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

Č.j. OU-PO-OSZP3-2019/004301-19/ZM

Prešov 29. 04. 2019

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia 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“), rozhodol podľa § 29 ods.2 zákona o posudzovaní vplyvov na
ŽP na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Areál skladov Ličartovce“,
ktorý predložil navrhovateľ Virkon s.r.o., Dunajská 46, 811 08 Bratislava, IČO: 46606092, v spojení
s § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a po vykonaní zisťovacieho konania
o posudzovaní zmeny 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 takto:
Zmena navrhovanej činnosti, „Areál skladov Ličartovce“, uvedená v predloženom oznámení
o zmene navrhovanej činnosti, situovaná v Prešovskom kraji, okrese Prešov, k.ú. Ličartovce, ktorej
účelom je výstavba
dostavba existujúceho areálu halami pre sklady vrátane komunikácií
a prevádzkových plôch
sa bude

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.
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.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, Virkon s.r.o., Dunajská 46, 811 08 Bratislava, IČO: 46606092, (ďalej len
„navrhovateľ”), predložil dňa 28.11.2018 Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný
úrad”) podľa 29 ods. 1 písm. b) zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Areál skladov

Ličartovce ”, vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, doplnené dňa
11.12.2018.
Zmena navrhovanej činnosti uvedená v oznámení 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 11.12.2018.
Zmena navrhovanej činnosti sa realizuje na katastrálnom území Ličartovce.
Navrhovaná činnosť je zaradená v zmysle prílohy č. 8 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 “) do kategórie č. 9: Infraštruktúra,
položka č. 15 – Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov – bez limitu
(zisťovacie konanie)
Podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v rámci zisťovacieho konania
okresný úrad zaslal listom č. OU-PO-OSZP3-2018/047697-02 zo dňa 12.12.2018 predmetné
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktorý je v súlade s § 29 ods. 1 písm. b) zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP, v lehote do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti, na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva SR),
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 ), povoľujúcemu orgánu (Obecný úrad Ličartovce, Okresný úrad
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, úsek ŠVS), a dotknutej obci (obec Ličartovce).
Okresný úrad dňa 13.12.2018 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

na

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/areal-skladov-licartovce
a informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania
14.12.2018.

na úradnej tabuli okresného úradu dňa

Podľa § 29 ods. 8 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 zámeru verejnosti najmenej po
dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
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 zámeru 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 o zmene
navrhovanej činnosti 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.
V zákonom stanovenej lehote doručila okresnému úradu stanovisko verejnosť - Združenie domových
samospráv, v zast. Marcelom Slávikom, predsedom, Štefánia Sedláková, Mgr. Soňa Jacková v mene
občianskej iniciatívy.
Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti :
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Účelom navrhovanej zmeny činnosti je dostavba existujúceho areálu spoločnosti Virkon s.r.o.
novými halovým stavbami vrátane prevádzkových plôch na disponibilných vnútroareálových
plochách, situovaných v južnej časti riešeného územia. Hlavnou kompozičnou urbanistickou osou je
existujúca vnútroareálová účelová komunikácia, privádzajúca vnútroareálovú dopravu z cesty I/20.
Na disponibilných pozemkoch južnej časti o celkovej výmere 22675 m2 sú navrhnuté nové stavby hál
pre sklady vrátane komunikácií a prevádzkových plôch v nasledovnej skladbe :
Hala A 2816 m2, hala B 6970 m2, komunikácie a prevádzkové plochy 5395 m2, zeleň 7494 m2.
Technológie skladovania sa budú odvíjať od konkrétnych druhov skladovaných komodít
(potraviny, spotrebný tovar, priemyselný tovar, rôzne druhy polotovarov, výrobky zo skla, dreva,
ocele a pod.) Areál skladov je dopravne napojený na cestu I/20 existujúcim vjazdom do areálu.
Vzhľadom na predpokladaný nárast intenzity nákladnej dopravy do areálu skladov je potrebné
vykonať úpravu organizácie dopravy na ceste I/20 vodorovným dopravným značením. Zásobovanie
areálu pitnou vodou je navrhované rozšírením vetiev existujúceho vnútroareálového vodovodu DN
110 HDPE. Dažďové vody zo striech navrhovaných stavieb budú zachytávané v retenčných nádržiach
zabudovaných v objekte hál a využívané ako úžitková voda, časť bude odvádzaná do vsakovacích
blokov. Dažďové vody zo spevnených plôch a komunikácií budú odvádzané cez ORL do
Ličartovského potoka s regulovaným vypúšťaním a do vsakovacích blokov. Splaškové vody budú
odvádzané delenou splaškovou kanalizáciou DN 300 do lokálnej ČOV pre cca 100 EO, umiestnenej
v na západnom brehu Ličartovského potoka, následne s regulovaným vypúšťaním prečistených vôd do
Ličartovského potoka, resp.do vsakovacích blokov.
Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
Riešené územie má monotónnu geologickú stavbu, typickú pre neogén. Východnú polovicu
katastrálneho územia budujú neogénne súvrstvia ílov, slieňov a pieskov, ktoré sú prekryté sprašou.
Územie obce patrí do 6. stupňa seizmického ohrozenia v hodnotách makroseizmickej intenzity. Z
celkového rádioaktívneho žiarenia, ktoré voľne pôsobí na obyvateľstvo, viac ako dve tretiny tvoria
prírodné rádioaktívne zdroje. Dosiahnuté hodnoty objemovej aktivity 222Rn v pôdach v intervale 10 20 kBq.m-3 a koncentrácie 222Rn v podzemných vodách v intervale 50 - 100 Bq.l.-1 v katastrálnom
území obce Ličartovce patria medzi najnižšie resp. priemerné v rámci Slovenskej republiky. Z
hľadiska geomorfologického členenia riešené územie patrí k Západným Karpatom a to k dvom
subprovinciám Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty. Riešené územie je možné na
základe klimatických charakteristík zaradiť do teplej klimatickej oblasti zaberajúcej údolné a
bezprostredne na ne nadväzujúce svahové polohy i nižšie vrcholové polohy v centrálnej časti
katastrálneho územia. Klimatické pomery sú výrazne ovplyvňované členitosťou územia, výškovou
zonálnosťou a orientáciou voči svetovým stranám. Z hydrografického hľadiska riešené územie patrí k
úmoriu Čierneho mora do povodí riek Torysa A Hornád. Rieka Torysa neprechádza katastrálnym
územím Ličartoviec. Nachádza sa však tesne za východnou hranicou katastrálneho územia Ličartoviec
Územie obce Ličartovce s výškovým položením od nadmorskej výšky 330 do 425 m.n.m. Má
obdĺžnikový tvar s dlhšou osou v smere severozápad – juhovýchod v dĺžke približne 4,3 km,
maximálna šírka v smere juhozápad – severovýchod je okolo 2,9 km. Na území obce Ličartovce sa
nenachádzajú žiadne poddolované územia ani staré záťaže. V severnej časti katastrálneho územia obce
mimo jej zastavanej časti je znateľný stabilizovaný zosuv privráteného mierneho svahu. V
katastrálnom území obce Ličartovce sa nachádzajú lokality (územia), ktorých zachovanie resp.
posilnenie ich kvality je dôležité z ekologického hľadiska. Sú to lesné komplexy, nelesná drevinová
vegetácia, miestne toky a ich sprievodná vegetácia a lúčne spoločenstvá. Lesy v katastrálnom území
obce Ličartovce sa zachovali ako rozsiahly lesný komplex najmä v západnej časti (Sopotnické vrchy )
a v severozápadnej časti (na okraji pod Šarišskou vrchovinou). V katastrálnom území obce Ličartovce
lúčne a pasienkové spoločenstvá/ trvale trávne porasty zaberajú 104,6 ha čo je len 12,6 % výmery
katastra. V katastrálnom území obce Ličartovce sa nenachádzajú mokrade centrálne evidované ako
mokrade národného alebo regionálneho významu. V katastrálnom území obce Ličartovce sa z
národnej siete chránených území nenachádza žiadne chránené územie a rovnako sa tu nenachádza ani
územie európskej siete chránených území - NATURA 2000. Pôda: Z hľadiska súčasnej krajinnej
štruktúry má najvyššie zastúpenie v rámci poľnohospodárskej pôdy orná pôda – 203 ha, čo predstavuje
24 % z územia katastra. Z poľnohospodárskej pôdy zaberajú TTP 105 ha (13 %) a záhrady a ovocné
sady majú podiel cca 3 % z celkovej výmery katastrálneho územia. Lesnatosť územia je pomerne
vysoká,50 % pri rozlohe lesov 415 ha. Voda: Obec má vybudovaný kombinovaný vodovod. Ako zdroj
vody pre obec je vybudovaná studňa južne pod obcou nad štátnou cestou. Studňa má vybudované
PHO 10 a 20. Voda zo studní kapacity Q = 4,0 l/s je čerpaná potrubím z PVC, D 90 do vodojemu. Z
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vodojemu objemu 250 m3 vybudovaného na kóte dna 272,00 m.n.m. a kóte hladiny 275,30 m.n.m. sú
odberatelia zásobovaní cez prívodné a rozvodné potrubia z PVC, D 160 a 110 mm a cez prípojky D
32. Rozvodné potrubia sú trasované v zelenom páse alebo okrajom miestnych ciest a štátnych ciest.
Na základe urbanistického riešenia je rozvodné vodovodné potrubie maximálne zaokruhovaná tak, aby
spoľahlivo zásobovalo jestvujúce objekty v potrebnom množstve vody a požadovanom tlaku. Potrubie
vodovodu zásobuje odberateľovu v I. tlakovom pásme, je nové a bezporuchové. Vlastný zdroj vody
pre vodovod má Domov sociálnych služieb – tri studne kapacity Q=1,51 ls-1, ktoré postačujú.
Samostatný vodovod so zdrojom vody – studňou má vybudované aj Poľnohospodárske družstvo s
postačujúcou kapacitou studne, ale kvalita vody nevyhovuje ako voda pitná (železitá voda). Chatová
osada Ličartovce – Svinka sa rozprestiera na ľavom brehu toku Svinka. Ako zdroj vody sú
vybudované samostatné studne. Celá osada sa nachádza v priestore plánovanej vodnej nádrže
Obišovce, s predpokladom výstavby po 25 rokoch. Vodná nádrž má byť vybudovaná na potoku
Svinka, číslo povodia 4 – 32 – 03 – 056, zaplavená plocha 2,58 km2, ovládateľný objem 26,9 mil. m3,
kóta vzdutia 284,5 m.n.m.. Kvalitu životného prostredia obce vo všeobecnosti zhoršuje absencia
verejnej kanalizácie. Obec má vybudovanú čiastočnú kanalizáciu. Domov sociálnych služieb a kaštieľ
majú vybudovanú splaškovú kanalizáciu z betónových rúr DN 600 mm ktorá je zaústená do B ČOV
typu BioCompact pre 500 EO vybudovanou pod obcou. Biologická čistiareň odpadových vôd (B
ČOV) typu BioCompact pozostáva z mechanického predčistenia z biologického čistenia a zo
zahusťovania a uskladňovania kalu. Technológia ČOV je založená na biologickom čistení s nízko
zaťažovanou aktiváciou s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu. Reaktory sú rozdelené na jednotlivé
sekcie, ktoré svojim usporiadaním a vybavením umožňujú plniť na sebe naväzujúce funkcie
biologického čistenia a to biodegradáciu a nitrifikáciu 8 s viacstupňovou denitrifikáciou. Na
odseparovanie vyčistenej vody od biologického aktivovaného kalu sa využíva protiprúdna filtrácia.
Poľnohospodárske družstvo ma v areáli vybudovanú kanalizáciu zaústenú do žúmp a používa ich na
hnojenie. Dažďové vody z obce sa v súčasnosti odvádzajú rigolmi a priekopami do melioračného
kanála a do tokov. Dažďové vody zo štátnej cesty 1/68 Prešov – Košice a ulice vedľa NKP sú
zachytené dažďovými vpustami a odvedené dažďovou kanalizáciou DN 300 a 500 do cestnej priekopy
smerom na Lemešany a do tokov. Objekty občianskej vybavenosti a veľká časť rodinných domov
(RD) majú vybudované vlastné žumpy. Časť RD má domovú kanalizáciu zaústenú do priekop, alebo
priamo do tokov, čo je spolu s vyvážaním žúmp hygienickou závadou, pre ktoré je potrebné
dobudovať kanalizáciu a ČOV. Likvidácia odpadových vôd z chatovej oblasti je veľmi problematická,
vzhľadom na sezónne využívanie objektov, resp. využívanie len počas víkendov. Malá časť
rekreačných chát má vybudované žumpy alebo splaškové odpadové vody vypúšťajú do podmokov,
priamo do potoka alebo na terén. Ovzdušie obce nie je významne znečisťované emisiami a imisiami.
Relatívne najhoršia situácia je v mikroprostredí priľahlom k trase cesty I/20, kde je ovzdušie
znehodnocované exhalátmi motorových vozidiel. Štatistika o zdravotnom stave obyvateľov obce
Ličartovce nie je k dispozícii. Zdravotný stav obyvateľov je v prevažnej miere závislý na
individuálnom spôsobe života a vrodených dispozíciách jednotlivca. Na území obce nie sú umiestnené
činnosti, výrazne ohrozujúce zdravotný stav obyvateľstva.
V súčasnosti sa vo vymedzenom území nachádzajú nasledovné prevádzky:
V severnej časti riešeného územia sú situované nasledovné stavby vrátane príslušných
prevádzkových plôch:
Administratívna budova spoločnosti VIRKON s.r.o. KNC728/23
Skladová logistická hala KNC 728/27
Administratívnabudova.KNC730
Sklad.KNC 728/2
Miesto zhromažďovania nebezpečného odpadu sklad údržby, dielňa údržby KNC 729
V južnej časti riešeného územia sú situované nasledovné stavby vrátane príslušných
prevádzkových plôch: Výrobné haly spoločnosti GLOBOPLASTT s. r. o.:
Výroba mriežky KNC 734
Príprava inhibítora KNC 73
Výroba obalových materiálov (Laminovacia / kašírovacia linka) KNC 727/2
Skladová oblúková hala KNC 727/5
Vo východnej časti riešeného územia sú situované nasledovné stavby vrátane príslušných
prevádzkových plôch:
Skladová oblúková hala bez parcelného čísla na KNC 723/2
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Výroba regranulátu KNC 723/4
Skladová oblúková hala KNC 723/5
Príručné sklady bez parcelného čísla KNC 723/2
Autoplachty - príjem zakázok – pokladňa KNC 725
Autoplachty–výroba /oprava, potlač a spracovanie fólií KNC 725
Riešené územie je dopravne sprístupnené v dvoch pripojovacích bodoch na cestu I/20: Hlavná
pripojovacia komunikácia na pozemku KNC 728/24, vedľajšia pripojovacia komunikácia na pozemku
KNC 925/3; KNC 925/2 – rozhodnutie o napojení účelovej komunikácie vydané dňa 16.05.2013 s
právoplatnosťou od 05.06.2013. Prevádzkové dopravné plochy na pozemkoch KNC 728/24; KNC
728/14; KNC 728/2; KNC 728/3; KNC 734; KNC 727/4; KNC 723/2 . V zmysle príslušných
ustanovení cestného zákona 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov zasahuje do riešeného územia
ochranné pásmo cesty I/20, 50 m od osi vozovky. Vzhľadom na súčasnú polohu dopravnej značky
„Koniec obce“ existujúce stavby zasahujú do ochranného pásma cesty I/20. Technické vybavenie
riešeného územia tvoria: - trafostanica TS s menovitým výkonom 630 kVA, situovaná na brehu
vodného toku Ličartovský potok - rozvody NN - vnútroareálový ntl plynovod, pripojený na stl
plynovod, situpovaný v koridore cesty I/20 - vnútroareálový rozvod vody, pripojený na verejný
vodovod DN 110 situovaný v koridore cesty I/20 - vnútroareálová dažďová kanalizácia vnútroareálová splašková kanalizácia Krajinné prvky ovplyvňujúce súčasnú kvalitu životného
prostredia riešeného územia: - vodný tok Ličartovský potok - krajinná zeleň, oddeľujúca riešené
územie od poľnohospodársky využívaných plôch na jeho východnom okraji - zeleň záhrad rodinných
domov na južnom okraji riešeného územia
K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v lehote podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP
sa vyjadrili
(stanoviská môžu byť uvedené v skrátenej forme):
- 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 v súlade s príslušnými normami STN
a Technickými podmienkami. Z predložených podkladov nie je zrejmý spôsob zapojenia do
verejnej cestnej siete.
2. Doplniť dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami.
3. Overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou, žiada aby príslušná zastávka
hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
4. Overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej
normy STN 73 6110 .
5. Žiada, 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.
6. 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
7. V prípade nevyhnutnosti povrchových státí ako aj ploché strechy a iné spevnené vodorovné
plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby.
8. Žiada 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.
9. 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 .
10. Dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon)..
11. Žiada 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).
12. Žiada 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
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14.
15.
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25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.
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33.
34.
35.

36.
37.
38.

-

smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je
právne záväzná .
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.
Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný verejnosti.
Zámer prispôsobiť okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite.
V prípade kladného odporúčacieho stanoviska realizovaný parčík vhodne začleniť do
okolitého územia, tak aby plnil aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu.
Súčasťou parčíka je aj obvodová líniová zeleň.
Náhradnú výsadbu riešiť výlučne výsadbou vzrastlou zeleňou v danej lokalite. Nesúhlasíme
s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy
minimálnej vybavenosti obcí.
Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
mikroklímy a jej bilancie .
Na vertikálne plochy žiada aplikáciu zelených stien za účelom lepšieho zasadenia stavby do
biodiverzity prostredia.
Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument SR „Stratégia adaptácie SR na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 .
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.
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.
Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
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 o posudzovaní vplyvov na ŽP nevyžaduje..
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných
vodných stavieb.
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 obce Ličartovce.
Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z..
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu .
Používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov.
Žiadame zapracovať záväzné opatrenia POH SR do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.
Spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
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.
Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/20014 Z.z..
Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu.
Žiadame overiť, či predkladaný zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia.
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-OSZP3-2019/004603-02-ED zo dňa
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-

-

02.01.2019, doručený dňa 09.01.2019) – žiada realizovať činnosť za podmienky dodržania §
12 a § 14 a ďalších súvisiacich ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, teda za
podmienky vhodných opatrení na zníženie rizika ohrozenia kvality ovzdušia a pôdy,
obťažovania okolia hlukom a zamedzeniu iným nepriaznivým vplyvom na krajinu.
Ministerstvo hospodárstva SR – rezortný orgán (list č. 09400/2019-4210-00453 zo da
03.01.2019 doručený dňa 11.01.2019) – nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti.
Krajský pamiatkový úrad Prešov dotknutý orgán (list č. KPUPO-2019/2913-2/1963/Jur zo
dňa 10.01.2019, doručený dňa 14.01.2019 – nepožaduje posudzovať podľa zákona, ochranu
nepredvídaných archeologických nálezov zabezpečiť v následných povoľovacích konaniach.
Obec Ličartovce – dotknutá obec (list zo dňa 11.01.2019, doručený dňa 14.01.2019) –
uvádza, že dňa 10.01.2019 sa uskutočnilo verejné stretnutie zainteresovaných vlastníkov RD
zastavaného územia, ktorí sa nachádzajú v blízkosti plánovaného areálu skladov. Výsledkom
verejného stretnutia bolo nesúhlasné stanovisko všetkých zúčastnených. Prílohou listu je
záznam z verejného prerokovania a prezenčná listina.
Dňa 15.01.2019 obec doručila ďalšie stanovisko zo dňa 14.01.2019, v ktorom uvádza, že dňa
14.01.2019 sa uskutočnilo stretnutie poslancov OZ a dopĺňa svoje stanovisko o pripomienky:
1. Zelená zóna musí kopírovať výšku plánovanej výšky budov skladov.
2. Zabezpečenie výstavby protihlukovej steny.
3. Zabezpečiť maximálnu vzdialenosť, ochrannú zónu medzi hranicou zastavanej plochy
a výstavbou plánovaných budov skladov.
4. Zabezpečiť, aby terén (plocha) , na ktorej má prebiehať plánovaná výstavba budov
skladov neprevýšil terén zastavanej plochy rodinných domov.
5. Zabezpečiť vyčistenie kanálov a priepustov medzi pozemkami zastavanej plochy
rodinných domov a plánovanými úpravami na pozemkoch spoločnosti Virkon s.r.o.
6. Umiestnenie ČOV na iné miesto, ako je uvedené v urbanistickej štúdii.
7. Ešte pred spustením činností súvisiacich s realizáciou prípravných a predprojektových
úkonov uskutočniť pre všetkých obyvateľov obce Ličartovce vizualizáciu plánovaných
navrhovaných činností.
Mgr. Soňa Jacková v zastúpení občianskej iniciatívy, Ličartovce 161 – stanovisko
doručené dňa 15.01.2019,v ktorom sa okrem iného uvádza, že obyvatelia obce a najmä
obyvatelia bývajúci v bezprostrednej blízkosti navrhovaných stavieb s touto zmenou
nesúhlasia a sú toho názoru, že túto zmenu je potrebné posúdiť podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na ŽP z hľadiska jej vplyvov na životné prostredie, ktorými sú akékoľvek priame
alebo nepriame vplyvy, vrátane vplyvu na zdravie ľudí, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu,
klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo
a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi. Najmä obyvatelia
rodinných domov
v bezprostrednej blízkosti zmeny navrhovanej činnosti sa obávajú, že budú prekročené
prípustné hranice najmä vibrácií, emisií a hluku, znečistenie pôdy a vôd, ktoré by vážne
ohrozovali ich zdravotný stav a pokojný rodinný život a napokon aj obavy o znehodnotenie
majetku. Ako vyplýva z textovej časti Územného plánu obce , za časový úsek 24 hodín
prejde obcou priemerne 1064 nákladných vozidiel a prívesov. Ako vyplýva z oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti tento počet sa niekoľkonásobne zvýši, pričom sa predpokladá
hluk a exhaláty z nákladnej dopravy obsluhujúcej existujúcu činnosť a stavu novej činnosti
a tiež hluk, exhaláty nákladnej dopravy a stavebných strojov v štádiu uskutočňovania
terénnych úprav a hluk a otrasy počas narážania základových pilót v mieste plánovaných
skladových hál, pričom zvýšená frekvencia sa predpokladá od diaľničného privádzača
Lemešany až po vjazd do areálu –teda naprieč celou obcou. Avšak aj bez uvedenia zmeny
navrhovanej činnosti územný plán obce už v roku 2030 predpokladá prekročenie najvyšších
prípustných hladín hluku pre dennú dobu.
Okrem hluku majú obyvatelia tiež podozrenie z hroziaceho znečistenia ovzdušia, pôdy a vôd,
ktoré môžu byť spôsobené jednak činnosťami v rámci stavby budov, ich prevádzkou ale
najmä zvýšenou frekvenciou nákladnej dopravy v oblasti. Oznámenie sa taktiež nevenuje
vplyvu a bezpečnostnému riziku možných havarijných situácií či nehôd pri prevádzke na
okolité stavby rodinných domov a taktiež neposkytuje údaj o ich vzdialenosti k týmto
rodinným domom, z nákresu vyplýva, že to bude iba vrstva ochrannej zelene o šírke 5-10 m.
Ako vyplýva z územného plánu obce, ochranná zóna výrobných skladov by mala byť aspoň
50 metrov.
Občianska iniciatíva vzhľadom na uvedené žiada posúdiť činnosť podľa zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP.
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Sedláková Štefánia, Ličartovce 258, 082 03 – stanovisko doručené dňa 15.01.2019, v ktorom
sa okrem iného uvádza, že z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nie je vôbec jasné o akú
zmenu činnosti ide. Avšak v určitých pasážach je zjavné , že sa bude nakladať s nebezpečným
odpadom. Už v existujúcom areáli je zjavné, že táto prevádzka znečisťuje životné prostredie
veľkým počtom nákladných áut, ktoré používajú pri svojej činnosti. Nie je vyriešená
dopravno-bezpečnostná situácia vjazdov a výjazdov už teraz veľkého množstva nákladných
áut. Je vážne ohrozená plynulosť premávky na ceste I/20 a to hlavne život, zdravie a majetok
všetkých účastníkov cestnej premávky. V blízkosti D1 na východnej strane areálu firmy
Virkon s.r.o. sa nachádza sklad s nebezpečným odpadom, ako aj nádoby z pohonnými
hmotami, v ochrannom pásme D1. Vedie tadiaľ hlavný plynovod. Už táto existujúca
prevádzka a jej činnosť je v rozpore s verejným záujmom, nie ešte ďalšie rozširovanie.

-

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove dotknutý orgán (list č.
ORHZ-PO2-2019/000057-004 zo dňa 14.01.2019, doručený dňa 15.01.201) uviedol, že
nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove dotknutý orgán (list č.
2018/03994-02/E.14 zo dňa 07.01.2019, doručený dňa 16.01.2019) uviedol, že navrhovaná
činnosť svojim charakterom a funkciou nepredstavuje významné vplyvy na zložky životného
prostredia a zdravie obyvateľstva. Žiada upozorniť investora na zabezpečenie zariadení pre
osobnú hygienu pre maximálny počet zamestnancov v zmysle Nariadenia vlády SR č.
391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

-

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-OSZP3-2019/004605-02-PG zo dňa 15.01.2019, doručený dňa
22.01.2019) – požaduje aby zrážkové vody zo spevnených plôch boli odvádzané iba do
podložia, nie do potoka a výstavbu ČOV odkonzultovať so správcom vodného toku
a s Obecným úradom v Ličartovciach.
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-OSZP3-2019/004607-02-ZO zo dňa 17.01.2019, doručený dňa
24.01.2019) – upozorňuje prevádzkovateľa, že pri uvedení tepelných čerpadiel do prevádzky
a pri ich používaní je povinný plniť povinnosti zo zákona č. 286/2009 Z.z. o fluorovaných
skleníkových plynoch v znení neskorších noviel a jeho vykonávacej Vyhlášky č. 314/2009
Z.z.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany prírody –
dotknutý orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2018/050740-02-AS zo dňa 15.01.2019, doručený dňa
23.01.2019) uviedol, že nemá pripomienky

-

-

Okresný úrad listom č. OU-PO-OSZP3-2019/004301-16/ZM zo dňa 20.03.2019 podľa § 33
ods.2 zákona o správnom poriadku upovedomil účastníkov konania o podkladoch pre vydanie
rozhodnutia zo zisťovacieho konania. V stanovenej lehote sa vyjadrili Združenie domových
samospráv, v zast.Marcelom Slávikom, predsedom a Štefánia Sedláková, vyjadrili súhlas s ďalším
posudzovaním zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP:.
Vyhodnotenie
Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti 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 oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti.
Na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Areál skladov
Ličartovce“, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk
verejnosti, orgánov štátnej správy a samosprávy, okresný úrad konštatuje, že navrhovaná zmena
činnosti predstavuje taký zásah do životného prostredia najmä v oblasti dopravy a hlukového
8

zaťaženia dotknutého územia (rodinné domy sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti areálu), ktorý
by mohol ohroziť životné prostredie, zdravie obyvateľov, ako aj pohodu a kvalitu ich života . Je tu
predpoklad, že hluk (najmä z dopravy) vyprodukovaný v dôsledku zmeny činnosti sám o sebe a aj
vzhľadom na už existujúce prevádzky môže prekročiť najvyššie prípustné hladiny hluku ustanovené
osobitnými predpismi.
Vychádzajúc z rozsahu a povahy navrhovanej činnosti sa oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti nezaoberá a nehodnotí súvislosti s inými jestvujúcimi, prípadne plánovanými výrobnými
činnosťami v priemyselnom parku (pravdepodobnosť, rozsah, komplexnosť vplyvu). Zároveň
v oznámení o zmene navrhovanej činnosti chýbal najmä spôsob vyhodnotenia pravdepodobnosti
účinkov na zdravie obyvateľstva, ovplyvnenie pohody a kvality života, celkové znečisťovanie alebo
znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity, riziko nehôd s prihliadnutím najmä
na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
(napr. prírodné katastrofy, zmena klímy).
Okresný úrad na základe uvedených skutočností a ďalších informácií obsiahnutých
v oznámení o zmene navrhovanej činnosti , ako aj v stanoviskách zainteresovaných subjektov
a z dôvodu, že nebola preukázaná vhodnosť lokality na rozšírenie areálu skladov najmä z hľadiska
vplyvu emisií, hluku, ovplyvnenia pohody a kvality života na najbližšie existujúcu obytnú zónu ,
nedostatočného dopravného posúdenia dotknutého územia , rozhodol že navrhovaná činnosť bude
posudzovaná podľa zákona. Pripomienky zo stanovísk zainteresovaných subjektov budú zohľadnené
v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a budú predmetom ďalšieho konania podľa § 30 a nasl.
ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a podľa potreby aj časový harmonogram určí
príslušný orgán na základe prerokovania s navrhovateľom.
Okresný úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím
na § 29a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa
prílohy č. 10 a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách
preukázali očakávané významnejšie vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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, 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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Doručí sa:
1. Virkon s.r.o., Dunajská 46, 811 08 Bratislava
2. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava
3. Obec Ličartovce, 082 03 Lemešany
4. Mgr. Soňa Jacková, Ličartovce 161, 082 03 Lemešany
5. Sedláková Štefánia, Ličartovce 258, 082 03 Lemešany
Na vedomie:
Povoľujúci orgán:
1.
Obecný úrad Ličartovce, 082 03 Ličartovce
2.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Rezortný orgán:
1.
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava

Dotknutý orgán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOO, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, úsek ŠSOPaK, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, ŠSOH, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01
Prešov
Urban Planning s.r.o., Na Vyhliadke 8, 080 05 Prešov

10

