objekt dominantne plánovaný. Jednou zo základných príčin potreby prestavby
štadióna bola potreba výrazne rozšíriť a štandardom zlepšiť sociálne zázemie hráčov . Ďalšou nemálo
dôležitou úlohou prestavby je popri zachovaní kapacity kompletnú výmenu sedačiek a rozšíriť
množstvo a predovšetkým štandard poskytovaných služieb pre divákov v zázemí štadióna. Priestorové
dispozičné členenie v plnej miere rešpektuje požiadavky na prevádzku jednotlivých súčastí zimného
štadióna a jeho podrobné riešenie je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. Všetky priestory
dosahujú európsky plošný štandard porovnateľných zariadení. Vnútroklimatické podmienky v súlade s
požadovanými hygienicko - prevádzkovými parametrami a príslušným komfortom vybraných
priestorov sú zabezpečené novonavrhovanými vzduchotechnickými a klimatizačnými zariadeniami.
Denné osvetlenie je zabezpečené do priestorov komunikácií divákov- nástupných koridorov a do
všetkých priestorov divákmi používaných mimo sociálnych zariadení. Zo zázemia sú to všetky
kancelárske priestory a novovytvárané šatňové priestory hráčov. Hlavný priestor štadióna má
nasvietenie cez okná pod strechou po obvode.
Predpokladané vplyvy
Počas výstavby:
Počas výstavby možno očakávať zvýšenie prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené
emisiami stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Hluk, zvýšené emisie z výfukových plynov
stavebnej techniky a podobne aj prašnosť na stavenisku ovplyvnia najbližšie okolie stavby, kde
dočasne znížia parametre pohody bývania. Pohoda a kvalita života obyvateľov bude len dočasne
narušená počas obdobia výstavby činnosťami, ktoré sú spojené s prevozom vyťažených materiálov a
dovozom stavebných materiálov. Obyvateľstvo bývajúce v blízkosti prístupových komunikácií bude
ako rušivé vnímať prejazdy stavebných a nákladných mechanizmov, s ktorými bude nevyhnutne
spojený hluk a prašnosť z dopravy.
Počas prevádzky:
Navrhovaná zmena činnosti nebude mať negatívne vplyvy na obyvateľov mesta Prešov. Počas
prevádzky navrhovanej činnosti sa zvýši frekvencia dopravy na dotknutom území v čase konania
športového podujatia. Návrh dopravného napojenia rešpektuje existujúcu organizáciu dopravy,
rekonštrukciou zimného štadióna sa doprava v území nemení. Doprava bude zhustená iba v čase
konania športového podujatia (prevažne počas víkendových dní). Keďže okresný úrad nezistil
v procese zisťovacieho konania významné nepriaznivé vplyvy z dopravy, rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti.
Vplyv hluku od vzduchotechnických zariadení bude minimalizovaný použitím zariadení s
nízkou hlučnosťou, situovaním zariadení a osadením tlmičov hluku. Navrhovaná činnosť nebude
produkovať emisie nad rámec platných limitov príslušných látok v ovzduší, ani látok vypúšťaných do
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povrchového toku, do verejnej kanalizácie a ani iné výstupy, ktoré by mohli ohroziť zdravie
obyvateľstva. Zariadenia na spaľovanie zemného plynu a nové pripojenie - spĺňajú špecifické
emisné limity v zmysle vykonávacej vyhlášky k zákonu č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. Negatívne vplyvy na
obyvateľstvo zo sociálneho a z environmentálneho hľadiska sa neočakávajú. V záujmovom území sa
navrhovaná činnosť nebude dotýkať individuálnych a skupinových záujmov ľudí (vlastníctvo
pozemkov, kvalita prírody a krajiny, nútená migrácia obyvateľstva v rámci demolácii a pod.).
Všetky nespevnené plochy v areáli budú zatrávnené čím sa prispeje k udržaniu vlhkosti
vzduchu. V štandardných prevádzkových podmienkach nedochádza ku kontaminácii podzemných
vôd. Na základe stavebno-technického návrhu zabezpečenia priestorov a technologického vybavenia
nie je predpoklad úniku škodlivej látky do prostredia. Realizáciou navrhovanej činnosti - zmeny
nebude dotknutý poľnohospodársky pôdny fond a nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho
fondu.
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k výrubu kultúrnych lesných porastov ani
náletových stromov a krovia. V lokalite priamo dotknutej výstavbou sa nevyskytujú žiadne vzácne
druhy rastlinstva a živočíšstva a nie je tu ani predpoklad ich výskytu. Predmetné územie je umiestnené
v ekologicky štandardnom priestore, v území zaradeného do 1. stupňa ochrany podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a predpisov. Záujmové územie
nezasahuje do navrhovaných území sústavy NATURA 2000, do ekologicky hodnotných segmentov
krajiny, do žiadneho z prvkov ÚSES, preto realizácia navrhovanej činnosti nebude mať negatívny
vplyv na prvky územného systému ekologickej stability. Výstavba navrhovanej činnosti zasiahne
čiastočne do scenérie a štruktúry krajiny. Vizuálne zo širšieho pohľadu bude vplyv bez výraznejšej
dominancie, pretože v blízkom okolí sa nachádzajú podobné objekty väčšieho rozsahu. Areál
spoločnosti je situovaný v priemyselnej časti mesta Prešov. Realizácia navrhovanej činnosti nebude
mať negatívny vplyv na štruktúru krajiny, estetiku, ani krajinnú scenériu.
Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie neboli identifikované.
Charakter prevádzky zimného štadióna zostane zachovaný. Zmena navrhovanej činnosti je
environmentálne prijateľná za predpokladu dodržania všetkých požiadaviek vyplývajúcich z platných
právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Kvalitu pracovného prostredia a zdravie
zamestnancov z navrhovanej činnosti môže ovplyvniť fyzikálny faktor: hluk od vzduchotechnických
zariadení. Vplyv hluku bude minimalizovaný použitím zariadení s nízkou hlučnosťou, situovaním
zariadení a osadením tlmičov hluku. Návrh vetrania a klimatizácie rešpektuje platné hygienické
predpisy, hlavne v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
stanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, požiadavkách na objektivizáciu hluku v
životnom prostredí.
Okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na
jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj v území samotného mesta Prešov
a rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na ŽP. Vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter navrhovanej činnosti, nebudú
produkované emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo
cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov. Riziká zmeny
navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať
opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Z výsledku posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplynulo, že realizácia
zmeny navrhovanej činnosti uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, po zohľadnení
podmienok uvedených vo výroku tohto rozhodnutia, je prijateľná z hľadiska celkových (negatívnych
i pozitívnych) vplyvov na životné prostredie.
Na základe súčasného stavu a navrhovaného riešenia, možno konštatovať, že rekonštrukcia
zimného štadióna nemá v súčasnosti a nebude mať ani v budúcnosti negatívny vplyv na jednotlivé
zložky životného prostredia. Celá činnosť prevádzky je zabezpečená v súlade s platnými
legislatívnymi normami.
Na základe uvedených skutočností nie je predpoklad, že by sa v rámci povinného hodnotenia
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, získali akékoľvek nové skutočnosti o vplyvoch zmeny
navrhovanej činnosti na životné prostredie oproti tým, ktoré sú popísané v oznámení o zmene
navrhovanej činnosti. Väčšina podmienok a požiadaviek od dotknutých subjektov sú predmetom
ďalšieho povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov a budú uvedené v odôvodnení tohto
rozhodnutia, časti Záver, ako odporúčania pre povoľovací proces.
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Záver
Okresný úrad pri rozhodovaní o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP prihliadal na stanoviská predložené k oznámeniu
o zmene, § 29a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, a primerane použil kritéria pre zisťovacie
konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Okresný úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia
celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP konštatuje,
že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov
konania a preto rozhodol tak, ako je u vedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V rámci zisťovacieho konania okresný úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré
by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné
posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne
požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti , ktoré odporúčame zohľadniť v procese konania o
povolení činnosti podľa osobitných predpisov:
-

-

-

Rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov.
Predmetný zámer žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov
dotknutých komunikácií
ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky
rešpektovať v plnom rozsahu;
Všetky dopravné parametre žiadame navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN
a technickými predpismi;
V ďalšom stupni prípravy žiadame doplniť výpočet potrebného počtu parkovacích miest
v zmysle STN noriem.
Upozorňuje, že pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií je
nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred
hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení
neskorších zmien a predpisov. V prípade potreby je nevyhnutné opatrenia na maximálnu
možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto
opatrení. Voči správcovi komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu
týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
Projektovú dokumentáciu pre povoľovacie konanie v štádiu jej rozpracovania konzultovať
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove.
V procese územného
a stavebného konania zabezpečiť ochranu nepredvídaných
archeologických nálezov.
Vypracovať projekt sadových úprav.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec o rozhodnutí
vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené a na úradnej tabuli obce.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie
mieru 3, 081 92 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia
rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa za deň
doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní
podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie
mieru 3, 080 01 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia
rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa za deň
doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní
podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru
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rody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠVS, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
3.
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, úsek ŠSOO, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
4.
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, úsek ŠSOPaK, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
5.
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prí rody a vybraných
zložiek životného prostredia, úsek ŠSOH, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
6.
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.mieru 3, 080 01
Prešov
7.
Mesto Prešov, odbor dopravy a životného prostredia, Hlavná 73, 080 01 Prešov
8.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
9.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
10.
Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
11.
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
12.
Ministerstvo obrany SR, Komenského 39/A ,040 01 Košice
Dotknutý samosprávny kraj:
1.

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám.mieru 2, 080 01 Prešov
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